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Harita Bülteni Aralık 2012

4 YAYIN KURULU

Bir Bülten’le daha birlikteyiz. Sizlerle olmadığımız sürede yine 

önemli olaylar ve gelişmeler yaşandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, İTÜ-HKMO-BEÜ 

ortak çalışmasıyla 16 - 19 Ekim 2012 tarihlerinde IV. UZAL 

CBS etkinliği yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Oda Genel 

Sekreterimiz Mustafa Erdoğan yaptı. Etkinliğin son gününde 

yapılan “Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve 

Özel Sektördeki Kullanımı - Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 

panelde ise Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş konuşma yaptı.

Odamız Diyarbakır Şubesi yürütücülüğünde, 02.11.2012 tarihinde, 

Elazığ’da, “İmar Uygulamaları ve Kentleşme - Kentsel Dönüşüm 

- TUS ve Fenni Mesuliyet” konulu panel geniş bir katılım ile 

başarılı bir şekilde yapıldı. Panele katılan Oda Başkanımız Ertuğrul 

Candaş, açılış konuşması yaptı ve panelist olarak katıldığı oturumda 

Odamızın “Kentsel Dönüşüm”e bakışı ve ilgili mevzuatı üzerine 

değerlendirmelerde bulundu.  

HKMO Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve tüm 

birimlerimizde çalışan Oda personelimizin katıldığı Personel 

Hizmet İçi Eğitimi ise 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da 

yapıldı. Denetleme Kurulu Dönem Başkanı Şafak Fidan 

yürütücülüğünde yapılan toplantıda, açılış konuşmasını yapan 

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve HKMO Genel 

Sekreteri Mustafa Erdoğan, Odanın personele bakış açısını ve 

istemlerini dile getirdi. HKMO Yönetim Kurulu, Denetleme 

Kurulu, Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerde çalışan personelin 

yaşadıkları sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Antalya’da bulunduğumuz süre içinde,  Oda Genel Başkanımız 

Ertuğrul Candaş, Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan ve Oda 

Müdürümüz Timur Batur’un katılımıyla 03.11.2012 tarihinde 

HKMO Antalya Şube hizmet binasında, Antalya Şube Yönetim 

Kurulu, Kaş Temsilciliği ve üyelerimizle bir toplantı yapıldı. 

HKMO Trabzon Şubesi yürütücülüğünde 06.11.2012 tarihinde 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 

“Kadastronun Gelecek Vizyonu” konulu konferansa, Odamız 

Yönetim Kurulu Üyesi Salih Suiçmez katıldı. Suiçmez, 

“Kadastronun toprak-insan ilişkisini modelleyen bilgi sistemi 

olduğundan, mekansal bilgi sistemlerinin oluşturulması, 

güncellenmesi ve yönetilmesinin günümüzün ve geleceğin harita 

kadastro hizmetlerinin temelini oluşturacağı”nı belirtti.

“Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı” yasalaşmadan önce tasarı hakkındaki Oda görüşümüz 

08.11.2012 tarihinde meclise iletilmek üzere TMMOB’a 

bildirilmiştir. Ancak tasarı, görüşlerimiz dikkate alınmadan aynen 

yasalaştı.

Ankara Şubemiz tarafından “Ulusal CBS Günü” etkinliği 13 

Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı ve etkinliğe Oda Genel 

Başkanımız Ertuğrul Candaş katılarak açılış konuşması yaptı.

Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 14 Kasım 2012 tarihinde 

Kanal B televizyonunda yayınlanan “Güncel” programında, 12 

Kasım 2012 tarihinde TBMM’de onaylanan, “13 İlde Büyükşehir 

Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı 

değerlendirdi. 

HKMO İstanbul Şubemizce 15-17 Kasım 2012 tarihleri arasında 

İstanbul’da yapılan “Arazi Yönetimi Günleri” etkinliğine Genel 

Başkanımız Ertuğrul Candaş katılarak bir konuşma yaptı.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 4. Yürütme 

Kurulu toplantısı, HKMO II. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu, HKMO 

Genel Saymanı ve Kurultay Saymanı Hüseyin Altun, Kurultay 

Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Çetin Cömert, Kurultay Sekreteri Ayhan Erdoğan ve 

Kurultay Yürütme Kurulu Üyelerinin katılımıyla 17 Kasım 2012  

tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Bilindiği gibi  Odamızca her yıl Meslekte 50 Hizmet Yılını 

dolduran üyelerimize “Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketi” 

verilmektedir. Bu yıl da, 23 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen yemekte 1962 yılı mezunlarına plaketleri verildi.

Prof. Dr. Ergün Öztürk, Jeodezi Kolokyumu Yürütme Kurulu 

toplantısı, 1 Aralık 2012 tarihinde Kocaeli Bölge Temsilciliğinde 

yapıldı. Yürütme Kurulu toplantısında kollokyum hazırlıkları 

değerlendirildi ve Yürütme Kurulu Üyelerinin hazırlık süreci ile 

ilgili görüş ve önerileri alındı. 

Odamıza yıllarca emek veren İdari İşler Şube Müdürümüz Şeyda 

Işık’ı uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeni ile 26.11.2012 

tarihinde kaybettik. Çalışkanlığıyla herkese örnek olan altın kalpli 

Şeyda, bizlere kazandırdığı insancıl değerler ile her zaman “Işığımız” 

olmaya devam edecekir. 

TMMOB yasa değişikliğini de içinde barındıran torba yasa 

adıyla kamuoyunda tartışmaya başlanan yasa tasarısına karşı, 

Türkiye çapında TMMOB örgütlülüğü öncülüğünde başlatılan 

kampanyalarda HKMO olarak biz de yerimizi aldık.

27 Aralık 2012 tarihinde saat 17.30’da “Milletvekillerine kart 

postalama” eyleminde Ankara Mithatpaşa Postanesi’ne ilk giden 

Oda temsilcilerindendik. Kartların postalanması sonrası meşalelerle 

Konur Sokak’a yürüyerek “imza standı” açılışına katıldık. HKMO 

Genel Merkez binası önünde büyük bir disiplin içinde başında 

nöbet tuttuğumuz imza standımızda yüzlerce imza topladık, 

toplamaya devam ediyoruz.

Yeni yıla her türlü olumsuzluğa karşın umutla giriyoruz. Çünkü 

umutlar tükendiğinde her şey bitmiş demektir.

Bir sonraki Bültenimizde buluşmak üzere dostlukla ve sevgiyle 

kalın.

 
HKMO

Yayın Kurulu

HKMO Güncesi 
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MERHABA

Merhaba
Değerli meslektaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2012 yılında, dünyada ve ülkemizde, 

ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda, bizleri ve geleceğimizi 

etkileyecek çok önemli gelişmeler yaşandı. Küresel çıkar 

politikalarının neden olduğu; savaşlar, katliamlar, açlık 

ve yolsuzluk düzeni, bu yıla da damgasını vurdu. Başını 

ABD’nin çektiği emperyalist güçlerin, hiçbir  kural, 

düzenleme ve sınırlama tanımadan, küresel sömürü ortamını 

genişletmek amacıyla dünyayı ve özellikle bölgemizi 

yeniden şekillendirmeye çalıştıklarına hep birlikte tanık 

olduk. Türkiye’de yoksul halk kesimleri anti demokratik 

uygulamalardan sömürü, baskı ve şiddetten bu yıl nasibini 

fazlasıyla aldı, halkımızın ayrılmaz bir parçası olan biz 

mühendislerin de ayrıca, meslek alanlarına,  meslek  örgütüne 

önemli  saldırılar  oldu.

Yukarıda genel bir değerlendirme ile 2012 yılının durum 

tespitini yaptıktan sonra, ülkemizde olup bitenlere daha 

yakından ve farklı açılardan bakmaya çalışalım.

Türkiye’nin yatırımların, niteliği ve yönü tamamıyla iç ve dış 

ser maye güçlerince belirlenen “pazar”ın insafına bırakılmış, 

ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları, kıyıları, toprakları her 

türlü talana açık hale getirilmiştir.

Öyle ki, sadece temel sanayi ürünlerini değil, aynı zamanda 

KOBİ’lerin üreteceği en basit ürünleri bile ithal etmek zorunda 

olan bir ülke durumuna getirildik.  Merkez Bankası 2012 yılı 

Ocak-Ekim dönemi ödemeler dengesi verilerine göre 2012 

yılının ilk on aylık cari açığı 41 milyar dolardır. Ekonomideki 

durgunluk ve büyümedeki düşüş dikkate alındığında bu oranın 

bir türlü düşürülememesi sorunun yapısal bir hal aldığını 

göstermektedir. Ekonomi Bakanının açıklamalarına göre, 2012 

yılı ithalatı 225 milyar dolar, ihracatı ise 152 milyar dolardır. 

Bu açığı, doğal kaynaklarımızı, yılların birikimleriyle kurulmuş 

kamu kurumlarımızı satmakla gidermeye çalışmaktayız. Ancak 

denizin biteceği günlerin de geleceğinden endişeliyiz.

Diğer taraftan, siyasi iktidar tarafından hazırlanarak Meclis 

gündemine gelmeyi bekleyen ve “Yapı Denetimi Hakkında 

Kanun”u tamamen değiştiren aynı zamanda içeriğinde, “İmar 

Kanunu, Mera Kanunu, Kıyı Kanunu, Belediye Gelirleri 

Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İskân Kanunu, Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu, TMMOB Kanunu ve 644 sayılı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname” olmak üzere 10 kanun ve 1 

KHK’de değişiklik öngörülen, aynı zamanda kamuoyundan 

da gizlenmeye çalışılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

Tasarısı Taslağı’nın yasalaştırılmasıyla sürecin tamamlanmasının 

hedefl endiği anlaşılmaktadır.

“Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” da içeriğindeki 

11 kanun değişikliği önerisi ile meslek odaları, yerel yönetimler 

ve kentleşme süreçlerini dönüştürerek iktidarın emrine sunan, 

kent ve doğanın birer rant aracına dönüştürülmesi yönündeki 

düzenlemelerin en önemlilerinden biridir. Tasarının, aynı 

zamanda meslek alanımızı ve mesleğimizi yeniden yapılandırmayı 

hedefl ediğini; uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’yla güvence 

altında olan mimarın telif haklarını yok etmeye yönelik 

düzenlemelerle birlikte, ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızın 

sosyal ve özlük haklarını ortadan kaldıracak, mesleğin özgün 

yapısına açık bir saldırı niteliği taşıdığını söylemek yanlış olmasa 

gerek. Yapı Denetim Kanunu Taslağı’nda bir önceki taslakta 

olduğu gibi müellif, müellifl ik kuruluşu, teknik müşavirlik 

kuruluşu gibi tanımlara yer verilerek, görev ve sorumlulukları 

tanımlanmıştır. Teknik müşavirlik kuruluşlarının yapabileceği 

görevler dikkate alındığında, tüm mimarlık ve mühendislik 

hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması öngörülmekte, 

böylelikle mimarlık, mühendislik, planlama mesleklerinin 

“serbest meslek” olma özelliği, daha da önemlisi bağımsız 

çalışma koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Müellifl ik dahi 

bireysel olma özelliğini yitirebilecek şekilde “müellifl ik kuruluşu” 

adı altında tüzel kişiliğe dönüştürülmektedir. Bu taslağın 

yasalaşmasıyla mimarlık-mühendislik, planlama bilgisi gerektiren 

mesleki hizmetlerin meslekten olmayan kişilerin de ortak olacağı 

teknik müşavirlik kuruluşları tarafından sunulmasının yolu 

açılarak, meslek alanlarının meslekten olmayan kişilerin eline 

bırakılması söz konusu olmaktadır.

Değerli meslektaşlarımız,

Bu yasa taslağı, meslek mensuplarının, kazanılma koşullarını 

Bakanlığın belirleyeceği ve içinin ne ile doldurulacağı belli 

olmayan “mesleki yetkinlik” koşulunu yerine getirmeleri 

halinde mesleki faaliyette bulunmalarına imkân vermekte, 

aksi halde mevcut durumlarıyla iş yapamaz hale getirmekte ve 

aynı zamanda piyasada mimar ya da mühendis olmayanların 

da ortak olabildiği, aslen sermaye kuruluşu olan teknik 

müşavirlik kuruşlarıyla rekabet etmeye çalışmakla karşı 
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karşıya bırakmaktadır. Son dönemde hazırlanan tüm yasal 

düzenlemelerde olduğu gibi, mühendislik ve mimarlık hizmeti 

gerektiren faaliyetlerin yürütülmesi düzenlenirken mimar ve 

mühendis odaları yok sayılmakta, yetkileri göz ardı edilmekte, 

meslek mensuplarının denetimi alanından dışlanmaktadır. 

Mimarlık ve mühendislik hizmeti sunabilecek kişilerin 
sahip olmaları gereken niteliklerin belirlenmesinde meslek 
odaları yetkisiz kılınmakta, yasada hiçbir ölçüt getirilmeden 

yönetmelik düzenlemelerine bırakılmak suretiyle bu nitelikleri 

belirleme yetkisi tümüyle Bakanlığın tasarrufuna verilmektedir.

Emperyalistlerin küresel çıkarları için oluşturdukları ve adım 

adım uygulamaya koydukları politikaları ve bu politikaların 

emekçi sınıfa olan olumsuz etkilerini önceden gören ve 

toplumsal sorumluluk bilinciyle bu politikaları deşifre eden 

TMMOB ve bağlı Odalarının bu süreçte İktidar için bir hedef 

haline geldiği de bir gerçektir.

TMMOB, yapısı, demokratik işleyişi ve demokrasi 

mücadelesindeki konumu nedeniyle ülkemizi talan eden yerli 

ve yabancı tüm anti-demokratik güçlerin önünde engel olarak 

durmaktadır.

Konu, özü itibariyle, TMMOB’ye bağlı Odaların kamu kurumu 

niteliğindeki hizmet yerinden yönetim sistemine dayalı özerk 

mesleki demokratik kitle örgütleri olma hüviyetinden çıkarılıp; 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin neo 

liberal serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirme doğrultusunda 

kamusal-toplumsal yarar işlevinden arındırılması ve iktidarın 

bu hizmet alanlarıyla ilgili rant amaçları uğruna parçalanıp, 

küçültülmesi, etkisizleştirilmesiyle ilgilidir.

Sevgili meslektaşlarımız,

Anadolu, yüzyıllar boyunca savaşlardan çektiği acıyı 

bilincinde taşıyan bir coğrafyadır. Ancak Türkiye, 80’li yılların 

deyimiyle “çevre” bir ülke değil, “Soğuk Savaş” yıllarındaki 

gibi emperyalizmin sınır hattında ”cephe” bir ülke olmuştur.  

Ülkemiz, yirmi birinci yüzyılın başında topraklarına “füze 

kalkanı” yerleştirmesinden sonra, “patriot” adlı füzesavar 

silahların da yerleştirilmesini kabul eden duruma gelmiştir.

Yanlış dış politikaların Türkiye’yi getirdiği nokta, güvenliğimizi 

sağlamak için, yabancı askerleri topraklarımıza çağırmak 

olmuştur. Ülkemize “patriot”ları kuracak olan ülkelerin 

(Almanya ve Hollanda’nın) parlamentolarında bu karar 

tartışılarak alınmasına karşın, ülkemiz parlamentosunda 

(ki patriotlar bizim topraklarımıza kurulacak) bu konunun 

tartışmasının bile yaptırılmaması demokrasimizin geldiği nokta 

açısından düşündürücü ve üzücüdür.

2012 yılında da “Kürt Sorunu” Türkiye’nin  en büyük 

sorunlardan biri olarak çözümsüz kaldı. Bu sorunun demokratik 

yollardan çözümü doğrultusunda, samimi, inanılır adımlar 

atılmayıp, adil ve çağdaş bir çözüm yaratılamadı. Kalıcı bir barış, 

bir arada birlikte yaşamanın yasal zeminin yaratılması yerine, 

sorun ötelenip, çözümsüzlüğe bırakıldı ya da siyasi rantın, 

çıkarın, amaçların aracı olarak kullanıldı.

Sorunlarını çözememiş bir ülkenin 2012 yılındaki profilini, 

görünüşünü, rakamlar daha da iyi ifade eder diyoruz.

Türkiye’de Ekim 2012 tarihi itibarıyla ortalama kira bedeli 

536 TL’dir. Buna göre asgari ücretli vatandaşlar en sağlıksız 

çevrelerde, kentsel hizmetlerin en az olduğu konutlarda, en az 

besin alarak yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  2011 

İnsani Gelişme Raporu’na göre gelişmekte olan 187 ülke 

arasında 92. sıradayız. 2007’de 79., 2010’da ise 83. sırada idik.

Kişi başına gelirde, AB ülkeleri ve aday ülkeler arasında 35 

ülke içerisinde sondan üçüncü, 31 OECD ülkesi içerisinde 

sonuncuyuz. IMF verilerine göre cari açıkta ikinciyiz.

Dünya basınında yapılan değerlendirmelerde demokrasimiz 

“tam demokrasi” ve “kusurlu demokrasi”lerden sonra gelen 

“hibrit (melez) rejimler” sınıfında ve “kısmen özgür ülkeler” 

arasında gösterilmektedir.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2011 - 2012 basın 

özgürlüğü sıralamasında 148. sıradayız.

AİHM verilerine göre, “adil yargılanma ihlalleri”nde 47 ülke 

arasında birinci,  AİHM’ye yapılan başvurularda Rusya’dan 

sonra ikinci sıradayız.

Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre kadınların eğitiminde 

134 ülke arasında 109., cinsiyet eşitliğinde 126. sıradayız.

Uluslararası Çocukları Koru (Save Th e Children) örgütünün 

2012 raporuna göre annelerin hayat koşulları bakımından 170 

ülke arasında 91’inci sıradayız.

Değerli meslektaşlarımız,

2012 KPSS puanı ile devlet kadrolarına yapılacak ilk alımlarda 

harita mühendisliğine 77 kontenjan ayrılmıştır. Bu sayı, mezun 

sayısı ve kamu kontenjanı esas alındığında arz-talep oranı dengesi 

bakımından ortalamanın altında bir rakamdır ve gün geçtikçe 

üniversite kontenjanlarına bağlı olarak artan mezun sayısı dikkate 

alındığında arz talep arasındaki bu uçurum giderek artacaktır.  

Özel sektörde süregelen olumsuz çalışma koşulları, ücret 

adaletsizliği ve her geçen yıl artan mezun sayısı genç mühendisleri 

endişelendirmekte, bir an evvel kamuda kendine bir yer edinme 

telaşına sokulmaktadırlar. Her yıl yaklaşık 1000 harita-kadastro 
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(jeodezi ve fotogrametri - geomatik) mühendisi mezun olurken, yeni 

bölümlerin açılmasıyla bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

2012 yılının son aylarında YÖK’ün resmi sitesinde yeni bir yasa 

taslağı yayımlandı ve görünüşe göre de ilgili tarafl arın görüşleri 

alınmak üzere tartışmaya açıldı. Yeni taslakta YÖK adı TYÖK’e 

(Türkiye Yükseköğretim Kurumu) dönüşüyor. Eğer değişiklik 

gerçekleşirse, TYÖK demokratik bulmadığımız YÖK’ü aratır 

duruma gelecektir.

TYÖK Yasa Taslağı’na göre, bir mütevelli organı olan konsey, 

üniversitenin tüm birimlerinin yönetimini ve akademisyenlerin 

atanmalarını belirlemesinin yanında, her açıdan üniversiteyi 

denetim altında tutacaktır. Mütevelli Heyeti yönetimi ve 

Konsey yapılanması üniversitelerde kar amacını öne çıkaracak, 

mesleklere göre dağılmış bir toplumsal yapı yerine herkesin her 

mesleği yapabileceği bir gevşekliği öneren yeni bir mesleki eğitim 

sistemi dayatılacaktır. Herkesin her işi yapmasını zorlayan kaotik 

bir toplumsal ortam yaratacaktır.

Odamızın Yüksek Öğretimle ilgili talepleri nettir ve biz bu 

taleplerimizi her ortamda ifade ettik. TYÖK taleplerimizi 

karşılamadığı gibi, YÖK’ü aratacak bir yapıda kurulmakta ve 

yetkilendirilmektedir. Bu yapıdan, özlediğimiz bilimsel-özerk 

üniversitelerin oluşması olanaklı değildir.

Değerli meslektaşlarımız,

İlgili kurumların, belediyelerin, meslek örgütlerinin ve 

vatandaşın görüşleri alınmadan hazırlanarak TBMM’den 

alelacele geçirilen, Cumhurbaşkanınca onanan ve 6 Aralık 2012 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “On Üç İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”la demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan yerel 

yönetimlerin sayısı azaltılmış, sınırları genişletilmiştir.

Türkiye’de belediye sayısı 2000 yılında 3228 düzeyindeyken, 

2009 yılı yerel seçimleri sonrasında, 2010 yılında Büyükşehir 

Yasası ve Belediye Yasası’nda yapılan değişikliklerle 2950’ye 

indirilmiştir.

Halkın katılımının arttırıldığı, mahalli idarelerin sürekli 

biçimde geliştirilmesi amacıyla etkin hizmet üretme kapasitesine 

getirildiği ve bu durumun demokratikleşme sağlayacağı 

gerekçesi ile hazırlandığı iddia edilen yasada, demokrasinin 

vazgeçilmez unsuru olan yerel yönetimlerden 29 il özel 

idaresinin, 1591 belde belediyesi ile 16082 köyün tüzel kişiliği 

kaldırılmıştır. Büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleriyle, 

köyler ise mahalle olarak ilçe belediyelerine katılmış, diğer 

illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri de köye 

dönüştürülmüştür. Yasa kapsamına alınan 13 il ile birlikte 

büyükşehir sayısı 29’a çıkarılmıştır.

Bu düzenlemeyle belediye hizmetlerine ulaşmak daha da 

zorlaşacaktır. Yasa, büyükşehir sınırlarını il sınırlarına dek 

genişleterek siyasi yapıyı kaotik bir duruma sokmuştur. 

Anayasaya göre, il özel idaresi, belediye ve köy ülkemizdeki 

üç yerel yönetim türüdür. Bu yasa, yereli yok sayan, yerel 

yönetimleri kapatan ve etkisizleştiren, merkezileşmeyi 

yoğunlaştıran bir modeli öngörmektedir.  Bu durum Anayasanın 

127. Maddesinde yer verilen “yerinden yönetim” ilkesiyle 

bağdaşmamaktadır.

Yasada “mahalleye dönüştürülen köylerdeki yapıların, ruhsatlı 

sayılması” “imar aff ı” anlamına gelen bir düzenlemedir. 

Hükümet bir yandan “afet riskinin azaltılması amacıyla” riskli 

yapıları yıkmaya hazırlanırken, diğer yandan hiçbir teknik 

inceleme yapmadan çoğu kaçak olan yapıları ruhsatlı saymak 

suretiyle yasal hale getirmektedir. Bu çelişkili durumun 

nedeninin yine “rant elde etmek” olduğu bir kez daha ortaya 

çıkmıştır.  

Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köylerde 

tip mimari projelere bağlı olarak yapılacak tek tip yapılarla 

yerel kimliğin yok olmasına ve bugün kentlerdeki estetikten 

yoksun, kimliksiz yapılaşmaların kırsalda da yaygınlaşmasına yol 

açılabileceğinden kaygılıyız.

Yasanın gerekçesinde, “daha az kaynakla daha kaliteli hizmet 

sunulacağı” iddiasına yer verilmekte ise de, tam aksine bu 

kanunla sınırları il mülki sınırı olarak belirlenen büyükşehirlerde 

vatandaşların hizmete ulaşması zorlaşacak, ya da hizmet daha 

pahalı alınabilecektir. Yani asıl amaç “hizmette verimlilik veya 

kalite” değil, siyasi hesaplar ve rant paylaşımıdır. Yasayla bazı 

ilçelerin sınırlarında yapılan ciddi değişiklikleri de seçime 

yönelik hesapları akla getirmektedir.

Değerli meslektaşlarımız,

Her zaman olumsuz uygulamaları dile getirdiğimiz 

düşünülebilir. Ancak bizim görevimiz mesleğimize ve dolayısıyla 

ülkemize gelecek zararları önceden dile getirmek, yetkilileri 

uyarmaktır. Gerçek neyse biz de onu belirtmek durumundayız.

Bildiğiniz gibi, kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” adıyla bilinen 

yasa artık yürürlüktedir. Bu nedenle, Trabzon, Adana, Bursa, 

Elazığ, İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlediğimiz etkinliklerde 

hangi durumlarda kentsel dönüşüm zorunlu hale gelir ve 

uygulamada ne gibi problemler yaşanır sorularına yanıt aramaya 

çalıştık. Dünyada ve ülkemizde yapılan “Kentsel Dönüşüm” 

projelerinin karşılaştırması ve planlama hataları, kentsel 

dönüşüm öncesi taşınmaz değerlemesi kavramının gerçekçi 

kriterlere dayandırılması, sağlam bir mevzuata oturtularak 

tescile esas evraklar oluşturulması, bunun tescile yetkili kişilerce 

yapılması gibi konularda meslektaşlarımızı bilgilendirdik.



8

H i Bül i A l kHarita Bülteni Aralık 2012

MERHABA

Dönüşümün, pratikte, vatandaşın sorununu çözmekten çok 

sermayenin taleplerine yönelik bir uygulama görünümü alması, 

kentsel dönüşümü teorik tanımından ve dolayısıyla amacından 

uzaklaştırmaktadır. Öyle ki yeni yapılan / yapılacak yapıların 

yaşanabilirliğini, mekansal kalitesi ve kente olan katkısını 

düşünen bile yok.

En son Van örneğinde gördüğümüz gibi deprem 

konutlarının, oturulmaz durumda olduğu sahipleri tarafından 

belirtilmektedir. Amaç sadece ve yalnızca konut üretmek 

olunca bu sorunların bundan sonraki tüm “kentsel dönüşüm” 

uygulamalarına yansıyacağı bizleri de endişelendiriyor.

Kentsel Dönüşüm kapsamında “Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” HKM Odasının içine 

sinmemiştir. Bir kere, çok kapsamlı bir kanun olduğunu 

yeniden belirtmek durumundayız. Yürürlükte bulunan 3194 

sayılı İmar Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 3621 sayılı 

Kıyı Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 

Kanunu gibi birçok yasa, bu yasa karşısında “uygulan(a)

mayacak mevzuat” haline gelmiştir. Türkiye’nin afet riski 

olmayan alanı neredeyse yoktur. Yani bu yasayla, Türkiye’nin 

tamamına sayılan kanunlara bağlı kalmadan el atılabilecektir. 

Bu el atmanın rant amaçlı olabileceği konusunda kaygılıyız. 

Böylesi kapsamlı bir kanunun hazırlanırken bu alanda 

bilgili, etkili, yetkili Meslek Odalarından katkı alınmaması 

kaygılarımızı daha da artırmıştır. Bu yaklaşımı asla doğru 

bulmuyoruz. Yönetmelik çalışmalarında da maalesef süreç 

aynı yürütülmüştür. Meslek Odalarından görüş ve katkı 

istenmemiştir. Bu yanlıştır. Ve iyi niyetli bir çalışma yöntemi 

değildir.

Değerli meslektaşlarımız, daha önce de belirttiğimiz gibi;

Türkiye’de, 74 milyon vatandaşımız toplam 19 milyon “bina 

stoku” içinde yaşamaktadır. Bu binaların 9 - 11 milyonu can 

ve mal güvenliği açısından sakıncalı ve 14.8 milyon yapı ise 

“kaçak”tır. Bu yapıların, % 40’ı projesiz, % 67’si projesine 

uygun yapılmamış ve iskan ruhsatı al(a)mamış yapılardır.

Bu yapıların yenileme çalışmaları toplumsal bir olaydır; bilim-

sel, teknik titizliğin yanında tüm toplum kesimlerini ilgilendi-

ren sosyal bir olaydır.

Böyle önemli ve ülkenin tamamını ilgilendiren bir konunun 

yönetmeliğinin düşünülüp tartışılmadan alelacele yürürlüğe 

konulması ve sonra da hiçbir şey yokmuşçasına 5 ay gibi kısa 

bir sürede (15 Aralık 2012) yürürlükten kaldırılarak yerine yeni 

bir yönetmelik yapılması başlı başına bir sorundur. Bakanlık, 

neden yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyduğunu, ilk yönet-

melikte hangi eksikliklerin olduğunu ve bu eksiklikleri nasıl 

giderdiğini açıklamamıştır. Kaldı ki, yeni yönetmelik öncekini 

aratmayacak kadar çok sorunludur.

Belirtmek durumundayız ki, bu yönetmelikle de modern kent-

lerin kurulması olanaklı değildir. Çünkü, yönetmeliği hazır-

layan düşüncenin kentlerimize bakışı HKMO açısından başlı 

başına sorunludur.

Diğer taraftan, TMMOB Yasa Değişikliğini de içinde barındı-

ran torba yasa adıyla kamuoyunda tartışılmaya başlanan yasa 

tasarısı da aynı sorunlu düşüncenin bir ürünüdür.

Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları 

Birliği’ni bu kez yasa düzenlemesiyle küçültme, parçalama, 

etkisizleştirme yönünde girişimde bulunulmuştur.

Bu düzenlemelerle, yalnızca TMMOB değil, Anayasa ve idare 

hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini 

aşan, otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu 

tüzel kişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırıldığı, bazılarının 

da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmasının 

amaçlandığı görülmektedir.  

Yeniden anımsatmakta yarar var: TMMOB, kamusal hizmet 

gören, demokratik bir kitle örgütüdür. Emekten ve halktan 

yanadır. TMMOB, meslek ve üyelerinin sorunlarının, 

ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder; 

üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. TMMOB, sanayileşme ve 

demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, çözüm 

önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. 

Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer 

alır. TMMOB, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve 

demokrasi güçleriyle ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir. 

TMMOB, anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, 

ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Savaş karşıtıdır. İnsan 

hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından 

yanadır.

İşte 2013 yılı,  mesleğimize, örgütümüze, onurumuza yapılan 

bu saldırıları boşa çıkarttığımız bir yıl olacaktır.

Tüm mühendisleri, tüm üyelerimizin ve mühendis 

arkadaşlarımızın bu mücadeleye bu bilinçle katılmalarını 

istiyoruz.

Meslek onurumuzu ve mühendis kimliğimizi hiçe sayan, iş 

alanlarımızı daraltan, meslek Odalarımızı etkisizleştiren, üye-

siyle rekabete sokan, kapalı kapılar ardında hazırlanan Torba 

Yasa’ya hep birlikte HAYIR diyerek,  mesleğimize ve Odamıza 

sahip çıkmak için TMMOB imza kampanyasına www.tmmob.

org.tr adresinden ulaşarak bir imza da siz atın. 

Saygılarımızla...
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Odamızca her yıl Meslekte 50 Hizmet 

Yılını dolduran üyelerimize “Meslekte 

50 Hizmet Yılı Plaketi” verilmektedir. 

Bu yıl 1962 yılı mezunlarına, 23 Kasım 

2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen 

gecede plaketleri verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan 

Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş, Oda mücadelemizin bugünlere 

taşınmasında emek veren, katkı sunan, 

mesleğimize 50 yıl hizmet etmiş, 

gönül vermiş 1962 yılı mezunlarına 

ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı 

anarak Odamız adına teşekkürlerini ileti. 

Birlik ve beraberliğin daha da önem 

kazandığı bugünlerde Odamızın, gücünü 

üyelerinden alacağını söyleyen Ertuğrul 

Candaş, üyelerimizin varlığı ve desteği 

ile bu zor dönemlerin atlatılacağına 

inandıklarını belirtti.

Geceye katılan, Çevre ve Şehircilik 

Bakan Yardımcısı Muhammet Balta 

yaptığı konuşmada mühendisliğin 

önemine ve gerekliliğine değinerek, 

mesleğimizi 50 yıl onurla icra etmiş 

meslektaşlarımızı kutladı.

Meslekte 50 hizmet yılını doldurmuş, 

1962 mezunu üyelerimiz plaketlerini; 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 

Muhammet Balta, Oda Genel 

Başkanımız Ertuğrul Candaş, Odamız 

Önceki Dönem Başkanlarından Kemal 

Akman, Erdal Akdağ, Atilla Aydın, 

Ensar Kılıç, Hüseyin Ülkü ve Hayrettin 

Gürbüz ile TKGM Eski Genel Müdürü 

Yüksel Akın’ın elinden aldılar.

Düzenlenen gecede, Odamız Sözlü Tarih 

Komisyonu Üyemiz Ayhan Kalyoncu’ya, 

mesleğimize ve Odamıza vermiş olduğu 

özverili hizmet ve emeklerinden dolayı 

Oda Yönetim Kurulu kararıyla şükran 

plaketi Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş tarafından verildi. Ayrıca 

bu bölümde, Ayhan Kalyoncu’nun 

yaşamından kısa bir gösterime de yer 

verildi.

Plaketlerini alan üyelerimiz kısa 

konuşmalar yaparak etkinliğin 

düzenlenmesinden ve 50 yıl mesleği 

icra etmenin verdiği onurdan dolayı 

duydukları sevinci dile getirerek 

aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı 

saygıyla ve özlemle andılar.

Meslekte 50. yılını dolduran 

meslektaşlarımızın özgeçmişlerini 

içeren bir kitapçığın dağıtıldığı gecede 

meslektaşlarımız uzun süredir neredeyse 

hiç göremedikleri arkadaşlarıyla biraraya 

gelmenin verdiği mutluluk ve heyecanla 

50. Yıl Pastalarını kestiler.

Meslekte 50 Hizmet Yılı Plaketleri  

23 Kasım 2012 tarihinde, 1962 mezunları ve eşleri, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Oda ve Şube 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız Önceki Dönem Başkanları, Odamız Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu 

Üyeleri, Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ve Genç Harita Mühendisleri Komisyonu Üyelerinin katılımıyla 

Ankara’da düzenlenen törende, 1962 yılı mezunlarına “Meslekte 50. Hizmet Yılı Plaketleri” verildi.

HKMO
Kasım 2012
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HKMO Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulu Üyeleri ve tüm birimlerimizde 

çalışan Oda personelimizin katıldığı 

etkinliği Denetleme Kurulu Dönem 

Başkanı Şafak Fidan yönetti. 

İlk olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren 

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 

ve ardından HKMO Genel Sekreteri 

Mustafa Erdoğan kısaca Odanın personele 

bakış açısı ve toplantı gündemine 

değinerek etkinliğin başarılı geçmesi 

dileklerini ilettiler.

HKMO Genel Merkez, Şube ve 

Merkeze Bağlı Temsilciliklerde görevli 

personellerin kendilerini tanıtmalarının 

ardından Odamız Mali İşler Şube 

Müdürü Arzu Melike Arslan “Mali 

İşler ve Mesleki Denetimde Dikkat 

Edilecekler” konu başlıklı sunumunu 

gerçekleştirdi.

Odamız Denetleme Kurulu adına 

Denetleme Kurulu Üyeleri Cemil 

Candaş ve Altuğ Aydın sunumlarını 

gerçekleştirdi. Sunumda kısaca Odamız 

Denetleme Kurulu Üyeleri tanıtıldı ve 

Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına, 

görülen mevcut aksaklıklara, bu 

aksaklıkların giderilmesi için Şube 

ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerde 

uyulması gereken konulara, gelir-gider 

dökümanları hazırlanırken dikkat 

edilmesi gereken hususlara değinildi.

HKMO Oda Müdürü Timur Bilinç 

Batur yaptığı konuşmada, Odamızın 

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler 

kapsamındaki idari yapısına, yeni 

uygulamalar hakkında yapılan 

çalışmalara değindi.

HKMO büro personeli Ünsal Kandemir, 

tescil ve tescil yenileme işlemleri, üye 

kaydı işlemleri, iş yeri kapama ve açma 

işlemlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Gerçekleştirilen konuşma ve sunumların 

ardından HKMO Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu, Şube ve Merkeze 

Bağlı Temsilciliklerde çalışan personelin 

yaşadıkları sorunlar, beklentiler ve 

çözüm önerileri değerlendirildi.

Personelimiz açısından verimli ve yararlı 

olduğunu düşündüğümüz bu etkinliğin 

katkısının, Odamız çalışmalarında 

bundan sonraki süreçlerde yararlı 

olacağına inanıyouz. 

Personel Hizmet İçi Eğitimi

Odamız 43. Dönem Çalışma Programı içerisinde yer alan, Oda çalışanlarına yönelik 

“Hizmet İçi Eğitimi” 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

HKMO
Kasım 2012
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TMMOB 42.Dönem I. Danışma 

Kurulu toplantısı 6 Ekim 2012 

Cumartesi günü Milli Kütüphane 

Konferans Salonu - Ankara’da yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 42. 

Dönemine ilişkin 4 aylık çalışmalarını 

ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini 

aktardığı açış konuşması sonrası 

toplantıya söz alan Danışma Kurulu 

üyeleriyle devam edildi. Toplantıda 

sırasıyla; Kaya Güvenç (TMMOB), 

Mehmet Torun (MADENMO Başkanı), 

Ali Ekber Çakar (MMO Başkanı), 

Şevket Demirbaş (JFMO Başkanı), 

Taner Yüzgeç (İMO Başkanı), Ertuğrul 

Candaş (HKMO Başkanı), Erhan 

Karaçay (EMO YK Üyesi), Petek 

Ataman (GIDAMO Başkanı), Mehmet 

Besleme (KMO Başkanı), Mesut Çelik 

(MMO Diyarbakır Şb. Başkanı), Selim 

Harbiye (İMO Hatay Şb. Başkanı), 

Hüseyin Atıcı (MMO Adana Şb. 

Başkanı), Gölay Şakiroğulları (BMO 

Başkanı), Beyza Metin (EMO İstanbul 

Şb. Bşk), Özgül Güney (EMO Kocaeli 

Şb. YK Üyesi), Ali Hasan Bakır (HKMO 

İstanbul Şb. Saymanı), Abdullah Bakır 

(İMO Adana Şb. Başkanı), Nazmi Kaçar 

(Balıkesir İKK Sekreteri), Ezgi Özkan 

Altaylı (FMO İstanbul Şb. II. Başkanı), 

Metin Bıçakçı (Rize İKK Sekreteri), 

Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Zeki 

Arslan (MMO İstanbul Şb. Başkanı), 

Melih Yalçın (MMO İzmir Şb. Sekreter 

Üye) konuştu. Odamız Başkanı Ertuğrul 

Candaş konuşmasında, Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu, Yabancılara Toprak 

Satışı, Kentsel Dönüşüm Kanunu, 

Mesleki Denetim Uygulamaları 

hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, 

Türkiye’nin genel problemlerinden 

bahsederek, bu problemlerin 

çözümlenmesi için  TMMOB’nin bu 

süreçte yapması gerekenleri bir öneri 

olarak dile getirdi.

Danışma Kurulu toplantısı sonrası, 

Milli Kütüphane önünden kaldırılan 

otobüslerle, inşaatı devam eden 

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 

Tesisleri’ne inceleme gezisi düzenlendi.

TMMOB 1. Danışma Kurulu Toplantısı

HKMO
Kasım 2012

HKMO
Kasım 2012

HKMO
Kasım 2012

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 

ve Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, 

03 Kasım 2012 tarihinde HKMO 

Antalya Şube hizmet binasında, Antalya 

Şube Yönetim Kurulu, Kaş Temsilciliği 

ve üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdi.

Antalya 
Şubemizdeydik

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel 

Komisyonları (STBK) Toplantısı, Oda 

Yönetim Kurulu üyeleri ve STBK 

Başkanlarının katılımıyla 13 Ekim 2012 

Cumartesi günü İznik – Bursa’da yapıldı.

Toplantıda, STBK’ların işleyişi, 

komisyonların öncelikli hazırlaması 

gereken dosyalar ve raporlar, 

komisyonlar tarafından mesleğimizi 

ilgilendiren konularda el kitapçıklarının 

hazırlanması, mesleğimizin bugünü 

ve geleceği, üniversitelerde verilen 

eğitim ve komisyonların düzenleyeceği 

eğitimler hakkında bilgi paylaşımında ve 

önerilerde bulunuldu.

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları Toplantısı 



12 HKMO’dan Haberler
H i Bül i A l kHarita Bülteni Aralık 2012

Kadına yönelik ayrımcılık; sömürü 

ve şiddetin, eşitsizliğin, sınırsız 

tüketimin, yoksulluğun sistemleştirildiği 

kapitalizmin doğal sonuçlarından sadece 

biridir. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet 

eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden 

özgür ve eşit bir toplumun oluşması 

mümkün değildir.

Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak 

toplumsal hayat içerisinde her düzeyde 

yaşanmaya devam etmektedir. İş 

yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi 

yaşamda kadının kadın olmasından 

kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, 

dinsel faktörler nedeniyle görmezden 

gelinerek, kadın indirgemeci bir mantıkla 

ele alınmakta ve “sığ” politikada malzeme 

olarak kullanılmaktadır.

Emeğin, hakların korunması, yaşam 

standartlarının genişletilmesi ve insanca 

bir yaşam, tüm emekçilerin ortak 

talebidir. Kapitalizmin cinsiyet ayrımını 

derinleştirerek sömürdüğü, emekçilerin 

bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri 

kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü emek 

muhalefetinin asli unsuru olarak, Oda ve 

Birlik örgütlülüğü içerisinden başlamak 

üzere toplumsal muhalefetin tüm 

katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi 

son derece önemlidir. Kadın mücadelesi, 

güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere 

dayanmalı ve “toplumsal cinsiyet 

eşitliği”  bakış açısını yansıtmalıdır.

Üyelerimiz, egemen sınıfın çıkarlarına 

hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu 

çözülmeden, demokratik bir toplum 

yaratılmasının mümkün olmayacağının 

farkındadır. Bu nedenle kadın ve erkeğin 

eşit bir şekilde, yan yana, yaşamın her 

alanını paylaşması ve omuz omuza 

mücadele etmesi gerektiğini savunmaya 

devam edeceğiz.

Kadınların toplumsal yaşama, 

Oda ve TMMOB örgütlülüğüne 

aktif katılımının artırılması 

ve  çalışmaların etkin bir şekilde 

hayata geçirilmesi için  kolektif 

bir çalışma   geliştirmesine  her 

zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu 

gerçeğinden hareketle TMMOB Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadın 

Çalışma Grubu oluşturulacaktır..

Tüm Harita Mühendisi kadın 

üyelerimizin doğal üyesi olduğu 

Kadın Çalışma Grubu; kadın üyelerin 

önerileriyle oluşacak başlıklarda 

yürüteceği çalışmalarla, çalışma 

yaşamında, siyasi alanda, Oda ve 

TMMOB örgütlülüğünde kadın rolünü 

daha etkin kılarak, meslek alanımıza ve 

Odamıza katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede kadın üyelerimizin Kadın 

Çalışma Grubuna destek vermelerini ve 

sahip çıkmalarını önemsiyoruz.

Kadınlar Örgütlü 
HKMO 
Daha Güçlü!

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadın Çalışma Grubu

Yozgat Temsilcimiz Hüseyin Berktaş, 

Yozgat Merkez/İlçe Temsilciliği Mesleki 

Denetim Görevlisi Satılmış Karakaş 

ve üyemiz Cemil Işıksoy Oda Yönetim 

Kurulumuzu 17.12.2012 tarihinde 

ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Yozgat İlindeki ve genel 

mesleki sorunlar değerlendirildi.

Yozgat Temsilciliği 
Odamızı 
Ziyaret Etti

Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi 

Kolokyumu Yürütme Kurulu toplantısı 

1 Aralık 2012 tarihinde Kocaeli 

Temsilciliğinde yapıldı.Yürütme Kurulu 

toplantısında kolokyum hazırlıkları 

değerlendirildi ve Yürütme Kurulu 

Üyelerinin hazırlık süreci ile ilgili görüş 

ve önerileri alındı. 

Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu 
Yürütme Kurulu Toplantısı Kocaeli 
Temsilciliğinde Yapıldı
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15 Aralık 2012 tarihinde mühendis, 

mimar ve şehir plancısı duyarlı 

meslektaşlarımızın katılımıyla “İktidarın 

Saldırıları ve Yasal Düzenlemeler” paneli 

Ankara’da düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan 

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı 

“Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Taslağı” ile TMMOB’yi 

tasviye etmeye yönelik, memleketimize, 

mesleğimize, meslektaşlarımıza ve 

örgütlülüğümüze saldırı hazırlıklarını 

değerlendirdi.

Kanun taslağı ile Kıyı Kanunu, Yapı 

Denetimi Kanunu, İmar Kanunu, Kat 

Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri 

Kanunu, İskan Yasası, Mera Yasası 

gibi pek çok konuda değişikliklerin 

yapılacağını, bu değişikliklerin amacının 

bahsi geçen alanların ranta açılması 

hazırlığı olduğunu belirten Mehmet 

Soğancı iktidarın, rantın önünde engel 

teşkil eden örgütlülüğümüzün yapısının 

değiştirilmesi ve yeni bir ayar verilmesi 

girişiminde olduğunu söyledi.

İktidarın, konunun ilgililerine 

danışmadan yasa değişikliği ile 

örgütlülüğümüzü teslim alma peşinde 

olduğunu, TMMOB yasasında 

değişikliğin biz mühendis, mimar ve 

şehir plancıların talebi olmadığını dile 

getiren Mehmet Soğancı, “Sendika 

Yasaları değiştirilirken emekçilere, sağlık 

sistemi halkın aleyhinde değiştirilirken 

sağlıkçılara, 4+4+4 sistemi getirilirken 

eğitimcilere danışmadılar, TMMOB 

Yasasında değişiklik yaparlarken de 

bizlere danışmadılar” dedi.

AKP iktidarı boyunca çıkarılan 

yasaların toplum yararı değil rant amacı 

gözettiğini, yapılacak yasa değişikliği 

ile birliğimizin hak ve yetkilerinin 

kısıtlanacağını, yapılacak değişiklikte 

il odaları ve merkez ilişkisinde 

netlik olmadığını, demokratik seçim 

sistemimizin değiştirileceğini ve 

TMMOB’nin işlevsizleştirileceğini 

belirtti.

Odaların, meslek odası kimliğinin 

değiştirileceğini, piyasallaştırılacağını, 

Çevre ve Şehircilik Bankanlığı 

hiyerarşisine sokulacağını, 

yönetmeliklerin bakanlık izni olmadan 

hazırlanamayacağı bilgilerini veren 

Mehmet Soğancı, AKP iktidarının, bir 

türlü kendinden yana yapamadığı, teslim 

alamadığı örgütlülüğümüzü parçalamak, 

bölmek girişiminde olduğunu dile 

getirdi.

“Örgütlülük gücümüzle bu saldırıyı 

püskürteceğimize inancım tamdır” 

diyen Mehmet Soğancı, “Bu örgütlülük 

bize ait. AKP hükümetine teslim 

olmayacağız” sözleriyle konuşmasını 

bitirdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Hukuk 

Danışmanı Mehmet Horuş yaptığı 

“Sömürgeleşen Doğan, Değişen Koruma 

Anlayışı” konulu sunumunda 6 Nisan 

2011 tarihinde verilen kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisinden sonra 

bir çok alanda değişiklik yapıldığını, 

çıkarılan bu kanun hükmünde 

kararnamelerin ortak noktasının 

olağanüstü hal rejimi olduğunu belirtti.

Kendisi bir afet olan Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanunun olağanüstü hal 

rejimi mantığında olduğunu ve TOKİ’ye 

kanunun 4. Madde 3. fıkrasında yer alan 

“Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ 

veya İdare tarafından talep edilmesi 

hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü 

alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile 

riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz 

verilmez ve verilen hizmetler kurum 

ve kuruluşlar tarafından durdurulur.” 

ifadesi ile işgal yetkisi verildiğini, 5. 

Madde 4. fıkrada yer alan “Birinci, 

ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen 

usullere göre süresinde yıktırılmadığı 

tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, 

Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. 

Buna rağmen yıktırılmadığı tespit 

İktidarın Saldırıları ve Yasal Düzenlemeler Paneli ve 
TMMOB’nin Mücadele Ateşi
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edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya 

yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi 

hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda 

belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve 

işlemlerini bizzat da yapabilir.” ifadesinin 

hiçbir yargısal, hukuksal terim niteliği 

taşımadığı bilgilerini aktardı.

Kanunun 6. Maddesinin 9. fıkrasında 

yer alan “Bu Kanun uyarınca tesis edilen 

idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli 

ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu 

davalarda yürütmenin durdurulmasına 

karar verilemez.” ifadesinin yargısal hak 

arama özgürlüğünün olmadığı, idarenin 

yargısal denetimden muaf olduğu 

anlamına geldiği bilgisini veren Mehmet 

Horuş, idareye acele kamulaştırma 

yetkisinin verildiğini, demiryolu, HES, 

otoban vb. Projelerde bu yetkilerin 

kullanılmaya çalışıldığını, Danıştay’ınsa 

her seferinde bu  kararları “olağanüstü 

karardır” diyerek iptal ettiğini ve 

yargının bu süreçlerde bertaraf edildiğini 

dile getirdi.

TMMOB’nin tüm iç işleyişini, 

mevzuatını kontrol altında tutmaya 

çalışabilecek kadar büyük değişikliklerin 

planlandığını, TMMOB’nin açtığı 

kamusal davaları engelleyebilmek için 

dava açma yetkisinin kısıtlanmaya 

çalışıldığını söyleyen Mehmet Horuş, 

örgütlülüğümüzün bu zamana kadar ki 

kazanımlarının silinmek istendiğini ifade 

etti.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren 

Gamze Yaşar yaptığı “AKP’nin 

Yerelleşmeden Anladığı: Bütünşehir 

Yasası; Parçalanmış Muhalefet/Direniş” 

başlıklı sunumunda, 2002’den sonra hızlı 

yasa değişikliklerinin yaşandığını dile 

getirerek Bütünşehir Yasası hakkında 

bilgilendirmede bulundu.

13 ilin daha büyükşehir olamasıyla bu 

sayının 29’a ulaşacağını, geriye kalan 

52 il içinse bu durumun eşit olmayan 

gelişmeler yaratacağını, kentler arası 

güçlü ikili ayrımların doğacağını 

söyleyen Ceren Gamze Yaşar, geniş 

kırsal alanlara hizmet götürmede 

sıkıntılar yaşanacağını, kentleşen kırsal 

alanda tarım ve hayvancılığın tehlikeye 

gireceğini dile getirdi.

Kır-kent arası eşitsiz gelişmenin 

derinleşeceğini, kırın ve kentin 

temsiliyetinde kriz yaşanacağını, Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 

kurulacağını söyleyen Cemre Gamze 

Yaşar, “Daha fazla kentsel dönüşüm ve 

büyüme için uzlaşma, iktidara doğrudan 

bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığıyla elele, kır ve kent üzerinde 

de fazla büyüme/imar hakkı için 

çalışacak” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Nevzat Ersan yaptığı 

“Kentsel yağma, Afet, Dönüşüm ve 

Rant” başlıklı sunumunda kentsel 

dönüşümün amacının ne olması 

gerektiğini ve nasıl uygulanması gerektiği 

konularına değindi.

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 

73. Maddesindeki değişiklikle yıkım, 

yağma ve talanın önünün açıldığını, 

insanların sağlıklı, dengeli bir 

çevrede yaşama hakkının ve barınma 

hakkının gözönünde bulundurularak 

düzenlenmesi gerektiğini, şuan ki 

mevcut haliyle ranta dayalı politikaların 

izlendiğini dile getiren Nevzat Ersan, 

ülkemizdeki yapı stokları ile ilgili 

sayısal bilgilendirmelerde bulunarak 

bu yapı stoklarının 1/3’ünün yıkılması 

gerektiğini belirtti.

Kanunun eksikliklerine değinen 

Nevzat Ersan, riskli alan ve rezerv alan 

sınırları kriterlerinin ne olduğu, riskli 

yapı tespitinin hangi kriterlere göre 

belirtileceği vb. bilgilerin eksik olduğunu, 

riskli yapı tespit bedelleri, yıkım bedelleri, 

sosyal teknik alt yapı bedellerinin yurttaşa 

ödettirilmemesi gerektiğini, yapım 

işlerinin yürütülmesinin şeff af ihale 

usulüyle yapılması gerektiğini söyledi.

Konut alanlarının küçüldüğünü, 

mülkiyetin yok olduğunu, ekosistemin 

tahrip edildiğinin altını çizen Nevzat 

Ersan, kullanıcıların bireysel hak 

ve tercihlerinin dikkate alınması 

gerektiğni, gelir giderlerin ne olacağı 

hakkında bilgilendirme yapılması 

gerektiğini, yaşam kalitesine ne getirip 

ne götüreceğinin yeterince açıklanması 

gerektiğini, yapılan çalışmaların kentleri 

iyice afet riski altına sokmamasının 

sağlanması gerektiğini ve eşitlikçi ve 

ayrımcı olmayan bir bakışla yaklaşılması 

gerektiğini vurguladı.
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Gerektiğinde sağlam yapılara da 

uygulanabilir olmasının endişe verici 

olduğunu söyleyen Nevzat Ersan, nüfus 

ve yapılaşma yoğunluğunun rahatsız 

edici olmadığı, sosyal bölünmüşlüğe 

neden olmayan, yoksulları kollayan, 

satın alınabilir konutların olduğu bir yol 

izlenmesi gerektiğini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu 

Üyesi Hüseyin Çaykara “Kuşatılan 

Meslek Alanlarımız, TMMOB ve Torba 

Yasa” başlıklı sunum gerçekleştirdi. 

“Ekonomiyi canlı tutmak için inşaat 

sektörünün sıcak parayı getirmesi 

öngörülmüş, kentsel alanlarda yıkım-

yapım işleri ve dönüşüm başlatılmış, 

bu dönüşüme karşı duran, kamuoyunu 

aydınlatan örgütlülüğümüz ranta engel 

olduğu için parçalamak, susturulmak 

isteniyor.” diyen Hüseyin Çaykara, 

Mehmet Ali Berber’in 01.12.2012 tarihli 

Sabah Gazetesi’ndeki durumu yeterince 

açık ele alan yazısına değindi.

Yargıya taşınan bütçeler, TMMOB’nin 

dava açtığı ve engellemeye çalıştığı 

bazı dev projelerden örnekler veren 

Hüseyin Çaykara, hükümete verilen 

kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisiyle 35 KHK çıkarıldığını, 

böylelikle bakanlığın yetkiyi tek bir elde 

toplandığını, değişim-dönüşüm için 

yasal düzenlemelerin yapıldığını, kıyılar, 

kentler, ormanlar vs.’nin talanının 

yasallaştırıldığını dile getirdi.

Bu doğrultuda yapılan 3 önemli yasal 

düzenleme (2B Yasası, Afet Yasası, 

Bütünşehir Yasası) ve doğuracağı 

sorunlar hakkında bilgi veren, bu 

süreçte pek çok kanun ve kanun 

hükmünde kararnamelerde değişiklikle 

yağma ve talanın önünün açıldığını, 

yağma ve talanda zincirin son halkası 

olan Torba Yasa ilede TMMOB’nin 

yapısının değiştirilmek istenildiği 

dile getiren Hüseyin Çaykara, Torba 

Yasanın içeriğine değinerek, yapılı 

ve doğal çevreye, kıyılara, tarihi ve 

kültürel alanlara olumsuz yönde etkili 

olacağını, İmar Kanununda değişiklik 

yapılarak, %40 olan DOP oranının 

%45’e çıkacağını, eğitim, sağlık vs. için 

ayrılacak alanların maliklere satılmasının 

önünün açılacağını, Kıyı Kanununda 

yapılacak değişiklikle kıyı alanlarının 

yapılaşmaya açılacağını, tarihi kalelerin, 

tersanelerin, kültür değerlerinin yıkılıp 

yerine turirtlik merkezlerin inşaasının 

önünün açılacağını, Mera Kanununda 

yapılacak değişiklikle mera alnlarının 

kentsel dönüşüm için rezerv kent alanı 

olarak yapılaşmaya açılacağını dile 

getirdi.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 

Üyesi Tezcan Karakuş Candan “ AKP 

Hükümeti Yapı Üretim Sürecinde Neyi 

Hedefl iyor; 4’lü Sac Ayağı” başlıklı 

sunumunda, AKP’nin yasa yapma 

mantığına değindi.

İnsanların yaşam alanlarının 

muhafazakarlaştırıldığını, değişime önce 

mekanlardan başlanıldığını, bunun 

örneklerininde, 4+4+4 Sisteminden 

önceki okul binalarında yapılan 

değişikliklerde, Yargı Sisteminden 

önce adliye binalarında yapılan 

değişikliklerde bulunabileceği bilgisini 

veren Tezcan Karakuş Candan, 

kentlerdeki yabancılaşmaya, sosyal yaşam 

alanlarındaki daralmaya değindi.

Kentlerdeki kompleks alışveriş merkezi 

yapılarının artışının, tüketim toplumu 

halini almamızın istenilmesi olduğunu, 

TOKİ konutlarının aslında tasarlanmış 

ideolojik yaşam dayatması olduğunu, 

bunların insanları yabancılaştırmaya, 

asosyalleştirmeye yönelik yaşamlar 

olduğunu dile getiren Tezcan Karakuş 

Candan, “Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu”nda yapılacak değişiklikle, 

mimari eserlerde telif hakkının, 

mimarların vefatı ve yapının yıkılmasıyla 

sona ereceği bilgisini verdi.

“Hükümet dikensiz gül bahçesi istiyor. 

Bu torba yasa ile baskıcı rejimin teşhir 

olmasının önünü kapamak için önlem 

alıyor. Kolayca denetim altına alınacak 

beylikler oluşturulmak isteniyor.” diyen 

Tezcan Karakuş Candan, toplum yararı 

çalışmaların rafa kaldırılacağını, Odaların 

piyasalaştırılacağını ve özelleştirileceğini, 

vesayet altına alınacağını, Odalar 

üzerinde kesin ve mutlak denetim 

kurulmaya çalışıldığını belirtti.

Tezcan Karakuş Candan konuşmasını 

“ Mesele esir düşmekte değil, teslim 

olamamaktadır!” sözleriyle noktaladı.

Sunumların ardından panele katılan 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının 

konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı.

Panel sonrası mühendis, mimar ve 

şehir plancıları meşaleleriyle, sloganlar 

eşliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası 

önünden Mimarlar Odası önüne 

yürüyerek burada bir basın açıklaması 

yaptılar. Emek-meslek örgütleri ve 

siyasi partilerin de destek verdiği basın 

açıklaması ekli dosyada yer almaktadır.
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16 Aralık 2012 tarihinde çeşitli 

üniversitelerden gelen temsilci 26 

öğrencimizin katılımıyla öğrenci birliği 

toplantısı yapıldı. Bu toplantıdan bir 

gün önce gerçekleşen 15 Aralık 2012 

tarihindeki “TMMOB Yasa Değişikliği 

Tasarısı”na ilişkin panele ve sonrasında 

yapılan meşaleli yürüyüşe öğrenci birliği 

temsilcileri de katılım sağlamıştı.  

Odamızın Genel Sekreteri Sn. Mustafa 

Erdoğan öğrencilere verdikleri önemi 

dile getirerek açılış konuşması yaptı. 

Sn. Erdoğan TMMOB Yasa Değişikliği 

Tasarısının hepimizin geleceğini 

etkilediğini ve bu yasa değişikliğine 

engel olmak için hep beraber mücadele 

etmemiz gerektiğini belirtti. Odamızın 

Örgütlenme Sekreteri Sn. Burak Kukul 

öğrenci temsilcileri ve üniversitelerle ilgili 

genel değerlendirme yaptı. TMMOB 

Yasasında yapılmak istenen değişiklikler 

üzerine öğrencilere bilgiler verdi.

Daha sonra Öğrenci Birliği Başkanı 

Umut Koca toplantı gündemine ilişkin 

kısaca bilgi vererek, tüm temsilcilerle 

birlikte TMMOB Yasa Değişikliği, 

YÖK Yasa Değişikliği ve öğrenci 

etkinlikleri ile ilgili konularda fikir 

alışverişinde bulunuldu. Ardından 

yapılan oylama ile yeni dönem Öğrenci 

Birliği temsilcileri seçildi. Öğrenci 

Birliği Başkanlığı’na Umut Koca (YTÜ), 

Başkan Yardımcılığı’na Cansenin Güven 

(İTÜ), Yazmanlığa Hacer Söyler (KOÜ) 

ve Yürütme Kurulu Üyeliklerine Özgür 

Yanıt Kaya (AKÜ) ve Süleyman Mercan 

(KTÜ) getirildi.

Öğrenci Birliği Toplantısı 

HKMO
Aralık 2012

HKMO Adana Şubemizin 10. Dönem 

Danışma Kurulu (Genişletilmiş 

Temsilciler Kurulu) toplantısı 15-16 

Aralık 2012 tarihlerinde Niğde’de yapıldı.

HKMO Adana Şubemizin 10. Dönem 

Danışma Kurulu toplantısına, Şube 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Şubemize 

bağlı İl ve İlçe Temsilcileri, Temsilci 

Yardımcıları, Mesleki Denetim Görevlileri 

ve Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, 

Niğde ve Osmaniye illerinden Danışma 

Kurulu Üyeleri katıldılar. 

Yapılan toplantıya Odamız Genel 

Başkanı Ertuğrul Candaş, Yönetim 

Kurulu Üyesi Önder Serkan Atagün, 

Denetleme Kurulu Üyesi Şafak Fidan, 

Onur Kurulu Üyesi Mithat Barutçu 

ve Bülten Yazı İşleri Müdürü Nihal 

Erdoğan da katılım ve katkı sağladılar.

Toplantının açılış konuşmalarını Da-

nışma Kurulu Sekreteryası Sebahattin 

Ulutürk, HKMO Adana Şube Başkanı 

Hasan Zengin ve HKMO Genel Başkanı 

Ertuğrul Candaş yaptılar. Toplantı açılış 

konuşmalarının ardından HKMO Ada-

na Şube Başkanı Hasan Zengin’in yürü-

tücülüğünde sürdürüldü. Adana Şube-

mize bağlı illerin Temsilcileri tarafından 

sürdürülen çalışmalar ile ilgili bilgilen-

dirmeler yapıldı. İktidarın TMMOB’yi 

tasfiye etmeye yönelik, memleketimize, 

mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ör-

gütlülüğümüze saldırı hazırlıkları ve 

örgütün karşı duruş mekanizmalarının 

değerlendirildiği, karşılıklı görüş alışve-

rişi şeklinde yürütülen birinci bölümün 

ardından, HKMO örgütlülüğü çerçe-

vesinde, HKMO Adana Şubemizin bu 

süreçteki örgütlenme yapısının yeniden 

değerlendirildiği ikinci bölüm karşılıklı 

konuşmalar şeklinde sürdürüldü. Adana 

Şube Danışma Kurulundan bu karanlık 

süreçte elele oldukları ve şimdiye kadar 

olduğu gibi bundan sonra da güçlerini 

herkese gösterecekleri ve örgütlerine 

sahip çıkacakları mesajları kararlılıkla 

belirtilmiştir.

HKMO Adana Şubesi 10. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı

HKMO
Aralık 2012
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Belediye Başkanı, Genel Müdür, Genel 

Müdür Vekilleri, Daire Başkanları, kamu 

ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımız 

ve bilim insanlarının katıldığı etkinliğin 

açılış konuşmalarını, HKMO Ankara 

Şube Başkanı Levent Özmüş, HKMO 

Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Tarım 

Reformu Genel Müdür Vekili Dr. Gürsel 

Küsek, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdür Vekili Okan Erhan Ofl az, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürü Davut 

Güney ve Çankaya Belediye Başkanı 

Bülent Tanık gerçekleştirdi.

HKMO Ankara Şube Başkanı Levent 

Özmüş konuşmasında, CBS’nin bilişim 

teknolojilerindeki yeniliklere paralel 

olarak gelişme gösterdiğini belirterek 

düşünen ve tasarlayan beyinler olarak 

mühendislerin bilgiyi geliştirerek 

ve paylaşarak sürdürülebilirliğini 

sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

CBS etkinliklerinin Genel Merkezimizce 

ulusal ve uluslararası düzeyde iki yılda 

bir, Şubelerimizce her yılın Kasım 

ayında düzenlendiği bilgisini veren 

Levent Özmüş, verinin paylaştıkça 

güncelleneceğini, kullandıkça 

değerleneceğini ifade ederek ülkemize, 

mesleğimize ve bilime katkı vereceğine 

inandığımız etkinlikte emeği geçenlere 

teşekkürlerini iletti.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş konuşmasına katılımcıları 

Odamız adına sevgi, dostluk ve saygıyla 

selamlayarak başladı. Odamızın kuruluş 

yılı olan 1954’ten beri aklın ve bilimin 

ışığında gerçekleştirdiği çalışmaların 

gerekliliğinin ve doğruluğunun her 

geçen gün kendini daha iyi gösterdiğini 

belirten HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş, Odamızın bu tarz etkinliklere 

verdiği önemi bir kez daha ifade etti.

CBS’nin kurulmasının ve işletilmesinin 

öneminin gerekliliğinin Van’da yaşanan 

depremde bir kez daha ortaya çıktığını 

belirten HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş, afet öncesi, sırası ve sonrasında 

yapılması gereken hazırlıklar ve alınması 

gereken tedbirler açısından yaşanan kao-

sun, ülkemizin bilgi sistemleri ve tekno-

lojiyi geliştirme noktasında eksikliklerini 

ortaya koyduğunu dile getirdi.

1999 Marmara Depremi’nden sonra 

toplanan vergilerin bu alanda değilde 

farklı alanlarda kullanıldığını, geçen 

13 yılda deprem ülkesi olduğumuz 

gerçeğinin unutulduğunu ve gerekli 

uygulamaların hayata geçirilmediğini 

söyleyen HKMO Genel Başkanı 

Ertuğrul Candaş, Japonya’da yaşanan 

depremde vatandaşın binalara 

saklandığını, ülkemizde ise tersi 

durumun söz konusu olmasının 

kentlerimizi iyi yapamadığımız anlamına 

geldiğini dile getirdi.

Odamızın, CBS bilincini aşılamak 

amacıyla 2000 yılından itibaren ülkenin 

dört bir yanında düzenlediği etkinlikler 

hakkında bilgi veren Ertuğrul Candaş, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 

CBS Genel Müdürlüğünün kurulmasının 

önemli olduğunu ancak bu Genel 

Müdürlüğü çok büyük sorumluluk ve 

görevlerin beklediğini söyledi.

CBS’nin bilince çıkarılarak gerekli 

önemin verilmesinin, sağlayacağı 

yararları göz önünde bulundurarak 

yalnızca yazılım ve donanımdan 

ibaret olmadığının anlaşılmasının 

ve hangi işlerde araç olabileceğinin 

bilinerek sağlayabileceği olanaklardan 

faydalanılması gerektiğinin önemini 

belirten HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş, etkinlikte emeği geçenlere 

teşekkürlerini iletti.

Tarım Reformu Genel Müdür Vekili 

Dr. Gürsel Küsek yaptığı konuşmada 

CBS’nin konumsal veri ile ilgili 

çözümler üreten bir bilim dalı olarak 

karşımıza çıktığını belirterek, veri 

güvenliğinin önemli olduğunu ancak 

verinin güvenilirliğinin dahada önemli 

olduğunu, bununda veriyi üretenlerin 

sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Yeterli ve güvenilir veri üretmek, bu 

verileri ilgililerle paylaşmak durumunda 

olduklarını belirten Gürsel Küsek, 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 

toprak haritalarının üretilmesi ve 

kullanıcılarla paylaşılması, Türkiye’nin 

tarım arazisi varlığı bilgilerinin üretilmesi 

ve Türkiye’deki tarımsal işletmelerin 

araştırılması konusunda yürüttüğü 

çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür 

HKMO Ankara Şubenin Yürütücülüğünde “CBS Günü ve Etkinlikleri”

HKMO Ankara Şubemizin yürütücülüğünde “Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü ve Etkinlikleri” 13 Kasım 2012 

tarihinde Ankara’da düzenlendi. 
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Vekili Okan Erhan Ofl az yaptığı 

konuşmada, istatistiklere göre bilginin 

%80’inin konuma bağlı veri olduğunu, 

bilgi birikiminin her yıl iki kat daha 

arttığını söyleyerek bu sürekli bilgi 

artışının organize biçimde yönetilmeyi 

gerektirdiğini dile getirdi.

Tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçişin kentlerde ortaya çıkardığı 

problemlerin Kent Bilgi Sistemlerini 

zorunlu ve önemli hale getirdiğini 

belirten Okan Erhan Ofl az hem merkezi 

hem de yerel yönetimlerin CBS’den 

faydalandığı çalışmalara değindi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut 

Güney yaptığı konuşmada düzenlenen 

etkinliğin daha güvenilir CBS 

çalışmaları, bilgi paylaşımı, kaynakların 

daha etkin ve verimli kullanılması 

noktasındaki önemine belirterek, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

yürüttüğü çalışmalara değindi.

Ülkemiz kadastrosunun 

modernizasyonunun sorunlu birimler 

hariç büyük ölçüde tamamlandığını, 

yaklaşık 8 milyon parselin kadastronun 

modernizasyonu kapsamında 

yenilendiğini belirten Davut Güney, CBS 

çalışmalarının geliştirilmesi ve farkındalık 

oluşturması açısından düzenlenen 

etkinliğin önemini vurguladı.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık 

yaptığı konuşmada, şehirlerimizin 

hızla göç aldığı buna paralel olarak 

gecekondulaşmanın hızlandığı dönemde, 

şehir haritaları üretmede ve gerekli 

verilerin oluşturulmasında sıkıntılar 

yaşandığını, düzenlenen benzer 

etkinliklerin ise bu işle ilgili adaptasyon 

sürecini hızlandırdığını belirtti.

Günümüzde gelişen teknolojiye paralel 

olarak konumsal bilgiye hızla ve anlık 

olarak erişimin mümkün olduğunu söy-

leyen Bülent Tanık, konuyla ilgili görü-

len sorunların, artı ve eksilerin, eksiklik-

lerin zamanında ilgili kurumlara iletil-

mesinin ve çözüm önerileri sunulmasının 

gerekliliği ve önemi üzerinde durdu.

Çankaya Belediyesinde yürütülen çalış-

malar, Kent Bilgi Sistemi’nde gelinen 

nokta, sistemin faydaları ve olumlu 

sonuçları hakkında bilgi veren Bülent 

Tanık, adil yönetim sağlamada sistemin 

sağladığı artılara ve bilgi paylaşımının 

artırılmasının önemine değindi.

Etkinlik, açılış konuşmalarından sonra 

düzenlenen sunumlar ve sergi alanındaki 

tanıtımlar ile devam etti.

HKMO
Kasım 2012

HKMO
Ekim 2012

HKMO
Kasım 2012

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Şube Başkanları ve Merkeze 

Bağlı Temsilcilik Yönetim Kurulu 

Üyelerinin katılımıyla 6 Ekim 2012 

Cumartesi günü Meslek İçi Sürekli 

Eğitim Merkezi (MİSEM)- Ankara’da 

Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda genel olarak, Oda işleyişi, 

mesleki sorunlar, Şube ve Merkeze Bağlı 

Temsilciliklerin etkinlik alanı içerisinde 

yaşanan sorunlar, mesleki denetimlerin 

aksatılmadan yapılması için gereken 

çalışmalar üzerine bilgi paylaşımında 

bulunuldu. 

Toplantıya, Ertuğrul Candaş (HKMO 

Genel Başkanı), Hasan Tuzcu (HKMO 

II. Başkanı), Mustafa Erdoğan (HKMO 

Genel Sekreteri), Hüseyin Altun 

(HKMO Genel Saymanı), Hasan 

Zengin (Adana Şube Başkanı), Levent 

Özmüş (Ankara Şube Başkanı), Ramazan 

Eciş (Antalya Şube Başkanı),  Ufuk Ay 

(Bursa Şube Başkanı), Kubilay Öksüz 

(Bursa Şube Yazmanı), Hüseyin Kırşan 

(Diyarbakır Şube Başkanı), Burhan 

Kılıç (Diyarbakır Şube Yazmanı), 

Mehmet Yıldırım (İstanbul Şube 

Başkanı), Servet Alabalık  (İzmir Şube 

II. Başkanı), Ferruh Yıldız (Konya Şube 

Başkanı), Recep Nişancı (Trabzon Şube 

Başkanı), Okan Yıldız (Trabzon Şube 

Yazmanı), Mustafa Yıldız (Kayseri Bölge 

Temsilciliği Y.K.), İhsan Pişat (Van 

Bölge Temsilciliği Y.K.) katıldılar.

Şube / Merkeze Bağlı Temsilcilik Başkanları Toplantısı

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultay’ı 4. Yürütme Kurulu toplantısı, 

HKMO II. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu, 

HKMO Genel Saymanı ve Kurultay 

Saymanı Hüseyin Altun, Kurultay 

Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, Kurultay 

Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Çetin Cömert, Kurultay Sekreteri Ayhan 

Erdoğan ve Kurultay Yürütme Kurulu 

Üyelerinin katılımıyla 17 Kasım 2012 

tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk 

Konak, Kurultay Yürütme Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert ve 

Kurultay Sekreteri Ayhan Erdoğan’ın 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

toplantıda, kurultay hazırlıkları 

değerlendirildi ve Yürütme Kurulu 

Üyelerinin hazırlık süreci ile ilgili görüş 

ve önerileri alındı.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
4. Yürütme Kurulu Toplantısı
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Bursa Şubemiz tarafından, 

Uusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

sempozyum 28.11.2012 Çarşamba günü  

gerçekleştirildi. 

HKMO Genel Başkanı Sayın Ertuğrul 

Candaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan 

sempozyumda Genel Başkanımız 

Ertuğrul Candaş, “HKMO kuruluş 

yılı olan 1954’ten günümüze daima 

aklın ve bilimin ışığında bilimsel ve 

teknik etkinlikler gerçekleştirmiş olup 

meslek alanımızdan hareketle, bilimsel 

bilgiler doğrultusunda, insanlık adına, 

ülkemizin kalkınmasına ve toplum 

yararına etkinlikler düzenlemiştir. 

Ülkemizi ve İnsanımızı sevdiğimiz 

için, geleceğe dair söyleyecek sözlerimiz 

ve yapacak işlerimiz hep olmuştur. 

Ve hiç çekinmeden bunları söyledik, 

söylemeye de devam edeceğiz. TMMOB 

ve bağlı Odaları da aynı anlayışla, 

yüreğinde insan sevgisiyle çalışmalarını 

sürdürmektedir. Odalarımızın bu 

tutumu ve bu tutumdaki ısrarı 

İktidarı rahatsız etmiş ve TMMOB’yi 

etkisizleştirmek istemiştir. Bunun için 

kapalı kapılar ardında yasa tasarıları 

hazırlamaktadırlar. Haklı mücadelemizle 

bu süreci durduracağız. Bu süreçte 

hepimiz birbirimize ve örgütümüze 

destek verecektir. Buna inancım 

tamdır.  Etkinlik konusuna gelince, 

CBS’nin sağladığı yararlar bugünkü 

sempozyumda katılımcılar tarafından 

anlatılacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

kurulmasının ve işletilmesinin önemi 

ve gerekliliği Van’da yaşanan depremde 

bir kez daha ortaya çıkmıştır. Van 

depreminde sınıfta kalınmıştır. Odamız, 

birçok ülkede 1999 yılında başlatılan 

CBS bilinçlendirme haftası etkinliği ve 

CBS günü kutlamalarını 2000 yılından 

bu yana oda birimlerimizde ve ülkenin 

dört bir köşesinde (İLKÖĞRETİM 

OKULLARINA YÖNELİK 

ÇALIŞMALARIMIZ DAHİL) hayata 

geçirmektedir. Ayrıca odamız tarafından 

TMMOB adına iki yılda bir uluslar 

arası CBS kongresi düzenlenmekte 

olup bu kongrenin dördüncüsü 2013 

yılında Bursa ilimizde Bursa Şubemiz 

yürütücülüğünde yapılacaktır. Sonuç 

olarak, bu etkinliğin ne denli önem 

taşıdığını HKMO olarak farkındayız.” 

diyerek konuşmasını bitirdi. Ardınan 

diğer konuşmacıların (Bursa Şube 

Başkanı Sn. Ufuk Ay ile Bursa 

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sn. 

Erdem SAKER) konuşmaları ve yapılan 

paneller ile etkinlik devam etti. 

Yoğun katılımla gerçekleştirilen 

sempozyum sonunda konuşmacılara 

plaket takdim edilerek sempozyum 

tamamlanmıştır. Etkinliğin 

düzenlenmesinde emeği olan başta Bursa 

Şubemiz olmak üzere  tüm katılımcılara 

teşekkür ederiz.

Bursa Şubemizce CBS Günü Etkinliği Düzenlendi

HKMO
Kasım 2012
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HKMO İstanbul Şubemiz tarafından 

düzenlenen “Arazi Yönetimi Günleri” 

etkinliği, 15-17 Kasım 2012 tarihleri 

arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Milletvekili, HKMO Yönetim Kurulu 

Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların 

temsilcileri, akademisyenler, pek çok 

meslek disiplininden personel ve kamu 

kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde 

çalışan meslektaşlarımızın katıldığı 

etkinliğin açılış konuşmalarını, Prof. Dr. 

Erol Köktürk, HKMO İstanbul Şube 

Başkanı Mehmet Yıldırım, HKMO 

Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve 

İstanbul CHP Milletvekili Haluk 

Eyidoğan yaptılar.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş yaptığı konuşmada, Odamızın 

kuruluşundan bu yana bilimi, teknolojiyi 

ve mühendisliği insanlık adına, 

ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde 

toplum yararı yönünde kullanmayı görev 

edindiğini dile getirerek, doğrudan ya 

da Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği 

bilimsel ve teknik etkinliklerin, 

tespitlerin, değerlendirmelerin ve 

yayınladığı raporların gerekliliğinin ve 

doğruluğunun her geçen gün daha iyi 

anlaşıldığını dile getirdi.

Ülkemizde arazi yönetimi konusunun 

sorunlu alanlardan birisi olduğunu, 

daha çok araziler üzerinde rantsal amaçlı 

kararlar oluşturulduğunu, sergilenen 

yaklaşımların sorunu çözmediği gibi bu 

alandaki sorunları dahada artırdığını 

söyleyen Ertuğrul Candaş, arazi yönetimi 

konusunda karar veren kişi ve kurumlara 

toplumda yeterli güven duyulmadığına 

dikkat çekerek, Arazi Yönetimi sürecinde 

görev alacak kurum, kişi Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odasına büyük 

görevler düştüğünü söyledi.

Arazi Yönetimi konusu ele alınırken daha 

ileride olan ülkelerin deneyimlerinden 

yola çıkılması gerektiğini ancak bu 

ülkelerin modellerinin aynen alınması 

ve uygulanması anlayışının HKMO 

tarafından reddedileceğini söyleyen 

Ertuğrul Candaş, ülkemizde 1980 

sonrası uygulanan neo-liberal politikalar 

çerçevesinde yaygınlaşan özelleştirmeler 

sonucunda bankaların, fabrikaların, 

tesislerin, ülke varlıklarının, orman 

alanlarımızın, mera alanlarımızın, tarım 

arazilerimizin, kıyı alanlarımızın parça 

parça satıldığını, işsizliğin, yoksulluğun 

büyüdüğünü, emek alanının esnek, 

serbest, güvencesiz bir hale geldiğini 

ve sömürünün derinleştiğini, işçi ve 

emekçilerin sermayenin gücü karşısında 

zayıfl amış bir halde ucuz emek 

sömürüsüne tabi tutulduğunu dile 

getirdi.

Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 

bilimin ışığında aklın yol göstericiliğinde 

yaşanan süreci haklı olarak sorgulayan 

mühendis ve mimarların, meslek odaları 

aracılığıyla ülkelerine sahip çıktığını, 

siyasi ve politik alanlarda dayatılan 

oyunlar ile toplumun kin, nefret ve 

çatışma ortamına sürüklenmesinde, 

şiddet ve baskı politikalarının hayat 

bulmasında, emek-sermaye çelişkisinin 

üstünün suni gündemlerle örtülmesinde, 

açlık ve yoksulluğun hâkim kılınmasında 

kimler saf tutuyorsa onlara karşı taraf 

olduklarını belirtti.

“Mesleğimize, İnsanımıza ve Ülkemize 

Sahip Çıkıyoruz ve Çıkacağız” diyen 

Ertuğrul Candaş etkinliğin başarılı 

geçmesini diledi ve etkinlikte emeği 

geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen etkinlikte Kentsel 

Dönüşüm, 2B ve Orman Kadastrosu, 

Yabancılara Mülk Satışı ve Arsa 

Düzenlemesi konu başlıkları tartışıldı, 

konularla ilgili sunum ve oturumlar 

düzenlendi.

“Kentsel Dönüşüm”ün değişik meslek 

disiplinleri tarafından değerlendirilip, 

yaşanan mağduriyetlerin ve geliştirilen 

mücadele biçimlerinin ve meslek 

örgütleri açısından konunun tartışıldığı 

etkinlikte, “2B ve Orman Kadastrosu” 

sorunları ve çözüm önerileri ortaya 

konuldu.

Aynı zamanda “Yabancılara Mülk 

Satışı” konusunun değerlendirildiği 

etkinlikte “Arazi Düzenlemeleri, Kentsel 

Dönüşüm ve 18. Madde Uygulamaları” 

konularında yaşanan sorunlar hukuki ve 

mesleki alanlar açısından değerlendirildi.

HKMO İstanbul Şubemizde “Arazi Yönetimi Günleri” 

HKMO
Kasım 2012
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Uzun yıllar çalışmalarıyla Odamıza emek 

veren İdari İşler Şube Müdürü Şeyda Işık’ı 

uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeni 

ile 26.11.2012 tarihinde kaybettik. 

Bizlere kattığı, çalışkanlık, sevgi saygı gibi 

sayısız değerler ile her zaman “IŞIĞIMIZ” 

olmaya devam edecekir.

Sevgili Şeyda’yı kaybettik. 
Üzüntümüz büyüktür.
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Rektörler, dekan, bölüm başkanları, 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, 

HKMO Yönetim Kurulu Üyeleri, 

HKMO Onur Kurulu Üyesi, 

HGK Temsilcisi, akademisyenler, 

basın mensupları, kamu ve özel 

sektörde çalışan meslektaşlarımız ve 

öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 

6. Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nun açılış konuşmasında, 

Sempozyum Yürütme Kurulu Eş Başkanı 

Doç. Dr. Saff et Erdoğan sempozyumun 

düzenlenmesinden dolayı duydukları 

sevinci dile getirdi.

Bilimin hızla geliştiği bir dönemde 

bulunduğumuzu söyleyen Sn. Erdoğan 

konuşmasında hayat boyu öğrenmenin 

ve etkileşime açık olmanın önemine 

değindi. Farkındalığın oluşturulmasında 

bilimsel etkinliklerin yerine dikkat çeken 

Sn. Erdoğan ülke ve sektör sorunlarının 

tartışılıp çözüm üretilmesinde, 

düzenlenen 6. Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nun önemli olduğunu 

dile getirdi ve sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçenlere ve 

katılımcılara teşekkürlerini iletti.

HKMO Mühendislik Ölçmeleri 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 

Halil Erkaya konuşmasında, 

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nun ilkinden itibaren 

düzenlendiği tarih ve yerler hakkında 

bilgilendirmede bulunarak, farklı 

uygulamaların ve sonuçların tartışılması 

açısından düzenlenen sempozyumun 

önemine değindi. 

Gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi, 

sempozyum boyunca tartışılacak konular 

hakkında bilgi veren Sn. Erkaya farklı 

kurum, kuruluş ve disiplinlerden 

katılım sağlayanlara, sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçenlere 

teşekkürlerini iletti.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 

konuşmasına katılımcıları Odamız adına 

sevgi, saygı ve dostlukla selamlayarak 

başladı. Odamızın kuruluş yılı olan 

1954’ten bu yana daima aklın ve 

bilimin ışığında yürümeyi ilke, bilimi, 

teknolojiyi ve mühendisliği insanlık 

adına, ülkemizin kalkınmasında ve 

gelişmesinde toplum yararı yönünde 

kullanmayı görev edindiğini belirten 

Sn. Candaş, düzenlenen sempozyumun 

niteliği ve içeriği bakımından ülkemizde 

bu alanda düzenlenen tek etkinlik 

olduğunu dile getirdi.

Ülkemizde iyi yetişmiş mühendislere 

dün olduğu kadar bugün de ihtiyaç 

olduğunu söyleyen Sn. Candaş, 

ülkemizde 103’ü devlet üniversitesi, 65’i 

vakıf üniversitesi ve 7 tane vakıf meslek 

yüksek okulu olmak üzere toplam 168 

üniversite bulunduğunu, mühendis, 

mimar ve şehir plancılarının işsizlik 

oranı ve bölümlerdeki alt yapı eksikliği 

belli iken üniversitelerdeki bu sayının 

anlamsız olduğunu dile getirdi.

Ülkemizde, 1980 sonrası uygulanan 

neo-liberal politikalar çerçevesinde 

bankaların, fabrikaların, tesislerin, 

ülke varlıklarının, orman, mera, kıyı 

alanlarının, tarım arazilerinin parça 

parça satıldığının, böylelikle işsizlik 

ve yoksulluğun büyüdüğünü, emek 

alanının esnek, serbest ve güvencesiz 

hale getirildiğinin ve sömürünün 

6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

İlki 2003 yılında gerçekleştirilen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nun altıncısı 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Afyon 

Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlendi. 
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derinleştiğinin, herşeyin ticarileştiğinin 

altını çizen Sn. Candaş, “Durmak yok 

mücadeleye devam” diyerek, etkinliğin 

düzenlenmesinde emeği geçenlere 

teşekkürlerini iletti.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 

A. Fahri Özten yaptığı konuşmada, 

bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği 

ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda 

TMMOB bileşenlerinin düşünen, 

tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler 

olarak, bilimi ve teknolojik ilerlemeyi 

toplumsal yarara dönüştürerek, odağında 

insan olan, emekten ve halktan yana 

çağdaş ve özgür bir yaşamın yaratılması 

için tarihsel sorumluluğuyla çalışmalarını 

sürdürdüklerini dile getirdi.

Ülkemizde 1980’li yıllarda uygulamaya 

konulan neo-liberal anlayış ile üretim 

ekonomisinden uzaklaşıldığını söyleyen 

Sn. Özten bilginin insan yaşamındaki en 

önemli değer olduğunu, üretilmesinin 

ise ancak eğitimle mümkün olabileceğini 

belirtti.

2012 yılı itibariyle üç milyonun 

üzerindeki öğrenci sayısının yaklaşık 

360 bininin mühendis, mimar ve şehir 

plancılarından oluştuğu bilgisini veren 

Sn. Özten niceliksel olarak büyüyen 

ancak nitelik olarak uluslararası ölçütlere 

ulaşamayan üniversitelerimizden her 

yıl yaklaşık 35 bin mühendis, mimar 

ve şehir plancısının mezun olduğunu, 

kontrolsüz bu artışın işsizliği beraberinde 

getirdiğini söyledi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarındaki 

%20 işsizlik oranının meslektaşlarımızı 

düşük ücret ve sosyal güvenlik hakla-

rından yoksun çalışma durumu ile karşı 

karşıya getirdiğini, sosyal güvenlik hakla-

rının ihlalinin önüne geçebilmek amacıyla 

31 Temmuz 2012 tarihinde TMMOB 

ile SGK Başkanlığı arasında protokol 

imzalandığını belirten Sn. Özten “Genç-

lik Geleceğimizdir” sözünden hareketle 

gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan ça-

lışmalar hakkında bilgi vererek etkinliğin 

düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katı-

lımcılara teşekkürlerini iletti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Solak yaptığı konuş-

mada ölçme olgusunun mühendislik 

tabanında incelenmesinin toplumun 

güncel problemlerinin çözümüne altlık 

olcağını dile getirerek AKÜ İnşaat Fa-

kültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde 

yürütülen çalışmaların yakından takip 

edildiğini, bu çalışmaların geliştirilmesi 

için gerekli teşviğin ve desteğin verilece-

ğini belirtti.

Sayın Solak konuşmasına etkinliğin 

düzenlenmesinde emeği geçenlere, 

bildirileriyle katkı sunanlara ve 

katılımcılara teşekkürlerini ileterek son 

verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Konservatuar 

Bölümü öğrencileri Türk Halk Müziği 

gösterisi gerçekleştirdi.

6.Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nda Mühendislik 

Ölçmeleri – CBS, Mühendislik 

Ölçmeleri - GNSS Uygulamaları, 

Mühendislik Ölçmeleri – Madencilik 

Ölçmeleri, Deformasyon Ölçmeleri 1, 

Deformasyon Ölçmeleri 2, Mühendislik 

Ölçmeleri Uygulamaları 1, Mühendislik 

Ölçmeleri Uygulamaları 2, Mühendislik 

Ölçmeleri - CBS Uygulamaları, 

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 3, 

Mühendislik Ölçmeleri - Fotogrametri 

ve Uzaktan Algılama Uygulamaları, Kısa 

Süreli Oturumlar konu başlıklarında 

toplam 11 oturum gerçekleştirilmiştir. 

Etkinliğin düzenlenmesinde 

emeği geçenlere ve katılımcılara 

teşekkürlerimizi sunarız.

HKMO
Ekim 2012
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TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 

yürütücülüğünde 02 Kasım 2012 

tarihinde Elazığ’da düzenlenen “İmar 

Uygulamaları ve Kentleşme - Kentsel 

Dönüşüm - TUS ve Fenni Mesuliyet” 

konulu panel yüksek bir katılım ile 

başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 

Panelin açılış bölümünde HKMO Elazığ 

Temsilcimiz Ahmet Vecihi Yüksek, 

konukları selamlayıp panel programı 

hakkında kısa bilgiler verdi. Oda Genel 

Başkanımız Ertuğrul Candaş genel ülke 

gündemi ve panel konuları üzerine 

Oda görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. 

TMMOB adına kürsüye gelen TMMOB 

Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri Özten 

TMMOB adına katılımcıları selamlayıp 

ülkemizdeki mühendis mimar ve şehir 

plancılarının durumu hakkında kısa bir 

değerlendirme yaptı. 

İki bölüm olarak düzenlenen panelin 

ilk bölümünün konusu “Kentsel 

Dönüşüm”dü. Oldukça yüksek bir 

katılım ile gerçekleşen bu ilk bölümü 

Elazığ Valisi Muammer Erol ve Fırat 

Üniversitesi Rektörü Kubettin Demirbağ 

başta olmak üzere belde belediyelerinin 

başkanları ve yerel kurum kuruluşların 

yönetici ve çalışanları ile yerel katılımcılar 

sonuna kadar ilgiyle izlediler. Bu ilk 

bölüm TMMOB Yürütme Kurulu 

Üyesi A. Fahri Özten’in yöneticiliğinde 

yapıldı. İlk olarak HKMO Genel Başkanı 

Ertuğrul Candaş Odamızın Kentsel 

Dönüşüme bakışı ve ilgili mevzuat 

üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

Muhittin Selvitopu (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) 

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan 

Kentsel Dönüşüm Projelerine ilişkin 

örneklerle desteklenen bir sunum yaptı. 

Son olarak söz alan Uğur Aslan da (Özel 

Sektör Uygulayıcı) özel sektör olarak 

Kentsel Dönüşüm Projelerinde yapılan 

çalışmalardan çarpıcı örnekler verdi. 

Öğleden sonra yapılan panelin ikinci 

bölümünü HKMO Diyarbakır Şube 

Başkanı Hüseyin Kırşan yönetti. İlk 

olarak Hüseyin Ülkü ( HKMO Kırsal 

Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 

Başkanı) TUS, Yapı Aplikasyon Projeleri 

ve diğer mesleki mevzuatın farklı bir 

açıdan değerlendirmesini yaptı. Söz alan 

Prof. Dr. Erol Köktürk ise ülkemizdeki 

imar mevzuatı üzerine tespitlerini 

paylaştı. Son konuşmacı Ahmet Vecihi 

Yüksek (HKMO Elazığ Temsilcisi) İmar 

Uygulama Projelerinde yaşanan proje 

sorunları üzerine örnekler verdi.

Başarılı ve verimli geçen panelin 

düzenlenmesine emek veren başta Elazığ 

Temsilciliğimize, Diyarbakır Şubemize 

ve katılan tüm üyelerimize teşekkür 

ediyoruz.

“İmar Uygulamaları ve Kentleşme-Kentsel Dönüşüm-TUS 
ve Fenni Mesuliyet” Paneli

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde UZAL CBS Sempozyumu

HKMO
Kasım 2012

Zonguldak Bülent  Ecevit Üniversitesinde, İTÜ-HKMO-BEÜ 

işbirliğinde  16- 19 Ekim 2012 tarihlerinde IV. UZAL CBS 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikteki 12 eş-zamanlı 

toplam 24 oturum ve bir poster oturumda, 89’u sözlü 11’i ise 

poster olmak üzere toplam 100 bildiri sunulmuştur. Gerçekleşen 

bu etkinliğin açılış konuşmalarında Odamız adına Genel Sekreter 

Mustafa Erdoğan konuşma yapmıştır.

Ayrıca etkinliğin son gününde yapılan “Gelişen Uzaktan Algılama 

ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki Kullanımı 

“Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele Oda Genel 

Başkanımız Ertuğrul Candaş katılmış, UZAL-CBS konuları ile 

ilgili odamız politikalarını katılımcılarla paylaşmıştır.
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HKMO Trabzon Şubesi 

yürütücülüğünde 06 Kasım 2012 

tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölümünde 

“Kadastronun Gelecek Vizyonu” konulu 

konferans gerçekleştirildi.

Üyelerimizin ve öğrencilerin yoğun 

katılım sağladığı konferansın açılış 

konuşmalarını sırasıyla, HKMO 

Trabzon Şube Başkanı Recep Nişancı, 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Cemal Bıyık, Tapu ve Kadastro 

9. Bölge Müdürü Adnan Cevher, 

HKMO Yönetim Kurulu Üyesi Salih 

Suiçmez ve Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü müdür yardımcısı Hüseyin 

Kesimoğlu gerçekleştirdi.

Kısaca kadastronun dünyadaki 

gelişim süreci, Türkiye kadastrosunun 

durumu, yapılacak çalışmalar açısından 

kadastral altlıkların önemi ve kadastro 

verilerinin doğru okunabilmesi sürecinde 

mesleğimizin öneminin konuşulduğu 

konferansta HKMO Yönetim Kurulu 

Üyesi Salih Suiçmez konuşmasına 

katılımcıları Odamız adına selamlayarak 

başladı.

Bilginin hızla arttığı günümüzde, bu 

bilginin %80’inin mekan/konum 

bilgisi olduğunu dile getiren Salih 

Suiçmez kadastronun toprak-insan 

ilişkisini modelleyen bilgi sistemi 

olduğundan, mekansal bilgi sistemlerinin 

oluşturulması, güncellenmesi ve 

yönetilmesinin günümüzün ve geleceğin 

harita kadastro hizmetlerinden olduğunu 

belirtti.

Harita mühendisliğinin mühendislik 

dalları arasında işsizlik oranının en düşük 

olduğu meslek dallarından biri olmasına 

rağmen yaşanan sıkıntılar, Kamu İhale 

Yasası’nın getirdiği olumsuzlukların 

mesleğimize yansımaları hakkında bilgi 

veren Salih Suiçmez bu ve buna benzer 

etkinliklere Odamızın verdiği öneme 

değindi.

“Kadastronun 
Gelecek Vizyonu” 
Konulu Konferans

HKMO
Kasım 2012
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“4 Mayıs 1951 tarihinde Adapazarı’nda, 
ev hanımı Emel Erden ile Orman 
Yük. Mühendisi M. Mesut Erden’in 
dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya 
geldi. Babasının görevi gereği, ilk ve 
orta öğrenim sürecini farklı şehirlerde 
tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi 
Fen Bölümünden mezun oldu. Daha 
sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
okudu. İki çocuk annesidir ve iki de 
torunu vardır.”

Öncelikle davetimizi kabul 
ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümüne 
kayıt yaptıran ilk kız öğrenci 
olduğunuzu öğrendik.  İlk’lerin önemi 
malumunuzdur kuşkusuz, ne dersiniz?

Liseden mezun olduktan sonra Eczacılık 

Fakültesine gitmeyi hedefl emiştim, 

olmadı. Eczacılığı kazanmak için tekrar 

sınava hazırlandığım günlerde, orman 

mühendisi olan babamın “Gelecekte 

parlak mesleklerden biri olacak” 

yönlendirmesiyle Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Bölümüne girdim. Kuruluş çalışmaları 

tamamlanan bölüm, 1968-1969 öğretim 

yılında açılmıştı ve ben kayıt yaptıran 

ilk kız öğrenciydim. Dolayısıyla mezun 

olabilecek ilk kız öğrenci fikri de bana 

cazip geldi. Sınıfımız ikisi kız, otuz sekiz 

öğrenciden oluşuyordu. Hatta şöyle 

ilginç bir durum var; sınıftaki diğer 

kız arkadaşım Feriha, daha sonra sınıf 

arkadaşımız Davut Koyuncu ile evlendi 

ve onlarla dünür oldum.

Üniversite yıllarından ve o dönem 
yaşantınızdan biraz söz edelim mi?

Üniversitede ilk günler… Hepimiz 

değişik şehirlerden gelmiştik. Hocalara 

ve arkadaşlara alışmaya çalışıyorduk. 

Mesleki dersleri Trabzon Havalimanı’nı 

gören deniz manzaralı dersliğimizde; 

diğer dersleri de İnşaat ve Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle 

alıyorduk.

Sizler de bunu yaşadınız belki, 

biz birinci sınıftayken mesleği hiç 

bilmiyorduk. Ama hocalarımız çok 

değerli insanlardı. Bize ellerinden gelen 

yardımı ve iyi niyeti gösteriyorlardı. 

Yaşayan hocalarıma, saygı ve sevgilerimi 

iletmek istiyorum, kaybettiğimiz 

hocalarımızı da yâd ediyorum; bize her 

zaman saygıyla, arkadaşlık seviyesinde 

yaklaşmışlardır. Gerçekten çok değerli 

hocalarımızdı. Hatırladığım kadarıyla; 

Haldun Özen, Muzaff er Şerbetçi, Erdal 

Koçak, Ahmet Yaşayan, Onur Gürkan, 

Erdoğan Özbenli, Türkay Tüdeş, 

Şerif Hekimoğlu, Ergün Öztürk, Zeki 

Uzuner, Naci Duman, Altan Gümüş, 

Ergün Bayar, Ahmet Saka, Pervin 

Yazgan, Ayzer Hanım ve Turgut Bey, 

İstanbul ve Ankara’dan gelen Ahmet 

Aksoy, Kasım Yaşar, Gündoğdu Özgen...

Birinci sınıf sınavlarından sonra, 

1969 yılının Ağustos ayında Atakum/

Samsun’da uygulamalı, eğitim 

amaçlı teknik kamp düzenlenmişti. 

Kampta Jeodezi ve Fotogrametri 

Bölümü  öğrencileri,  Jeoloji ve İnşaat 

Bölümü’nün ikinci sınıf öğrencileri 

vardı. Erkek öğrenciler için “büyük 

çadırlar”, biz iki kız öğrenci için ise 

Güner Erden

Röportaj

Ağustos-1969 Atakum/Samsun Yaz Kampı, 

Güner Erden (oturan) Feriha Koyuncu ile 

birlikte

Şubat-1969 KTÜ-Sınıf Arkadaşlarıyla
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aileleriyle birlikte kampta bulunan 

hocalarımızın çadırlarının yanında 

küçük bir “Kızılay” çadırı kurulmuştu. 

O günlere ilişkin hiç unutamadığım 

bir anı da, grubumuzda bulunan sevgili 

arkadaşımız Kazım Tanrıkulu’nun, 

Ağustos ayının sıcak ve nemli havasına 

karşılık kamp süresince takım 

elbise ve kravat dışında bir kıyafetle 

görülmemesiydi.

Haziran 1971 yılında hocalarımız 

Muzaff er Şerbetçi, Haldun Özen ve 

Şerif Hekimoğlu yürütücülüğünde 

Ankara ve İstanbul’daki kurum ve 

kuruluşların tanıtımı amacıyla teknik bir 

gezi düzenlenmişti. İstanbul dönüşünde 

şoförün tüm itirazlarına rağmen, benim 

önerim ve arkadaşları örgütlemem 

sonucu Abant’ı gezmeyi başarmıştık.

Erkek egemen anlayışın yoğun 
yaşandığı yıllarda kadın olmak, 
kendini var edebilmek pek kolay 
olmasa gerek…

Ben, Ankara Kız Lisesi 1968 

mezunuydum ve o yıllarda değil 

Trabzon’da, Türkiye’de bile eğitim 

gören kız öğrenci sayısı çok azdı. 

Hele bir de “erkek mesleği” olarak 

algılanan mühendislik okuyorsunuz. 

Ersin’in deyimiyle-kendisini sevgi 

ve özlemle anarak-”Kişi başına 

250 gram kız düşüyordu”. Zor bir 

durum! Karadeniz’de yaşayan insanlar 

beyaz tenli, renkli gözlü, bense kara 

kaşlı, kara gözlü, zayıf... Bu fiziksel 

farklılıktan dolayı da okulda hemen fark 

ediliyordum.

Ve her daim güzel…

Çok teşekkür ederim.

Serde gençlik var, o zaman aşk da 
olmalı… Eşinizi, Ersin Ağabeyle 
tanışmanızı biraz anlatır mısınız 
desem… Çünkü kendisi mühendis 
odalarının kurulmasında, buralarda 
ilerici demokrat yönetimler 
oluşturulmasında vb. alanlardaki 
emekleri tartışılmaz…

Anlatırım tabii. İnsan ölünceye kadar 

büyür ve öğrenirmiş. Biz birçok şeyi 

beraber öğrendik, deneyimledik.

Okuldaki ilk günlerimde, İngilizce 

dersleri geç saatlerde bitiyordu.  Trabzon 

benim için çok yabancı bir şehirdi. 

Yani tedirginliğim vardı, yolumu 

kaybetmekten dahi korkuyordum. 

Bir akşam İngilizce dersi bitiminde 

üniversite kampüsünden şehre gidecek 

son arabaya yetiştim. O yıllarda büyük 

mavi otobüsler vardı ve o saatlerde çok 

kalabalık olurdu. Kapı kapandığında ben 

ayaktaydım. O sırada baktım, ön sıradan 

birisi kalktı, bana yer verdi. Göz göze 

geldik. “Bu yakışıklı çocuk kim?” diye 

düşündüm. Sonra öğrendim ki, o da 

aynı şeyleri düşünmüş benim hakkımda. 
Sonra bana E.Ö. rumuzlu ve “Cici 

kız” diye başlayan çok güzel kartlar ve 

mektuplar gelmeye başladı. 

Ersin, çok rahat konuşan, insanları 

çabuk etkileyen, hakikaten karizmatik 

bir kişiydi. İkinci sınıf ortalarında 

arkadaşlığımız başladı, onun aşkını 

bütün üniversite biliyordu. Hatta bir 

seferinde okulda durumlar gergin, 

öğrenci olayları vesaire… Ersin de 

çok hareketli, öğrenci liderlerinden, 

devrimci bir kişi. Arkadaşları bir gün 

odasına girmişler: “Ne yapıyorsun?” diye 

sormuşlar. “Gazete okuyorum” demiş. 

Hiç bozuntuya vermemiş arkadaşları. 

Çünkü gazeteyi ters tutuyormuş o anda. 

Tabii bunu yaşamı boyunca hep inkâr 

etti!

Bizim örnek olabilecek saygın bir 

arkadaşlığımız vardı; aşka, sevgiye 

dayalı bir arkadaşlıktı. Evlendik, iki 

çocuğumuz oldu. Sonra bir şeyleri 

birlikte yürütemedik, ayrıldık. Ama 

dostluğumuz hiçbir zaman bitmedi. Bu 

yılın Ağustos ayının 16’sında aramızdan 

ayrıldı. Onu hep özleyeceğiz.

Başınız sağ olsun, hepimiz için büyük 
bir kayıp Ersin Ağabey…

Haziran-1971 Abant/Bolu Teknik Gezi 

dönüşünde (Soldan Sağa, Haldun Özen, 

Güner Erden, M. Atilla Güler)

1975-Gençlik Parkı Nikah Salonu-Ankara 

Güner Erden ve Ersin Önsel’in Nikah Töreni

Mart-1975 Düden Şelalesi/Antalya 

(Soldan Sağa, Zafer Kaya, Andaç Kaynak, 

Güner Erden, Ersin Önsel)

Ağustos-1969 Atakum/Samsun “Kazık 

Çakma Töreni”  (Poligon Noktası Tesisi)
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ve kamu kurumlarından gelen Türk 

delegasyonu ile karşılaştığımızda bir 

hayli şaşırmış ve sevinmiştik! Bu da çok 

hoş bir anımdır.

İki çocuk annesi, yoğun politik 
faaliyet sürdüren ve devletle başı hep 
belada birinin eşi olmak hayatınızı 
nasıl etkiledi? Veya etkiledi mi?

Bizim evde misafir ve akraba trafiği 

hiç azalmazdı.  Bundan hiç şikâyetim 

olmadı. Aksine hep dayanışma ve 

paylaşma içinde güçlüklere göğüs 

gerdik.12 Eylül askeri darbesinden 

sonra çok zor zamanlar geçirdik. İşimi, 

eşimi ve çocuklarımı hiç ihmal etmeden 

üstesinden gelebildiğime inanıyorum. 

Özellikle bu süreçte bana yol gösteren 

ve destek olan örnek insanlar sevgili 

Seyyare annemi ve Harun babamı özlem 

ve saygıyla anıyorum. Ayrıca, kardeşim 

Güzide (Önsel) Uzun varlığıyla hep 

yanımda olmuştur.

İşte şimdi şu soruyu sorarak işin 
sırrına erebiliriz: Yaşam felsefeniz 
nedir?

Kurumda gerek mühendis, gerekse 

yönetici olarak çalıştığım dönemlerde, 

çalışanlar, yöneticiler ve müteahhitlerle 

her zaman iyi niyet, güven, saygı ve 

sevgiye dayalı ilişkiler kurmaya özen 

gösterdim. Hayat felsefem gereği her 

şeyin sevgiyle çözüleceğine inanıyorum. 

Saygı ve sevgi çerçevesinde ilkelerimden 

taviz vermeden onurlu yaşamak, benim 

için vazgeçilemez bir değerdir. Bence 

toplumdaki statünüz ne olursa olsun, 

insan olmak her şeyden önce gelir.

sürerdi. Daha sonraki yıllarda ise  

bilgisayarlarla çalışmalarımıza devam 

ettik.

İller Bankası Harita Dairesi 

Başkanlığı’nda sırasıyla yüksek 

mühendis, müdür yardımcısı (tedviren) 

ve ilk kadın şube müdürü olarak görev 

yaptım. Kurum içinde ve değişik 

üniversitelerce düzenlenen seminer ve 

etkinliklere katıldım. 

Yine, 1993 Eylül ayında Almanya’nın 

Stuttgart kentinde düzenlenen ve 

bir hafta süren Fotogrametri 

Haftası için Kadir Aksoy ile 

birlikte görevlendirilmiştik. 

Bürokratik formalitelerden 

dolayı Almanya’da 

konaklayacağımız otel 

rezervasyonunu bile 

yaptıramadan yola 

çıkmak durumunda 

kalmıştık. Tedirgin bir 

şekilde havalimanına 

indiğimizde, bindiğimiz 

taksinin şoförünün 

çok iyi Türkçe konuşan 

bir Yunan olması bizi 

rahatlatmıştı. “Şoförün 

önerisi” ile kaldığımız otelde, 

sabah kahvaltısında, değişik büro 

Hepimiz yanınızdayız. Biz de onu 
kaybetmekten çok büyük üzüntü 
duyduk. O, gönlünde halkıyla 
bütünleşmiş, emekle, sevgiyle 
bağlantısını hiçbir zaman koparmamış 
ve son dönemine kadar her türlü 
riskli çabayı da göze alarak mücadele 
etmiş bir devrimciydi. Gözleri mavi 
olmasına rağmen çok gözü kara, 
çok cesur bir kişilikti. Onu bir kez 
daha burada saygıyla anıyor, acınızı 
paylaşıyoruz.

Öyle bir acı ki kelimelerle anlatılması 

çok zor! Bu süreci çocuklarım, ailem ve 

arkadaşlarımla beraber atlatacağımıza 

inanıyorum.

Sizi umarım üzmüş olmadık… Şimdi 
de biraz iş yaşamınızdan bahseder 
misiniz?

Belki de acı tatlı tüm olaylar hayatın 

tanımını oluşturuyor, kim bilir. Evet, 

nerede kalmıştık.  O  dönemlerde işsizlik 

sorunu yoktu. Mezun olduktan 15 

gün sonra, 1973 yılının Eylül ayında, 

Ankara’da İller Bankası’nda işe başladım 

ve oradan emekli oldum.

O dönemlerdeki İller Bankası 
sürecini sizden dinleyelim. Nasıl 
çalışıyordunuz?

1970’li yıllarda merkeze bağlı, 

bölge kontrolünde çalışan 

komisyonlar vardı. 

Arazi çalışmaları 

bu komisyonlar 

tarafından yapılır ve 

Genel Müdürlüğe 

teslim edilirdi. 

Biz de Genel 

Müdürlük 

olarak işin hesap 

ve tersimatını 

yapardık. 

İlk yıllarda 

logaritma ve 

hesap makinesiyle 

çalışırdık. Bir 

nirengi veya nivelman 

dengelemesi günlerce 

Kasım-1974 Ankara, İller Bankası

1975- Kızılay, Ankara, Kızı Helin ile birlikte

Stuttgart kentinde

bir hafta süren

Haftası iç

birlikte
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Çalışma hayatınız hep İller 
Bankasında mı geçti?

İller Bankası’nda 30 yıl 11 ay çalıştıktan 

sonra 2004 yılının Temmuz ayında 

kendi isteğimle emekli oldum. 

Antalya’ya yerleştim. Şimdi özel bir 

harita bürosunda proje müdürlüğü 

yapmaktayım.

Meslek dışında herhangi bir 
aktiviteniz var mıydı?

Oda bünyesindeki bilgisayar kursları 

ile kurum içi eğitimlerden bilgisayar 

ve İngilizce kurslarına katıldım. İller 

Bankası Çalışanları Vakfı”nda Yönetim 

Kurulu Üyeliği ve “Kreş ve Gündüz 

Bakımevi”nde yöneticilik yaptım.

Her zaman çevremi resim yapacakmışım 

gibi izlerim, fırsat buldukça resim 

galerilerini gezerim. Bir dönem 

Ankara’da resim kurslarına katıldım. 

Eğitmenlerimiz resme yeteneğim 

olduğunu söylerdi, ancak resim 

çalışmalarıma ara verdim. 

Odayla ilgili çalışmalarınızdan biraz 
bahseder misiniz?

1975-1977 yıllarında yönetim kurulu 

üyeliği, 1996-1998’de 34. dönem Onur 

Kurulu üyeliği yaptım. Birçok defa 

TMMOB delegesi oldum. 2003 yılında 

Ankara’da gerçekleştirilen 9. Türkiye 

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

Yürütme Kurulu Sekreteryasında görev 

yaptım. Oda çalışmalarım sürecinde 

özellikle Ankara ve İstanbul’dan birçok 

saygın insanla tanışma ve çalışma 

fırsatım oldu. Bu durum kendi adıma 

çok önemli bir kazanımdır.

Türkiye’de gelişen siyasi süreç sizi 
nasıl etkiledi?

12 Mart 1971 muhtırasında üniversite 

öğrencisiydim. 12 Eylül 1980 darbesinde 

ise İller Bankasında çalışıyordum. Bu 

süreçlerde Türkiye’nin şartları çok ağırdı, 

iş ve özel yaşantımızda çok zor zamanlar 

yaşadık. Tüm aydınlar ve yurtseverler 

gibi biz de o döneme ilişkin acı ve 

sıkıntılardan payımıza düşeni fazlasıyla 

aldık.

Bugün üniversite sınavına girseydiniz, 
yine aynı bölümü tercih eder 
miydiniz?

Tekrar seçim yapma şansım olsa Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde eğitim alarak 

çok iyi bir ressam, piyanist, keman 

virtüözü veya fotoğraf sanatçısı olmak 

isterdim.

Genç mühendislere,  hayata ve 
mesleğe dair ne gibi önerilerde 
bulunabilirsiniz?

Genç arkadaşlarıma, mesleki alanda 

olduğu gibi, Dünya’da ve Türkiye’deki 

gelişmelerden ve sorunlardan uzak 

kalmamalarını,  zamanından sorumlu, 

hayatın her alanına renk katacak, 

donanımlı bir insan olabilmek için çaba 

göstermelerini öneririm.

Benim bugünlere gelmemde emeği 

geçen, zor günlerimde yanımda olan, 

bana ışık tutan ve özveride bulunan 

başta annem ve merhum babam olmak 

üzere aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma 

ve meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler 

ediyorum. Ayrıca bana yaşama sevinci 

veren çocuklarımı ve torunlarımı sevgiyle 

kucaklıyorum.

Sevgili Güner Erden’e bu keyifl i ve 
samimi sohbeti için ayrıca bizlerle 
paylaştığı anıları ve mesleğe kattığı 
güzellikler için teşekkür ediyoruz.

Kasım-2012 Ankara, 

HKMO Yayın Kurulu ile birlikte

Hayat felsefem gereği, her şeyin sevgiyle çözüleceğine inanıyorum. 

Saygı ve sevgi çerçevesinde ilkelerimden taviz vermeden onurlu 

yaşamak, benim için vazgeçilemez bir değerdir. Bence toplumdaki 

statünüz ne olursa olsun, insan olmak her şeyden önce gelir.

2003- Bilkent Üniversitesi-Ankara, 

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı Yürütme Kurulu

Mayıs-1969 KTÜ, Kars Kafkas 

Halk Oyunları Ekibi 

(Soldan 4. Güner Erden)
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Savaş Ölüm, Açlık, Yoksulluk, İşsizlik 
Ve Zam Demektir!

Ülkemiz AKP yönetiminde her 

geçen gün derin bir karanlığın içine 

itilmektedir. Halka daha fazla baskı ve 

sömürüden başka bir şey sunmayan AKP 

hükümeti, her zaman olduğu gibi yine 

emekçilerin aşına, işine göz koymakta, 

insanca yaşam koşullarını ellerinden 

almaktadır. Daha fazla sömürü ve 

kar peşinde koşan bir avuç zorbadan 

ibaret küresel sermayenin talepleri ile 

emekçilerin sırtındaki yük her geçen gün 

katlanmaktadır. AKP hükümeti eli ile 
dayatılan bu uygulamalar, elektriğe, 
doğalgaza, ulaşıma yapılan zamlarla 
birlikte artık tahammül edilmesi 
mümkün olmayan bir noktaya 
gelmiştir.

AKP hükümeti ülke içinde halkı hızla 

yoksullaştırırken aynı anda Suriye’ye 

dönük emperyalist müdahalelerin 

taşeronluğunu üstlenmiş ve ülkemizi 

kanlı bir savaşa çekecek sorumsuz 

adımlar atmıştır. “Bölgesel aktörlük” 

adı altında, gizli üsler, askeri kamplar 

ve silah yardımları ile adımların 

hızlandırıldığı yeni aşamada ülkemiz, 

fiili bir savaşın içine girerek Suriye’de 

masum insanların ölümünde taraf haline 

getirilmiştir. ABD’nin emirleri ile hızla 

tezkere kararı çıkartılmakta, insani 

faturasının hem Suriye hem de Türkiye 

halklarının çok ağır ödeyeceği kanlı bir 

gelecek hızla inşa edilmektedir.

Tüm bu gelişmelerin yanında, 

AKP’nin yeni manifestosu ile “tek 

adam, tek parti”hevesini bir kez daha 

ortaya koyduğunu izliyoruz. AKP, 

ülkeyi teslim ettiği karanlığın içinde,  

statükosunu güçlendirerek şimdi bir 11 

yıl daha geleceği tasarlama girişiminde 

bulunuyor. “İleri demokrasi” adı altında 

giderek daha fazla otoriterleşen bir rejim 

inşa ediliyor, tüm muhalif kesimlere 

dönük operasyonlarla Türkiye bir “açık 

hava hapishanesine” çevriliyor. Ülkemiz 

ABD emirleri ile Ortadoğu’da bölgesel 

bir savaşın üssü haline getirilirken, 

içeride de mezhepsel ayrışmayı 

ve nefreti körükleyen bir siyasetle 

savaşçı politikalar sürdürülüyor. AKP 

hükümeti, Kürt sorununda da askeri 

ve siyasi operasyonlarla sürdürdüğü 

savaş çizgisini bu denklemde kuruyor, 

hiçbir zaman programına almadığı 

demokratik çözümleri yine yok sayıyor. 

Uluslararası sermayenin rant merkezi 

haline dönüştürülen ülkemizde, yüksek 

savaş harcamalarının da etkisiyle 

bütçede oluşan açıklar, zamlar ve yeni 

vergilerle emekçi yoksul halkın cebinden 

karşılanmaya çalışılıyor.

Başbakan bugünlerde sıkça “yeni 
rejim kurduk”larını ifade ediyor. 

Bizler AKP’nin bu yeni rejiminde 

neler olduğunu çok iyi biliyoruz. 

İçeride ve dışarıda savaş sözcüklerini 

dilinden düşürmeyen, ülke ekonomisini 

küresel sistemin rant merkezi haline 

getiren, emekçilerin her gün daha da 

yoksulluğun içine itildiği ve yıllardır 

AKP ile süregelen otoriter, baskıcı, 

tekleştirici ve anti-demokratik bir devlet 

anlayışıdır bu “yeni rejim”. 

İzlediği politikalarla ülkemizi uluslararası 

sermayeye tam bağımlı hale getiren 

AKP hükümeti, emperyalizmin 

tüm taleplerini büyük bir iştahla 

yerine getirmekte, ülke ekonomisini 

giderek üretimden ve istihdamdan 

koparmaktadır. Artık çalışma çağındaki 

her iki kişiden birinin iş bulamaz hale 

geldiği ülkemizde, ücretler sadaka gibi 

dağıtılmakta, emekçi kesimler hızla 

güvencesiz çalışma biçimleriyle kölelik 

düzenine mahkûm edilmektedir. 

Güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının 

Savaş, Ölüm Açlık Yoksulluk İşsizlik ve Zam Demektir!

AKP Hükümetinin zam ve savaş politikaları 20 Ekim 2012 Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen 

eylemlerle protesto edildi. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenleyicisi olduğu eylemlerde “Zamlara, İşsizliğe, 

Yoksulluğa, Savaşa Son” demek için binlerce kişi alanlara çıktı.
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yaygınlaştığı tüm alanlarda emekçiler, 

ölümle, işsizlikle, açlıkla burun buruna 

gelmektedir.

Zengin dostu, sermayenin sesi AKP 

hükümetinin piyasacı dönüşüm projeleri 

ile artık en temel hakkımız olan eğitime, 

sağlığa, ulaşıma ve barınmaya, zaten 

oldukça darlaşmış bütçelerimizden para 

ayırmak zorundayız. Yetmezmiş gibi peş 

peşe yapılan yüksek zamlara da boyun 

eğmemizi bekliyorlar. 

Ulaşımda yüzde 20’nin üzerinde; 
doğalgazda yüzde 30’un üzerinde; 
elektrikte yüzde 20’nin üzerindeki 
zamlara karşı, ücret zammı kamu 
emekçilerine ortalama yüzde 6, asgari 
ücretliye ise yüzde 4,5 yapılmıştır. 
AKP hükümeti tüm bunları da kendine 

yeterli görmemiş, utanmazlık boyutlarını 

aşarak, savaşa ve rant projelerine 

harcadığı bütçenin açık vermesinde 

kamu emekçilerinin ücretlerine yapılan 

sefalet düzeyindeki artışları sorumlu 

göstermiştir.   

Bunun adı düpedüz soygundur ve 
bizlerin bu soyguna asla ve asla boyun 
eğmeyeceği bilinmelidir!

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz: 

Bizler kurulan bu yağmacılık düzenine 

daha fazla izin vermeyeceğiz. Bizler, 

ülkeyi savaşa sürükleyen, halkı 

yoksullaştıran, işsizliği arttıran, ülkenin 

kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye 

peşkeş çeken bu sisteme teslim 

olmayacak, kendi kaderimizi elimize 

alacağız. Bizler, emekçi halkların karnını 

doyuramadığı, temiz içme suyunu 

bulamadığı, başını sokacak bir yuvaya 

dahi sahip olamadığı bu düzenle sonuna 

dek mücadele etmeye kararlıyız. 

Bizler biliyoruz ki işsizlik, yoksulluk, 

hayat pahalılığı ve giderek daraltılan 

özgürlük ve demokrasi alanı, ülkeyi 

yönetenlerin sınıfsal ve politik 

tercihlerinden kaynaklanmaktadır. 

Onlar tercihlerini iç ve dış sermaye 

çevrelerinden, güç odaklarından, 

yolsuzluk ve yoksulluk düzeninden 

beslenenlerden ve emperyalist paylaşım 

savaşlarından yana kullanıyorlar. 

Kuşkusuz tüm bu talana ve savaş 

hırsına dur diyecek bizlerin de gücünün 

farkındalar. Farkındalar ve endişeliler. Bu 

nedenle daha saldırganlar. Bugün emek 

ve demokrasi güçlerine yönelen saldırı 

okları aslında emekçi sınıfın direnme 

güçlerine ve örgütlenme haklarına 

yöneltilmiş oklardır. Emekçilerin 

sendikal haklarını yok etmeye yönelen 

bu saldırılar, nasıl ki KESK’i devre dışı 

bırakmayı hedefl eyen sahte sendikalar 

yasası ile hayata geçirildiyse, şimdi 

de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu tasarısı ile DİSK’i hedefine 

koymaktadır. Saldırganlıklarını günden 

güne arttıranlar unutmasınlar ki, onlar 

ne kadar bizleri sindirmekte kararlıysa, 

bizler de sonuna kadar direnmeye, 

sömürüsüz, eşit ve insanca yaşam 

koşullarının olduğu bir dünya için 

mücadele etmeye o kadar kararlıyız. 

Yılmayacağız ve susmayacağız.

Adaletsizliğe, haksızlığa, işsizliğe, 
pahalılık ve yoksulluğa karşı 
ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların 
sesi artık bir çığlığa dönüşmektedir.

Bizler emek ve demokrasi güçleri 

olarak, emekçilerin ve daha da 

yoksullaştırılan halkların sesi olmaya, 

insanca yaşam için insanca ücretlerin 

olduğu ve ülke kaynaklarının halkın 

yararına kullanıldığı, eşit ve adil bir 

ülke için, şimdi sesimizi daha da fazla 
yükseltmeye kararlıyız!

Savaş çığırtkanlığı yapanlara inat, ülkede, 

bölgede ve dünyada barış için, kardeşlik 

ve özgürce bir arada yaşamak için, şimdi 

her zamankinden daha fazla mücadele 

etmeye kararlıyız! Bu kararlılığımızda 
Suriye’de emperyalist müdahaleye 
hayır diyoruz!

Zaman, ekmeğimizi ve geleceğimizi 

çalanlara artık dur deme zamanıdır! 

Zaman, emperyalist müdahalelere ve 

AKP’nin içeride ve dışarıda savaşçı 

politikalarına karşı ülkede barış, bölgede 

barış çığlığını yükseltmenin zamanıdır!

Bunun adı düpedüz soygundur ve 
bizlerin bu soyguna asla ve asla boyun 
eğmeyeceği bilinmelidir!

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz: 

Bizller kurullan bu yağmacılıkk düzenine 

dadahaha ffazazlal  izizinn vev rmmeyeyececeğeğiziz. . BiBizler, ,

ülülülülülülkekekekekekek yiyiyiyiyiyy ssavavavavavaşaşaaa a süüsüsüsürürürürürükklkkleyennnn,,, hahahahalklklkllkı ııı
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sendikal haklarını yok etmeye yönelen 

bu saldırılar, nasıl ki KESK’i devre dışı 

bırakmayı hedefl eyen sahte sendikalar 

yasası ile hayata geçirildiyse, şimdi

de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanunu tasarısı lile İDİSK’i hed fefine 

kokoymymaktatadır.r SSaldıdırgrgananlılıklklara ınnı ı gügüg ndndenen 
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Zaman, ekmeğimizi ve geleceğimizi

çalanlara artık dur deme zamanıdır! 

Zaman, emperyalist müdahalelere ve 

AKP’nin içeride ve dışarıda savaşçı

politikkalarına kkarşı ülkede barış, bölgede

barış ş çıçıç ğlğlığğınnı ı yüyükskseleltmtmeneninin zzamamanıdırır!!

HKMO
Ekim 2012
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Ortadoğu yine ateş içinde. Suriye’deki 

iç çatışmalar sürerken, bu defa İsrail’in 

Gazze’ye karşı başlattığı vahşi saldırı 

sürüyor. Öldürülen Filistinli sayısı 

100’ü geçti. İçlerinde kadınlar ve 

çocuklar çoğunlukta. Savaşların hiçbir 

sorunu çözmediği, aksine yeni sorunlar 

yarattığı bölgemizde ve dünyada 

bilinen bir gerçektir. Filistin halkının 

en meşru yaşama hakkı, kendi kaderini 

serbestçe belirleme hakkı dahil, tüm 

haklarına kavuşması en doğal hakkıdır. 

Bu doğrultuda barışçıl demokratik 

mücadelesinin kanla bastırılması kabul 

edilemez. Yaşama hakkının bir devamı 

olan direnme hakkı elinden alınamaz. 

Dünya’nın, büyük bir bölümünün, 

Birleşmiş Milletlerin, AB ülkelerinin, 

ABD nin İSRAİL’in safl arında 

yer alması, bu doğrultuda hareket 

etmeleri, sorunu daha da karmaşık hale 

getirmektedir. 

Bölgemizde ve Dünyada barışın, 

özgürlüğün, egemen olacağına, halkların 

özgürce bir arada yaşayabileceğine olan 

inancımızı ısrarla belirtirken, diyoruz ki, 

İsrail saldırgandır, haksızdır.

Yıllardır gıda, sağlık ve iletişim alanında 

İsrail tarafından abluka altında olan ve 

yalnızca Mısır’a açılan Refah Kapısı’yla 

dünyayla ilişki kurmasına izin verilen 

tutsak kent Gazze, tabir yerindeyse yine 

kan ağlıyor.

Adaletin olmadığı bir dünyada, 

haksızlıkların kol gezdiği bir ortamda 

insan onuru da zedeleniyor, insan 

yaşamı da değersizleşiyor. Amerika 

ve AB ülkeleri bir yandan koşulsuz 

ateşkes dayatıyorlar, bir yandan da 

İsrail’in meşru savunma yaptığını dile 

getiriyorlar. İki yüzlülüğün bu kadarı... 

21. yüzyılı yaşayan Dünyamızda ne yazık 

ki barışa hasret kaldık. Küresel ölçekte 

barışı tesis edecek ve sürdürecek hiç bir 

kurum ve kuruluş güven vermiyor artık.

Filistin halkının nüfusunun yüzde 

20’si İsrail sınırları içinde yaşıyor. 

4.5 milyon Filistinli dünyanın çeşitli 

ülkelerinde yaşamakta ve dönüş hakları 

da bulunmamaktadır. Dönseler bile 

artık sığınabilecekleri bir ülkeleri yoktur. 

Batı Şeria ve Gazze’ de 3.5 milyon insan 

yoksulluklar içinde, her türlü haktan 

yoksun yaşıyor. Filistinlilerin yüzde 60’ı 

işsiz, iş alanları yoktur. Yüzde 50’si ise 

tam bir sefalet içerinde yaşıyor. Günde 

iki dolardan az gelire sahip insanlar 

nüfusun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Emperyalizmin demokrasi ve insan 

hakları anlayışı işte budur. Bu anlayışın 

bölgemizde hakim olmasına aracılık 

edenler, her türlü desteği verip şimdi 

de Filistin halkı için timsah gözyaşı 

dökenleri tanıyoruz ve kınıyoruz.

Türkiye’deki emek ve demokrasi 

güçleriyle Filistin halkının mücadele 

örgütleri arasında uzun yıllara dayanan 

bir dostluk vardır. Dolayısıyla 

üzüntümüz büyüktür.

HKMO her zaman emekten, barıştan, 

özgürlüklerden yana olmuştur. Bugün de 

savaşa, baskıya ve eşitsizliğe dur diyoruz. 

Filistin halkının yanında olduğumuzu 

belirtiyoruz.

İsrail’in Gazze’ye saldırısını bir kez daha 

kınıyoruz.

İsrail Yine Sivillere Saldırıyor

HKMO
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“Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı” hakkındaki Oda 

görüşümüz 08 Kasım 2012 tarihinde 

TMMOB’a iletilmiştir.

Odamızın konu hakkındaki görüşü şu 

şekildedir;

Mevcut belediye ve büyükşehir belediyesi 

yönetim modellerinin sorunları analiz 

edildikten ve bu sorunlara çözüm 

geliştirildikten sonra, büyükşehir sayısı 

artırılabilir de, azaltılabilir de. Ancak, 

bu Tasarının Genel Gerekçelerine ve 

Madde Gerekçelerine bakıldığında 

böyle bir analizin yapılmadığı açıkça 

görülmektedir.

Tasarısıyla, 29 il özel idaresi, 1591 

belde belediyesi, 16.082 köyün 

tüzelkişiliği sona erdirilmekte, 

büyükşehir sınırlarındaki beldeleri ile 

köyler mahalle olarak ilçe belediyelerine 

katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği 

sona erdirilen belde belediyeleri köye 

dönüştürülmektedir. Kanun tasarısıyla, 

56 milyon kişi büyükşehir belediyesi 

sınırları içerisinde yer alacaktır. 

Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını 

doğrudan ilgilendiren böyle önemli 

bir yasanın kamuoyunda tartışılarak 

olgunlaştırılması ve halka sorulması 

gerekirken, tam tersi yapılmış, kapalı 

kapılar arkasında hazırlanmıştır. Her 

zamanki gibi oldu bittiye getirilmiştir.

Türkiye’de halen 2 bütünşehir (İstanbul 

ve Kocaeli), 14 büyükşehir, 65 il, 892 

ilçe ve 1977 belde belediyesi olmak üzere 

toplam 2950 belediye bulunmaktadır. 

Tasarıyla, büyükşehir belediye sınırı il 

mülki sınırına genişletilmektedir. 2004 

yılından bu yana İstanbul ve Kocaeli’de 

uygulanmakta olan bütünşehir modeli, 

27 ile bilimsel verilere dayandırılmadan 

ve tartışılmadan yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu Tasarı, Büyükşehirleri “gözde !”, 

diğer illeri idari yapının “zencileri !” 

yapmakta ve mevcut durumda yaşanan 

iki yapılı sorunlar bu Tasarıyla kat kat 

artmaktadır.

Anayasaya göre, il özel idaresi, 

belediye ve köy ülkemizdeki üç yerel 

yönetim türüdür. Bu Tasarı, yereli 

yok sayan, yerel yönetimleri kapatan 

ve etkisizleştiren, merkezileşmeyi 

yoğunlaştıran bir modeli öngörmektedir. 

Bu durum Anayasanın 127. Maddesinde 

yer verilen “yerinden yönetim” ilkesiyle 

bağdaşmamaktadır. Ayrıca, Tasarı, 

büyükşehirlere katılan kırsal alanlarda 

rant çevrelerine yeni alanlar da 

açmaktadır.

Anayasa, merkezi idare ile mahalli 

idareyi ayırmış ve Türkiye’nin idaresini 

bu ayrıma göre düzenlemiştir. Öncelikle 

Anayasaya göre mahalli idareler, il, 

belediye ve köy halkının mahalli 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere ve seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Merkezi idare ise tüm ülke düzeyinde 

kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere 

teşkilatlanmıştır. Bu Tasarı ile kurulacak 

olan “Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Merkezleri” merkezi idare ile mahalli 

idare ilişkilerini tamamen alt üst edecek, 

Anayasada belirtilen mülki idare sistemi 

yıkılacaktır. Devlet tüzel kişiliğinin bir 

parçası olmayan, kendi tüzel kişiliği 

adına hareket edecek olan bu yapı, 

merkezi yönetimin taşra teşkilatını da 

eritecektir.

Tasarı, devletin kamu hizmetlerini ülke 

geneline dengeli bir biçimde dağıtma 

olanağını ortadan kaldıracak ve Türkiye 

genelinde bölgelerarası gelişmişlik farkını 

arttıracaktır.

Tasarıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, 

suyu bedava kullanan, vergi muafiyetine 

sahip köyler; belediye sınırlarına 

alınmakla bu hak ve muafiyetleri 

kaybettiklerinden köylü için hayat 

daha pahalı hale gelecektir. Kanunlarla 

getirilen sınırlandırmalar nedeniyle, 

bu alanlarda hayvancılık yapılması 

da mümkün olmayacaktır. Köyde 

yaşayan insanların iktisadi faaliyeti 

kısıtlanacaktır.

Tüzel Kişiliği kaldırılan belediye, köy, il 

özel idaresi personelinin durumu, valinin 

uygun göreceği kuruluş temsilcilerinin ve 

ilgili belediye başkanlarının katılımıyla 

kurulacak Tasfiye ve Paylaştırma 

Komisyonları aracılığı ile karar verilecek, 

personelin hangi kurumda, nerede ve 

hangi kadrolarda istihdam edileceği açık 

kurallara bağlanmamıştır.

Tasarı, mahalleye dönüşen köylerdeki 

Ulusal Adres Veri Tabanına kayıtlı tüm 

yapıları ruhsatlı saydığından, imar aff ını 

getirmektedir.

Tasarı, merkezle yerel arasında ayrı bir 

hukuk oluşturmakta, ülkenin yönetsel 

yapılanmasını önce idari sonra da siyasi 

federalizme zorlamaktadır.

Sonuç olarak; yukarıda genel 

çekincelerimizi belirttiğimiz Tasarının bu 

haliyle kabul edilmesi mümkün değildir.

“Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Hakkında

TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Değerlendirmesi

HKMO
Kasım 2012
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Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız 

ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar 

Odaları Birliği-TMMOB’nin mevzuatını 

düzenlemeye yönelik adımlar, bugün 

doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye 

yönelmiştir. 

Anayasa’nın 123, 124 ve özellikle 135. 

maddelerinden hareketle yayımlanan 

6235 sayılı TMMOB Yasasının 

değiştirilmesi yoluyla TMMOB 

örgütlülüğü ve mühendis, mimar, 

şehir plancılığı disiplinlerinin meslek 

örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında 

yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek 

üzeredir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 

Kurulu’nun ülkemizdeki bütün meslek 

kuruluşlarıyla ilgili 29.09.2009 tarihli, 

799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan 

raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin 

ardından 2011 yılında çıkarılan birçok 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir 

tarzda yeniden düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda gerek mühendislik, mimarlık, 

şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse 

TMMOB mevzuatının Anayasa ve 

yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir 

şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare 

Hukuku çerçevesinde merkezi idare 

ile özerk yerinden yönetim kuruluşları 

arasında olması gereken vesayet 

denetimini aşan, tekelci otoriter bir 

yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu 

tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan 

kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı 

bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

Bugün ülkemizde egemen olan 

sermaye birikim politikaları, sanayide 

gerçekleşen dönüşüm,  fason üretimin 

artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel 

dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin imara 

açılması gibi rant yönelimli politikalar, 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak 

etkilemektedir. 

Bu meslek disiplinleri ile kamusal 

hizmet ve kamusal mesleki denetim 

esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara 

dönüştürülerek tasfiye edilmesi 

amaçlanmaktadır. Kamuoyuna tarafsız 

ve bilimsel temellerle gerçeklikleri 

aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde 

hukuk yolunu kullanarak yapılan 

yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye 

yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam 

içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz 

ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da 

Mesleklerimize, Odalarımız ve Birliğimize Sahip Çıkıyoruz

Kapalı Kapılar Ardında Hazırlıkları Yapılan TMMOB’siz TMMOB 
Yasasını Kabul Etmeyeceğiz 

TMMOB’ye bağlı odalar, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapmak üzere kapalı kapılar 
ardında yürütülen çalışmalar üzerine 16 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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ortadan kaldırmaya yönelik girişimler 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

hizmetlerini kamusal niteliğinden 

arındırarak rant politikalarına açma 

amacını gütmektedir. Ayrıca hazırlanış 
süreci, şekli ve içerik itibarıyla 
TMMOB’siz TMMOB Yasası 
değişikliklerini yüz binlerce üyemizin 
ve bizlerin asla kabul etmeyeceği 
bilinmelidir.

Yapılacak yeni değişikliklerle 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

hizmetleri ve ilgili meslek örgütleri, 

böl-parçala-küçült-yönet-etkisizleştir 

yaklaşımıyla demokratik ve merkezi 

yapılardan rekabetçi yerel yapılara 

dönüştürülerek merkezi kamu 

yönetimine bağlanacaktır. Odalarımız 

ve Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar 

izin vermediğimiz siyasi iktidarların ve 

siyasi partilerin rant ve rekabet temelli 

müdahalelerine açık bir yapıya ve arka 

bahçelerine dönüştürülecektir.

Diğer yandan belirtmek isteriz ki, 

mühendislik bilimleri ile mimarlık ve 

şehir plancılığı bilim ve disiplinleri, 

multi disipliner (çok disiplinli-

çokbilimli) mesleki hizmetleri 

gerektirmekte ve gerek kendi 

içlerinde gerekse aralarında mesleki, 

bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri 

bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek 

alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı 

ve ülke genelindeki ortak uygulamaları, 

ancak TMMOB’nin mevcut yapısı 

gibi bütünsel bir kurum tarafından 

gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle meslek alanlarımızın ve 

aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi 

otoriter ve rekabetçi bir kanun yapma 

zihniyeti ve böl-parçala-küçült-aşırı 

parçalı yapıları yönet yaklaşımıyla 

düzenlenemez. Meslek alanlarımız ve 

aralarındaki ilişkilerin, bilim, teknik 

ve toplumsal yarar doğrultusunda 

ancak TMMOB ve Odalarımızın 

demokratik işleyişi içinde belirlenebilir, 

düzenlenebilir bir konu olduğu 

unutulmamalıdır.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, 

Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, 

enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal 

kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme 

politikalarının dinamik gücüdür, böyle 

olması gerekir. Ancak ne yazık ki bu 

gerçekler hemen hemen tüm siyasi 

iktidarlar tarafından hep ikinci plana 

itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası 

sermaye kuruluşlarına devredilmiş, 

bazı alanlar ise neredeyse ortadan 

kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, 

şehir plancılığı hizmetlerinin ana 

sektörleri kamusal fayda anlayışından 

çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, 

ticarileştirmenin arpalıkları haline 

getirilmiştir. Kentler, tarım arazileri, 

kamu arazileri, madenler, enerji ve tüm 

alanlar rantlara göre şekillendirilmiş ve 

plansızlık egemen kılınmıştır.

Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük 

kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği ön-

lemlerinin dışında tutulmakta, insanca 

barınma hakkı ve deprem gerçeğinin 

gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, 

orman, su kaynakları ve kentlerin yöne-

timi gibi alanlarda mühendislik-mimar-

lık-şehir plancılığının mesleki denetim 

ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı 

bırakılmakta, KHK’lerle, yasa ve yönet-

meliklerde yapılan düzenlemelerle bi-

limsel-teknik mesleki gereklilikler tasfiye 

edilmektedir. Bu nedenle iş cinayetlerin-

den yapı denetimsizliğine, depremlerin 

toplumsal yıkımlara dönüşmesine dek 

bir dizi acı olay artık kanıksanır hale 

gelmektedir. 

Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, 

mesleklerimize karşı bilimsel-toplumsal 

sorumluluklarımızı terk etmeyeceğimizi, 

TMMOB’siz TMMOB Yasasını değiştir-

meye yönelik girişimlere karşı biz aşağıda 

imzası bulanan TMMOB’ye bağlı Oda-

larımız olarak, birlik içinde karşı çıkarak 

mücadele edeceğimizi, bağımsız ve 

demokratik meslek kuruluşlarının tasfi-

yesine dur demenin kamusal bir görev 

olduğunu;  iktidarın söz konusu girişim-

leri askıya alarak sesimize kulak vermesi 

gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

16.11.2012

• Bilgisayar Mühendisleri Odası

• Çevre Mühendisleri Odası

• Elektrik Mühendisleri Odası

• Fizik Mühendisleri Odası

• Gemi Makinaları İşletme Müh. 
Odası

• Gıda Mühendisleri Odası

• Harita ve Kadastro Müh. Odası

• İçmimarlar Odası

• İnşaat Mühendisleri Odası

• Jeofizik Mühendisleri Odası

• Jeoloji Mühendisleri Odası

• Kimya Mühendisleri Odası

• Maden Mühendisleri Odası

• Makina Mühendisleri Odası

• Metalurji Mühendisleri Odası

• Meteoroloji Mühendisleri Odası

• Mimarlar Odası

• Orman Mühendisleri Odası

• Petrol Mühendisleri Odası

• Peyzaj Mimarları Odası

• Şehir Plancıları Odası

• Tekstil Mühendisleri Odası

• Ziraat Mühendisleri Odası

HKMO
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KPSS Atamaları Gerçekleri Balçıkla Sıvamaktır!

Anayasamızın 49 maddesinde; 

“Devlet çalışanların hayat seviyesini 
yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 
için çalışanları ve işsizleri korumak, 
çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak 
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır.” ifadesi ile sağlıklı 

istihdam politikaları geliştirmek 

ve uygulamaya koymak anayasa ile 

güvence altına alınmakta. Bu çerçevede, 

sosyal devlet anlayışı içerisinde 

istihdam politikalarının gelişimini ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak hükümetin 

asli görevlerinden biri olarak yer 

almaktadır.

Farklı siyasal akımlar çerçevesinde ileri 

sürülen ekonomi modelleri her ne kadar 

farklı paylaşım modelleri sunsalar da, 

katma değerli ürün ve hizmet sunumu 

her sistemin ortak temel değişmezini 

oluşturmakta ve niteliği açısından 

eğitim, istihdam ve çalışma modellerini 

de biçimlendirmektedir.

Türkiye’de 2012 itibariyle, 103’ü devlet 

65’i vakıf üniversitesi olmak üzere 

168 üniversite faaliyet göstermektedir. 

Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği (veya Geomatik 

Mühendisliği, Harita Mühendisliği) 

bölümlerine 2012/2013 öğretim yılında 

yaklaşık 1500 öğrenci yerleşmiştir. 

Her yıl yaklaşık 1000 Jeodezi ve 

Fotogrametri mühendisi mezun olurken 

yeni bölümlerin açılmasıyla bu sayı gün 

geçtikçe artmaktadır.

Açılan yeni üniversiteleri ve mezun 

sayılarını göz önünde bulundurarak, 

daha önce ortaya koyduğumuz sorunsalı 

kendi mesleğimiz özelinde de ele 

aldığımızda, devlet mevcut, yeni açılan 
veya açılması planlanan bölümlerde 
nitelikli mezun yetiştirebilecek imkânları 
sunabiliyor mu? Kamu ve özel sektörde 
yeni iş sahaları açılmasına yönelik politika 
ve teknolojileri teşvik edebiliyor veya ortaya 
koyabiliyor mu? Soruları irdelenmesi 

gerekmektedir.

En temel konulardan biri olan üniversite 

eğitiminden söze başlarsak; istisnai 

birkaç bölüm hariç uzun yıllardır 

ağırlıklı olarak bölümlerimizde 

mesleğimizin arazi yönetimi, topoğrafya 

ve harita üretimi odak alınarak kısıtlı bir 

çerçevede şekillendirildiğini görmekteyiz. 

Ancak gelişmiş ülkelerdeki eğitim 

sistemleri incelendiğinde, yer küre 

merkezinden atmosfer dahil, yakın uzaya 

kadar incelenmesi gereken dinamik bir 

sistem bütünü olarak ele alınmakta. 

Ayrıca fizik, matematik gibi temel 

bilimlerin yanı sıra diğer mühendislik 

bilimleri mezunları ile birlikte çok 

disiplinli çalışabilirliğe imkân sunan ve 

teknolojiyi sadece kullanabilen değil 

ayrıca üretebilecek düzeyde mezunların 

yetişmesine olanak sağlayacak politikalar 

ve eğitim programları izlenmektedir. 

Diğer taraftan, özellikle son 30 yıldır 

süregelen kadrolaşma ve teknik 

kıstasların yeterli olmayışı sonucunda 

üniversitelerde oluşan önemli ölçüde 

niteliksiz akademisyen istihdamı, 

alt yapısı hazırlanmadan birkaç 

akademisyenle yeni bölümlerin açılması, 

mühendislerin yüksek katma değer 

ve iş potansiyeli yaratabilecek bilgi, 

birikim ve deneyime sahip niteliklerden 

muaf biçimde mezun edilmesi yeni 

iş alanlarının üretimini ve dolayısı ile 

istihdam oranlarını olumsuz etkileyeceği 

gayet açıktır.

Çalışma alanları ve mezun sayıları dikkate 
alındığında, arz ve talep oranlarının 

dengesi, sürekli gözetilmesi gereken önemli 
parametrelerin başında gelmektedir. Son 
dönemlere kadar mesleğimiz açısından 
dengede sayılabilecek bu oran, açılan 
yeni üniversitelerle birlikte artan mezun 
sayıları ve nitelikli iş alanlarının 
kısıtlılığı nedeni ile ücretlerin, çalışma 
koşullarının ve kazanılmış temel hakların 
zayıfl amasına neden olacak olumsuzlukları 
da barındıracak şekilde değişmektedir. 
Bilindiği üzere bu dengenin bozulmasının 
yaratacağı en temel sorunlardan biri, 
işverenlerin durumu suiistimal ederek, 
üretilen katma değerlerin karşılığı hak 
edilmiş ücretleri ve çalışma koşullarını 
sağlamak yerine, en az maliyetle 
sonuçlanacak biçimde istihdam politikaları 
izlemeleri ve meslektaşlarımız arasında 
haksız rekabete neden olmalarıdır.

Ayrıca kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımız arasında, ücret ve sosyal 
haklar bağlamında bir uçurumun varlığı 
açıkça görülmektedir. KPSS-2012’ye 
3 milyonu aşkın başvuru yapılmıştır. 
Yeni mezunların özel sektörde sigortasız 
veya düşük ücretli veya mesai saati 
gözetilmeksizin çalıştırılmaları, kamuya 
olan bu denli büyük talebin temel 
nedenleri arasında ele alınabilir.

Hal böyleyken 2012 KPSS puanı 

ile yapılacak ilk alımlarda Harita 

Mühendisliğine 77 kontenjan ayrılmıştır. 

Bu sayı, mezun sayısı ve kamu 

kontenjanına bağlı ele alınacak arz-talep 

oranı dengesi bakımından ortalamanın 

altında bir miktardır ve gün geçtikçe 

üniversite kontenjanlarına bağlı olarak 

artan mezun sayısı dikkate alındığında 

arz talep arasındaki bu uçurum 

giderek artacaktır. Bu durum inşaat, 

makine jeoloji gibi diğer mühendislik 

disiplinlerinde daha vahimdir. Özel 

sektörde süregelen olumsuz çalışma 

koşulları, ücret adaletsizliği ve her geçen 

yıl artan mezun sayısı genç mühendisleri 

endişelendirmekte, neticesinde de 

biran evvel kamuda kendine bir yer 

edinme telaşına sokmaktadır. Bireyin 
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istihdam sorunu anayasada devlet 

güvencesinde iken yine devlet eliyle gün 

geçtikçe çıkmaza sokulmaktadır. Tüm 

bunların beraberinde kamu alımındaki 

kontenjan sayısının açıklanmasıyla 

da iyice endişelenen genç mühendis 

bireylerden son günlerde Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odasına 

bu konuda Odanın ne yaptığı ve 

yaptırım uygulaması gerektiğine dair 

soru ve talepler gelmektedir. Şunu 

belirtmek gerekir, tüm bu sorunlar 

yalnızca mesleğimizin değil sistemin 

bir sorunudur, sistemin birtakım 

sorunları çözülmeden mühendislerin 

ve mimarların sorunları, dolayısıyla 

da halkın en temel sorunları 

çözülemeyecektir.

Odamız, kurulduğu günden beri 

mühendislerin ve halkın sorunlarına 

yönelik mücadelesini sürdürmekte, 

mesleğimizin korunması ve ileri 

seviyelere taşınmasına yönelik sürekli 

bilimsel etkinlikler, yayınlar, çalıştaylar 

düzenlemekte ve yeni akılcı çözümler 

üretmektedir. Odamız mesleğimize 

diğer meslek grupları tarafından 

yapılan müdahalelere karşı da çok 

sayıda kazanımlar sağlamıştır. Özellikle 

kamuda birçok kurum ve pozisyonlarda 

mesleğimizin önünün açılması ve Harita 

Mühendisliği kadrolarının artırılması 

bağlamında sayısız davalar kazanmıştır.

Gelinen bu noktada, kontenjan sayısına 

takılmaksızın, genç mühendislere düşen 

en önemli görev; çağın gereksinimlerini 

ve standartlarını yakalayarak toplumsal 

problemlere üst düzey, akılcı ve bilimsel 

mühendislik çözümleri üretmek, 

teknolojiyi sadece kullanabilen değil 

ayrıca üretebilecek düzeyde mühendisler 

olmak, tüm projelerimizi odağına 

insanı alarak oluşturmak, emek ve bilim 

karşıtlarına karşı birlikte mücadele 

etmek, TMMOB ve Odamıza sahip 

çıkmak ve ülke sorunlarına bilimsel 

yaklaşımlarla ışık tutmaktır. Sistemin 

problemlerini aştığımız zaman biz 

mühendis ve mimarların sorunları 

kendiliğinden çözülmüş olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Bu Bizim Savaşımız Olmayacak!

Bu politikaların acı sonuçları, 

emperyalist saldırganlık karşısında var 

olma mücadelesi veren ülkelerde kan 

ve gözyaşıyla süren iç savaşlarla kendini 

gösteriyor.

15 gün önce, Şanlıurfa’nın Suriye’yle 

sınır olan Akçakale kasabasına bir top 

mermisi düşmüş ama can kaybına neden 

olmamıştı. Birinci top mermisinin 

kim tarafından nasıl atıldığı henüz 

çözülememişken 3 Ekim 2012 günü 

ikincisi patladı ve bir anneyle dört 

çocuğunun ölümüne neden oldu.

Akçakale sınır bölgesinin karşı tarafının 

“Özgür Suriye Ordusu” denen grubun 

eline geçtiğini çektikleri bayraktan 

biliyoruz. Sınırın öte yanına kim hakim? 

Bu bombayı gerçekte kim attı?

Topraklarımıza bombayı fırlatanların 

Türkiye’yi yanlarına çekmek isteyen 

Suriye Ordusundaki Suriyeli muhalif 

ajanlar da olabilir... Türkiye’yi savaşa 

sokmak isteyen (kimi “dost!” ülkelerin) 

istihbarat ajanları da...

HKMO olarak nedenleri ve sonuçları 

belirsiz bu savaşta taraf tutup yalnızca 

kendimizi değil ülkemizin geleceğini 

de hedefe koyan politikalara şiddetle 

karşı çıkıyoruz. Akçakale olayı 

bahane edilerek TBMM’den sınır 

ötesine asker göndermek üzere yetki 

almak için hazırlanan tezkerede, ülke 

ismi belirtilmemesi, Türkiye’nin 

başka tehlikeli senaryoların aktörü 

konumuna sokulabileceği kuşkusunu da 

doğurmaktadır.

Şu bilinmelidir ki, karşımızda yalnızca 

Suriye yok. Onu destekleyen İran, Irak, 

Rusya ve Çin var...

Kendi ülkemizde artarak büyüyen 

onlarca sorunun üstesinden 

gelememişken, dış politikada arka 

arkaya yapılan yanlışlarla ekonomik ve 

siyasi olarak oldukça zayıfl amış olan 

Türkiye, tehlikenin girdabına daha çok 

sürüklenmektedir. Bir an önce aklımızı 

başımıza toplamamız gerekir.

“Arap Baharı” denen sürecin parçası olarak Tunus, Mısır, Libya ve Suriye’de olup bitenler karşısında 
Türkiye’nin politikası, ülkede yaşayan aydın, barışsever ve yurtsever, duyarlı vatandaşları tedirgin etmiştir.

HKMO
Kasım 2012

HKMO
Ekim 2012
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Sevgili Arkadaşlar,

AKP Hükümeti, Örgütümüz 

TMMOB’nin kuruluş yasası olan 6235 

Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanunu’nun değiştirilmesine 

yönelik bir yasa taslağını kapalı kapılar 

ardında hazırlıyor.

Kendine muhalif hiçbir sese tahammülü 

olmayan, tüm sistemi, kurumları 

kendine göre yeniden dizayn eden 

AKP İktidarının, bilimden, insandan, 

çevreden uzak rant politikalarının 

karşısında engel olarak gördüğü 

Birliğimiz ve bağlı odalarını es geçmesini 

zaten beklemiyorduk.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 

Kurulu’nun meslek örgütleri 

üzerine hazırladığı raporla başlayan, 

KHK’lerle kurulan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’nün oluşturulması ile 

devam eden, çok sayıda çıkarılan 

yönetmeliklerle sürdürülen süreçte 

mesleğimize, meslektaşlarımıza ve 

örgütümüze de yeni bir ayar verilmeye 

çalışıldığı aşikârdı. 6235 Sayılı TMMOB 

Yasası’nın değiştirileceği, TMMOB’nin 

“yeniden düzenleneceği” AKP’li yetkililer 

tarafından farklı zeminlerde dile 

getiriliyordu.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP’nin teslim alamadığı Birliğimiz, 

şimdi yasası değiştirilerek teslim alınmak 

isteniyor.

AKP Hükümeti TMMOB Yasası 

hazırlıyor ama TMMOB’ye sormaya 

gerek bile duymuyor, çalışmalarını 

kapalı kapılar ardında yürütüyor. 

İşte AKP’nin “ileri demokrasi”si... 

Türkiye’nin en fazla üyeye sahip, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek örgütünü 

yeniden yapılandıracaksınız ama 

yasasını hazırladığınız örgüte bir şey 

sormayacaksınız.

Elbette sormazlar. Çalışma hayatını 

düzenleyen yasalar değiştirilirken, 

Sendikalar Yasası değiştirilirken 

emek örgütlerine sormadıkları gibi; 

eğitim sistemini baştan aşağı kendi 

ideolojilerine göre düzenledikleri 4+4+4 

kesintili eğitim sistemini getirirken 

eğitimcilere sormadıkları gibi; sağlıkta 

yeniden yapılandırma diye yasalar 

hazırlayıp sistemi tümüyle insanımızın 

aleyhine değiştirirken Türk Tabipleri 

Birliği’ne sormadıkları gibi, Alevi 

ve Kürt açılımı yaparken Alevilere 

ve Kürtlere sormadıkları gibi; Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Yasası’nı değiştirirken de bu ülkenin 

mühendislerine, mimarlarına, şehir 

plancılarına onların örgütü TMMOB’ye 

sormazlar. Çünkü sorarlarsa sadece 

emekten, bilimden, insandan yana 

yanıtlar alırlar. Bu yanıttan da hiç 

hoşlanmazlar.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP hazırladığı torba yasa içindeki 

değişikliklerle bir türlü kendinden yana 

yapamadığı örgütümüzü parçalayarak 

güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. 

AKP Odalarımızı parçalayarak, bölerek 

TMMOB’nin gücünü azaltmak istiyor.

Biz yapacaklarımızı biliyoruz: AKP’nin 

10 yıllık iktidarı boyunca kendi arka 

bahçesi haline getiremediği, önünde 

engel olarak gördüğü TMMOB’yi 

etkisizleştirmeyi amaçlayan bu yasa 

değişikliğine karşı bundan önce olduğu 

gibi bundan böyle de hep birlikte 

mücadele edeceğiz. Oda yönetim kurulu 

başkanları ile yaptığımız toplantıda da 

kararlaştırıldığı üzere mücadelemizi 

ortaklaşarak büyüteceğiz.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye 

kadar ayakta tutan, savrulmasına ve 

diz çökmesine asla izin vermeyen 

örgütlülüğümüzün bu saldırıyı geri 

çevireceğine olan inancım tamdır.

Bilinmelidir ki; yüreği insan sevgisi ile 

dolu olan TMMOB’nin kadroları her 

ne pahasına olursa olsun AKP’ye teslim 

olmayacak inanç ve kararlılıktadır. 

AKP asla mühendislik, mimarlık, şehir 

plancılığı mesleğini ve onların örgütü 

TMMOB’yi teslim alamayacaktır.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP’nin Kapalı Kapılar Ardında Hazırladığı TMMOB Yasa 
Değişikliği Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP’nin kapalı kapılar ardında yürüttüğü TMMOB Yasası 

değişikliği üzerine 15 Kasım 2012 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak bir mesaj yayımladı.
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MADDE 53- 27/1/1954 tarihli ve 6235 

sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanununun 1 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye sınırları içinde meslek ve 

sanatlarını icraya kanunen yetkili olup 

da mesleki faaliyette bulunan mühendis, 

mimar ve şehir plancılarını teşkilatı 

içinde toplayan ayrı ayrı kamu kurumu 

niteliğine ve kamu tüzel kişiliğine sahip 

Odalardan müteşekkil Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.

Birliğin ve Odaların genel merkezi 

Ankara, Odalara bağlı İl Odalarının 

merkezi bulunduğu vilayet merkezidir.

Vilayet merkezlerinde Birliği temsilen 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği İl Koordinasyon Kurulları 

kurulur. Kurullar ilde bulunan odalar 

tarafından atanacak birer üyeden 

teşekkül eder. İl Koordinasyon Kurulları 

Sekretaryasını Birlik tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 

kendisi oluşturur. Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar 

aynı meslek alanındaki bölgesel veya 

uluslararası meslek odalarına ilgili 

Bakanlığın iznini alarak üye olabilir.”

MADDE 54- 6235 sayılı Kanunun 

13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. “Odalar, Birlik Umumi 

Heyeti kararıyla açılabilir. Ülke 

genelinde bir meslek gurubunda faaliyet 

gösteren meslek mensubu sayısı beş yüzü 

bulduğunda en geç altı ay içinde Birlik 

İdare Heyeti Kararıyla Oda kurulması 

zorunludur. Oda kurulmadan odalara 

bağlı il odaları kurulamaz. “Kayıtlı üye 

sayısı en az 25 meslek mensubu olan 

illerde her meslek grubu için bir il Odası 

kurulabilir. Kayıtlı üye sayısı ikiyüzelliyi 

geçen illerde il odası kurulması 

zorunludur. İl Odası kurulmasından 

oda idare heyeti sorumludur. İl odası 

idare heyeti ilk il odası seçimlerine kadar 

oda idare heyeti tarafından il odasının 

bulunduğu ilde görev yapan üyeler 

arasından atanır. Her meslek için ayrı 

ayrı kurulan her il Odası bulundukları 

ilin adı ile anılır. Yeni kurulacak odalar 

için de bu hüküm uygulanabilir.

Yeni kurulan Odalar ve il odaları 

kuruluşlarını Birliğe bildirmekle tüzel 

kişilik kazanırlar. Kurulan Odalar 

ve il odaları, Birlik tarafından ilgili 

Bakanlıklara ve yerel yönetimlere 

bildirilir.”

MADDE 55- 6235 sayılı Kanunun 

17 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. İl Odası kurulamayan 

illerdeki meslek mensupları, 

bulundukları vilayetin merkezine en 

yakın olan vilayet merkezindeki il 

odasına tabi olur. Büro tescil ve ikamet 

adresine bağlı olarak kayıtlı üye sayısı en 

az yirmi beş olan illerde en az yirmi beş 

meslek mensubunun bir araya gelerek 

karar alması halinde en geç altı ay 

içinde bir araya gelen üyeler arasından 

en kıdemli üyenin başkanlığında 

seçim yapılır ve beş kişilik kurucular 

kurulu belirlenir ve bu süre içinde 

il odası kuruluşunu tamamlar. Oda 

Merkezine ve Birliğe bildirir. İl odaları 

mali ve idari konularda karar almaya 

yetkilidir. İl Odası tarafından alınan 

taşınmazlar Oda adına tescil olunur. İl 

odasına ait harcamalardan, aidat tespiti 

ve gelirlerden İl Odası İdare Heyeti 

sorumludur. Yeni kurulacak odalar için 

de bu hüküm uygulanabilir. Büro tescili 

yaptırarak veya bir kuruluş bünyesinde 

mesleki faaliyetten sorumlu olarak 

mesleğin yürütülmesine ilişkin usul ve 

esaslar, üyenin sahip olduğu sertifikalar, 

katıldığı mesleki eğitim faaliyetleri, 

çalışma deneyimi ve süresi, dikkate 

alınarak Odalar tarafından yayımlanan 

yönetmelikle belirlenir. Uygulamalar il 

odaları tarafından yürütülür. İl Odaları 

hizmetin daha iyi sunulabilmesini 

teminen görev yetki ve sorumluluk 

sınırları içinde temsilcilik açabilir, kendi 

meslek alanları ile ilgili bölümlerde 

eğitim gören üniversite öğrencilerini 

geçici üye olarak kayıt altına alabilir. 

Odalar ve il Odaları bakanlıklar, kurum 

ve kuruluşlarla doğrudan yazışma 

yapabilirler.

MADDE 56- 6235 sayılı Kanunun 21 

nci maddesinin Ek fıkrasının birinci 

cümlesindeki “çoğunlukla” ibaresi 

“nispi temsil sistemiyle” şeklinde 

değiştirilmiştir.

MADDE 57- 6235 sayılı Kanunun 

26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları Oda 

üyesi olması gerekmesine rağmen 

üye olmaksızın mesleği icra edenlerin 

faaliyetlerini ve belgelerini onaylayamaz. 

Onaylanmışsa iptal eder ve durumu ilgili 

odaya bildirir. Oda haysiyet divanınca 

bu kişilere on bin TL. para cezası verilir.

Odalar bu Kanunla veya diğer ilgili 

mevzuatla kendilerine zorunluluk 

getirilmeyen veya diğer mevzuatta 

öngörülmeyen başka kurum ve 

kuruluşların sorumlu oldukları 

konularda zorunluluk getiremez, 

getirilmiş olsa dahi uymayan üyeler 

hakkında işlem tesis edemez karar 

alamazlar. Uygulamalardan Birlik ve 

Oda İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet 

Divanı ve Oda Haysiyet Divanı üyeleri 

ve Oda ve İl Odası Meslek Komiteleri 

sorumludur.

MADDE 58- 6235 sayılı Kanunun 

32 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. “Odalar ve il odaları 

bedelini vesikalandırmak suretiyle ihale 

mevzuatına tabi olmaksızın kamu kurum 

ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, 

üniversitelere, gerçek ve tüzel kişilere 

ve uluslararası kuruluşlara mesleki 

faaliyetleri araştırma ve geliştirmeye 

yönelik proje hazırlayabilirler, ortak 

proje geliştirebilirler ve sadece bu 

amaç için odaya bağlı iktisadi teşebbüs 

Kapalı Kapılar Ardında Hazırlığı Süren ve Torba Yasa İçine Konulan 
TMMOB Yasası İle İlgili Değişiklik Maddeleri
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kurabilirler. Talep olması halinde 

görev yetki ve sorumluluk sınırları 

içinde teknik destek sağlayabilirler. 

İlgili Bakanlıklarla protokol yapılmak 

suretiyle meslek alanları ile ilgili 

konularda piyasa gözetim ve denetim 

faaliyetinde bulunabilir verimlilik 

çalışmalarını yürütebilirler. Odalar 

meslek alanlarında özel uzmanlık 

gerektiren sahalarda gelişen teknolojiye 

ülkenin özel koşullarına veya uluslararası 

uygulamalara uyum sağlamak üzere, ilgili 

Bakanlıkların uygun görüşünü almak 

ve protokol yapmak, koordinasyon 

sağlamak koşuluyla mesleki yeterlik 

faaliyetinde bulunabilir, belge 

düzenleyebilir ve eğitim verebilirler. 

Mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilen 

konularda faaliyetin sürdürülebilmesi 

için mesleki yeterlik belgesine haiz 

olunması şarttır. Meslek mensupları 

ilgili Bakanlıklarca veya il odalarınca 

katılım zorunluluğu getirilen mesleki 

konulardaki seminer, konferans ve 

benzeri faaliyetlere katılmak yıllık 

puan kotasını doldurmak zorundadır. 

Odalar meslek mensuplarının mesleki 

sorumluluk sigortası yaptırmalarına 

ilişkin olarak koordinasyon görevi 

üstlenir ve üyelerin kayıtlarına işler. 

Bu uygulamalara ilişkin usul ve 

esaslar odalar tarafından yayımlanan 

yönetmelikler ile belirlenir. İl odalarının 

bu madde kapsamında elde ettiği 

gelirlerin en fazla yüzde onu, her ayın ilk 

beş günü içinde gelirine eklenmek üzere 

oda merkezine aktarılır. Oda gelirlerinin 

de en fazla yüzde beşi Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliğine aktarılır. 

Ancak bir proje kapsamında yürütülen 

araştırma ve geliştirme hizmetlerinden 

elde edilen gelirlere ilişkin paylar bu 

proje tamamlandıktan sonra aktarılır.

Odalar kendi meslek alanları içinde 

kalan farklı iştigal alanlarında 

Meslek Komiteleri kurabilir. Meslek 

Komitelerinin kararları bağlayıcı olup, 

alınan kararlardan komite üyeleri 

sorumludur. Meslek Komiteleri üyeleri 

komitenin kuruluş konusuna uygun 

olarak faaliyet gösteren ve bu doğrultuda 

kayıt altına alınan bütün üyelerden 

teşekkül eder. Meslek Komitelerinin 

kararlarına itiraz öncelikle il odasında 

kurulu Meslek Komitelerine yapılır. 

Oda merkez Meslek komitesince verilen 

karar kesindir. Meslek Komiteleri 

mesleğin genel ilkelerine aykırı karar 

alamaz. İl Odası Meslek Komitelerince 

yörenin koşullarına uygun özel karar 

alınmayan konularda Oda Merkez 

Meslek Komitesinin kararlarına uyulur. 

Bir meslek komitesinin aldığı kararın 

başka bir faaliyet alanında görev 

alanları doğrudan ilgilendirmesi halinde 

kararın yürürlüğe girmesi Oda Umumi 

Heyetinin kararına bağlıdır.

Üye kayıtları il odasına yapılır. İl 

odası bulunmayan illerde kayıtlar il 

odası adına temsilcilikler tarafından 

yapılır. Büro tescili yapılmadan kayıt 

edilen üyeler adrese dayalı nüfus 

kayıt sisteminde yer alan adreslerinin 

bulunduğu vilayetin il odasına kayıt 

edilir. Özel kuruluşlarda görev alıp, 

kuruluş merkezi dışında farklı bir ilde 

altı aydan fazla süreli olarak çalışan 

meslek mensupları, çalıştıkları vilayetin il 

odasına kayıt olmak zorundadır.”

MADDE 59- 6235 sayılı Kanunun 33 

üncü maddesin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkradan 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. “Türkiye’de mühendislik 

ve mimarlık meslekleri mensupları 

mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle 

meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat 

yapabilmeleri için ihtisasına uygun 

bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını 

muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

Meslek odasına üye olmayan meslek 

mensupları kendi nam ve hesabına ve 

başka kişi ve kuruluşlar adına faaliyet 

gösteremezler veya çalışamazlar. 

Odalar üyelerini, faaliyet alanlarına 

göre tescilleyerek kayıt altına almak 

zorundadır. Odalar üyelerine dair her 

türlü kayıtlarını, üyelerinin mesleki 

faaliyetlerine ve cezalarına dair bilgileri 

elektronik ortamda tutmak ve ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının 

paylaşımına açmak zorundadır.” “Kamu 

Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 

Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak 

çalışanların aidat ödeme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bu nitelikteki meslek 

mensupları dahil aidatını ödemeyenler 

seçimlere katılamaz, temsilci ve delege 

olamaz, yönetimde görev alamaz ve 

verilen hizmetlerden faydalanamaz. 

Aidatı dışında borcu bulunanlar 

hakkında bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 60- 6235 sayılı Kanunun 4 

üncü ve 5 inci Muvakkat Maddeleri 

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61- 6235 sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bu Kanun uyarınca hazırlanan 

yönetmelikler, ilgili Bakanlıklarca uygun 

görüş verilmeden ve Resmi Gazetede 

yayımlanmadan yürürlüğe girmez. Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

yürürlükte olan mevcut Yönetmelikler 

en geç 6 ay içerisinde Odalar tarafından 

yeniden düzenlenir. Oda ve Birlik 

İdare Heyetince incelenerek uygun 

görüş almak üzere ilgili Bakanlıklara 

gönderilir. Bu süre ilgili Bakanlıklar 

tarafından en fazla 6 ay daha uzatılabilir. 

Bu süre sonunda ilgili Bakanlıkların 

uygun görüşü alınarak bu Kanuna ve 

diğer mevzuat hükümlerine uygun hale 

getirilmeyen Yönetmelikler hükümsüz 

hale gelir. Odaların illerde bulunan 

şubeleri bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren herhangi bir 

karar almaksızın il odasına dönüşür. 

Oda şubesi bulunmayan illerdeki 

temsilcilikler bulunduğu vilayette şube 

kuruluncaya kadar en yakın mesafedeki 

il odasına bağlanır. Üye kayıtları 

öncelikle büro tescil adresi ve adres kaydı 

dikkate alınarak bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren en geç altı ay 

içinde yenilenir ve elektronik ortama 

işlenir.”

MADDE 67- Bu Kanun yayımı 

tarihinden itibaren altı ay sonra 

yürürlüğe girer.

MADDE 68- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür.
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TBMM’den alelacele geçirilen ve 

ilgili kurumların, belediyelerin 

ve meslek örgütlerinin görüşleri 

alınmadan hazırlanan “Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı”yla demokrasinin vazgeçilmez 

unsuru olan yerel yönetimlerin sayısı 

azaltılmakta, merkezi otorite daha da 

güçlendirilmektedir.

Türkiye’de belediye sayısı 2000 

yılında 3.228 düzeyindeyken, 2009 

yılı yerel seçimleri sonrasında, 2010 

yılında Büyükşehir Yasası ve Belediye 

Yasası’nda yapılan değişikliklerle 

2.950’ye indirilmiştir. TBMM’den geçen 

son düzenlemeyle 1591 belediye daha 

kapatılmakta, belediye sayısı 1.359’a 

indirilmektedir. Bu sayıya yeni kurulan 

ilçe belediyelerinin eklenmesiyle sayı 

1.384 olmuştur. Bu durum AKP’nin 

iktidarda olduğu 10 yılda belediye 

sayısının yaklaşık % 60 azalması 

anlamına gelmektedir. 

Demokratikleşme sağlanacağı, halkın 

katılımının arttırılması, mahalli 

idarelerin sürekli biçimde geliştirilmesi 

ve etkin hizmet üretme kapasitesine 

sahip hale getirildiği gerekçesi ile 

hazırlandığı iddia edilen “Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 

demokrasinin vazgeçilmez unsuru 

olan yerel yönetimlerden 29 il özel 

idaresinin, 1.591 belde belediyesi 

ile 16.082 köyün tüzel kişiliği 

kaldırılmakta, büyükşehir sınırlarındaki 

beldeler mahalleleri ile, köyler ise 

mahalle olarak ilçe belediyelerine 

katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği 

sona erdirilen belde belediyeleri 

de köye dönüştürülmektedir. Yasa 

kapsamına alınan 13 il ile birlikte 

büyükşehir sayısı 29’a çıkmaktadır. 

Ülkemizin kamu idaresinde önemli 

değişimlere yol açan değişiklikler 

öngören düzenleme ile yerinden 

yönetim anlayışından vazgeçilmektedir. 

Kurulması öngörülen Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Merkezi bu durumu 

değiştirmemektedir. Aksine merkezi 

idarenin yerel üzerindeki kontrolünün 

artmasının bir aracıdır.

Düzenleme, Anayasa’ya ve Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 
aykırıdır.  Öngörülen sistem ile yerel 
yönetimden vazgeçilmekte merkezi 
otorite güçlendirilmektedir

Yerel yönetimler Anayasa’da il 

özel idaresi, belediye ve köy olarak 

sayılmaktadır. Kapatılan il özel idaresi 

yerine “Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Merkezi” adı altında Anayasa’da 

yer verilmeyen yeni bir yapılanma 

öngörülmektedir. 

Belediyelerin kapatılması, köylerin 

mahalleye dönüştürülmesi yereli 

yok sayan, yerel yönetimleri kapatan 

ve etkisizleştiren, merkezileşmeyi 

yoğunlaştıran bir modeli öngörmektedir. 

Ölçeğin genişlemesi, demokrasinin 

gelişmesine değil, kontrol adına 

otoritenin artmasına yol açacaktır. 

Merkezi idarenin, yerel yönetime 

doğrudan müdahalesini olanaklı 

kılan bu yeni yapılanma ile 

merkezileşme güçlendirilmektedir. 

Yerel yatırımlara yönelik karar ve 

tercihlerin belirlenmesinde etkin rolü 

olan seçilmişlerin oluşturduğu il genel 

meclisleri yerine idarenin atanmışları 

geçecektir. Bu durum Anayasanın 

127. maddesinde yer verilen “yerinden 

yönetim” ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Cumhuriyet tarihinden daha da eski 

kuruluşa sahip belediyelerin de içinde 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu Değişikliği Üzerine 12 Kasım 2012 Tarihinde 
Bir Basın Açıklaması Yaptı

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Değişikliği Üzerine Basın Açıklaması  

Demokratikleşme Adı Altında Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru Olan Yerel Yönetimlerden 
ve Yerinden Yönetim Anlayışından Vazgeçilmiştir
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bulunduğu yerel yönetimlerin, yeterli 

tartışma yapılmadan kapatılması, 

belde yaşayanlarına hiç söz hakkı 

verilmemesi, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın “yerel yönetimlerin 
sınırlarında, bir referandum yoluyla 
ilgili yerel topluluklara önceden 
danışılmadan değişiklik 
yapılamaz” ilkesine açıkça aykırıdır.

Söz konusu düzenleme, demokrasinin 

geliştirildiği iddialarının aksine yerel 

yönetim kültürünün silinmesi anlamını 

taşımaktadır. Yerel yönetim birimlerinin 

kapatılmasıyla belediye hizmetinin en 

yakın ilçe merkezinden karşılanacak 

olması hizmete erişimi ve kararlara 

katılımı neredeyse imkansız hale 

getirmektedir ve Anayasa’nın 127’nci 

maddesinde yer verilen “yerinden 

yönetim” ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, il özel idaresi yerine yeni 

oluşturulan Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Merkezi ile merkezi 

idarenin sınırsız yetkisi bir kez daha 

genişletilmiştir. “Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Merkezi”ne “gerektiğinde” 

merkezi idarenin taşrada yapacağı 

yatırımların yapılması ile “görevini 

yerine getirmediği durumlarda” diğer 

kurumların yetkisinde olan görevleri de 

yapabilme görevi verilmiştir.

Belediye Hizmetlerine Ulaşmak Daha 
Da Zorlaşacaktır

Büyükşehir Belediyesi sınırlarının 

2004 yılında pergel ile genişletilmesi 

sonrasında büyükşehir sınırları “il 

geneli” olarak düzenlenen İstanbul ile 

Kocaeli illerinde 8 yıllık süreçte yaşanan 

deneyim göstermiştir ki, büyükşehir-ilçe 

arasında var olan mevcut yasal yetki ve 

güç dağılımı ile bu sistemde hizmetlerin 

aksamadan sürdürülmesi olanaklı 

değildir.

Sınırsız kontrol tutkusu nedeniyle 

sadece yetki sınırını genişletme amacıyla 

yapılan bu düzenleme; belediye 

sınırlarına uzak yerlerde yaşayanların 

hizmet almasını zorlaştırarak bazı 

kesimlere ulaştırılmasını neredeyse 

imkânsızlaştırırken, bir yandan da su, 

kanalizasyon gibi hayati önemde olan 

hizmetler pahalılaşacaktır. Önceki 

deneyimlerde açıkça görüldüğü üzere 

daha önce mahalleye dönüştürülen 

yerlerde yaşayanlar açısından 

yoksullaşma artmıştır.

Mevcut yetki ve güç dağıtımı ile 

sınırların genişlemesi, belediye hizmetleri 

açısından hizmetin de genişlemesi ve 

yaygınlaşması anlamına gelmemektedir. 

İlçeler göz önüne alınarak oluşturulan 

yeni belediyeler ile birlikte, belediyelerin 

mekânsal dağılımında da dengesizliğin 

büyümesine yol açacaktır. Özellikle 

dağınık olarak yer alan ve mahalleye 

dönüşmesi öngörülen köylere hizmet 

götürülmesinde önemli aksaklıkların 

çıkması kaçınılmazdır.

Yerleşmelerin tarihiyle, kültürüyle 

bağdaşmayan, tepeden inme kararlarla 

ilçelerin, belediyelerin parçalanması, 

ortadan kaldırılması orada yaşayanların 

aidiyet duygusu yok edilerek kendi 

tarihlerinden ve kültürlerinden 

uzaklaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Belediyelerin teknik hizmet götürme 

kapasitesinin yetersiz olduğu 

bilinmektedir. Bu düzenlemeyle 

hâlihazırda yeterli hizmet veremeyen 

belediyelerin az sayıda personel ile 

genişleyen bir coğrafyaya hizmet 

götürmesi mümkün görülmemektedir.

Yeni Bir İmar Aff ını Öngörmektedir

Yasada yapılan düzenlemeyle köy tüzel 

kişiliği ortadan kaldırılan ve mahalleye 

dönüşen yerleşmelerdeki önemli bir 

bölümü kaçak yapı niteliğinde olan 

mevcut yapıların ruhsatlı sayılması bazı 

koşullara bağlanmış olsa dahi, bugüne 

kadarki uygulamaların bize gösterdiği 

bunun bir genel af niteliğine dönüşme 

riski taşıdığı yönündedir.

Afet ve risk maskesiyle tüm ülke 

topraklarını hiçbir kurala ve koşula 

bağlı olmaksızın ranta açan “Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun”un kabulü üzerinden 

daha 1 yıl geçmeden, Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle kaçak yapılmış yapıların 

ruhsata bağlanmak istenmesi, AKP 

Hükümeti’nin samimiyetsizliğini 

bir kez daha göstermiştir. Bu tasarı 

planlama ve yapılaşma politikalarında 

1940’lı yıllardan beri sürdürülen 

ikiyüzlü yaklaşımın son örneğini 

oluşturmuştur.

Yoksulluğun artmasına yol açacaktır.

Yasa ile köylü kendi yaşam alanı 

üzerindeki tüm yönetim haklarını 

kaybetmiştir. Artık köy alanları 

belediyeler için yeni yatırım alanı haline 

getirilerek rantın tamamı belediyelere 

aktarılmaktadır. Bu, aynı zamanda 

zaten çok azalan tarımsal faaliyetlerin 

de ortadan kalkmasına yol açacaktır. 

Ayrıca köylüler ücretsiz eriştiği altyapı 

hizmetleri için bedel ödemek zorunda 

bırakılmaktadır. Bu durum tarım ve 

hayvancılıkla geçinen dar gelirli köylüleri 

daha da yoksullaşacaktır. 

Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile 

orman köylerinin kentsel ranta açılması 

kolaylaştırılmış, yabancılara toprak 

satışının önü açılmıştır.

TMMOB, Cumhurbaşkanını yasayı 
veto etmeye çağırıyor:

“Demokrasi yaygınlaştırılıyor” 

gerekçesiyle, meslek örgütlerini, 

bilim insanlarını görmezden gelerek 

hazırlanan, Anayasa’ya ve Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 

aykırı olan, ülke kamu idare sistemine 

darbe vuran, köy tüzel kişiliklerinin 

kaldırılması ile orman köylerinin 

kentsel ranta açılmasını kolaylaştıran, 

yabancılara toprak satışının önü 

açan, bir kez daha ülkemizin doğal 

zenginliklerinin onarılamayacak 

biçimde zarar görmesine, talanına yol 

açacak bu kanunu TBMM’ye geri 

gönderiniz.
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İçin 
2013 Yılı Asgari Ücreti Brüt 2.700 TL Olarak Belirlendi

SGK ile imzalanan protokol gereğince 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, orman, orman endüstri, 

ağaç işleri endüstri mühendisleri hariç 2.700 TL olarak belirlendi. Konuya ilişkin yazı TMMOB tarafından 7 Aralık 2012 tarihinde 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildi.

T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na

Konu : 2013 yılı için tespit edilen mühendis ve mimarların asgari ücreti hk.

Kurumunuz ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, 

Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL 

olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu alanlar, arazi çalışmaları, mesleki deneyimin 

arandığı alanlar ile şantiye şefl iği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol 

kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan 

sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

TMMOB
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HKMO
Ekim 2012

Programda Kentsel Dönüşümle ilgili 

Oda görüşlerini açıklayan Sn. Candaş, 

Odamızın bilimsel verilerden yola çıkarak 

öneriler geliştirdiğini, bütün olanaklarıyla 

doğruları anlatmaya çalıştığını ancak 

yetkililere sesini duyuramadığı için bunca 

sel, deprem ve can kayıplarının ardından, 

50’li yıllardan beri tartışılması gereken 

Kentsel Dönüşümün konuşulur hale 

geldiğini dile getirdi.

Kentsel Dönüşümün sadece kentsel 

bozulmayı anlamaktan ibaret olmadığını, 

yürütülebilmesi için toplumun bütün 

kesiminin elbirliğiyle katılımının ve 

uzlaşının sağlanmasının gerekliliğini 

belirten Sn. Candaş, yasa hazırlanırken 

konunun en ilgililerinden olarak 

Odamızın ve meclisteki ilgili alt 

komisyonların görüşlerinin alınmadığını 

dile getirdi.

Yasanın bir yıkım yasası olduğunu, 

açık olmayan ifadeler içerdiğini,”yargı 

yürütmeyi durduramaz”  ve “vatandaş 

bu kanun kapsamında yapılacak iş 

ve işlemlere karşı gelirse hakkında 

Cumhuriyet Savcılığı’na suç 

duyurusunda bulunulur” ifadelerinin 

yasaya, iyi niyetli olmayan bir yasa 

niteliği kazandırdığını ifade eden 

Sn. Candaş, yasayı yapan ve meclise 

getirenlerin açıklayıcı olmaları ve halkı 

aydınlatmaları gerektiğini belirtti.

Bütün yetkinin verildiği Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın yükün altından 

kalkamayacağını, vatandaşın yürütmeyi 

durdurma ve yapılan işlemlere itiraz 

hakkının elinden alınmasının Anayasa’ya 

aykırılık oluşturduğunu dile getiren 

Sn. Candaş, Türkiye’de başarılı Kentsel 

Dönüşüm çalışmalarının mevcut 

olduğunu, alınan Kentsel Dönüşüm 

kararının doğru ancak mevcut yasa ile 

sıkıntılar yaşanacağını söyledi.

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B’de Yayınlanan 
“Güncel” Programının Konuğuydu
Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 12 Ekim 2012 tarihinde Kanal B’de Emre İlkan 

Saklıca’nın hazırlayıp sunduğu “Güncel” programının canlı yayın konuğuydu.

HKMO
Kasım 2012

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 

12 Kasım 2012 tarihinde TBMM’de 

onaylanan, 13 İlde Büyükşehir Belediyesi 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı 

Kanal B televizyonunda 14 Kasım 

2012 tarihinde yayınlanan “Güncel” 

programında değerlendirdi.

Ertuğrul Candaş, önce bütün Türkiye’de 

yaşanan kavram karmaşasına açıklık 

getirmek istediğini söyleyerek, “yerel 

yönetim”le “yerinden yönetim” 

arasındaki farkın anlaşılmasının önemli 

olduğunu vurguladı. Bunlardan birinin 

Üniter devlette, diğerinin ise federal 

devlette olabileceğini belirtti.

Genel Başkanımız, yeni yasanın söyle-

dikleri ile hükümetin söylediklerinin 

birbirine uymadığını ve hükümetin 

üniter yapısının bozulacağını açıkça 

dile getirmediğini, hükümetin böyle bir 

düşüncesinin olduğunun söylenemeye-

ceğini ancak bu yasanın federal yapıya 

doğru gidişte “açık”lar verdiğini, geriye 

dönüşün zor olacağını söyledi.

Sayın Candaş, yasanın “yerel 

yönetim”lerde başarılı olamayacağını, İs-

tanbul ve Van örnekleriyle anlattı. İstan-

bul ve Van’ın kültürel, sosyal ve ekono-

mik anlamda farklı olduğunu, dolayısıyla 

iki ilin de aynı yasa ile yönetilemeyeceği-

ni bildirdi. Bu yasa hazırlanırken her şeyi 

ben bilirim anlayışıyla hazırlandığını, 

yerel yöneticilerden bilim insanlarına ve 

Odamızın görüşlerine başvurulmadığını, 

sorunun bölgelerde çalışmalar yapılarak 

çözüleceğini belirtti.

Genel Başkanımız, köylerde, yabancılara 

toprak satışının Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edildiğini, oysa yeni yasa 

ile o köylerin mahalle olduğunda bu 

kararın ne olacağını sordu.

Bu yasa ile köylünün vergi verecek 

duruma geleceğini belirten Candaş, 

köydeki vatandaşların vergi vermesinin 

normal ve gerekli olduğunu, konunun 

bu açıdan eleştirilmesinin yanlış 

olduğunu ancak verdiği verginin 

karşılığında hizmet alamayacağını 

belirtti. Küçük yerleşim yerinden alınan 

vergiler oy alınabilecek nüfusu çok 

mahallelerde kullanılacağını söyledi.

İl Özel İdaresi personeliyle belediye 

personelinin ayrı uzmanlaştığını 

vurgulayan Candaş, böylece uygulamada 

da büyük sıkıntılar yaşanacağını belirtti.

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B Televizyonunda 
Büyükşehir Belediyesi Yasası Üzerine Konuştu
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Kent Konseyi Toplantısı

Adana Kent Konseyince düzenlenen 

toplantıda, Şube Başkanımız Hasan 

Zengin , “Kent Bilgi Sistemleri ve Adana 

Uygulamaları” konusunda, Adana’da 

bilgi sistemleri uygulama süreçleri ve 

Odamızın bilgi sistemlerine bakışı 

hakkında görüşlerini dile getirmiştir.

Şube Başkanımızca yapılan açıklamalar 

“Adana Kent Konseyi Bülteni”nde yer 

almıştır. 

Bilindiği üzere, toplumsal kalkınma 

sürecinde, doğru politikaların 

üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İnsanlarımızın çağdaş ve kaliteli hizmet 

beklentilerinin artması, internetle gelen 

yoğun bilgi talepleri, yöneticileri CBS 

(Coğrafi Bilgi Sistemi) için yeni ve 

köklü yapısal değişimlere zorlamaktadır. 

Özellikle iletişim ağlarının coğrafi 

referanslı bilgilere açılmasının, coğrafi 

bilgi sistemlerine olan talepleri daha 

da artırdığı görülmektedir. Her türlü 

karar destek faaliyetinin en önemli aracı 

haline gelen CBS’nin, sadece teknik 

değil yönetişim, sosyal ve kültürel alanda 

da birçok gelişmeyi yönlendirebilen 

çağımızın güçlü bir yönetim aracı olduğu 

kabul edilmektedir.

Günümüz itibarıyla güçlü ülkeler, bilgiyi 

elinde bulunduran ülkelerdir. Başta 

ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin milli 

gelirlerinin yarıya yakın bir bölümü bilgi 

teknolojilerinden kaynaklanmaktadır. 

Bunun sonucu olarak hepimiz biliyoruz 

ve görüyoruz ki bu ülkeler bilgi 

toplumu olmaları sayesinde dünyanın 

ekonomik siyasal vb. tüm alanlarında söz 

sahibidirler. 

Gelinen süreçte dünyamızı yöneten 

güçlü ülkeler, bilgi teknolojilerini 

60’lı yıllardan beri etkin bir şekilde 

kullanmaktadırlar. Amerikalı yazar, 

Alvin Toofl er’in yazmış olduğu Üçüncü 

Dalga adlı kitabından bir alıntıda 

(16 Kasım 1993 - Sabah Gazetesi), 

“Küresel Sistem dediğimiz dünya düzeni 

eskiden sanayileşmiş toplumlarla, tarım 

toplumları arasında paylaşılıyordu. Oysa 

şimdi üçüncü bir katman var. Bu katman 

bilgi-enformasyon üzerine kurulu bir 

katman. Başta ABD ve Japonya olmak 

üzere bazı Avrupa ülkeleri çok ileri 

düzeyde bilgi teknolojilerini kullanarak 

dünyanın bilgi işlerini yürütmeye 

başladılar. Bu ülkeleri artık ne sanayi ne 

de tarım ülkesi diye tanımlamak mümkün 

değildir. Bu ülkelerde çoğunluk işçiler 

beyaz yaka işçileri yani bilgi enformasyon 

ve iletişim alanında yoğunlaşmış  

işçilerdir. İleri ülkeler beyaz yaka işçileri 

sayesinde dev boyutta bilgi işlem 

şebekelerini kurmuşlardır. Bir zamanlar 

sanayi toplumları için yollar ve limanlar 

ne işlem gördü ise, bugün ileri teknoloji 

toplumları için bilgi işlem şebekeleri aynı 

işlemi görmektedir.” denilmektedir. 

Alvin Toofl er’in yazısından da 

anlaşılacağı üzere, gelişmiş ülkelerle 

rekabet etmenin, onların seviyesine 

çıkmanın ana unsurunun ülkemizde de 

bilgi otoyollarının kurulmasına bağlı 

olduğu görülmektedir.

Bilindiği gibi Kent Bilgi Sistemi 

CBS’nin kent ölçeğindeki uygulamasıdır. 

Ülkemizdeki CBS uygulamaları 

incelendiğinde, genelde CBS, “Kent 

Bilgi Sistemi” adı altında Belediye Bilgi 

Sistemi düzeyindeki faaliyetler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni, 

kent bilgi sistemlerini yerel yönetimlerin 

temelde bir gelir aracı görmeleridir.

Kent Bilgi Sistemleri, kentsel 

faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç 

Şubemizce Kent Konseyine Sunulan, “Kent Bilgi Sistemleri ve 
Adana Uygulamaları” Konulu Bildiri

duyulan planlama, altyapı gibi temel 

mühendislik hizmetlerinin yanında 

yönetimsel hizmetlerin yapılmasında 

kent yöneticilerine kolaylık sağlayan, 

kente ait bilgilerin sorgulanmasına, 

analiz edilmesine olanak sağlayan bir 

sistemdir. Gelinen süreçte bilim ve 

teknolojideki büyük gelişmeler, artan 

insan ihtiyaçları, dolayısıyla yerel 

yönetimlerin geleneksel yöntemlerle 

yönetilmesinin mümkün olamayacağını 

ortaya koymaktadır. 

Adana’da Coğrafi Bilgi Sistemi’nden 

yararlanılarak kent bilgi sistemi 

kurulması noktasında bazı tecrübeler 

yaşanmıştır. Adana Valiliği bünyesinde 

çalışmalar yapılmıştır. Adana Büyükşehir 

Belediyesinin 1994 yılında başlayan 

bazı girişimleri olmuştur. Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odamızın 

oldukça yoğun etkinlikleri olmuştur. 

Kent Konseyi ile birlikte yine Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odamızın bir 

etkinliği olmuştur. Seyhan Belediyesinin 

1999 yılında bir çalışması olmuştur. 

Çukurova Belediyemizin yaklaşık 1 yıl 

önce tamamlanıp uygulamaya sokmayı 

planladığı AKOS’un (Akıllı Kent 

Otomasyon Sistemi), ne aşamada olduğu 

bilinmemektedir. Dolayısıyla bahse 

konu bu çalışmalar sonuçsuz kalmış 

belediyelerimizin bu çalışmaları sadece 

“kaynak israfı” yaratmıştır.

Oysa, Adana ilimizi de içine alan 

“Çukurova”, ülkemizin en yoğun nüfus 

akımının olduğu, planlama ve uygulama 

çalışmalarının çokça yapıldığı bölge 
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konumundadır. Nüfus büyüklüğü, 

yüklendiği fonksiyonlar, üretim ve 

istihdam modeliyle metropol olan 

Adana’da geçmişte, 90’lı yıllarda, “Bilgi 

Sistemleri’nin” kurulması gerekli idi. 

Bugün Adana’da var olan ve gittikçe 

içinden çıkılmaz bir hal alan Planlama 

ve İmar Planı Uygulama Çalışmaları’nda 

yaşanılan olumsuzlukların temel 

nedeni de yeterli bilgi altyapısının 

kurulmamış olmasındandır. Bölgenin 

1. derece deprem kuşağında olduğu 

ve 1999 yılında yaşanan deprem 

unutulmamalıdır. “Doğal Afetlerin” 

oluşturduğu zararlarının en aza 

indirilmesinde CBS büyük güçtür. 

Deprem sonrası Adana’da yaşanılan 

panik ortamı ve yaşanılan olumsuzluklar 

CBS’nin önemini bir kez daha ortaya 

koymuştur. Günümüzde ülkemizde 

ve Adana’da da yoğun bir şekilde 

“Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” süreci 

başlamıştır. Bilinmelidir ki CBS’nin 

Adana’da kullanılmaması bu çalışmaların 

başarı yüzdesini azaltacaktır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak yıllardır “Bilgi Sistemleri’ninin” 

kurulması ve yaşatılmasında temel 

faktörün yetişmiş eleman olduğu dile 

getirilmektedir. Bilgi Sistemleri’nin ana 

nüvesini oluşturan “Doğru Bilginin” 

toplanması ve analiz edilmesi, kullanıcıya 

sunulması yetişmiş elemanlarca mümkün 

olmaktadır. HKMO olarak yaptığımız 

tüm etkinliklerde ağırlıklı olarak bu 

konu dile getirilmiş olmasına rağmen, 

yerel yönetimlerimiz işi bir yazılım 

firmasına ihale ederek çözme yoluna 

gitmişlerdir. Oysa yazılım ve donanım, 

işin ancak %15’ini oluşturmaktadır. 

Esasen yerel yönetimlerimizin çokça 

paralar harcadıkları ve kamuoyunu 

“Bilgi Sistemleri’ni Kurdum” diye 

bilgilendirmeleri bahsedilen bu 

%15’lik bölümdür. Adana’da bugüne 

kadar yapılan “Bilgi Sistemleri” 

çalışmalarından bir sonuç çıkmaması, 

bu %15’lik yazılım donanım bölümüne 

anlamsız biçimde yapılan yatırımlardan 

kaynaklanmaktadır.

Sağlıklı Bir Bilgi Sistemi kurulması ve 

yaşatılabilmesi için;

1.  Fizibilite raporu ve finans temini,

2.  Sistemin kurulması ve yaşatılması 

için veri akışı,

3.  Sistemin kurulmasına destek olacak 

baskı grubunun oluşması,

4.  Sistemi sahiplenecek ve denetleyecek 

kurumsal yapı,

5. Sistemi çalıştıracak ve güncellemeyi 

yapacak personelin eğitimi ve 

istihdamı gerekmektedir.

TMMOB Adana Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Paneli

HKMO Adana Şubemizin de yer aldığı 

Panelin “Risk Yönetim Planı ve Adana 

Örneği” konulu panel 16 Kasım 2012 

tarihinde Adana Seyhan Oteli’nde 

yapıldı.

Panelde, Dışişleri Eski Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, 

İMO Adana Şube Başkanı Abdullah 

Bakır tarafından yönetilen “Yerel 

Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm 

Uygulamaları” konulu bölümde 

görüşlerini aktardı. Aynı oturumda, 

Şehir Plancıları Odası Adana 

Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya da 

konuşmacıydı.

TMMOB Onur Kurulu Üyesi Erkan 

Karakaya’nın yönettiği “Risk Yönetim 

Planı ve Adana Örneği” başlıklı ikinci 

oturumda ise ODTÜ Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden 

Prof. Dr. Murat Balamir ile Harita ve 

Kada stro Mühendisleri Odası Adana 

Şube Başkanı Hasan Zengin, yoğun 

katılımla gerçekleşen panelde görüşlerini 

aktardılar.

Panelin sonunda, vatandaşların, 

meslektaşlarımızın ve katılımcılarımızın 

görüşlerinin paylaşıldığı forum 

düzenlenmiştir. 
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Adana TMMOB Basın Açıklaması

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından Adana’da 16 Kasım 2012’de “Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm” konulu panel 

öncesi basın açıklaması yapıldı.

HKMO Adana Şubemiz ile Adana İKK Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında “Yerel Yönetimler ve Kentsel 

Dönüşüm” paneli ile ilgili bilgi verildi.

“Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak 

bilinen, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun 1 Mayıs 2012 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun uygulama yönetmeliği ise 4 

Ağustos 2012 tarihinde yayımlanmıştır. 

Kanunun ve Yönetmeliğin 

yayımlanmasını takiben, 6 Ekim 

2012’de, 33 ilde 150 kamu binasının 

yıkılacağı duyurularak yıkım işleri 

başlamıştır. Söz konusu 33 il arasında 

Adana da bulunmaktadır.

Simgesel düzeyde, kamu binalarıyla 

başlayan yıkım sürecinin, afet riski 

taşıyan bölgelerin ve yapıların tespit 

edilip yıkılmaya başlanmasıyla bir başka 

kulvara çevrilecek ve kentsel dönüşüm 

projeleri asıl olarak o tarihle birlikte 

uygulamaya başlayacak.

Siyasi iktidar tarafından bugün 

çizilen pembe tablo, kentsel dönüşüm 

projelerinin yaygınlaşmasına paralel 

olarak dağılmaya, gerçekler ortaya 

çıkmaya, mağduriyetler görünür hale 

gelmeye başlayacak.

Çarpık kentleşme ve sağlıksız yapılaşma 

konusunda sicili bozuk olan, yapı 

stokunun mevcut durumu içler acısı 

halde bulunan Adana’nın, kentsel 

dönüşüm sürecinin başat illerinden biri 

olacağı kesindir. 

Bu nedenle, kentsel dönüşüm 

projelerine dönük itirazın bugünden dile 

getirilmesi, gelecekte yaşanması olası 

sorunlar noktasında TMMOB’nin elini 

rahatlatacaktır.

TMMOB sağlıksız yapılaşma ve çarpık 

kentleşmenin, bir deprem ülkesi olan 

Türkiye’nin önemli sorunu olduğunu 

düşünmekte, bu bağlamda, yapı 

stokunun yenilenmesi, güçlendirilmesi 

noktasında vakit geçirilmeden adım 

atılmasını talep etmektedir. TMMOB, 

kentsel dönüşüm projelerinin keyfiyetten 

uzak, bilimsel temelde oluşturulacak bir 

program çerçevesinde ele alınmasını, 

mağduriyete yol açmadan, toplumsal, 

sosyal yönlerinin gözetilerek yaşama 

geçirilmesini savunmaktadır. 

TMMOB’nin üzerinde ısrarla durduğu 

nokta, bu projelerin ranttan uzak 

tutulması, dönüşüm projeleri ile açığa 

çıkacak kentsel değerlerin kentlilerin 

kullanımına sunulmasıdır. Ne yazık ki 

bugünden görünen, kentsel değerlerin 

ulusal/uluslararası sermaye gruplarına 

peşkeş çekileceği doğrultusundadır ki, 

TMMOB, mesleki bilgisine dayanarak 

ve bütün hukuki yolları kullanarak bu 

sürece itirazını gerçekleştirmektedir.

Yarın “keşke” dememek için, kamuoyu 

TMMOB’nin itirazlarını ciddiye almak 

ve değerlendirmek durumundadır.”

Basın Bildirisi:
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Atılım Üniversitesi’nde Topografya Stajı

Ankara Şubesi Atılım Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

öğrencilerine “2011-2012 Yaz Dönemi 

Topografya Stajı” için 13 Ağustos – 05 

Eylül 2012 tarihleri arasında Doç. Dr. 

Ali Kılıçoğlu tarafından topografya 

konusunda eğitim verildi.

Staj programında yer alan teorik ve 

uygulamalı konular öğrencilerin ilgi ve 

katılımı ile başarılı bir şekilde yapıldı. 

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

kapsamında, Şubemizce 20-21 Ekim 

Ölçme bilgisinin temelleri, Türkiye’de 

kullanılan koordinat sistemleri ve 

temel GPS konuları hakkında verilen 

teorik eğitimin ardından, klasik yersel 

uygulamalar ve TUSAGA-Aktif 

konularında arazi uygulaması yapıldı.

Staja toplam 32 Mimarlık Bölümü 

öğrencisi katıldı.

Prof. Dr. Sevgi Lökçe, staj sonunda 

yaptığı konuşmada, staj konularının 

2012 tarihleri arasında MİSEM’de 

eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin 1. gününde,

• Hukuksal Çerçeve,

• Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları,

2. gününde ise;

• TMMOB ve Oda Mevzuatı,

• Bilirkişilik İlkeleri,

• Bilirkişilik Mevzuatı,

konunun uzmanı bir harita mühendisi 

tarafından verilmesinin yararlarını 

belirterek HKMO Ankara Şubesinin 

bu desteğinin gelecek dönemlerde 

de tekrarlanması dileğinde bulundu. 

Staja katılan öğrenciler de harita 

mühendisliğini bu eğitim sayesinde 

tanıdıklarını, stajın teorik ve uygulama 

açısından çok yararlı olduğunu 

belirttiler. 

• Kamulaştırmanın Sosyal ve 

Ekonomik Etkileri,

• Bilirkişilik Raporlarının 

Hazırlanması,

konularında eğitime katılan üyelerimize 

eğitmenler tarafından bilgi verilmiştir.

Eğitime katkı sağlayan eğitmenlerimiz, 

Namık Gazioğlu, M. Nesim Gültekin’e 

katkılarından dolayı, HKMO Ankara 

Şubesi ve üyelerimiz adına şükranlarımızı 

sunarız.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Şubemizdeydi

25 Eylül 2012 tarihinde, Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan 

Ertuğrul Candaş, II. Başkan Hacı Hasan 

Tuzcu, Genel Sekreter Mustafa Erdoğan, 

Sayman Hüseyin Altun, Üye Salih 

Suiçmez, Üye Önder Serkan Atagün, 

Yedek Üye Murat Türüdü ve Oda 

Müdürü Timur Bilinç Batur Şubemizi 

ziyaret etmişlerdir.

Yapılan görüşmede Şubemiz 10. Dönem 

Çalışma Programı çerçevesinde, Şube 

etkinlik alanı içerisinde gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetler hakkında 

bilgilendirme yapılarak görüş alışverişinde 

bulunulmuştur. Ayrıca mesleğimiz ve 

meslektaşlarımızın sorunları görüşülmüş ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi
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Şubemizin Denetimi
Şubemizin denetlemesi Odamızın Denetleme Kurulu Üyeleri, Şafak Fidan, 

Ayhan Erdoğan ve Ümit Ertürk tarafından, 10 Kasım 2012 Cumartesi günü 

yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü ve Etkinlikleri

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

olarak 13 Kasım 2012 tarihinde, Ankara 

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, “Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Günü ve Etkinlikleri” 

düzenlendi.

Kamu ve özel sektörden geniş katılımın 

olduğu etkinliğin açılışında Şube 

Başkanımız Levent Özmüş konuşmasına, 

tüm katılımcıları Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

Yönetim Kurulu adına selamlayarak 

başladı. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin 

kurulmasında, güncel ve güvenilir 

biçimde işletilmesinde mühendisler, 

mimarlar ve şehir plancılarının 

sorumluluklarına dikkat çeken 

Levent Özmüş, verinin paylaşıldıkça 

güncelleneceğinin ve kullanıldıkça değer 

kazanacağının altını çizdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 

konuşmasında Odamızın, kurulduğu 

yıldan beri, bu tarz etkinliklere verdiği 

önemi bir kez daha ifade etti.

Ülkemizdeki deprem gerçeğine dikkati 

çeken Ertuğrul Candaş, 1999 Marmara 

Depremi’nden sonra geçen 13 yılda 

bir deprem ülkesi olduğumuzun 

unutulduğunu ve maalesef afet 

öncesi, sırası ve sonrasında yapılması 

gereken hazırlıklar ve tedbirler 

açısından ülkemizde bilgi sistemlerinin 

eksikliklerini dile getirdi.

Açılış konuşmaları, Tarım Reformu 

Genel Müdür Vekili Dr. Gürsel Küsek, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür 

Vekili Okan Erhan Ofl az, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürü Davut Güney 

ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent 

Tanık ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından bildiri 

sunumlarına geçildi. 

Etkinliğin ikinci bölümünde ise “Daha 

Güvenilir CBS Projeleri” Erişim, Gizlilik, 

Haklar ve Birlikte Çalışabilirlik ana başlığı 

altında bir panel gerçekleştirildi. 

Verimli bir şekilde gerçekleştirildiği 

gözlenen etkinliğimizde emeği geçenlere 

ve tüm katılımcılara şükranlarımızı 

sunarız.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 13 Kasım 2012 tarihinde, Ankara Çağdaş Sanatlar 

Merkezi’nde, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü ve Etkinlikleri” düzenlendi.
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6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun’un Antalya’daki Tanıtımı

“6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un’’ Antalya’daki Kamu 

Kurum Ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarına Tanıtılması Amacıyla Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünde Düzenlenen Toplantıya Katılım Sağlandı

15.08.2012 tarihinde Antalya 

Valiliği’nin (Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü) 6306 Sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanun ve Uygulama 

Yönetmeliği ile ilgili Bilgilendirme 

toplantısına, Şube Başkanı Ramazan Eciş 

ve Şube Yazmanı Yakup Öztürk olarak 

katılım sağlandı.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü Yaşar Güvenç, her ülkenin 

kendi ekonomik ve sosyal yapısına göre 

afetlere karşı projeler ürettiğini anlattı. 

Türkiye’de nüfusun yüzde 70’nin sanayi 

alanlarının da yüzde 75’nin birinci ve 

ikinci derece deprem bölgelerinde yer 

aldığını vurgulayan Güvenç, “Kentsel 

dönüşüm projesi Türkiye’nin olmazsa 

olmazıdır. Bizler üzerimize düşeni 

yapmalıyız. Riskli yapılar belirlenerek 

projeler kapsamında yenilenmeli. 

Kentsel dönüşüm projesi bu çarpıklığı da 

ortadan kaldıracak’’ diye konuştu.

Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar 

Cevheroğlu da “Türkiye sürekli doğal 

afetlerin yaşandığı bir bölgede. Ancak 

insanları öldüren depremler değil 

binalar ve eşya düzenlemeleridir. Rant 

ve beklentilerden uzak bir şekilde 

uygulanması halinde ülkemizin deprem 

gerçeğine uygun bir çalışma. Ülkemizde 

deprem nedeniyle çok dramatik bir 

tablo var. Bu projeleri hazırlayanlar 

empati kurarak ve samimiyetle yasayı 

uygulamalılar. Bunu Türkiye için 

yapmalıyız.’’ dedi.

Daha sonra Antalya Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Başak 

Güneş tarafından Antalya’daki deprem 

riski ve riskli binaların durumları ile ilgili 

sunum yapıldı. 

Toplantının son bölümünde ise Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 

Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı Hasan Akçin, çıkartılan 

kanunla amaçlarının konut üretmek 

değil, Türkiye genelinde 6,5 milyonun 

üzerinde olan salaş yapıları yenilemek 

olduğunu söyledi. Akçin, Kentsel 

Dönüşüm Projesi kapsamında ülke 

genelinde ilk olarak 700-800 binanın 

yıkılacağını söyledi. Bu binaların yüzde 

50’sini kamu binalarının oluşturduğunu 

ifade eden Akçin, “Çürük çıkan binalar 

boşaltılacak. Amacımız bu kanunla 

konut üretmek değil, Türkiye genelinde 

6,5 milyonun üzerinde olan salaş 

yapıları yenilemek. Yeni yerleşim alanları 

oluşturmak gibi bir amaç yok’’ dedi. 

Ayrıca bedelsiz konut yapılmayacağını, 

kentsel dönüşümün uygulandığı 

alanlarda insanların arsa payı üzerinden 

daire sahibi olacaklarını bildiren Akçin, 

ekonomik yeterliliği olmayanlara yıkım 

ve yapım kredileri verileceğini kaydetti. 

Bazı kamu kurumlarından kapalı rezerve 

alanlarını talep etmelerine rağmen 

cevap alamadıklarını belirten Akçin, 

“Kurumlarımız elinde bulunan arsayı 

bildirmek istemiyor. Cevap istiyoruz 

‘yok’ diyorlar. Oysa haritayı açıp 

baktığımızda hepsinin geniş alanları var. 

Bunları artık resen tespit edeceğiz’’ diye 

konuştu.

Kepez Belediyesinde Çalışan Meslektaşlarımıza Ziyaret

7 Eylül 2012 tarihinde, Şube Yönetim 

Kurulu üyeleri olarak Kepez Belediyesi 

Başkan Yardımcılığına yeni atanan 

meslektaşımız Ömer Ali Acar’ı 

makamında ziyaret ettik. Başkan 

Yardımcısı Ömer Ali Acar, Odamız 

Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 

harita mühendislerine hangi görev ve 

makam verilirse verilsin muhakkak 

başarılı olacağını, bunun nedeninin 

de mesleğimizin halkımızla içiçe 

olmasından kaynaklandığını söyledi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Kepez Belediye Başkanı 

Hakan Tütüncü’nün çok önemli makam 

ve müdürlüklerin sorumluluklarını 

meslektaşlarımıza verdiğini, bunun 

mesleğimize ve meslektaşlarımıza 

duyduğu güvenin göstergesi olduğunu 

söyleyerek meslektaşımız Ömer Ali 

Acar’a yeni görevinde başarılar diledi.
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04 Eylül 2012 tarihinde, Yönetim Kuru-

lu üyeleri olarak Orman Bölge Müdürü 

Ali Gökçöl’ü makamında ziyaret ettik. 

Bölge Müdürü Gökçöl, kardeşinin 

de Muğla’da serbest harita mühendisi 

olarak faaliyet gösterdiğini bu nedenle 

ziyaretten büyük memnuniyet duydu-

ğunu ifade etti. Bölge Müdürü Gökçöl, 

Şubemiz faaliyetleri ve faaliyet alanları ile 

ilgili bilgi alarak, Orman Kadastrosu, 2B 

çalışmaları vb. konularda birlikte mes-

lektaşlarımızın ve mesleğimizin önemli 

görevler ifa ettiğini belirterek çalışmaları-

mızda başarılar diledi. 

Bölge Müdür Yardımcısı Burhan 

Çavaş, İzin ve İrtifaklar Şube Müdürü 

Cemal Şak, meslektaşlarımız, Kürşat 

Yurtbahar ve Özlem Güneş’in de hazır 

bulunduğu ziyarette Şube Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş ise 

Şubemiz faaliyet alanı ve mesleğimizle 

ilgili bilgiler vererek, 2B çalışmalarında 

Orman Bölge Müdürlüğü, Tapu 

Kadastro Bölge Müdürlüğü ve 

yerel yönetimler ile beraber, orman 

mühendisleri ve harita mühendisleri 

olarak ortak görev aldıklarını belirterek 

sorunun çözümünde çok başarılı 

çalışmalara imza attıklarını ifade etti. 

Başkan Eciş, Bölge Müdürlüğü görev ve 

sorumluluk alanında meslektaşlarımızca 

verilmesi gereken harita mühendislik 

hizmetlerinin imza yetkisi olmayan 

bazı kişiler ve başka meslek disiplinleri 

tarafından tanzim edildiği yönünde 

meslektaşlarımızın şikayetleri olduğunu, 

konuyla ilgili olarak Şube Yönetim 

Kurulu Üyemiz Yakup Öztürk’ün 

hazırladığı bir dosya olduğunu ifade 

ederek bu konuda yardımcı olunması 

ve mevzuata aykırı bu durumun 

düzeltilmesini talep etti.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Yakup 

Öztürk ise Bölge Müdürlüğü görev 

ve sorumluluk alanı içerisinde orman 

alanlarında yapılacak olan, maden arama 

alanları, ocak alanları, irtifak hakları 

vb. işlemlerde hazırlanacak olan her 

türlü çizgisel haritaların üretiminde 

ve zemine aplikasyonunda harita 

mühendislerinin görev alması ve projeyi 

imzalaması gerektiğinin, bunun “Harita 

Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek 

Müellif ve Müellif Kuruluşlarının 

Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik” 

gereği yasal bir zorunluluk olduğunu 

belirterek, kurumunuzun da tabii olduğu 

kanun ve yönetmeliklerde de harita 

mühendislerinin görev ve sorumluluk 

alanlarının açıkca ifade edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak söz alan Bölge 

Müdür Yardımcısı Burhan Çavaş ve İzin 

ve İrtifaklar Şube Müdürü Cemal Şak, 

problemin çözümüne yönelik Orman 

Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası ile kurumun ortak 

bir toplantı yapmasını teklif ettiler. 

Bölge Müdürü Ali Gökçöl ise Oda 

olarak konuyla ilgili Bölge Müdürlüğüne 

yasal dayanaklarını da belirterek yazı 

yazılmasını, yasal bir zorunluluk var ise 

yapılan her türlü harita mühendislik 

hizmetinde, harita mühendisinin 

imzasını arayacaklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne Ziyaretimiz

6 Eylül 2012 tarihinde, Yönetim Kurulu 

üyeleri olarak Antalya İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Bedrullah Erçin’i 

makamında ziyaret ettik. 

Ziyaretimizde İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünden sorumlu 

Vali Yardımcımız Hakkı Loğoğlu’nun da 

bulunması nedeniyle Vali Yardımcımız 

Loğoğlu, Şube Başkanımız Ramazan 

Eciş’ten Odamız faaliyetleri ve üye 

portföyümüz hakkında bilgi aldı. İl 

Müdürü Erçin, “Ziyaretten büyük 

memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 

müdürlüğü bünyesinde üç harita 

mühendisinin çalıştığını ve ziyaretimizde 

hazır bulunan meslektaşlarımız Alperen 

Peker ve Alper Özgür ile izinli olan 

Serpil Kozan’ın çalışmalarından 

memnun olduğunu ifade etti.”

Ayrıca Erçin, “Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası ile beraber 

yapılabilecek olan her türlü proje ve 

faaliyette bulunacaklarını, özellikle 

Arazi Toplulaştırması, Expo, CBS vb. 

konularda müdürlüğümde çalışan genç 

meslektaşlarımızı seferber edeceğini 

belirterek bu konuda çok istekli 

olduğunu söyledi.” Şube Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş ise 

Şubemiz faaliyet alanı ve mesleğimizle 

ilgili kısaca bilgi verdikten sonra Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü ile birlikte her türlü ortak 

çalışmaya hazır olduklarını, Expo 2016 

konusunda da meslektaşımız Alperen 

Peker’in çalışmalarını takip ettiklerini, 

kendisinin de Expo Alanındaki ağaç 

rölevesi çalışmasını koordine ettiğini 

ifade ederek, İl Müdürlüğünün temel 

meslekleri olan Ziraat Mühendisleri ve 

Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte 

aynı binada faaliyet gösterdiklerini 

söyledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziyareti 
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4 Eylül 2012 tarihinde, Şube Yönetim 

Kurulu üyeleri olarak Antalya Defterdarı 

Hidayet Mat’ı makamında ziyaret ettik. 

Defterdar Mat, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, Defterdarlık 

olarak 2B alanları ile ilgili yoğun bir 

çalışma temposu içinde olduklarını 

belirtti. 2B arazilerinin en fazla 

bulunduğu illerden birinin de Antalya 

olduğunu ifade ederek satış işlemleri için 

başvuruları aldıklarını söyledi. 

2B Arazilerinin rayiç bedelleriyle ilgili 

sıkıntılarla ilgili olarak değerlemelerin 

yeniden yapılarak revize edildiğini, 

başvuru taleplerinin alınmasından sonra 

açıklanabileceğini söyledi. Defterdar 

Mat, konuyla ilgili olarak Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası gibi 

STK’ların her türlü desteği vermesini 

talep ederek ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade etti. 

7 Eylül 2012 tarihinde, Şube Yönetim 

Kurulu üyeleri olarak Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğüne yeni atanan Yaşar 

Güvenç’i makamında ziyaret ettik. 

İl Müdürü Yaşar Güvenç Bakanlık 

olarak gündemlerinin en önemli 

konusunun “Afet Riski Taşıyan 

Alanların Dönüştürülmesi” yani Kentsel 

Dönüşüm olduğunu ifade ederek, bu 

konuyla ilgili çıkan kanunu hatasıyla 

sevabıyla kendilerinin uygulamak 

zorunda olduklarını ve uygulama 

öncesinde ve esnasında başta Meslek 

Odaları olmak üzere bütün STK’ların 

olumlu yönde katkılarını beklediklerini 

ve ziyaretimizden dolayı çok mutlu 

olduğunu söyledi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Şubemiz faaliyetleri 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Defterdarlık çalışanı 

meslektaşımız Kenan Demirtaş’ın da 

hazır bulunduğu ziyarette, 2B ile ilgili 

sürecin çok yoğun, sıkıntılı geçtiğini ama 

belli bir aşamaya geldiğini, konunun 

bir çok sorunu barındırdığından bu 

konuda Şube olarak Defterdarlık ile 

ortak çalışabileceklerini, bu konuda 

önümüzdeki dönemde panel ve 

sempozyum düzenleyeceklerini 

söyleyerek her türlü katkıyı vereceklerini 

ifade etti. 

Defterdarlık bünyesinde Batı ve Doğu 

Emlak Müdürlüklerinde yedi adet 

meslektaşımızın çalıştığını ifade eden 

Başkan Eciş, Şubemiz faaliyetleri 

ve mesleğimizin faaliyet alanları ve 

sorunlar ile ilgili olarak bilgi verdi. 

Defterdar Hidayet Mat, 2B konusunda 

yapılacak olan faaliyet konusunda 

hakkında bilgi verdikten sonra 

“Afet Riski Taşıyan Alanların 

Dönüştürülmesi”, “2-B Yasa 

Tasarısı”, “Büyükşehir Belediyesi İmar 

Yönetmeliği”, “Kentsel Dönüşüm”, 

konularında görüş alışverişinde bulundu. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş, “Büyükşehir Belediyesi 

konunun tarafı olarak kendilerinin de 

destek vereceklerini, konunun çözümü 

halinde harita mühendislik işlerinin 

de canlanacağını söyledi ve en kısa 

zamanda Şubemizi ziyaret edeceğini 

ifade etti. 

Ziyaretin sonunda ziyaret anısına 

Defterdar Hidayet Mat, Başkan 

Ramazan Eciş’e plaket takdim etti. 

İmar Yönetmeliği” çıkarılmasında 

maalesef çok geç kalındığını ve bu 

durumun dünya şehri olan Antalya’ya 

yakışmadığını söyledi. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının Tip İmar 

Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, 

“Yapı Aplikasyon Projesi” ile ilgili olarak 

mesleğimize çok önemli bir kazanım 

sağladığını ifade etti. 

Ayrıca Başkan Eciş, Kentsel Dönüşüm 

ile ilgili olarak yasa tasarısı aşamasında, 

Şubemiz Değerlendirme Raporunu 

Valiliğe sunulduğunu, konuyla ilgili 

olarak olumlu yönde her zaman katkı 

vermeye hazır olduklarını belirtti. 

Ziyaretimiz sırasında İl Müdürlüğünde 

çalışan ve İl Müdür Yardımcısı olan 

meslektaşımız Tevfik Altınay da 

katılarak kendileriyle görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Antalya Defterdarı Ziyareti

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ziyareti
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CHP İl Yönetimi Şubemizdeydi

Antalya CHP İl Yönetimi, 13 Eylül 

2012 Perşembe günü Şubemize nezaket 

ziyaretinde bulundu. Ziyarete İl Başkanı 

Devrim Kök ile birlikte Milletvekili 

Gürkut Acar ve CHP İl Başkan 

Yardımcıları da katıldılar. Şube Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

etti. Devrim Kök’ü CHP İl Kongresinde 

İl Başkanı olarak seçilmesinden dolayı 

tebrik ederek şahsına ve yönetimine 

başarılar diledikten sonra, Şubemiz 

faaliyetleri ve mesleğimizin faaliyet 

alanları ve sorunlar ile ilgili olarak 

ziyarete gelen heyete bilgi verdi. 

Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri Yasa 

Tasarısı, Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 

2B konularında her zaman bütün 

siyasilere katkı vermeye hazır olduklarını 

ve verdiklerini ifade etti. CHP İl Başkanı 

Devrim Kök ise CHP İl Yönetimi 

olarak ülke ve kentimizin sorunlarıyla 

ilgili, Meslek Odaları ve STK’ların 

görüşlerine önem verdiklerini belirterek, 

kendilerini dinlemeye geldiklerini ifade 

etti. Antalya Milletvekili Gürkut Acar 

ise harita mühendislerinin Antalyamızın 

planlamasında ve sorunların çözümünde 

çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. 

Ziyaret Büyükşehir Belediyeleri Yasa 

Tasarısı, Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 

2B, Kentsel Dönüşüm ve Kırcamii gibi 

konularda karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunulmasıyla sona erdi.

18 Eylül 2012 tarihinde, Şube Yönetim 

Kurulu üyeleri olarak Organize Sanayi 

Bölge Müdürlüğü ziyareti kapsamında, 

Bölge Müdür Yardımcısı olan Elektrik 

Mühendisleri Odası Başkanı İlhan 

Metin’i makamında ziyaret ettik. 

İlhan Metin ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade etti. Ziyaretimiz 

sırasında kendisiyle mühendis ve 

mimarların sorunları konusunda 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Elektrik Mühendisleri Odasını Ziyaret

ATSO Yönetimi Şubemizdeydi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

Başkanı Çetin Osman Budak, Başkan 

Yardımcısı Adnan Vucudi Özen ve 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Levent 

Yiğiter ve meslektaşımız Ertuğrul 

Yılmazhan’dan oluşan ATSO heyeti, 

Odamız Şube Başkanı Ramazan Eciş’i 

2 Kasım 2012 tarihinde makamında 

ziyaret etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş, Şubemiz faaliyetleri 

ve mesleğimizin faaliyet alanları ve 

sorunları ile ilgili olarak bilgi verdikten 

sonra, Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman 

Budak’ı, ATSO veritabanında yer alan 

işletmelerden başlayarak, Antalya merkez 

ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerin 

konum, iştigal ve iletişim bilgilerini 

hızlı, kesintisiz ve standart bir şekilde 

bilgisayar sistemleri aracılığı ile tespit 

etmeye dayalı Antalya Bilgi Sistemi’nin 

(ABS) kurulmasından dolayı tebrik 

ederek, Antalya genelinde birçok yerel 

yönetimin kurması gereken Kent Bilgi 

Sistemini, kurumsal bazda bir örneğini 

hayata geçirdiğinden dolayı kendilerine 

teşekkür etti. Ayrıca geçmişte arazi 

toplulaştırmasında olduğu gibi CBS 

Kent Bilgi Sistemi vb. konularda da 

ortak çalışmalar yapabileceklerini dile 

getirerek yapılan ziyaretten dolayı 

memnuniyetini ifade etti.

Budak kentimizin her türlü sorunu 

ile ilgili olarak, çözüm önerilerinin 

de tüm yönleriyle ele alınacağı geniş 

katılımlı bir panel düzenleme konusunda 

birlikte çalışabileceklerini ifade etti. 

Başkan Budak, Başkan Eciş’e ziyaretin 

anısına ATSO’nun 130 yıllık tarihini 

ve Antalya ekonomisinin gelişimini 

anlatan “Geçmişten Günümüze Antalya” 

kitabını hediye etti. 
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Antalya Üniversitesi Rektörü’nü Ziyaret

18 Eylül 2012 tarihinde, Yönetim 

Kurulu üyeleri olarak Uluslararası 

Antalya Üniversitesi Rektörü Cihat 

Göktepe’yi makamında ziyaret ettik. 

Rektör Cihat Göktepe, Meslek 

Odamızın ziyaretinden duyduğu 

memnuniyetini belirterek beraber 

ortak çalışmalara imza atabileceklerini 

ifade ettikten sonra, Üniversitenin 

kampüs alanının toplam 300 dekar 

olduğunu ve bunun şimdilik 75 

dekarını kullandıklarını, 5 yıl içinde 

tamamen hizmete açacaklarını, dün 

itibariyle 4 fakülte ve 9 bölümle 

eğitime başladıklarını, üniversitede 

MIT’den Cornell Üniversitesi’ne, 

Wisconsin’den Princeton’a dek en seçkin 

okullardan gelen öğretim üyelerinin 

istihdam edildiğini söyledi. Rektör 

Göktepe, ziyaretimizde şunları söyledi: 

“Kadromuz genç. Yüzde 20’si yabancı 

hocalar. Hazırlık okulu için 35 civarı 

okutmanımız var ve 20’sinin ana dili 

İngilizce. İlk yıl öğrencilerimizin yaklaşık 

olarak yüzde 25’i yurtdışından geldi.

3 sene içinde bu oran yüzde 50’ye 

çıkacak. Yabancı uyruklu öğrenci 

sayısının çok olması kampüste çok 

kültürlülük oluşturacak. Yabancı dilin 

doğal olarak konuşulduğu bir kampüse 

sahip olacağız. Çin’den ABD’ye, 

Kanada’dan Avusturalya’ya kadar 

dünyanın dört bir yanıyla anlaşmaya 

girdik.” Ayrıca Rektör Göktepe, “Biz, 

butik ve tematik bir üniversite olacağız. 

Önümüzdeki yıllarda iletişim, sivil 

havacılık, tasarım ve mimarlık fakültesi 

planlarımız var. Yaptığımız yatırımlar 

sayesinde Antalya’yı 5 yıl içinde Eğitim 

Turizmi’nin üssü haline getirmeyi 

planlıyor. Türkiye’de ilk defa kendilerinin 

Turizm Fakültesini açtık” dedi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise yeni eğitim döneminin 

hayırlı olmasını diledi. Antalya’ya 

uluslararası düzeyde üniversite 

kazandırdıkları için Mütevelli Heyetine 

ve Rektöre teşekkürlerini ifade ettikten 

sonra, Şubemiz faaliyet alanı ve 

mesleğimizle ilgili kısaca bilgi verdi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak üniversitelerle birlikte her türlü 

ortak çalışmaya hazır olduklarını, 

Kentsel Dönüşüm konusunun bunlardan 

biri olduğunu söyledi. 

Oryantiring Sporu Bilgilendirmesi

22 Eylül 2012 tarihinde Şubemiz 

toplantı salonunda Türkiye Oryantiring 

Federasyonu Baş Antrönörü Veysel 

Güler ve Eğitmen Mert Günal 

tarafından üyelerimize oryantiring 

sporu ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

düzenlendi.

Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı 

Muhsin Şenel yaptığı konuşmada, Şube 

Başkanımız Ramazan Eciş’in Ankara’da 

Şube Başkanları Danışma Kurulu 

toplantısına katıldığı için gelemediğini 

söyledi. 

Oryantiring sporunun mesleğimizle iç 

içe olduğu ve her bir meslektaşımızın 

doğal bir oryantiring sporcusu olduğunu 

belirterek bu sporun meslektaşlarımıza 

tanıtılması ve üyelerimizin aidiyet 

duygusunu geliştirme adına bu tür 

etkinlikleri düzenlemeye devam 

edeceklerini ve bu sporla ilgili 

uluslararası kuralları ve terimlerini 

bugün Veysel Bey’den aldıktan sonra 

önümüzdeki süreçte arazide yarışmasını 

yapılması için bir etkinlik daha 

düzenleyeceklerini dile getirdi. Daha 

sonra Veysel Güler sunumuna başladı. 

Güler oryantiring sporunun dünyada ve 

ülkemizdeki tarihçesini anlattıktan sonra 

bu sporla ilgili malzemeleri tanıttı. 

Oryantiring haritalarının ve detay 

gösterimlerinin standart topografik 

haritalardan farklı olduğunu belirterek, 

bu haritaların (O-CAD) adlı bir 

çizim programı ile hazırlandığını ve 

bu sporda harita ve pusulanın arazide 

nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak 

gösterdi. 

Sunumun sonunda Veysel Güler 

bu spora harita mühendislerinin 

sahip çıkması gerektiğini belirterek, 

mümkünse çocukların bu spora 

yönlendirilerek kişisel gelişimlerinde çok 

büyük fayda sağlayacağını söyledi ve her 

türlü etkinliği beraber yapacaklarını ifade 

ederek böyle bir fırsatı verdikleri için 

Şube Yönetim Kurulumuza teşekkür etti.
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TEİAŞ Bölge 19. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünde Grup Müdürü 

Kamil Bacak ziyaret edildi.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 2 

Ekim 2012 tarihinde, Antalya TEİAŞ 

Bölge 19. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü, Grup Müdürü Kamil 

Bacak’ı makamında ziyaret ettik. Grup 

Müdürü Bacak, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, Grup 

Müdürlüğü sorumluluk alanında iletim 

hatlarının geçtiği güzergâhlarda şeritvari 

harita ve kamulaştırma işlerinde harita 

mühendislik hizmeti aldıklarını ve 

bünyelerinde 3 adet harita mühendisi 

istihdam ettiklerini söyledi. İleriye dönük 

olarak da harita mühendisi ve teknikeri 

istihdamını arttırmayı düşündüklerini 

ifade etti. Ayrıca Şube olarak verilecek 

kamulaştırma, çizim programları vb. 

eğitimlere personelini göndereceğini 

dile getirerek bu tür eğitimlerle ilgili 

bilgilendirmenin önceden kendilerine 

yapılmasını talep etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Şubemiz faaliyetleri ve 

mesleğimizin faaliyet alanları ve sorunlar 

ile ilgili olarak bilgi verdi. Başkan Eciş 

Şubemiz bünyesinde verilecek eğitimler 

ve faaliyetlerde beraber çalışabileceklerini 

ifade etti. 

Grup Müdürü Kamil Bacak 

Antalya’nın elektrik tüketiminin kış 

ve yaz mevsimleri arasında büyük 

fark olduğunu, dolayısıyla sürekli 

yatırım yapmak zorunda olduklarını 

söyleyerek, yoğun tempoyla çalıştıklarını 

Grup Müdürlüğünde çalışan 

meslektaşlarımızın da bugün arazide 

olduklarını ifade etti. 

TEİAŞ Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Meslektaşlarımıza Ziyaret

Şube Yönetim Kurulumuzun almış 

olduğu karara istinaden “Cumartesi 

Kahvaltı Buluşmaları” kapsamında 

ilk olarak, 03 Kasım 2012 Cumartesi 

günü, meslektaşlarımız Mustafa 

Kemal ve Özlem Nar ile şirketlerinde 

sabah kahvaltısında bir araya gelindi. 

Ziyarete Şube Başkanımız Ramazan 

Eciş rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup 

Öztürk, Veysel Barut, Murat Aslaner ile 

meslektaşlarımız S. Hilmi Dal, Mehmet 

ve T. Çiğdem Atalay, Erdal Öztürk ve Y. 

Kenan Esen katılmıştır. 

Şube Yazmanımız Yakup Öztürk yapılan 

bu kahvaltı ziyaretiyle Şube Yönetim 

Kurulu ile konum olarak birbirine yakın 

olan serbest çalışan arkadaşlarımızla 

genç meslektaşlarımızı üyelerimizin 

bürolarında sabah kahvaltısında bir 

araya getirerek üyelerimiz arasında 

mesleki ve sosyal kaynaşmayı sağlamayı 

amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca bizleri 

kahvaltı vererek kabul eden Mustafa 

Kemal ve Özlem Nar’a teşekkür ederek, 

üyemiz M. Kemal Nar’ın doğum günü 

de kutlanarak ziyaretin anısına kendisine 

hediye takdim edildi. 

Üyelerimiz Mustafa Kemal Nar ve 

Özlem Nar ise bu tür sabah kahvaltısı 

organizasyonlarının çok doğru ve güzel 

uygulamalar olduğunu ve katılım 

sağlayan Yönetim Kurulu Üyelerine 

ve meslektaşlarımıza teşekkür ederek 

uygulamanın devam etmesinin 

gerekliliğini dile getirdi.

Şube Yönetim Kurulu ve 

meslektaşlarımız adına meslektaşlarımız 

Mustafa Kemal Nar ve Özlem 

Nar’a nazik davetlerinden ve ilgi ve 

alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

13-14 Ekim 2012 tarihlerinde, Şube 

Eğitim Salonunda SPK Gayrimenkul 

Değerleme Uzmanlığı Sınavı’na yönelik 

eğitim düzenlendi. 

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 

Sınavı’na yönelik eğitimi Şube Yönetim 

Kurulumuz üyelerinden Murat Aslaner, 

13 Ekim Cumartesi günü, Finans 

Matematiği dersini, 14 Ekim Pazar 

günü ise Şube Yönetim Kurulu üyemiz 

Okan Hançer ve meslektaşımız Ahmet 

Selçuk Görgün tarafından Gayrimenkul 

Değerleme Esasları konulu eğitim verildi. 

Meslektaşlarımızın ilgi gösterdiği eğitim 

sonunda Şube Başkanımız Ramazan 

Eciş yaptığı konuşmada, eğitmen 

meslektaşlarımıza ve katılım sağlayan 

üyelerimize teşekkür ettikten sonra 

yapılacak olan sınavda başarılar diledi. 

Daha sonra eğitime katılan üyelerimize 

“Katılım Sertifikası” takdim edildi.

SPK Gayrimenkul Değerleme Eğitimi
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10–11 Kasım 2012 tarihlerinde, Şube 

Eğitim salonunda Kamulaştırma 

Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi. 

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi, 

Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. 

Dr. Tayfun Çay, Yrd. Doç. Dr. Şaban 

İnam ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertaş 

tarafından verildi. Eğitim sonunda 

değerlendirme sınavı yapıldı. Şube 

Başkanımız Ramazan Eciş yaptığı 

konuşmada, eğitmen hocalarımıza ve 

katılım sağlayan üyelerimize teşekkür 

ettikten sonra yapılacak olan sınavda 

başarılar diledi. 

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu’nun altıncısı 3-5 

Ekim 2012 tarihleri arasında Afyon 

Kocatepe Üniversitesinde düzenlendi. 

Sempozyuma Antalya Şube Yönetim 

Kurulu adına Şube Başkanı Ramazan 

Eciş ve Şube Yazmanı Yakup Öztürk 

katılım sağladı. 

6. Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu’na Katılım

29–30 Eylül 2012 tarihlerinde Şube 

Denetimi HKMO Denetleme Kurulu 

Üyeleri Cemil Candaş ve Ertuğrul Yapıcı 

tarafından yapıldı.

Temmuz, Ağustos Ayları 
Şube Denetimi

3-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 

HKMO Personel Hizmet İçi Eğitimi 

için ilimizde bulunan Genel Merkez 

Yönetim Kurulu (HKMO Genel 

Başkanı Ertuğrul Candaş, HKMO 

Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, 

Oda Müdürü Timur Bilinç Batur) 3 

Kasım 2012 tarihinde, Şubemizi ziyaret 

etmişlerdir.

Yapılan görüşmede Şubemiz 11. 

Dönem Çalışma Programı çerçevesinde, 

Genel Merkez  Yönetim Kurulumuz Şubemizi Ziyaret Etti

Şube etkinlik alanı içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler 

hakkında bilgilendirme yapılarak 

görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Ayrıca Temsilcilikler ile Şubemiz 

arasındaki çeşitli sorunlar ve sıkıntılar 

ile mesleğimiz ve meslektaşlarımızın 

sorunları görüşülmüş ve çözüm önerileri 

getirilmiştir.

HKMO Genel Merkez Yönetim 

Kurulumuza ziyaretlerinden dolayı 

teşekkürlerimizi sunarız.
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılışı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü Şubemizin birlikte 

düzenlediği “Geomatik Mühendisliği 

Bölümü 2012-2013 Öğretim Yılı Açılış 

Konferansı” Mühendislik Fakültesi, 

Terzioğlu Kampüsü Eğitim Salonu’nda 

gerçekleştirildi.

Açılışa Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 

Dr. Mehmet Ali Yücel, Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Işın 

Özışık Karaman, HKMO Bursa Şube 

Başkanı Ufuk Ay, Bursa Şube Yönetim 

Kurulu üyesi Atilla Yurttaş, öğretim 

üyeleri, çok sayıda meslektaşımız, 

öğrenciler ve etkinliğe destek veren firma 

temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından Bölüm Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Cengiz Caner, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Handan Işın Özışık Karaman, 

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay 

açılış konuşmalarını yaptılar. Daha sonra 

Üniversite Rektörlüğü’ne, katılımcı 

firmalara, sunum yapan Yıldız Teknik 

Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. 

Uğur Doğan, Doç. Dr. Melih Başaraner 

ve Yrd. Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı’ya 

ve konferansın hazırlığı sırasında 

desteklerini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. 

R. Cüneyt Erenoğlu ve Ufuk Ay’ a plaket 

takdim edildi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ise Şube 

olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan 

bahsederek, Çanakkale’deki Geomatik 

Mühendisliği Bölümü’nün var 

olmasından duyduğu memnuniyeti 

dile getirirken Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 

Bölümü’nün Şube etkinlik alanımızda 

lisans seviyesinde mühendislik eğitimi 

veren tek üniversite olduğunu, ayrıca 

Tavşanlı - Gemlik ve İznik’te ön lisans 

seviyesinde eğitim veren 3 Meslek 

Yüksek Okulu olduğunu belirtti.

Meslektaşlarımızın bu yüksek okullarda 

zaman zaman uygulama ve mesleki 

alanlara ilişkin derslere girmekte 

olduğunu, meslek yüksek okullarına ve 

öğrencilerimize katkıda bulunduğundan 

bahseden Ufuk Ay, CBS, Kentsel 

Dönüşüm, İmar Planları hakkında 

kısa bir bilgilendirme yaptı ve mesleğe 

katılacak genç, bilgi ve becerilerini doğru 

kullanabilen mühendis arkadaşlara olan 

ihtiyacın önemini vurguladı.

Yeni öğretim yılında kendilerine 

başarılar dileyen Ufuk Ay, bu etkinliğin 

gerçekleşmesinde katkı sağlayan 

Harita ve proje yazılım firmalarına ve 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’na ve 

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Ali Yücel’e teşekkür etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Geomatik Mühendisliği Bölümü 

Açılış Konferansı’nda, Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uğur Doğan 

Jeodezi ve GPS Sistemleri, Doç. Dr. 

Melih Başaraner Kartografya ve Coğrafi 

Bilgi Sistemleri ve Yrd. Doç. Dr. Füsun 

Balık Şanlı Fotogrametri ve Uzaktan 

Algılama konularında sunumlarını 

tamamladıktan sonra firmalar tarafından 

kurulan stant alanına geçildi. Sunumlar 

sonrasında tüm öğrenciler, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi akademik 

kadrosu, üyelerimiz ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimizle ÇOMÜ Dardanos 

Tesisleri’nde akşam yemeği yenildi.

TMMOB 42. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı

6 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara Milli Kütüphane Konferans 

Salonu’nda yapılan TMMOB 42. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısına 

Şube Başkanımız Ufuk Ay ve Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz ile katılım 

sağlanmıştır.
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17 Ekim 2012 tarihinde Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 

Şube Başkanı Ufuk Ay, II. Başkan A. 

Faruk Çolak, yazman Kubilay Öksüz ve 

Yönetim Kurulu Üyemiz S. Burak Uslu 

ile Bandırma Temsilcimiz Enver Çangal, 

Bandırma Kadastro Birimi, Bandırma 

Belediye Başkanlığı Harita Bürosu ile 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 

Müşavirlik Bürolarımız ziyaret edildi.

Yapılan bu ziyaretlerde, Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan 

değişikliklerin mesleğimize etkileri, 

Mesleki Denetim Uygulaması yaptırma 

zorunluluğu, Yapı Aplikasyon Projesi 

ve bunun fenni mesuliyetini de içeren 

Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS), 

Vaziyet Planları, Bağımsız Bölüm 

Planları ve Röperli Kroki işlemlerinde 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

ile meslektaşlarımızın karşılaştığı genel 

sorunlar hakkında, karşılıklı fikir 

alışverişi yapılmıştır. 

Genel olarak Tip İmar Yönetmeliği’nde 

yapılan değişiklikler ile yapı aplikasyon 

projesinin ruhsat ekinin yasal olarak 

istenmesinin mecburi hale geldiği, 

yapılan değişiklikler ile idarelerin, 

meslektaşlarımızın ve Odamızın 

sorumluluklarının artırıldığı, Mesleki 

Denetim Uygulamasının kaldırılmadığı 

ifade edilmiştir. Ayrıca Mesleki Denetim 

Uygulaması’nın SHKMM hizmetlerinin 

ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve 

tekniğin gereklerine uygun bir şekilde 

uygulanmasını, koordinasyonunu ve 

gelişimini sağlamak, meslektaşların 

eşit koşullar içinde çalışmalarını 

sağlamak, haksız rekabeti önlemek, 

mesleki denetim, yeterlilik ve kapasite 

yönlerinden değerlendirilmesine esas 

olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin 

saptanmasını sağlamak amacıyla yapılan 

bir uygulama olduğu, ilgili kurum 

ve kuruluşların isteyip istemediğine 

bakılmaksızın HKMO Mesleki Denetim 

ve Ücret Yönetmeliği’ne göre de 

SHKMM hizmetlerinin tamamı için 

mesleki denetim yaptırma zorunluluğu 

bulunduğu konusunda Serbest Harita 

ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 

hizmeti veren meslektaşlarımıza 

bilgilendirmede bulunuldu.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma 

Kadastro Müdürlüğü biriminde ise Tip 

İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 

ile idareye mimar ve mühendisler 

tarafından yapılan iş ve işlemlerin 

listesinin her ayın ilk haftasında Meslek 

Odalarına gönderilme zorunluluğunun 

getirildiği ifade edilerek, gönderilecek 

iş listelerinin formatı konusunda fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. 

Bandırma Temsilciliğimizi Ziyaret 

9. Geleneksel Bowling Turnuvası 

Şubemizin her yıl geleneksel olarak 

düzenlediği Bowling Turnuvası’nın 9’un-

cusu Anatolium Alışveriş Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. 

Dereceye giren takım ve oyunculara 

kupa ve madalyalarını verdiği törende 

konuşan HKMO Bursa Şube Başkanımız 

Ufuk Ay, “HKMO Bursa Şubesi olarak 

9’uncusunu düzenlediğimiz ve geleneksel 

haline getirdiğimiz bowling turnuvasını 

her geçen yıl daha fazla katılım ve artan 

heyecan içerisinde gerçekleştiriyoruz. 

Bu turnuvada da üyelerimiz ve onların 

aileleri ile bir araya gelerek iş stresinden 

uzak hoşça eğlenceli bir ana imza atmak 

istedik” dedi. Bu geleneği gelecek yıllarda 

da sürdürmeye özen göstereceklerinin 

altını çizen Şube Başkanımız Ufuk Ay 

sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Oda 

olarak üyelerimiz ile sadece bowling 

turnuvasıyla değil, aynı zamanda 

kahvaltı, piknik, dağ yürüyüşleri gibi pek 

çok sosyal etkinlikte bir araya gelmeyi 

sürdüreceğiz.”dedi

Turnuva sonunda 216 puanla 

bayanlarda birinciliği Melike Duran 

elde ederken, erkelerde ise birinciliği 

264 puanla Hazım Battır elde etti. 

Takımlarda birinciliği Başar Bulut’un 

kaptanlığındaki takım, ikinciliği Ali 

Günakın kaptanlığındaki takım, 

üçüncülüğü de Abdülkadir Meral’in 

kaptanlığını yaptığı takımlar kazandı. İki 

oyun üstünden gerçekleşen turnuvada 

birinci, ikinci ve üçüncü takımların 

yanı sıra en iyi bayan ve en iyi erkek 

oyunculara da madalya verildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik 

Başkanları toplantısı, 6 Ekim 2012 

Cumartesi günü Ankara’da HKMO 

MİSEM toplantı salonunda HKMO 

Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Genel 

Sekreter Mustafa Erdoğan, Genel 

Sayman Hüseyin Altun, Şube Başkanları, 

Şube Yazmanları ve Şube Saymanlarının 

katılımı ile yapılan toplantıya Şubemiz 

adına Şube Başkanımız Ufuk Ay ve Şube 

Yazmanımız Kubilay Öksüz katılmıştır.

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik Başkanları Toplantısı’na Katılım
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Bursa Şubesi Serbest Çalışanlar 

Toplantısı, 8 Ekim 2012 Pazartesi 

günü HKMO Bursa Şube toplantı 

salonumuzda, HKMO Genel Saymanı 

Hüseyin Altun, HKMO Yönetim 

Kurulu Üyesi Serkan Atagün, HKMO 

Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, II. Başkan 

Faruk Çolak, Yazman Kubilay Öksüz, 

Yönetim Kurulu üyelerinden Hüdai 

Çaltı, Atilla Yurttaş, Yedek Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz Burak Muhammet 

Kaplan ve Serdar Burak Uslu ile serbest 

çalışan üyelerimizin katılımı ile aşağıdaki 

gündem maddeleri ile yapılmıştır.

1 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

57 ve 58. Maddelerinde yapılan 

değişiklikler hakkında görüşülmesi

2 Mesleki Denetim Uygulamaları 

hakkında görüşülmesi

3 Bilgi Edinme Kanunu ve Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

gereğince her ay sonu kurumlardan 

gelen iş listeleri hakkında 

görüşülmesi

4 Yapı Aplikasyon Projesi hakkında 

görüşülmesi

Yoğun bir gündemin olduğu toplantı, 

Şube Başkanımız Ufuk Ay tarafından 

yapılan genel durum bilgilendirmesi 

ile başlamış, Şube Yazmanımız 

Kubilay Öksüz tarafından yapılan 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar 

Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin 

mesleğimizle ilgili olan kısımları 

hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu 

sonrasında gündem görüşmesine 

geçilmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 

yapılan değişiklikler sonucunda, Yapı 

Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyetin 

yasal olarak ilgili kurumlar tarafından 

istenmesinin zorunlu hale geldiği, 

bu konuda geçmişte yaşanan yasal 

dayanak sıkıntısının ortadan kalktığı, 

Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan 

değişikliklerle TMMOB’a bağlı Odalar 

tarafından yapılan Mesleki Denetim 

Uygulamalarının kaldırılmadığı, sadece 

bunun sorumluluk ve takibi konusunun 

Meslek Odaları ve üyelerine bırakıldığı, 

zaten HKMO Serbest Mühendislik 

Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği 

ve HKMO Mesleki Denetim ve Ücret 

Yönetmeliği gereğince de SHKMMB’lerin 

SHKMM hizmetini işveren idare veya 

onay makamınca istensin ya da istenmesin 

HKMO’nun denetiminden geçirmekle 

yükümlü oldukları hususları dile 

getirilerek, kurumlardan alınan iş listeleri 

üzerinde yapılan denetimlerde bazı 

SHKMMB’lerin yapmış oldukları HUS, 

Yapı Aplikasyon Krokisi ve Vaziyet Planı-

Bağımsız Bölüm Planı-Röperli Kroki 

işlerinin MDU’larını yaptırmadıklarının 

tespit edildiği ifade edilmiştir. Genel 

fikir alışverişi neticesinde tespit edilen 

MDU yaptırılmamış işler için, iş sahibi 

SHKMMB’lere son bir yazı yazılarak, 

yapmış oldukları MDU’suz işlerine 

MDU yaptırmalarının istenmesine, 

MDU yaptırmama konusunda ısrarcı 

olan üyelerimizin listesinin de disiplin 

sürecinin başlatılması için HKMO Genel 

Merkeze bildirilmesinde görüş birliği 

oluşmuştur.

Toplantı meslektaşlarımızın ve 

mesleğimizin genel sıkıntıları ve 

çözüm önerileri konusunda yapılan 

konuşmalarla sona ermiştir.

Serbest Çalışanlar 
Toplantısı 

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Komisyonu tarafından düzenlenen 

Uludağ Zirve Yürüyüşü 30 Eylül 2012 

Pazar günü başarıyla tamamlandı.

Aralarında yönetim kurulu üyelerinden 

Kubilay Öksüz, Hüdai Çaltı, Atilla 

Yurttaş, Selin Ataman, Mehmet 

Gültekin, Serdar Burak Uslu ve Burak 

Muhammet Kaplan’ın da bulunduğu 32 

kişiden oluşan yürüyüş ekibi 30 Eylül 

2012 Pazar günü zirve yürüyüşünü 

gerçekleştirdi. 

BAOB Yerleşkesi önünde bekleyen 

servis araçlarımızla sabah 08.00’de 

Uludağ Milli Parkı’na hareket edilerek, 

dağcılık konusunda deneyimli üyemiz 

Nevzat Mutlu rehberliğinde zirve 

yürüyüşümüz gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık 1800 metre rakımında bulunan 

2. Oteller Bölgesi’nden yürüyüşe 

başlanılarak, volfram tesislerinin 

olduğu bölgeden Keşiştepe zirvesine 

tırmanışa geçilmiştir. 2486 metre 

rakımında olan Keşiştepe’de kısa bir 

dinlenme ve fotoğraf molası verildikten 

sonra, 2543 metre yüksekliğindeki 

Uludağ’ın zirvesi olan Karatepe’ye 

doğru yürüyüşe devam edildi. Zirvede 

çekilen fotoğraflardan sonra Kilimli, 

Kara ve Aynalı Göl manzarası eşliğinde 

yemek ve dinlenme molası verilmiş ve 

manzaranın tadı çıkarılmıştır. Bir saatlik 

molanın ardından dönüşe geçilerek 

toplam 20 km’lik zorlu yürüyüşümüz 

servis araçlarımızın beklediği 2. Oteller 

Bölgesi’nde son buldu. 

Bol oksijenli, kentin stresinden ve 

karmaşasından uzak kaldığımız güzel bir 

etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğu 

ve zorlu bir zirveye tırmanmanın verdiği 

huzurla servis araçlarına binilerek 

Bursa’ya dönüldü. 

Uludağ’da Zirve Yürüyüşü 
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Tevfik Türkoğlu Onuruna Teşekkür Yemeği 

2010-2012 yılları arasında Şubemiz 

Teknik Görevlisi olarak Odamıza emek 

veren meslektaşımız Tevfik Türkoğlu’nun 

Kırklareli İl Özel İdaresine atanması 

nedeni ile Odamıza ve mesleğimize 

verdiği katkılar için 21 ve 22. Dönem 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Üye 

Örgütlenme ve Dayanışma Komisyonu 

ve Şube emekçilerinin katılımı ile 22 

Eylül 2012 tarihinde meslektaşımız 

onuruna teşekkür yemeği düzenlendi.

Yönetim Kurulu 2. Başkanımız 

Tomris Gür Kara Oda emekçimiz 

Tevfik Türkoğlu’na Şubemize verdiği 

katkılardan dolayı Yönetim Kurulu 

adına teşekkür etti. Tevfik Türkoğlu’nun 

öğrencilik döneminden bugüne 

kadar sürdürdüğü Oda çalışmalarına 

bundan sonraki iş yaşamında da bir 

meslektaş olarak birlikte olacağımızı 

belirtti. 21. Dönem Şube Başkanı M. 

Tevfik Özlüdemir de 21. Dönemde 

birlikte çalıştığımız arkadaşımız 

Tevfik Türkoğlu’na Odamıza sunduğu 

katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. 

Tevfik Türkoğlu da bu anlamlı geceyi 

düzenleyen Yönetim Kuruluna ve Şube 

emekçilerine teşekkürlerini iletti.

Şubemizdeki özverili çalışmaları ve 

emeği dolayısıyla sevgili meslektaşımız, 

arkadaşımız Tevfik Türkoğlu’na 22. 

Dönem Şube Yönetim Kurulu ve Şube 

emekçileri olarak bundan sonraki iş 

yaşamında başarılar diliyoruz.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı’na Ziyaret 

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 

Kahraman Eroğlu 24 Eylül 2012 

tarihinde makamında Şube Yönetim 

Kurulu üyelerimizce ziyaret edildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yıldırım, 2. Başkan Tomris Gür Kara, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Turğay Erkan 

ve Mehmet Yıldırım, Şube Müdürü 

Evrim Toprak Şahin, Beyoğlu-Şişli İlçe 

Temsilcisi Meral Başkal ve Temsilci 

Yardımcısı Yaşar Belen ziyarete katılım 

sağladı. Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yıldırım Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

olarak sorumluluk alanımız içerisinde 

bulunan ve meslektaşlarımızın çalıştığı 

kurumlarla iletişim içerisinde bulunmayı 

önemsediklerini belirterek bundan 

sonraki süreçte de temaslarının devam 

etmesini dilediklerini iletti. 

Ülke ve mesleğimizin içerisinde 

bulunduğu sıkıntıların paylaşıldığı 

toplantıda Eroğlu, ziyaretimizin 

kendisini memnun ettiğini belirterek 

bundan sonraki süreçlerde de iletişim ve 

yardımlaşma içinde olunmasının önemli 

olduğunu belirtti.

Esenyurt Bölgesi’nde Üye Toplantısı 

Şube Yönetim Kurulumuz 2 Ekim 

2012 tarihinde Beylikdüzü’nde 

bulunan Makina Mühendisleri Odası 

Temsilcilik Binasında Esenyurt’ta 

çalışan meslektaşlarımızla bir araya 

geldi. Toplantıya Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 

Şube Sekreteri Alişan Çalcalı, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Mehmet Yıldırım, Şube 

Müdürümüz Evrim Toprak Şahin ve 

Esenyurt’taki meslektaşlarımız katıldı.

Yapılan toplantıda meslektaşlarımız 

arasındaki dayanışmanın yeterli 

olmaması, rekabet nedeni ile fiyat 

kırımlarının yüksek olmasının, Oda 

kurallarına uyan meslektaşlarımızı 

zor durumda bıraktığı belirtildi. 

LİHKAB’larla SHKMMB’ler arasındaki 

iş dağılımının adil olması gerektiği 

vurgulandı. Esenyurt Bölgesi’nde 

üstlenilen Teknik Uygulama 

Sorumlulukları’nda meslektaşlarımızdan 

kaynaklanmayan nedenlerle TUS’ların 

üzerilerinden düşürülemediği ve bunun 

yeni TUS almalarının önünde engel 

olduğu belirtildi. Ayrıca Odamız 

tarafından belediyelere Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendislik Bürolarının hangi 

işleri yapabileceklerine dair iş tanımının 

yapılmasının yararlı olacağı dile getirildi.

Toplantının düzenlenmesinde temsilcilik 

binasını kullanımımıza sunan Makine 

Mühendisleri Odası’na, toplantının 

düzenlenmesinde emeği geçen temsilci, 

temsilci yardımcısı ve toplantıya katılan 

meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Arkadaşımız Gülseren Yurttaş’ı Aramızdan Ayrılışının 5. Yılında Unutmadık

2007 yılında İSKİ Sarayburnu 

Şantiyesinde yaşanan bir iş cinayeti ile 

kaybettiğimiz arkadaşımız, meslektaşımız 

Gülseren Yurttaş, aramızdan ayrılışının 

5. Yılında Bilecik Gölpazarı’nda bulunan 

kabri başında Şube Yönetim Kurulu 

üyelerimiz ve Şubede çalışan arkadaşları 

tarafından anıldı.

Ayrıca Gülseren Yurttaş’ı kaybettiğimiz 

Sarayburnu Şantiyesi önünde TMMOB 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Şube 

Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Özyaşar 

Türkiye’de nerdeyse her gün ya ölüm 

ya da yaralanma sonucunu doğuran iş 

kazasının yaşandığını, iş kazaları açısından 

Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada 

hızla çıkarılan bu yasa ile yaşanan iş 

cinayetlerinin önüne geçilemeyeceği 

ortadadır

Bizler, Gülseren Yurttaş’ın meslektaşları, 

arkadaşları, dostları olarak, öncelikle 

tüm yetkilileri kamusal denetim ve 

kontrol mekanizmalarını etkin bir 

şekilde işletecek bir iradeyle ‘önce 

insan yaşamı’, ‘önce sağlık’, ‘önce iş 

güvenliği’ düşüncesini somut olarak 

hayata geçirmeye davet ediyor ve 

iş cinayetlerinin arkasındaki asıl 

sorumluların yasaların öngördüğü 

en üst sınırdan caydırıcı cezalarla 

cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Demokrasi mücadelemizin bir parçası 

olan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 

yürüttüğümüz hak arama ve insanca 

yaşam mücadelemizin simgelerinden 

biri olan Gülseren Yurttaş’ı beşinci ölüm 

yıldönümünde, bir kez daha saygıyla 

anıyoruz.” sözleri ile basın açıklamasını 

sonlandırdı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi olarak Gülseren Yurttaş’ı 

saygıyla ve özlemle anıyoruz.

ise üçüncülüğü ısrarla koruduğu belirtildi. 

Gülseren Yurttaş adına açılan kamu 

davasında da benzer bir süreç yaşanmış 

ve ‘taksirle adam öldürme’ suçu ile 

açılan davanın yargılaması sonucunda, 

sorumluların aldıkları cezalar para 

cezasına çevrilerek dava sonuçlanmıştır. 

Davanın sonucu, bizlerin ve kamuoyunun 

vicdanını yaralamıştır.

AKP hükümeti diğer benzer yasal 

düzenlemelerde de izlediği ve bir çalışma 

biçimi haline getirdiği ‘ben yaptım oldu’ 

mantığıyla, emek ve meslek örgütlerinin 

bu konudaki uyarı ve taleplerini dikkate 

almadan, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa 

Tasarısı’nı aceleyle TBMM’den geçirerek 

yasallaştırmıştır. Yasa ile sorunu çözmek 

yerine, yasak savan bir anlayış ortaya 

konulmuştur. Piyasacı bir anlayışla 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli 

2007 yılında bir iş cinayetinde 

yitirdiğimiz arkadaşımız Gülseren 

Yurttaş’ın kaybının 5. yılında Şube 

binamızda 29.09.2012 Cumartesi günü 

İş Güvenliği Uzmanı Fethiye Aydın 

Ünsal’ın sunumuyla “Gülseren Yurttaş 

Anısına: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 

etkinliği yapıldı. Etkinlikte İşçi Sağlığı 

ve İş Güvenliği konusunda ülkemizdeki 

eksikliklerden bahsedilerek değişen 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 

iş yaşamına etkileri, önceki İş Güvenliği 

Yasası ile farklılıkları konusunda bilgi 

verildi.

Etkinliğimize sunumuyla katkı veren 

Fethiye Aydın Ünsal’a teşekkür ederiz.
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Edirne’de Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik

Edirne Bölgesinde bulunan 

meslektaşlarımızla 8 Kasım 2012 

tarihinde Edirne Temsilcilik binamızda 

biraraya geldik. Yapılan toplantıda 

serbest çalışan meslektaşlarımız, belediye 

ve kadastro müdürlükleri ile yaşadıkları 

sorunları dile getirdi.

Toplantıya Edirne Kadastro Müdürü 

Ahmet Özden, Kontrol Mühendisi 

Orhan Murat Döğenci, Edirne Belediyesi 

İmar Müdürü Sedat Kaya, İstanbul 

Şube Sekreteri Alişan Çalcalı, Şube 

Yönetim Kurulu Üyemiz ve Temsilcimiz 

Nilüfer Kaplaner ile Edirne’de bulunan 

meslektaşlarımız katıldı. 

Harita Uygulama Sorumluluğu, Röperli 

Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız 

Bölüm Planları konuları ile birlikte 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 

Bürolarının ve SHKMMB’lerin 

çalışma alanlarının net olarak 

belirlenememesinden kaynaklı yaşanılan 

sıkıntılar dile getirildi. Ayrıca bölgede 

Şube Yönetimi tarafından CORS ve GPS 

Uygulamaları konusunda bir etkinlik 

yapılmasının yararlı olacağı belirtildi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği 

geçen temsilci, temsilci yardımcısı ve 

toplantıya katılan meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

İSKİ’de Meslektaşlarımızlaydık 

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 

Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk 

Daire Başkanlığı Harita İşleri Şube 

Müdürü Salih Eroğlu, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Şube Müdürü Ünal Kartal, 

Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube 

Müdürü Sadık Çakır ve Asya Bölgesi 

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürü Ali 

Uğur Bulut ve kurumda görev yapan 

meslektaşlarımız 9 Ekim 2012 tarihinde 

Şube Yönetim Kurulu tarafından ziyaret 

edildi.

Mesleki sorunların tartışıldığı toplantı üç 

ayrı birimde yapıldı.

İlk toplantı Harita İşleri Şube 

Müdürlüğünde, ikinci toplantı Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünde, 

üçüncü toplantı ise Avrupa ve Asya 

Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube 

Müdürlüğünde ortak olarak yapıldı.

Toplantılara ilgili müdürlükte görev 

yapan meslektaşlarımız katıldı.

Toplantılara Şubemizi temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 

Şube Sekreteri Alişan Çalcalı ve Şube 

Müdürümüz Evrim Toprak Şahin 

katıldı.

Toplantıda söz alan meslektaşlarımız;

• Etkinliklerin mesai saati dışında 

yapılarak katılımın artırılması,

• Ücretli çalışanlar arasındaki ücret 

farklılıklarının giderilmesine yönelik 

çalışmaların yapılması,

• Mesleki dayanışmanın artırılması,

• Kurumların kamulaştırma işlerinde 

farklı fiyat uygulaması yaptığı, 

bunun önlenmesi için ivedi olarak 

değer haritalarının üretilmesine 

ihtiyaç duyulduğu,

• Birçok bakanlık ve kurumda, çok 

az sayıda harita mühendisi çalıştığı, 

dolayısıyla harita mühendisliği 

hizmetlerinin öneminin 

anlaşılmadığı,

• Meslek adının birden çok olması 

nedeniyle karışıklığa neden olduğu,

• Taleplerimizin ve mesleğimizin 

ilgililere ulaştırılmasında çok daha 

etkin olması gerektiği,

• İş yükünün ağırlıklı kısmının 

harita mühendisleri tarafından 

gerçekleştirilmesine rağmen teknik 

kadro içindeki oranı % 10’nun 

altında kaldığı,

• Odanın etkinliklerinde kamuda 

çalışan meslektaşların idari izinli 

sayılması,

• Altyapı işlerinde harita 

mühendislerinin şantiye şefi 

olamamasının sorun olduğu,

• Kontrol Amirliği veya Şantiye 

Şefl iği yapan meslektaşların İş 

Bitirme Belgelerini projenin tümü 

için alınabilmesinin sağlanması 

konusunda talep ve önerilerini 

paylaştılar.

Başta İSKİ İşyeri Temsilcimiz Mehmet 

Kutlu olmak üzere, bizleri sıcak bir 

şekilde karşılayan, görüşlerini paylaşan 

ve değerli zamanlarını bizlere ayıran 

tüm meslektaşlarımıza en içten 

duygularımızla teşekkür eder, ilerleyen 

dönemlerde de sürdüreceğimiz benzer 

ziyaretlerde de tekrar bir araya gelmek 

isteriz.
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Kâğıthane ve Esenyurt’ta Çalışan Meslektaşlarımızlaydık

Kâğıthane ve Esenyurt ilçelerinde 

çalışan meslektaşlarımız 11.09.2012 

tarihinde Şube binamızda Yönetim 

Kurulumuzla bir araya geldi. 

Bölgelerinde yaşanan sıkıntılar 

TUS Uygulamaları, LİHKAB ve 

Değişen Türk Ticaret Kanunu’nun 

iş yaşantımıza etkileri konusunda 

13.10.2012 Cumartesi günü Şube 

SHKMMB’ler arasında yaşanan 

sıkıntılar konusunda Yönetim 

Kurulumuzla paylaşımlarda bulunan 

meslektaşlarımız, ayrıca Belediyelerde 

iş yapan büroların sorunları için 

Oda yönetimi ile ortak toplantı 

mekanında İstanbul Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir Gültekin Bekar ve Yeminli 

Mali Müşavir Taner Süalp’in sunumu 

ile etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türk 

Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 

şirket ve şahıs firmalarının yapmaları 

gereken düzenlemeler konusunda 

bilgi verilirken, meslektaşlarımızın 

iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar 

konusunda da çözüm önerileri sunuldu. 

Türkiye’de yaşanan vergi adaletsizliğinin 

tüm yaşantımızı etkilediği ve bunun 

sonucunun yurttaşların daha çok vergi 

yapılması gerekliliğini vurguladılar. 

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 

bu sorunların Şube üye dayanışması 

ile aşılabileceğini, üyelerin Oda 

faaliyetlerindeki etkin rol oynaması ile 

zamanla aşılabileceğini belirtti.

altında ezildiği belirtilirken çözüm 

olarak kazanca paralel vergi sisteminin 

koyulması ve değişen kanunun tam 

olarak uygulanmasının sağlanmasının 

bile bu sorunların önüne geçmede 

önemli bir adım olacağı vurgulandı. Yeni 

Türk Ticaret Kanunu’nun meclise geldiği 

günden bugüne kadar olumsuz anlamda 

çok defa değiştiği, olumlu sayılacak 

tarafl arının bile tırpanlandığı belirtildi.

Gültekin Bekar ve Taner Süalp’e 

etkinliğimize verdiği katkılardan dolayı 

teşekkür ederiz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Yaşamına Etkileri Söyleşisi

İTÜ Geomatik Mühendisliği ve YTÜ Harita Mühendisliği Öğrencileri Pikniği 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu 

tarafından 14.10.2012 tarihinde 

Sarıyer’de bulunan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kireçburnu Piknik Alanında 

İTÜ Geomatik Mühendisliği ve 

YTÜ Harita Mühendisliği öğrencileri 

Şube Yönetim Kurulu ve Şube 

Komisyonları Kolaylaştırıcı üyeleri 

16.10.2012 tarihinde Şube toplantı 

salonunda bir araya geldi. Bugüne 

kadar başarıyla çalışmalarını yürüten 

Şube komisyonlarının çalışmalarının 

ortaklaşması ve karşılıklı bilgilendirme 

temelinde toplanıldı. Toplantıda, 

Taşınmaz Değerleme Komisyonu, 

Üye Örgütlenme ve Dayanışma 

Komisyonu, Yayın Komisyonu, Genç 

Harita Mühendisleri Komisyonu. 

Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu 

ve Öğrenci Komisyonu kolaylaştırıcıları 

yer aldı. Toplantıda Komisyonların 

çalışmalarında kesişen konular olduğu 

bunun için komisyonlar arası paylaşımın 

gerekliliği vurgulandı. Mekânsal Bilişim 

ve CBS Komisyonunu gerek çalışmaları, 

gerekse etkinlikleri açısından kurumsal 

bir işleyişe büründürülmesi gerekliliği 

vurgulandı. Bundan sonra komisyon 

kolaylaştırıcıları ile 3-4 ayda bir ortak 

toplantı yapılması kararlaştırıldı.

ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile 

piknik yapıldı. Yaklaşık 100 öğrencinin 

katıldığı piknikte Şube Başkanı 

Mehmet Yıldırım yeni öğrencilere Oda 

çalışmaları hakkında bilgi vererek meslek 

örgütümüzün önemi ve gerekliliği 

konusunda vurgularda bulundu.

Şube Komisyonları Kolaylaştırıcıları Ortak Toplantısı 
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Her yıl geleneksel olarak Kasım ayı 

içerisinde yapılan liselerde meslek 

tanıtımları etkinlikleri kapsamında 

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi, 

Necip Fazıl Kısakürek Lisesi, Hayrullah 

Kefoğlu Anadolu Lisesi, Erenköy Kız 

Lisesi, İstek Özel Bilge Kaan Lisesi, 

Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu 

Lisesi’nde mesleğimizin tanıtımı için 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 

Rektörlüğe gönderilen bir yazı ile iş 

akidlerine son verilmesi gündemde olan 

üniversitenin 50/d kadrosunda yer alan 

araştırma görevlilerinin 14 gündür süren 

eylemine 31.10.2012 tarihinde İTÜ 

Ayazağa Kampüsü’nde Eğitim-Sen 6 

Nolu Şube, Üniversite Öğretim Üyeleri 

Derneği, Üniversite Konseyleri Derneği, 

Akademi Susmayacak, GIT-Türkiye, 

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma 

Derneği tarafından basın açıklaması 

yapıldı. 

Basın açıklamasında araştırma 

görevlilerinin üniversitelerin yapı taşları 

lise öğrencileri ile bir araya geldik. Fatin 

Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi’nde üyemiz 

Celaleddin Kılıç, Necip Fazıl Kısakürek 

Lisesi’nde üyemiz Veli Aslan, Hayrullah 

Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde Rahmi 

Yücel Yaşayan, Erenköy Kız Lisesi’nde 

Doğukan Toraman, İstek Özel Bilge 

Kaan Lisesi ve Bakırköy Yahya Kemal 

Beyatlı Anadolu Lisesi’nde yönetim 

olduğu ve bu kararla üniversitelerden 

atılmasının kabul edilemeyeceği 

vurgulandı. Bu konunun en temel 

insan hakkı olan iş güvencesi 

hakkının ihlal edilmesi olduğu 

Kurulu üyemiz Turğay Erkan mesleğimiz 

konusunda bilgiler vererek Odamızın 

tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Katkılarından dolayı Celaleddin Kılıç, 

Veli Aslan, Rahmi Yücel Yaşayan, 

Doğukan Toraman ve Turğay Erkan’a 

teşekkür ederiz.

vurgulanırken İş güvencesi olmayan bir 

üniversitede bilimin özgürlüğünden 

bahsedilemeyeceği belirtildi. 

50/d’ye mensup akademisyenlerin işten 

çıkartılmasının yeniden yapılandırılan 

YÖK Yasasının bir uygulaması 

olarak hayata geçtiği belirtilerek 

yeni dönemde proje asistanlığı gibi 

bir formül düşünüldüğü, bunun da 

önümüzdeki süreçte sadece İTÜ değil 

birçok üniversitede asistan kıyımının 

yaşanacağı anlamına geldiği belirtilerek 

50/d’li asistanların sonuna kadar yanında 

olunduğu vurgulandı.

Mühendislik ve Mimarlık Haftasında Lise Söyleşileri

Beşiktaş Belediyesinde Üye Toplantısı

Şube Yönetim Kurulumuz 30.10.2012 

tarihinde Beşiktaş Belediyesi Emlak 

ve İstimlâk Müdürlüğünde Beşiktaş 

Belediyesinde çalışan meslektaşlarımızla 

bir araya geldi. Toplantıya Şube Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım, 

Şube Sekreterimiz Alişan Çalcalı, 

Yönetim Kurulu üyemiz Turğay Erkan, 

Şube teknik görevlisi Tekin Akçapınar 

ve Beşiktaş Belediyesinde çalışan 

meslektaşlarımız katıldı.

Yapılan toplantıda Beşiktaş Belediyesi 

ve ilçesinin eski bir belediye olması 

nedeni ile çalışan meslektaşlarımız 

açısından mesleki bir sıkıntının 

yaşanmadığı belirtildi. Şube faaliyetleri 

konusunda daha çok etkinlik 

düzenlenmesi gerekliliğini dile getiren 

meslektaşlarımız, Şube komisyonlarının 

çalışmaları ve raporları konusunda 

bilgi edinilebilirse daha yararlı olacağı 

ifade edildi. Metropol kentlerde Şube 

komisyonlarının profesyonel olarak 

çalışmasının üretkenliği artıracağı 

vurgusu yapıldı. Şube Başkanımız 

Mehmet Yıldırım Şube çalışmalarının 

amatör tarzda gönüllülük esası ile 

yapıldığını, etkinlik, rapor ve benzeri 

çalışmaların bu tarz bir çalışma ile 

kolektif bir biçimde hazırlanmasının 

katılım açısından daha faydalı olacağını 

söyledi. Ayrıca meslektaşlarımız 

mesleğimizin ismi konusunda yaşanan 

karmaşanın önlenmesi gerekliliğini dile 

getirdi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği 

geçen temsilci, temsilci yardımcısı ve 

toplantıya katılan meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

İTÜ’de İşten Atılan Araştırma Görevlileri İçin Basın Açıklaması
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YTÜ’de Harita Mühendisliği Öğrencileri İle Tanışma Çayı 

Yıldız Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda her yıl geleneksel olarak öğrenci komisyonumuzca düzenlenen tanışma çayında, bu 

sene bölüme gelen öğrencilerle bir aradaydık.

Cezaevlerinde Süren Açlık Grevleriyle İlgili 
DİSK - KESK – TMMOB - TTB Tarafından Yapılan 
Basın Açıklaması 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 

tarafından 8.11.2012 tarihinde Taksim 

Gezi Parkı’nda yapılan hâlâ süren 

açlık grevleri ile ilgili kitlesel bir basın 

açıklamasına katıldık. TMMOB Başkanı 

Mehmet Soğancı ve TMMOB’ye 

Kamulaştırma Davalarında Görev 

Yapacak Bilirkişilere yönelik olarak 

bağlı Odaların üyelerinin katıldığı 

basın açıklamasını, eylemi düzenleyen 

kurumlar adına KESK Genel Başkanı 

Lami Özgen okudu. Eylem basın 

açıklamasının okunmasından sonra 

oturma eylemi ile devam etti.

10.11.2012 tarihinde TMMOB Elektrik 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

Perpa Eğitim ve Konferans Salonu’nda 

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 

gerçekleştirildi. 

Eğitime, 65 meslektaşımız katıldı. 

Yoğun olarak gerçekleşen eğitimde 

Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 

ve Kamulaştırmada Bedel Takdiri 

konusunda Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Çağdaş, Kamulaştırma ve Bilirkişilik 

Mevzuatı, Bilirkişi Raporları konusunda 

ise Arş. Gör. Dr. Mehmet Gür 

meslektaşlarımızı bilgilendirdi. 

Eğitimi veren Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Çağdaş’a, Arş. Gör. Dr. Mehmet 

Gür’e, toplantı salonu konusunda 

yardımcı olan Elektrik Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi’ne teşekkür eder, 

bilirkişi eğitimini başarı ile tamamlayan 

meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

Çerkezköy’deki Meslektaşlarımızla Kahvaltılı Toplantı 

Şube Yönetim Kurulumuz ve Üye 

Örgütlenme Komisyonumuz 

10.11.2012 tarihinde Çerkezköy 

Gabralı Otel’de Çerkezköy bölgesindeki 

meslektaşlarımızla kahvaltılı toplantıda 

bir araya geldi. 

Şube çalışmalarının sunumundan 

sonra meslektaşlarımızın bölge ile 

ilgili sorunlarının anlatıldığı ve çözüm 

önerilerinin sunulduğu toplantıda 

meslektaşlarımız SHKM bürolarının 

mutlaka Oda denetimlerini yaptırmaları 

gerektiği, Oda sözleşmelerinin bilgisayar 

ortamından alınabilmesinin SHKMB’ler 

için kolaylık olacağı vurgulandı. Mesleki 

Denetim konusunda kurumlarla 

yapılacak her türlü toplantıya Yönetim 

Kurulumuzun mutlaka katılacağı ve 

meslek içi dayanışmanın artırılması için 

Şube olarak üzerimize düşen her türlü 

girişimin yapılacağı belirtildi. 

Çerkezköy üye toplantısının 

yapılmasında emeği geçen başta 

Temsilcimiz Uğur Emeksiz olmak üzere, 

toplantıya katılan meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 
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Arazi Yönetimi Günleri Etkinliği 

15-17 Kasım 2012 tarihleri arasında 

Altunizade’de bulunan Petrol-

İş Sendikası toplantı salonunda 

gerçekleştirildi. Üç gün süren 

etkinliğimize meslektaşlarımızın yanı sıra 

birçok meslek disiplininden de katılım 

sağlandı. Kentsel Dönüşüm, 2B ve 

Orman Kadastrosu, Yabancılara Mülk 

Satışı ve Arsa Düzenlemesi başlıklarında 

birçok değerli konuşmacı düşüncelerini 

ve üretimlerini aktardılar.

Etkinliğimiz 15.11.2012 tarihinde 

Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. 

Erol Köktürk, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

adına Şube Başkanımız Mehmet 

Yıldırım, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Genel Merkezi 

adına Genel Başkanımız Ertuğrul 

Candaş ve İstanbul CHP Milletvekili 

Haluk Eyidoğan’ın açılış konuşmaları ile 

başladı. Açılış konuşmalarından sonra 

FIG Onursal Başkanı Prof. Dr. Holger 

Magel tarafından Arazi Yönetimi konulu 

bir tematik sunuş gerçekleştirdikten 

sonra Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi emekli öğretim 

üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş Kentsel 

Dönüşüm konulu tematik sunuş yaptı. 

West of England Üniversitesi Çevre ve 

Teknoloji Fakültesi’nden katılan Prof. 

Dr. Rob Atkinson Kentsel Dönüşüm ve 

Uluslararası Deneyimler konusundaki 

sunumunu bizlerle paylaştı.

Öğleden sonra HKMO İstanbul 

Şube Başkanı Mehmet Yıldırım’ın 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kentsel 

Dönüşümün Boyutları oturumunda 

Kentsel Dönüşüm’ün değişik meslek 

disiplinleri tarafından değerlendirilmesi 

yapılırken Mimarlar Odası Anadolu 

1. BKBT Yönetim Kurulu Üyesi Toreç 

Dinçöz’ün oturum yürütücülüğünü 

yaptığı Demokratik Kitle Örgütleri 

oturumunda konuşan mahalle dernekleri 

temsilcileri birebir yaşadıkları kentsel 

dönüşüm uygulamaları sonucunda 

yaşanan mağduriyetleri ve geliştirilen 

mücadele biçimlerini aktardılar.

Etkinliğimizin 2. gününde İnşaat 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

temsilcisi Murat Gökdemir’in 

yürütücülüğünde Kentsel Dönüşüm - 

2B ve Orman Kadastrosu - Yabancılara 

Mülk Satışı konularında yapılan 

bildiri sunumlarının ardından Celal 

Beşiktepe’nin yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen Meslek Örgütleri 

oturumunda Şehir Plancıları Odası, 

Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası, İstanbul Barosu 

ve İstanbul Tabip Odasından katılan 

konuşmacılar meslek örgütleri açısından 

konunun değerlendirmesi ve sunumunu 

yaptılar.

Yemek arası ve Yargıtay 20. Hukuk 

Dairesi Onursal Başkanı Ferruh 

Atbaşoğlu’nun 2B Sorununun 

Kapsamı ve Boyutları başlıklı tematik 

sunuşundan sonra, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Beyza Üstün’ün yürütücülüğünü 

yaptığı 2B ve Orman Kadastrosu 

Panelinde konuşmacılar 2B ve Orman 

Kadastrosuna Genel Bakışı, sorunları 

ve çözüm önerilerini ortaya koydular. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in 

yürütücülüğünde bildiri sahipleri 2B 

ve Orman Kadastrosu konusunda 

hazırladıkları bildirileri sunduktan sonra 

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir’in 

yürütücülüğünde “Yabancılara Mülk 

Satışı” konusu değerlendirildi.

Etkinliğimizin 3. gününde Darmstadt 

Teknik Üniversitesi Jeodezi 

Enstitüsü’nden katılan Prof. Dr. 

Hans Joachim Linke Almanya’da 

İmar Uygulama ve Eşdeğerlik Sistemi 

konusunda tematik sunuş yaptı. 

Daha sonra Şubemiz adına Celal 

Beşiktepe’nin yürütücülüğünde 

yapılan Türkiye’de Uygulanan İmar 

Uygulaması Modelinin Sorunları 

başlıklı oturumda konuşmacılar Arazi 

Düzenlemeleri, Kentsel Dönüşüm ve 

18. Madde Uygulamaları konularında 

yaşanan sorunları hukuki ve mesleki 

alanlar açısından değerlendirdi. 

Etkinliğimiz Prof. Dr. Erol Köktürk’ün 

yürütücülüğünü yaptığı Türkiye’de 

Eşdeğerlilik Modelinin Olabilirliği 

Panelindeki sunumlarla son buldu.

Etkinliğimize katkı sunan Arazi Yönetimi 

Günleri Yürütme Kurulu Üyelerimize, 

bildiri ve sunumları ile katkı veren 

değerli konuşmacılara ve katılımcılara, 

etkinliğin gerçekleşmesinde, 

konuklarımızın karşılanmasında emeği 

geçen öğrenci üyelerimize, emekli 

olduktan sonra da Şube etkinliklerimizde 

bizi yalnız bırakmayan Şube emekçisi 

Birsen Çüm’e, etkinliğimize verdikleri 

destek için Nail Güler’e, Ahmet 

İpekçi’ye ve Hacı Kuru’ya etkinliğimizin 

gerçekleşmesi için yoğun emek harcayan 

Şube personelimize katkılarından dolayı 

teşekkür ederiz.

Arazi Yönetimi Günleri Etkinliği
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Büyükşehir Belediye Başkanı İle Toplantı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

bileşenleri, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir toplantı 

yaptı.

Toplantıda, Belediyenin yapacağı 

çalışmaların Odalar ile paylaşılmasının 

önemi vurgulandı. Kamu yararı 

için çalışan Odalarımız ile yapılacak 

projelerin, halka daha iyi hizmet 

verilmesinin önemli yollarından biri 

olduğu belirtildi. Toplantıya Şubemiz 

adına İl Koordinasyon Kurulu 

Temsilcimiz katıldı.

Kentsel Dönüşüm Paneli

31 Ekim 2012 tarihinde Ahmet 

Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, 

HKMO İzmir Şubemiz, Şehir Plancıları 

Odası İzmir Şubesi ve YAYED (Yerel 

Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim 

Derneği) ile birlikte Kentsel Dönüşüm 

Çalıştayı düzenlemiştir. Çalıştayda 

Kentsel Dönüşüm Kavramı, Kentsel 

Dönüşümün Hukuksal Kaynağı, 

İzmir kentinde Kentsel Dönüşüm 

Uygulamaları gibi konular ele alınmıştır. 

Katılımcılar tarafından Türkiye 

gündemini son günlerde meşgul 

eden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 

Kanun yorumlanarak olumlu ve olumsuz 

yönlerine değinilmiştir.

Kent Konseyi Çalışmaları

“Katılın, birlikte yönetelim” sloganıyla 

kurulan İzmir Kent Konseyi’nin 8 

Aralık 2012 Cumartesi günü İsmet 

İnönü Sanat Merkezi’nde Seçimli 6. 

Olağan Genel Kurulu yapılmıştır. İzmir 

Kentindeki Sivil Toplum Kuruluşları, 

Meslek Odaları, Muhtarlar, Engelliler 

gibi birçok grubu barındıran Kent 

Konseyi’nde Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası olarak, Kent 

Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi 

Yürütme Kurulu’nda yer alan Meslek 

Odası Temsilcisi için oy kullanımı 

işlemini gerçekleştirdik.

Katip Çelebi Üniversitesi Ziyareti

23 Kasım tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından Katip Çelebi Üniversitesinin 

açılışına katılmış, ayrıca Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 

Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Çete ziyaret edilmiştir.

Suriye Konusunda Basın Açıklaması

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK 

İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB 

İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 

4 Ekim 2012 tarihinde‚ SAVAŞA 

HAYIR! konulu basın açıklaması 

yapıldı. Diğer emek meslek örgütleri ve 

siyasi partilerin de destek verdiği basın 

açıklaması için Konak Eski Sümerbank 

önünde toplanan kitle sloganlar, alkışlar 

ve ıslıklarla AKP il binası önüne yürüdü 

ve burada basın açıklaması yapıldı. 

Eyleme üyelerimiz de destek verdi.

GPS Eğitimi

10-11 Kasım 2012 tarihinde Şubemizde RTK GNSS kullanımı ve verilerin 

değerlendirilmesi konusunda eğitim verildi. Üyelerimizin yoğun katılım 

sağladığı eğitimin ilk günü teorik eğitim verilmiş, ikinci gün ise arazi çalışması 

yapılmıştır. Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilmiştir.



71Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Aralık 2012

“CBS Uygulamaları ve İzmir” Paneli

Etkinliğin açılış konuşmasında Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özege, 

bilgi teknolojilerinin öneminden 

bahsederek, CBS’nin, mesleğimiz 

açısından önemine değindi. İzmir’de kamu 

kurumlarının yapmış olduğu önemli CBS 

projelerinin bulunduğunu belirterek bu 

etkinliğe katkı verenlere teşekkür etti.

Etkinliklerin açılış konuşmasından 

sonra İzmir iline bağlı kurumlarda 

uygulanan CBS uygulamalarını anlatmak 

üzere, Bornova Belediyesinden Oğuz 

Kansu, Büyükşehir Belediyesinden 

Zerrin Ertan, İZSU’dan Özgür Şenim, 

kurumlarında yapılan CBS uygulamaları 

ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

Karşılıklı bilgi alışverişi ve sorunların 

tartışılması ile devam edilen bir etkinlik 

gerçekleştirilmiş oldu.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 

Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, CBS 

Komisyonuna ve bu etkinliğimizde 

katkı veren değerli meslektaşlarımıza ve 

katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası İzmir Şubesi Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Komisyonu tarafından her 

yıl düzenlenen CBS günleri etkinlikleri, 

bu yıl üyelerimizle birlikte 21 Kasımda, 

İzmir Şubesi hizmet binasında 

gerçekleşti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri etkinlikleri 

Genel Merkezimizce uluslararası olarak 

iki yılda bir, Şubeler tarafından her 

yıl Kasım ayında çeşitli etkinliklerle 

kutlanmaktadır. Bu nedenle, bu yıl CBS 

etkinliklerini İzmir Şubesinde “CBS 

Uygulamaları ve İzmir” başlıklı oturumla 

gerçekleştirdik.

Meslek Odaları Arası 
Futbol Turnuvası

Her yıl düzenlenen turnuva bu yıl 

13 Kasım 2012 tarihinde başladı. 

Turnuvaya katılan takımların 

başkanlarının yer aldığı açılış töreninde 

ilk maç harita mühendisleri ile ziraat 

mühendisleri arasında gerçekleşti. 

Temsilciliğimizin halı saha takımı 

ilk maçı kaybetti. Ancak azim ve 

çalışkanlıkları ile turnuvada iddialı 

olduklarını gösterdiler.

10 Kasım Atatürk Portresinde 
Meslektaşlarımızın Katkısı Vardı  

Cumhuriyet Meydanında 2400 kişi ile Atatürk portresi oluşturma projesinde, Şubemiz 

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Saatçi ve ekibi, 2403 adet nokta ve portrenin dış 

çerçevesini oluşturan noktalarla iç karelaj noktalarını CORS GPS yöntemiyle araziye 

aplike etmiş ve Türkiyede ilk, dünyada ise sayılı olan böyle bir projede mesleğimiz 

adına katkı sağlamıştır. Emeği için kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz.

İmar Yönetmeliği 
Toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 

İmar Yönetmeliği’nde yapılan 

değişikliklerin, İlçe Belediyelerine ve 

meslektaşlarımıza yansımaları üzerine 

Şubemizde toplantılar yapılmaktadır. 

Toplantılara katılan Belediye 

Temsilcileri, Şube Yönetimi ve Yasa-

Yönetmelik Komisyonumuz sorunlar 

ve çözüm üzerine detaylı bir rapor 

hazırlamaktadırlar.
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TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Haftası Etkinlikleri

15 – 17 Ekim 2012 tarihleri arasında 

düzenlenen TMMOB Mühendislik 

ve Mimarlık Haftası etkinlikleri, basın 

açıklaması ile başladı.

Gıda Çarşısı’nda bulunan TMMOB 

Birlik Parkı’nda gerçekleşen basın 

açıklamasına TMMOB İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu bileşeni Odaların 

temsilcileri katıldı. Basın Açıklamasında, 

Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nın 

bir kutlamadan ibaret görülmediği ifade 

edildi. 

Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nın 

ana temasının ‘Kentsel Dönüşüm’ olarak 

seçildiğini belirtirken, tüm TMMOB 

üyelerini ve yurttaşları, hafta kapsamında 

düzenlenen etkinliklere katılma daveti 

yapıldı.

TMMOB Mühendislik ve Mimarlık 

Haftası kapsamında, “Son Yasal 

Düzenlemeler Kapsamında Kentsel 

Dönüşüm, Değişim” başlıklı bir 

panel düzenlendi. Panelde Odaların 

Temsilcilerinin yanında,  Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü,  İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve  İzmir Barosu 

Temsilcileri de katıldı.

TMMOB Mühendislik ve Mimarlık 

Haftası etkinlikleri, 17 Ekim 2012 

Çarşamba akşamı gerçekleşen Hüsnü 

Arkan konseri ile sona erdi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 

bulunan Ziraat Mühendisleri Odası 

Lokali önünde gerçekleşen ücretsiz 

konserde Hüsnü Arkan sevilen şarkılarıyla 

yaklaşık 2 saat boyunca dinleyicilerle 

buluşurken, konser yoğun ilgi gördü.

Üye Ziyaretlerimiz

Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerimizi 

çalışma alanlarında ziyaret etmeye devam 

ediyor. İlk olarak özel sektörde çalışan 

meslektaşlarımızın bürolarında ziyaretler 

gerçekleştiriliyor. Meslektaşlarımız 

ile yapılan söyleşi ve toplantılarda, 

halka ve meslektaşlarımıza sorulmadan 

çıkarılan ve hepimizi ilgilendiren kanun 

ve yönetmeliklerin yanında, mesleğin 

ve meslektaşlarımızın sorunları ile bu 

sorunların çözüm yolları görüşülüyor. 

Ziyaretler belirli aralıklarla sürecek olup, 

devamında kamuda çalışan üyelerimizle 

de toplantılar yapılacaktır.

Kamulaştırma 
Bilirkişilik Eğitimi

Her yıl düzenlenen eğitimlerimize, bu 

yıl da üyelerimizin yoğun ilgisi oldu. 

16-17 Kasım 2012 tarihlerinde Muğla 

Temsilciliğimizde, 7-8 Aralık 2012 

tarihlerinde ise Şubemizde yapılan 

eğitimlerde Kamulaştırma Kanunu 

ve Bilirkişilik Yönetmeliği aktarılmış, 

pratikte yaşananlar tartışılmıştır. 

Eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere 

sertifikaları verilmiştir.
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Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığından 
Odamıza Ziyeret

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Handan Gülce ve üyemiz Dekan yardımcısı 

Doç. Dr. S. Savaş Durduran 08 Kasım 2012 tarihinde 

Şubemizi ziyaret etmiş ve üniversitelerimizdeki eğitim ve 

mesleğimizdeki  gelişmeler hakkında görüş alışverişinde 

bulunulmuştur. Oda çalışmalarında üniversitelerden katkı 

alınması gerektiğinin önemine değinilmiş olup Oda Yönetimi 

olarak Sayın Hocalarımızın ziyaretinden duyduğumuz 

memnuniyet dile getirilmiştir. Selçuk Üniversitesi ile Odamız 

arasındaki ilişkilerin geliştirilerek devam ettirilmesine vurgu 

yapılmıştır.    

Şubemizce Harita Üretiminde Yeni Teknolojiler 
Konusunda Seri Konferanslar Düzenlendi

Şubemizce “Harita Üretiminde Mobil Tarama Teknikleri 

“ konulu konferans 15 Aralık 2012 tarihinde Şubemiz Piri 

Reis Hizmet İçi Eğitim Merkezimizde Doç. Dr. Murat 

Yakar tarafından verilmiştir. Düzenlenen konferansa 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve çok sayıda 

Odamız Üyesi katılım sağlamışlardır.

Şubemiz Denetlemesi Yapıldı

Odamız Denetleme Kurulu Üyeleri Ertuğrul Yapıcı 

ve Ümit Ertürk tarafından 22 Aralık 2012 tarihinde 

Şubemiz denetlemesi yapılmıştır.
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Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi tarafından gerçekleşen 

etkinlikle kutlandı. CBS ve Kentsel 

Dönüşüm adı altında düzenlenen panele 

konuşmacı olarak İTÜ’den öğretim 

üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, 

Okan Üniversitesinden Prof. Dr. 

Nihat Enver Ülger ve KTÜ’den Doç.

Dr. Cenap Sancar katılmışlardır. 

Yomralıoğlu yaptığı konuşmasında 

Türkiye için Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi kurulduğunu açıkladı. Bundan 

böyle Türkiye’de üretilen tüm harita 

bilgilerinin artık internet üzerinden 

paylaşılabileceğini, bu verilerin uygun 

standartlarda üretileceğini söyledi. 

Böylece veri kaybı ve tekrarı ortadan 

kalkmış olacaktır. TUCBS kapsamında 

üretilen veriler planlamadan, Afet 

Yönetimi ve Kentsel Dönüşüme kadar 

birçok hayati projede kullanılabilecektir. 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi’nin (TUCBS) kurulması ve 

hayata geçirilmesi Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili ağırlıklı 

olarak hangi durumlarda Kentsel 

Dönüşüm zorunlu hale gelir? Ne 

gibi problemler yaşanır? Dünyada ve 

ülkemizde yapılan Kentsel Dönüşüm 

Projelerinin karşılaştırması ve Planlama 

Hataları, Kentsel Dönüşüm öncesi 

taşınmaz değerlendirmesi kavramının 

gerçekçi kriterlere dayandırılması ve 

sağlam bir mevzuata oturtularak ve 

tescile esas evraklar oluşturulacağından, 

tescile yetkili kişilerce yapılması gibi 

konularda katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Samsun’da dere yataklarının mutlak 

surette ıslah edilmesi gerektiğine 

dikkat çeken Doç. Dr. Cenap Sancar, 

“Dere yataklarında taşkınların olup 

olmamasının dışında, planlama disiplini 

açısından da bu dere yataklarının 

mutlaka yapılandırılması gerekiyor. 

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm, yıkıp 

yeniden yapmak olarak algılanıyor. 

Öyle ki bu durum belediyeler arasında 

bir moda gibi, dönüşüm yapmayan 

belediye çalışmıyormuş gibi görünüyor. 

Dönüşümün olduğu noktalarda kamu 

adına rantı gözetmeksizin, tamamen 

sermayenin taleplerine yönelik bir yanılgı 

oluşuyor ki, bu da dönüşümü amacından 

uzaklaştırıyor. Ortaya çıkan yapıların 

yaşanabilirliğini sorgulayan yok, mekansal 

kalitesini ve kente olan katkısını düşünen 

yok. Amaç sadece konut üretmek oluyor.” 

şeklinde dile getirmiştir.

Bir diğer konuşmacı Prof. Dr. Enver 

Ülger ise, Kentsel Dönüşümle mülkiyete 

dokunulacağını ve bunun düzgün bir 

plan çerçevesinde yapılması gerektiğini 

belirterek, “Bugün el atılan şey, hukuksal 

ve teknik bir yapıya sahip olan mülkiyet 

kavramıdır. Buna dokunuyorsanız 

hukuksal bir dayanağı olmak zorunda.

Kanunda İmar Planına uygun mülkiyet 

düzenlemesi yapabilirsiniz. Tapuya tescil 

ettirilmeyen bir imar uygulaması çözüm 

olamaz. Kentsel Dönüşüm bir İmar 

Uygulamasıdır, yöntemsiz olmamalıdır” 

şeklinde konuştu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi Başkanı Ertuğrul Çöl ise, 

gerçekleştirdikleri panellerde şehrin ve 

ülkenin gündemini yakından ilgilendiren 

konulara değindiklerini ifade etti. 

Kentsel Dönüşümün sorunların çözümü 

aşamasında devreye girmesinin önemine 

dikkat çeken Çöl, “Ülkemizde Kentsel 

Dönüşüm adına çeşitli tartışmalar yapıl-

maktadır. Birçok şehrimizde gecekondu 

ve kaçak yapı gibi mekansal sorunlara bir 

de yoksulluk eklenmekte, ortaya büyük 

sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların çö-

zümü için Kentsel Dönüşümü harekete 

geçirmeliyiz. Ancak doğru yer ve zaman-

la” ifadelerini kullandı.

İTÜ Geometrik Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu ise 

konuşmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri 

hakkında kendisini dinleyenlere bilgiler 

verdi. Kamu çalışanları ve öğrencilerin 

yoğun ilgi gösterdiği panel kokteylin 

ardından sona erdi.

Şubemiz Tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Kutlandı

Üyelerimize Yönelik Yazılım Tanıtımı

HKMO Samsun Şubemizin katkılarıyla 

11 Kasım 2012 tarihinde DSİ (56) 

Konferans Salonu’nda  Ulusal Cad 

ve GIS Çözümleri A.Ş.’nin tanıtım 

toplantısı yapılmıştır. Eğitim / tanıtım 

toplantısında üyelerimize  Netcad 6’nın 

yeni arayüz, ‘ribbon/şerit menüler’ ve 

daha büyük ve anlaşılır ikonlar, Google 

Maps desteği, çok amaçlı arama motoru, 

zengin format desteği, Netcad Mimar, 

akıllı objeler, veri tabanı bağımsızlık, 

uygulama geliştirme gibi birçok 

özelliğiyle tanıştırmak üzere  Netcad’in 

teknik destek ve eğitim uzmanları 

tarafından teknik sunum yapıldı. 

Sunumun sonunda  hediye çekilişi de 

yapıldı. Şubemiz adına Başkanımız 

Ertuğrul Çöl,  katılım sağlayan üyelere 

ve sunumu gerçekleştiren  Netcad 

uzmanlarına  teşekkür etti.
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Şubemizde  Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi  

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelik ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

gereği, 2013 yılı kamulaştırma 

davalarında Odamız bilirkişi listesinden 

görev yapmak isteyen üyelerimizin 

katılımıyla düzenlenen meslek içi 

eğitim seminerinin dördüncüsü 18 

Kasım 2012 tarihinde Şubemiz hizmet 

binasında gerçekleştirildi. 19 Mayıs 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümünde görev yapan üyemiz Yrd. 

Doç. Dr. Aziz Şişman tarafından 

verilen eğitimde, kamulaştırma 

alanına yönelik yasal yönetsel çerçeve 

kapsamında Kamulaştırma Kanunu, 

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 

Kamulaştırma ile İlgili Diğer Mevzuat 

ve Yargı Kararları konuları ele alınarak, 

Kamulaştırmada Bedel Takdiri ve 

Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması 

konularında eğitim verildi. Şube Başkanı 

Ertuğrul Çöl, bu tür etkinliklerin 

Şubemizde sürekli devam edeceğini 

dile getirdi. Eğitime vermiş olduğu 

katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Aziz 

Şişman’a teşekkür belgesi ve plaket, 

eğitime katılan üyelerimize ise bilirkişilik 

sertifikaları verilmiştir.

Afet Yönetimi ve Planlaması Paneli

MHP Samsun İl Başkanlığı  Odamızı Ziyaret Etti

CBS ve Kentsel Dönüşüm Paneli

Şubemiz tarafından 10 Kasım 

2012 tarihinde saat 17.30’da İnşaat 

Mühendisleri Odası Konferans 

Salonu’nda Afet Yönetimi Planlaması 

Paneli düzenlendi. Panelist olarak Prof. 

Haluk Özener, Doç. Bahadır Aktuğ 

ve Doç. Hakan Hadi Maraş katıldı. 

Panelistler, doğal afetlerin bir Türkiye 

gerçeği olduğunu, ülkemizin % 95’inin 

doğal afetler kapsamında kaldığını, biran 

önce hızlı ve acil önlemlerin alınması 

gerektiğini belirttiler. 

Acilen tüm illerin afet risk haritaları 

hazırlanarak İmar Planların bu 

doğrultuda yapılması gerektiğini 

belirterek, bu konuda özellikle yerel 

yönetimlere büyük sorumluluklar 

düştüğünü açıkladılar. Afet risk haritaları 

hazırlanarak planların yapılması halinde 

doğal afetlerden korunarak, can ve 

mal  kaybının, maddi hasarların en aza 

indirileceğini belirttiler. 

Doğal afetlerden korunmaya yönelik 

planlar yapılarak, depreme dayanıklı 

binaların yapılması, taşkın sahaları 

içerisinde ve dere yataklarında kalan 

kaçak inşaatların acilen yıkılması 

gerektiğini, derelerin ıslah edilmesi, 

temizlenmesi gerektiği, su basman 

seviyesi kotu altında hiçbir konut ve 

işyerlerine iskan ruhsatı, işletme ruhsatı 

verilmemesi gerektiğini belirttiler. 

Bu önlemlerin alınması halinde doğal 

afetlerden (depremler, su baskınları, sel, 

heyelan, kaya düşmesi vb.) korunarak, 

can ve mal kaybının olmayacağını veya 

en aza ineceğini açıklayarak (bu konuda 

Japonya örnekleri verilerek doğal afetlere 

karşı etkili önlem aldıklarını, bizim 

ülkemizde ise 17 Ağustos Depremi  ve 

en yakın olarak 4 Nisan 2012 tarihinde 

yaşanan Samsun İlimiz Canik İlçesinde 

yaşanan sel baskını örnekleri verilerek 

can ve mal kaybına yol açtığını) geniş 

kapsamlı bilgiler verilerek planlamanın 

önemi vurgulandı.

Samsun  Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

12 Mayıs 2012 tarihinde yapılan il 

kongresinde, başkanlığa seçilen  Şaban 

Kılıç ve yönetimi, Odamızı ziyaret 

etmiştir. Ziyarette  gündemde bulunan 

sorunlar hakkında bilgi alışverişinde 

bulunularak nasıl çözüleceği konusunda  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Kentsel Dönüşüm” paneli geniş 

katılımla Büyük Samsun Oteli’nde 16 Kasım 2012 tarihinde yapıldı.

sivil toplum kuruluşlarının da  

düşüncelerinin alınması gerektiğini 

vurgulamıştır. Şubemiz adına Başkan 

Ertuğrul Çöl  MHP İl  Başkanı Şaban 

Kılıç’a ve  yönetimine, bu nazik 

ziyaretinden dolayı teşekkür etmiştir. 
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Giresun Valisi ile Coğrafi Bilgi Sistemlerini Konuştuk

1 Kasım 2012 tarihinde Giresun 

Valiliğini ziyarette, Kasım ayının ilk 

haftasında düzenlenecek olan “Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Günleri” etkinliklerinin 

Giresun’da yapılabilmesi için görüş 

alışverişinde bulunuldu. Etkinliğin 

içeriği tartışıldı. Konuyla ilgili bir 

açıklama yapan Şube Başkanı Doç. Dr. 

Recep Nişancı şöyle dedi:

“Kasım ayının ilk haftası bütün dünyada 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü 

olarak kutlanmaktadır. Bu kutlama 

etkinliklerinde her yaştan insanlara 

CBS’nin önemi, kullanım alanları ve 

günlük yaşantımızdaki yeri uygulamalı 

olarak anlatılmakta ve her kesimden 

insanların bu konu hakkında bilgi 

sahibi olması sağlanmaktadır. Biz 

de Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Trabzon Şubesi olarak, 2000 

yılından itibaren her yıl Kasım ayının 

ilk haftası düzenli olarak bu etkinlikleri 

gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar 

Şubemizin etkinlik alanında olan 

Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve 

Gümüşhane illerinde her yıl farklı bir 

etkinlik yaptık. 

Kimi zaman ilköğretim okulu 

öğrencilerine, kimi zaman lise 

öğrencilerine, kimi zaman il genel 

meclisi üyelerine ve belediye meclisi 

üyelerine, kimi zaman da üniversite 

öğrencilerine konferanslar düzenledik, 

söyleşiler gerçekleştirdik. 

Bu yıl 13. etkinliğimizi Giresun’da, 

Giresun Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerine ve resmi kurumlarda 

çalışan teknik elemanlara yönelik 

düzenleyeceğiz. Bu konuda Sayın 

Valimize talebimizi ilettik. Kendisi, CBS 

ile ilgili çok geniş bir bilgi birikimine 

sahip ve konuya çok hakim. Şu anda 

yayla ve kırsal alan planlaması için bir 

çalışma yürüttüklerini, CBS’nin bu 

konuda önemli olduğunu ve teknik 

personellerinin bu konu ile ilgili 

bilgi alacak olmasından duydukları 

memnuniyetleri bize iletti. 

Kendilerine, gerçekleştirecekleri her 

türlü proje için destek olabileceğimizi 

belirttik. Ayrıca kendisine Şubemiz 

tarafından Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü GISLab Ar-Ge’ye yaptırılan 

“Giresun İl Haritası”nı hediye ettik. 

Çok memnun oldu ve etkinliğimize 

katılacağı sözünü verdi. Şube Yönetim 

Kurulu ve Şubemiz Coğrafi Bilgi 

Teknolojileri Komisyonu adına Sayın 

Valimize gösterdikleri ilgi ve alakadan 

dolayı çok teşekkür ediyorum.”

“HES” Konulu Çalıştay

Trabzon Valiliğinin, Uluslararası 

Gençlik Değişimi Programı çerçevesinde 

düzenlediği etkinlikler kapsamında, 

Almanya’dan gelen gençler, Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon 

Şubesi tarafından düzenlenen “Doğu 

Karadeniz Bölgesinde Hidroelektrik 

Santralleri” konulu çalıştaya katıldı.

Trabzon Valiliği, Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi 

ile Almanya’nın Dortmund şehrinde 

faaliyet gösteren dernek Internetionales 

Bildiungs-Und Begegnungswerk 

e.v.   arasında 2010 yılından itibaren 

sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 

8-16 Ekim 2012 tarihleri arasında bir 

grup gencin bölgemize çalışma ziyareti 

yapması planlanmıştır. 

“Çevre” temasıyla şekillenen bu çalışma 

ziyareti kapsamında, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 

tarafından “Doğu Karadeniz Bölgesinde 

Hidroelektrik Santralleri” konulu yarım 

günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. 

Başkanlığını Şube Başkanı Doç. Dr. 

Recep Nişancı’nın yaptığı Çalıştay’da 

Lider Enerji Şirketler Grubu, Harita 

İşleri Müdürü Harita Mühendisi 

Ufuk Yavuzkaya tarafından bölgedeki 

HES’ler hakkında ayrıntılı bilgiler 

verildi. Profesyonel tercüman tarafından 

simultane tercüme yaptırılan çalıştayda 

misafirlerimize HES’lerin gerekliliği 

yanında, HES yapımı sırasında ortaya 

çıkan çevresel sorunlar hakkında bilgiler 

verildi. 

Uzun süre soru-cevap şeklinde geçen 

çalıştay ikramlarla sona erdi. Çalıştay 

sonrası bir açıklama yapan Şube Başkanı 

Nişancı; bölgemizin yararına olabilecek 

her türlü sosyal organizasyonda 

üzerilerine düşen sorumluluğu yerine 

getireceklerini ve mesleğimizin önemini 

her platformda anlatacaklarını belirterek, 

yabancı misafirlere faydalı olabilmek 

adına yapılan özverili çalışmaları 

nedeniyle Şube Yönetim kurulu üyelerine 

ve harita mühendisi Ufuk Yavuzkaya’ya 

teşekkür etti.
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“Kadastronun Gelecek Vizyonu”  Paneli

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Trabzon Şubesi ve KTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü tarafından 

düzenlenen, “Kadastronun Gelecek 
Vizyonu” konulu panel, 6 Kasım 2012 

tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan 

Özbenli Anfisi’nde gerçekleştirildi. Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 

Genel Müdür Yrd. Hüseyin Kesimoğlu, 

Kadastro Daire Başkanı Burak Keser ve 

Şube Müdürü Mert Yasin Öz’ün panelist 

olarak katıldığı etkinliğe, Tapu Kadastro 

9. Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü 

Adnan Cevher, şube müdürleri ve bölge 

çalışanları, akademisyenler ve Harita 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri 

katılmıştır.

Panelde ilk olarak HKMO Trabzon 

Şube Başkanı Doç. Dr. Recep Nişancı, 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık, HKMO 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 

Salih Suiçmez ve TKGM adına Genel 

Müdür Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu, 

kadastroda günümüze kadar yaşanan 

süreç, kurumun hukuki ve kurumsal 

yapısı hakkında görüşlerini beyan 

ettiler.

Kadastro Daire Başkanı Burak Keser 

ve Şube Müdürü Mert Yasin Öz 

tarafından etkinliğin devamında yapılan 

sunumlarda başta KVK Uygulaması 

olmak üzere TKGM tarafından 

tamamlanan ve devam etmekte 

olan projeler hakkında katılımcılar 

bilgilendirildi.

HKMO Trabzon Şube Başkanı Doç. 

Dr. Recep Nişancı, yaptığı konuşmada 

“TKGM’nin yapmış olduğu projeler ile 

haritacılık sektöründe önemli açılımlar 

gerçekleştirdi, bilişim çağının yaşandığı 

günümüzde, internet üzerinden tapu ve 

kadastro bilgilerine erişilebilirlik ve anlık 

konum belirleme sistemleri (CORS-TR) 

ülkenin gözbebeği kurumu olmuştur. 

Anayasa çalışmalarının yapıldığı 

günümüzde yeni bir kadastro kanunu, 

ikinci kadastro gibi yasal düzenlemeler 

gelecek ödevlerimiz arasındadır.” dedi

Nişancı sözlerine, taşınmaz 

mülkiyetinden verinin mülkiyet 

hakkının konuşulacağı/konuşulduğu, 

veri standardı ve kurumlarla paylaşım 

standardı, veri kalitesinin iyileştirilmesi, 

değer esaslı imar uygulaması, 
imar haklarının transferi gibi yeni 

alanlarında kadastronun gelecek 

vizyonunu oluşturacağını ifade ederek 

devam etti. Ayrıca TKGM’ce yürütülen, 

taşınmaz değerlemesine yönelik 

yürütülen projelerin oldukça önemli 

çalışmalar olduğunu söyledi.

Kadastro Daire Başkanı Burak Keser, 

ülkemizde kadastronun gerçekleştirilen 

projeler ile birlikte, Uluslararası 

Haritacılar Birliği olarak bilinen 

FIG’nin 1994 yılında dünyada 

gelecek yirmi yılda kadastrosunun 

nasıl şekilleneceğine yönelik deklare 

ettiği “Kadastro 2014” isimli vizyon 

belgesinde ortaya koyduğu ilkeleri 

karşılamak üzere olduğunu söyledi. 

Özel sektörün katkısıyla birim 

bazında kadastro çalışmalarının hızla 

tamamlandığını, devletin hüküm ve 

tasarrufu altında kalan tescil harici 

alanların kadastrosunun yapımına 

yönelik çalışmaların başlatıldığına 

değinen Keser, kadastronun 

alan bazında da çok yakında 

tamamlanacağına işaret etti. Türkiye’nin 

sahip olduğu elli milyonun üzerinde 

parsel sayısıyla Avrupa’daki pek çok 

ülkeden kat kat büyük olduğunu, 

bu boyuttaki verinin yani tapu ve 

kadastro bilgilerinin entegre edilerek 

KVK uygulaması ile çok kısa sürede 

kullanıcıların hizmetine sunulmasının 

önemli bir başarı olduğuna değindi. 

TKGM’de Şube Müdürü olarak 

çalışmalarını sürdüren Mert Yasin 

Öz, yaptığı değerlendirmede, KVK 

uygulamasının kadastro verilerinin 

sayısal olarak toplanması, tapu verileri ile 

uyumlaştırılması ve sunulması amacıyla 

geliştirilmiş web tabanlı bir uygulama 

yazılımı olduğuna değindi. “Bu proje 

ile tapu ve kadastro verilerinin karşılıklı 

olarak kontrol edilmesi, ortak jeodezik 

sistemde birleştirilmesi, hava görüntüleri 

(ortofoto ve googlemaps) kullanılarak 

doğrulanması ve verilerin güncel olarak 

tutulması sağlanmaktadır.” dedi.
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CBS Günleri ve  Kentsel Dönüşüm Paneline Katıldık
Samsun’da gerçekleştirilen “CBS Günleri 

ve Kentsel Dönüşüm” Paneline katılım 

sağlandı. Oturum başkanlığını Okan Üni-

versitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Enver 

Ülger’in yaptığı panele, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölü-

mü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin 

Yomralıoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğ-

retim üyelerinden Doç. Dr. Cenap Sancar 

katıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından 

üst düzey bürokratlar, akademisyenler, sivil 

toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda 

katılımcının bulunduğu paneli, basın men-

supları da yakından izledi. Panele Trabzon 

Şube olarak biz de katıldık ve oturumlara 

teknik destek verdik.

Panelde, Kentsel Dönüşüm uygulamala-

rının başarıya ulaşması için başlangıçta 

dönüşüm amacının iyi belirlenmesi, 

dönüşüm kararının verilme sürecinin 

toplumsal uzlaşı sağlanarak desteklenmesi, 

uygulanabilir ve şeff af olması, diğer sek-

törel politikalar ve üst ölçekli plan karar-

larıyla ilişkilendirilerek planlanması, hak 

sahipliliği kriterlerinin iyi belirlenmesi, 

hak sahiplerinin ve dönüşüm alanında 

yaşayan kiracı, esnaf gibi diğer katılımcı-

ların sürece dahil edilmesi, sadece fiziksel 

yenilemenin yanında, sosyo-ekonomik ve 

kültürel dokunun çok iyi analiz edilmesi 

ve oluşturulacak projelerin vatandaşlar 

için kültürel yozlaşma veya bozulmaya 

yol açmaması, çevresel ilke ve politikalarla 

uyumlu olarak geliştirilmesi ve sürdürüle-

bilir olması hususlarının önemle irdelen-

mesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Kasım ayında kutlanan CBS 

Günleri için de, Yomralıoğlu, Türkiye 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu bir 

konferans verdi. 

Harita mühendislerinin Kentsel Dönüşüm 

projelerinin her aşamasında olması gerektiği 

vurgulanan panelin sonuç kısmında; 

“Odağında insan olan, halkın karar 

süreçlerine katıldığı, insanları yerinden 

etmeyen -etse bile yeni yerinde mutlu eden, 

sadece Fiziki çevrenin değil aynı zamanda 

sosyal ve kültürel çevrenin yaşam kalitesinin 

de yükseltildiği bu tür projelerin etkin 

yönetilebilmesi için gerekli yasal mevzuatın 

bir an önce düzenlenmelidir” denildi.

Giresun Üniversitesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri 

Dünyada ve Türkiye’de büyük bir hızla 

gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri artık 

günümüzde her alanda kullanılan bir 

teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

teknolojileri doğru bir şekilde kullanarak 

karar verme mekanizmasını hızlandırmak 

ve etkinleştirmek gerekmektedir. Bildiğiniz 

üzere Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bir 

tanımı “akıllı haritaların üretilmesidir”. 

Temel amacı ise “karar vericiler için yani 

bizler için doğru ve hızlı karar verme 

mekanizmasını etkinleştirmektir”.

Bu bağlamda, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü tarafından 

her yıl düzenlenen CBS Günü 

kutlama etkinlikleri, bu yıl Giresun 

Üniversitesinde öğrencilerin ve kurum 

amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü yani kısaca 

CBS Günü her yıl Kasım ayında Dünyada 

çeşitli örgütler tarafından, milyonlarca 

insanın katıldığı çeşitli etkinliklerle büyük 

bir coşku içinde kutlanmaktadır.  Bugün, 

binlerce CBS kullanıcısına, CBS’nin 

günlük yaşantımızı nasıl etkilediğinin 

anlatıldığı bir gündür. 

Peki nedir bu Coğrafi Bilgi Sistemleri? 

Yaşanan bilişim çağında, bilgi teknolojisi 

çok değişik alanlarda insanlığa hizmet 

etmektedir. Bilgi sistemlerinin geniş 

ilgi alanlarının daha özele indirgenmesi 

amacıyla, “konumsal” ve “konumsal 

olmayan” sistemler olarak sınıfl andırılması 

mümkündür. Bu ayrımda en belirleyici 

unsur “konum”dur. 

İşte bugün, konum yani harita bilgilerinin 

bilgi teknolojisi ile tanışıp bütünleşmesi, 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri” adı altında, yeni 

bir bilgi yönetim kavramı olarak karşımıza 

çıkarmıştır. “Yer” referanslı bilgileri 

toplayan, depolayan, işleyen ve sunan 

sistemler olarak adlandırılan Coğrafi

Bilgi Sistemleri, kısaca CBS, günümüzde 

tüm insanlığın hizmetinde olan güçlü bir 

teknolojik karar-destek aracıdır. CBS bir 

nevi akıllı haritalardır.

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi olarak 

bilinen TAKBİS’ten, İl Özel İdaremizin 

oluşturmaya çalıştığı Yol Bilgi Sistemine 

kadar; Milli Eğitim Müdürlüklerimizde 

kullanılan Otomatik Kayıt Sisteminden, 

112 Acil Servis Hizmetlerinin sunulmasına 

kadar çok geniş yelpazede uygulama 

alanı bulan bu teknolojileri her alanda 

kullanmak zorundayız. 

Etkinliğimizde “Küreselleşen Dünyada 

Bilgi Sistemleri” konulu konferans veren 

Dr. H. Ebru Çolak’a ve “Etkin Karar 

Verme Süreçlerinde CBS Uygulamaları 

– Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi” 

konulu konferans veren Dr. Volkan 

Yıldırım’a Yönetim Kurulu adına teşekkür 

ederiz.

Bu vesile ile bütün camiamızın, bölgemizin 

ve ülkemizin CBS Günü’nü en içten 

dileklerimizle kutluyor, başta Sayın Giresun 

Valimiz olmak üzere ekinliğe katılan 

herkese çok teşekkür ediyoruz.
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Kocaeli’nden Kısa Kısa

Kocaeli Temsilciliğimizin Saymanı Şenol Kalafat, 

Afyon Kocatepe Üniversitesinin düzenlediği 6. Ulusal 

Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’na Temsilciliğimiz 

adına katılmıştır. 

HKMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu’nun tanışma, 

kaynaşma ve örgütlenme adına düzenlemiş olduğu piknik 

organizasyonuna katılan Kocaeli Temsilciliğimiz Öğrenci 

Komisyonu iade-i ziyaret amacı ile İstanbul Şube Öğrenci 

Komisyonu’nu kentimize davet ederek özellikle 1. ve 

2. sınıfl arın tanışması, kaynaşması ve Meslek Odamızın 

örgütlülüğü adına öğlen yemeği organizasyonu yapılmıştır. Bu 

organizasyona katılan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür 

ederiz.
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Kendisine çok güvenen Kuzey dokuz kayıplı el ile oyunu iki 

pik açtı. Doğu Pas geçti. Güney elinde on altı onör puanı, beş 

kayıp kart ve ortağının ilk konuşmacı olarak altılı pik ve on 

ya da on iki has puanla açtığını düşündü. Dört pik diye, son 

konuşmasını ilk seferde yaptı. 

Bu arada not olarak: İki açmanın kurallarını tekrar 

hatırlayalım. Zayıf iki açmak için açılan renkteki kart sayısı 

altıdan, diğer üç rengin kartlarının sayısı ise dörtten fazla 

olamaz. İki açanın elindeki onör puanı: Oyun açma sırasında 

birinci ya da ikinci sırada ise has puanları on ile on iki puandan 

az ve fazla olmamalıdır. Üçüncü ya da dördüncü durumda 

ise sekiz puanla iki seviyesinde oyun açıla bilir. Bunun nedeni 

iki kişi pas geçtiği için büyük bir olasılıkla kendinden sonraki 

dördüncü konuşmacıda açar puan olduğu gözükmektedir. 

Bu doğrultuda düşünen üçüncü konuşmacı, kendinden 

sonraki son kişinin araya girip konuşmasını önlemek için ya 

da konuşacaksa konuşmasını iki veya üç düzeyinde yapmaya 

zorlamaktır. Dördüncü durumda zayıf iki açmanın amacı 

işe; Bir sonraki elde dağıtılacak karlarda belki böyle bir 

el gelemeyeceğini hesaba katmanın yanında kısa gün karı 

diye kendi hesabına 110 puan yazmak olabilir. Bu gibi özel 

konuşmalar hakkında karşı oyuncular bilgi almak amacı ile 

bir soru sorduklarında; konuşmayı yapanı bu oyuncu soruya 

olumlu bir yanıt vermek zorundadır. 

Şimdi ilk konuşmacı olarak Kuzey sekiz kayıp kartlı bir el 

ile iki açmasını normal zayıf bir iki açışı olarak kabul etmek 

olanaklı değildir. Bu el iki düzeyinde üç batarsa zonda 

konturlu sekiz yüz, zonsuz beş yüz puanı kayıp verir. Eğer karşı 

oyuncular kendileri zonda ise zon yaparlarsa alacakları puan 

ya beş yüz ya da beş yüz yirmidir. Zonda değilken zon yapsalar 

alacakları puan ise, dört yüz ya da dört yüz yirmi olarak 

hesaplanır. Nerden bakarsan bak hep kayıp eden durumdasın. 

Bu nedenle denile bilir ki; ilk ve ikinci konuşmacı olarak böyle 

bir el ile iki düzeyinde oyun açmak çok risklidir. Ayrıca ortak 

da bu riskin içine sokulmuştur. 

Oyunu başlatacak olan Doğu eline baktı, elindeki kartlarla 

doğrudan bir el aldığını gördü. Doğu oyunu batırmak için ise 

daha üç ele gereksinimleri olduğunu düşündü. Batı iki el açılış 

tanda bir el alırsak oyun batar yorumunu yaptı. Ortağı olan 

batı sinek ve kör rua, ya da kör as ve kör damı var ise oyun 

bata bilir diye yorumladı. Ama maça rua ortağında ise o zaman 

oyun iki batar diye düşündü. Doğu sinek oynayarak oyunu 

başlattı. Doğunun kartına güneyden küçük ve batıdan sinek 

rua verildi. Eli alan kuzey pikler kayıpsız olduğu için elden 

bir pik oynadı. Doğu ikili olan pikin küçüğünü ve yerden de 

küçük pik verdiğinde batı pik rua ile aldı. Daha sonra sinek 

döndü. Doğu sinek damı alarak şimdi oyunu batırmak için can 

alıcı hamlesini yaptı. Ortağına doğru kör oynadı. Çaresi kalan 

kuzey yerden kör damı girdi. Batı kör ruayı aldı. Kuzey bir elde 

pik asa veriyorum diye oyunu bir batırdığını ilan etti.

 Bu el ile ilk seviyeden iki pik açan kuzey hiçbir zaman 

haklıyım diyemez. Pas geçseydi doğuda pas geçecekti ve güney 

on altı onör puanlık eli ile iki renkte de keseri olmadığı için 

bir kozsuz yerine oyunu bir karo açacaktı. Batı dokuz puanla 

araya giremeyecektir. Şimdi kuzey, elinde sekiz onör puanı ve 

altılı pik ile bir pik diyecektir. Doğu pas geçecek ve güney bir 
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kozsuz diye yanıt verecektir. Bir kozsuza pas diyemeyen kuzey 

çaresizlik içersinde iki pik der. Sinek keseri olmayan güney pas 

geçer. Kuzey iki pik oynar. Oyunu üç pik yaparak yüz kır puan 

alırlar. Bunun yerine dört pik oynayıp bir batarlar. Bizler böyle 

konuşma yapmamalıyız.  

ELİMİZDE BULUNAN KARTLARIN KAYIP 
PUANLARINI NASIL SAYMALIYIZ ?

Her hangi bir rengin ası o eldeki kart dağılımının puanını 

hesaplanırken dört onör puanı sayılır.

Her hangi bir rengin ruası o eldeki kart dağılımının puanını 

hesaplamada üç onör puanı sayılır.

Her hangi bir rengin damı o eldeki kart dağılımının puanını 

hesaplamada iki onör puanı sayılır.

Her hangi bir rengin bacağı o eldeki kart dağılımının puanını 

hesaplamada bir onör puanı sayılır.

Her hangi bir rengin onlusu o eldeki kart dağılımı için iyi kart 

olarak kabul edilir.

Bir renkten elinizde as yok rua dam var ise o renkten kart 

kaybınız bir el olarak hesaplanır.

Bir renkten elinizde as ve rua yok dam var ise o renkten kart 

kaybınız iki el olarak hesaplanır.

Bir renkten elinizde as yok rua dam yok bacak var ise o renkten 

kart kaybınız üç el olarak hesaplanır. 

Böylelikle dört renkteki kayıp ellerinizi sayarak toplamı on 

üçten çıkarırsanız kaç el alıcı kartınız olduğunu bulursunuz.. 

Bu sayma işleminde her hangi bir renge oynarken kart 

dağılımından ya da -dam, vale, onlu gibi- sıralı kartlardan 

alacağınız eller hesaba katılmamıştır. Bu tip sıralı eller üç 

kozsuz oynanacaksa dikkate alınmalıdır. 

Üste verilen ellerin kayıp el sayıları; Kuzeyin sekiz, Doğunu 

dokuz, Güneyin altı ve Batının yedi kayıp kartları vardır. 

Üsteki dört elin kart dağılım sayısı alttaki çizelgede verilmiştir. 

Verilen çizelge hakkında birkaç açıklama yapalım: Bilindiği 

üzere Bülten altmış sekizde kart dağılımlarının gelme 

olasılıkları sonlu sayıda olduğu ispatlanmış ve bu sayı 

67108864 olarak tarafımızdan verilmiştir. Elli iki kart kendi 

içinde dört küme altında toplanmıştır. Her bir guruptaki 

kartların isimlendirilmesi ve kart sayısı bir birlerine eşit olup 

on üçer adettir. Bu dört alt küme Maça, Kupa, Karo ve Sinek 

olarak isimlendirilmiştir. Dört alt küme altında toplanan elli 

iki kartın dağılımı sayıları bulunurken dört bilinmeyenli bir 

denklemin onüç üncü dereceden açınımı yapıldı. Her bir küme 

ve alt kümeler hesaplandı. Küme ve alt kümelerin sayıları 

ayrı, ayrı bulundu. Küme ve alt kümelerin dağılımlarının 

gelme sayıları elde edildi. Elli iki kartın dörtlü guruplarla 13. 

dereceden açınımının toplan görünen küme ve alt kümelerinin 

sayısı 67.108.864 olarak bulundu. Böylelikle briç ellerinin 

dağılımlarının gelme olasılığı kesin olarak hesaplandı. Bu 

hesaplama ile briç ellerinin tüm dağılım sayıları sonlu 

olasılıklar sınıfına alındı. Alttaki çizelgede ki “El dağılımları” 

sütunundaki, kartlar; önceliklerine göre birinci sayı olan altı 

sayısı maça kümesinin sayısını, ikinci sayı iki kupa, üçüncü sayı 

üç karo ve dördüncü sayı iki sinek kümelerinin içinde bulunan 

alt küme sayılarını göstermektedir. Böylelikle dört küme 

altında onüç kartın sayısal tanımı yapılmıştır. Daha açık olarak 

birinci sıradaki 6232 sayısının bir eldeki açınımı şu şekildedir. 

Altı sayısı altı tane maça, iki sayısı iki kupa, üç sayısı üç karo 

ve iki sayısı iki sinek kartını göstermektedir Kart dağılımlar 

üzerine yazılarımız devam edecektir.Düze

İyi oyunlar. Yeni yılınız kutlu olsun.

Oturma Düzeni El Dağılım Dağılım Sayısı Toplam Dağılım Sayısı: 67108864 Elde Bulunan Onör Puanları

KUZEY 6232 5.045.040 %7.5177 Sekiz

BATI 2434 10.810.800 %16.1094 Yedi

GÜNEY 2353 8.936.928 %13.3171 On altı

DOĞU 3424 10.810.800 %16.1094 Dokuz

Toplam - 35.603.568 %53.0535 Kırk Puan
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Kitap
Ölmeyi Bilen Adam / Muhsin Ertuğrul

Karyağdı hatun efsanesi, Anadolu’nun 

çeşitli yörelerinde çok ufak farklılıklarla 

tekrarlanan bir ‘kadın eren’ hikayesidir. 

Hiç ummadığınız yerlerde ufacık bir türbe, 

ağaçlar arasında kaybolmuş bir mezar 

olarak karşımıza çıkıverir.

Efsane, kadın gücünü,  kadının ana olma 

istemini ve ana olma güdüsüyle doğa 

kanunlarına bile hükmedilebileceğini 

anlatır.

On beşinci yüz yıl ortalarında geçtiğini 

sandığımız olayda Karyağdı Hatun, hem 

kadın gücünün, hem mutluluğa erişmiş 

ama doyamamış kadınların simgesi olarak 

yer etmiştir insanların yüreğinde. 

İzlenmesi gereken mükemmel bir Opera.

Ankara Devlet Opera ve Balesi / 2013

Operap
Karyağdı Hatun / Opera, 3 perde

Ölmeyi Bilen Adam, Türkiye’nin yetiştirdiği büyük adamlardan birinin, Çağdaş 

Türk tiyatrosunun, sinemasının babası Muhsin Ertuğrul’un yaşamına odaklanan 

bir  biyografi . Genç kuşak öykü yazarlarından Ayşegül Çelik, çok sevdiği, eğitimini 

aldığı tiyatroya ve Türk tiyatrosunun kurucusuna vefa borcunu, on yılı aşkın bir süre 

üzerinde çalıştığı bu kapsamlı araştırmayla ödüyor. 

1900’lerin başında İstanbul kahvehanelerinde meddahlar, hayalbazlar; derme çatma 

sahnelerde ateş yutanlar, curcunabazlar, zorbazlar vardı. Direklerarası’nda Madam 

Eftelya, Şamran Hanım, komik-i şehir Naşit sahne alıyor, Mınakyan’ın tiyatrosu dolup 

dolup boşalıyordu. İstanbul’un bir kazan gibi kaynadığı, büyük değişimlere, altüst 

oluşlara hazırlandığı yıllardı.

 

Çocukluğundan itibaren kendini tiyatronun büyülü dünyasında bulan Muhsin 

Ertuğrul, bu sanatın toplum için kurtarıcı olduğuna inandı. Ömrü boyunca türlü 

önyargılarla savaşan Muhsin Ertuğrul, ilk Hamlet’i sahnelemekle, tiyatro okulları 

kurmakla, Türk tiyatrosunu dramaturgi kavramıyla tanıştırmakla kalmadı, Müslüman 

kadınların perdede, sahnede görünmesine de önayak oldu. Tiyatroyu Anadolu’nun en 

ücra köşelerine taşıyan bir sanat militanıydı o.

Ölmeyi Bilen Adam / Ayşegül Çelik, Can Yayınları, İstanbul 2013
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AZ YAŞADIKSA DA

Ben kibriti çaktığım zaman

Her şey kırmızıydı yüzün olarak

Ben kibriti çaktığım zaman

Çünkü her yüz bir memlekettir

Ben sigaramı yaktığım zaman

Çünkü her sigara bir kelimedir

Ben sigaramı yaktığım zaman

Güz günleriydi bir şarkı olarak

Bir güvercin ben öldüğüm zaman

Nice hüzünlerden yaprak yaprak

Bir güvercin ben öldüğüm zaman

Cemal Süreya

SUDOKU

Kolay

Zor
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Atananlar Emekli Olanlar

• 2744 sicil numaralı üyemiz Erol 

Yavuz 17.09.2012 tarihinde 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Meslek Yüksek Okulu Emlak 

ve Emlak Yönetimi Programı 

Yürütücüsü görevinden emekliye 

ayrılmıştır. Meslektaşımıza 

emeklilik yaşamında mutluluklar 

dileriz.

• 2744 sicil numaralı üyemiz 

Erol Yavuz Okan Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Geomatik Mühendisliği Bölümüne 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

dileriz.

• 7983 sicil numaralı üyemiz Erdem 

Şentürk Haberleşme, Ulaştırma 

ve Denizcilik Bakanlığı Etüt Proje 

İdaresinde Şube Müdürü görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

dileriz.

Doğanlar

• 4095 sicil numaralı üyemiz Özgür 

Turgut ile Elif Turgut çiftinin 

06.11.2012 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. Zeynep Aylin adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 5616 sicil numaralı üyemiz Ekrem 

Tuşat ve 8476 sicil numaralı üyemiz 

Hülya Tuşat çiftinin 23.07.2012 

tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 

Kerem adını verdikleri bebeğe 

“Aramıza hoş geldin” diyerek, 

meslektaşlarımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6558 sicil numaralı üyemiz Gökhan 

Akçamur ile Sezen Akçamur çiftinin 

11.08.2012 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. Ada ismini verdikleri 

bebeğe “Aramıza hoş geldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 9489 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Özel ile Hacer Özel çiftinin 

14.04.2012 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuştur. Hasan Buğrahan 

adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 9582 sicil numaralı üyemiz Nejat 

Akan ile Selen Akan çiftinin 

12.10.2012 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuştur. Can adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 10819 sicil numaralı üyemiz Murat 

Ün ile Özen Ün çiftinin  30 Ekim 

2012 tarihinde bir erkek çocuğu 

olmuştur. Oğuzhan adını verdikleri 

bebeğe “Aramıza hoş geldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

• 575 sicil numaralı üyemiz Gökhan 

Mesci ve 1992 sicil numaralı üyemiz 

Ayhan Faruk Mesci’nin annesi 

28.10.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 641 sicil numaralı üyemiz Kazım 

Küçükekmekçi 01.09.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 715 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Yılmaz Dülger 28.12.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 1594 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Küçükosman 24.12.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 1911 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul 

Çöl’ün kızı 30.12.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 2159 sicil numaralı üyemiz Güzide 

Aysan’ın annesi 30.08.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 2366 sicil numaralı üyemiz Erhan 

Balcı’nın babası 07.08.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 2632 sicil numaralı üyemiz Musa 

Bağcı’nın eşi 15.11.2012  tarihinde  

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 2809 sicil numaralı üyemiz Cafer 

Sadık Koçhan’ın annesi Mürüvet 

Koçhan yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2898 sicil numaralı üyemiz  Metin 

Yıldırım’ın annesi 08.12.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3227 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Kocaöz’ün babası 24.10.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3336 sicil numaralı üyemiz Nurdane 

Esen’in babası 23.10.2012  tarihinde  

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 3642 sicil numaralı üyemiz Prof. 

Dr. Orhan Altan’ın eşi Prof. Dr. 

Melike Altan yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3706 sicil numaralı üyemiz Atiye 

Erdem’in babası yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4244 sicil numaralı üyemiz Eyyüp 

Aydın’ın kardeşi 22.09.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4408 sicil numaralı üyemiz Müjdat 

Kartal’ın annesi 17.09.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 4488 sicil numaralı üyemiz Ömer 

Mutluoğlu’nun babası 23.10.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir.  

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 8584 sicil numaralı üyemiz Özgür 

Efe 13.12.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 

dileriz.

• 10307 sicil numaralı üyemiz 

Mustafa Duran’ın babası 19.07.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Sayı : 2/A-                      07/11/2012

Konu : 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

İkinci Duyuru.

Sayın Üyemiz,

Odamızca, 1987 yılından beri iki yılda bir düzenlemekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 14’üncüsü, 14-17 

Mayıs 2013 tarihlerinde, Ankara’da ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir. 

Önceki kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda da amaç, kurultay hedefl eri doğrultusunda belirlenen konulardaki bilgi birikimlerinin, 

başta meslektaşlarımız olmak üzere diğer meslek disiplinleri ve kamuoyu ile paylaşılması ve değer ifade eden sonuçlar üretilmesidir. 

Çok hızlı bir şekilde gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi ve bunların mesleğimizin her alanına olan 

etkilerinin irdelenmesi kurultayın temel hedefl erinden biridir. Dünya ve Ülkemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik değişim 

süreçlerinin, kent ve ülke yönetimine dair politika ve kararların, meslek alanlarımız ile bağlantılı olarak tartışılması, sorunların ve 

çözüm önerilerinin ortaya konması, kurultayımızın diğer temel hedefl erindendir. Kentlerimiz ve Ülkemizin “Sürdürülebilir Gelişme” 

ilkeleri doğrultusunda yönetilebilmesi bağlamında, mesleğimizin sunabileceği katkıların belirlenmesi, kurultayda ele alınacak en temel 

konulardan bir diğeridir. 

Diğer yandan, gerek meslek alanımızın kendi içerisinde ve gerekse diğer meslek grupları ile ilişkilerinde yaşanan sorunların ele 

alınarak, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, mesleki pratik adına son derece önemli bir konudur. Nihayet, önceki kurultaylar gibi, bu 

kurultayımız da meslektaşlar, öğrenciler ve diğer tüm katılım grupları arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sosyal kaynaşmayı sağlamak 

adına da çok değerli bir platform oluşturacaktır. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği Meslek Alanları ile ilgili faaliyetleri olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, bu 

alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan üniversiteler ve Harita Kadastro Mühendisliği özel sektöründen katılımcılar, yaklaşık çeyrek 

asırdır sürdürülen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda bir kez daha bir araya geleceklerdir. Önceki kurultaylarda olduğu 

gibi, bu kurultayda da toplum ve kamu yararı çerçevesinde, ülkenin gelişmesi ve kalkınması yönünde, yukarıda anılan genel konu ve 

hedefl er ile ilgili çalışma, görüş ve önerilerin sunulmasına ve mesleki politikaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Kurultayda, yukarıda anılan hedefl er doğrultusunda ve aşağıda genel olarak özetlenen konularda, bildiriler sunulacak, paneller ve 

forumlar düzenlenecektir. Ayrıca, Jeodezi Bilimi ve Harita Mühendisliği meslek alanınında önemli katkıları bulunan, ulusal ve 

uluslararası tarihsel birikimlerimiz ve kişiliklerimiz, Kurultayın hedefl eri doğrultusunda etkinlikler düzenlenerek anılacaktır. Odamızın 

Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonları, ilgi alanlarına giren konularda kurultayın organizasyon sürecinde etkin olarak yer alacaklardır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14’üncü Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay çalışmaları için aşağıdaki konu 

başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir:

Jeodezi

• Referans sistemleri ve standartlar

• Türkiye Jeoidi, yatay ve düşey datum 

• Sürekli gözlem yapan referans istasyonları sistemleri - 

TUSAGA-AKTİF

• Tektonik; Yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi, hız ve 

gerinim alanlarının belirlenmesi

• Atmosferik Modellemeler

• Uydu Jeodezisi Teknikleri (GPS/GNSS, VLBI, SLR, 

LLR, Doppler, Altimetre), InSAR/LIDAR teknikleri ve 

uygulamaları

Mühendislik ölçmeleri 
• Deformasyon ölçmeleri 

• Hidrografik ölçmeler 

• Madencilik ölçmeleri 

• Endüstriyel ölçmeler

Kadastro ve Taşınmaz Yönetimi

• Türkiye Kadastrosu; temel sorunlar ve çözüm önerileri 

• Kentsel ve Kırsal Alan Düzenlemesi

• Taşınmaz Yönetimi ve taşınmaz değerleme

• Kentsel Dönüşüm, Kent ve Demokrasi
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Coğrafi  Bilgi Sistemleri
• Coğrafi Bilgi Sistemleri 

• Web CBS, Web 2.0 ve Web 3.0 uygulamaları

• Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) / TUCBS

• Kent Bilgi Sistemleri

Uzaktan Algılama ve Fotogrametri
• Konumsal Veri Tabanlarının Uydu Görüntülerinden 

Güncellemesi 

• Uydu Görüntülerinden Topoğrafik Harita Üretimi

• Uydu Görüntülerinden Otomatik Obje Çıkarımı

• İnsansız Hava Araçlarından (İHA) Çekilen Görüntülerle 

Yapılan Uygulamalar

• Yersel Lazer ve LIDAR Uygulamaları

• Dijital Ortofoto Uygulamaları

Kartografya 

• Harita projeksiyonları için yeni yaklaşımlar

• Genelleştirme ve çoklu temsil

• Görselleştirme ve Sanal ortamlar

• Veri belirsizliği ve veri kalitesi

Bütünleşik Coğrafi  Bilgi Teknolojileri (CBS, Uzaktan Algılama 
ve GPS) ile alan uygulamaları
• Çevresel kaynakların yönetimi 

• Doğal kaynakların yönetimi 

• Tarımsal kaynakların yönetimi

• Kıyı yönetimi 

• Afet ve risk yönetimi 

• Coğrafi Bilgi Teknolojilerini kullanan diğer uygulamalar ve 

mühendislik projeleri ( doğal gaz boru hattı projeleri, yol 

projeleri vb.)

Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi ve eşdeğerlik 
(akreditasyon) Harita ve Kadastro Mühendisliği’nin diğer 
mesleklerle arakesiti ve ilişkileri

• Plan üretimi ve uygulanması süreçlerinde harita 

mühendisliğinin rolü, yetki ve sorumlulukları

• Ülkemizde ve Gelişmiş ülkelerde, Harita ve Kadastro 

Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları

• Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki 

yeterlilik

• Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik

Harita Kadastro Mühendisliği Sektörü

• Harita Kadastro Mühendisliğinde Kamu, Özel sektör ve 

Üniversitelerin konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar

Sonuç olarak, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslektaşlarımızın ve diğer disiplinlerden katılımcıların katkıları, 

kurultayımıza büyük güç katacaktır. Bu bilinçle sizi akademik ve pratik çalışmalarınız, görüşleriniz, önerileriniz ve her türden 

katkınızla, yukarıda özetlediğimiz hedefl erimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

 Prof.Dr. Haluk KONAK Prof. Dr. Çetin CÖMERT

 THBTK Kurultay Bşk. THBTK Yürütme Kurulu Bşk. 

 

 

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 11 Aralık 2012

Genişletilmiş bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 15 Şubat 2013

Tam bildiri metinlerinin son gönderim tarihi: 12 Nisan 2013

Bildiri gönderimi ve hakemli değerlendirme süreci “HKMO Elektronik Başvuru ve Değerlendirme Sistemi” üzerinden yapılacaktır. 

Web Adresi : www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay
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Sayı : 3/B15- 1694                                                                                                                                                         23 /10/2012
Konu : İhale hk.

ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE  

ADAPAZARI

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.

Kurumunuzca Kamu İhale Kurumunun 2012/151079 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; “Orman Kadastro Tescil 
Dosyası Hazırlaması ve Kontrol Onayının Alınması İşi”nin ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız, Teknik Şartnameniz ve Birim Fiyat Teklif Cetveliniz; anılan hizmetlerin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK 

HİZMETLERİ  kapsamında olduğu tartışmasızdır.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve 

yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek 

adamıdır.

 

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 

ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 

faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. Fakat ihale ilanınızın 4.1.1.3. maddesinde “İhale konusu 
işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. Belgeler, 
1- Türkiye Orman Mühendisleri Odası “Oda Kayıt Belgesi” 2- 5531 sayılı Yasaya uygun kurulan ormancılık büro şirketlerinin “Büro 
Tescil Belgesi””   ifadesi yer almaktadır. Ancak anılan hizmetlerin büyük çoğunluğunun Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri 

kapsamında olduğu için 4.1.1.3. maddesinde istenen belgelerin yanında Odamızdan alınmış müellif Serbest Harita ve Kadastro 

Mühendisine ait “Oda Kayıt Belgesi”  ve Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büro/Şirketlerine ait Büro Tescil 

Belgesinin istenmesi gerekmektedir.

 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 10 .maddesinin 3. fıkrasında “Kadastrosu tamamlanan veya devam eden ormanlara ait haritaların 
yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işleri harita ve kadastro mühendisleri veya teknikerleri tarafından yapılır, sorumluluk 
harita ve kadastro mühendislerine aittir. Çalışma alanlarında yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 
sağlamak ile kontrol onayını yapmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca kontrol mühendisi görevlendirilir. 
Kadastro teknik standartlarına uygun üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendislerinin kontrol onayından sonra komisyon 
başkanınca tasdik olunur.” denilmektedir.

 

Bununla birlikte, 27.08.2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Planları Tüzüğü’nün 3. maddesinin f ) 

bendinde “Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya yüksek mühendisi,”, g) bendinde “Resmi ölçüm: 
Tapu ve kadastro mevzuatı ile ölçü tekniğine uygun ve kontrollü olarak üretilen, kadastro müdürlüğünce onanarak tescile esas olan ölçü ve 
belgeleri,” ve  ğ) bendinde “Sayısal değer: Resmi ölçüme göre üretilen, zemine ve tapu plânı tekniğine uygun, tapu ve kadastro mevzuatına 
göre kesinleşmiş; parselin köşe noktaları, sınırları ve varsa yapı ve teknik altyapı ile detay noktalarına ilişkin koordinat ve diğer sayısal 
bilgileri,” tanımları yapılmıştır. Bununla birlikte Tüzüğün 4. maddesinde “Tapu plânları, tapu siciline tescili gereken taşınmazlarla 
ilgili mülkiyet ve irtifak haklarının sınırlarını, yapıların konumlarını, belirtilmesi gereken diğer teknik hususları gösteren, resmi ölçüme 
uygun olarak sayısal veya çizgisel şekilde üretilen kadastro, kadastro paftalarının yenilenmesi, sayısallaştırma veya düzeltme çalışmaları 
sonucu düzenlenen, ilgili idarelerce yapılan veya yaptırılan, talebe bağlı değişiklikler sonucu düzenlenen harita ve plânlar ile diğer 
harita ve plânlardır.” şeklinde Tapu Planlarının tanımı yapılmış ve 6 maddesinde de Tapu planlarının yapım, kontrol, aplikasyon, 

sayısallaştırma ve hataların düzeltilmesi işlerinin teknik sorumluluğunun mühendis tarafından üstlenileceği açıkca ifade edilmiştir.
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11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınalanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik 

Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı”, “Kadastral 

haritalar” ve “Tescile Konu Olan harita ve planların yapımı” Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest 

Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harita 

Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te “...her tür ve 

ölçekte halihazır harita yapımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro 

Mühendisleri olduğu” belirtilmekte olup, ayrıca ihaleye katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere Harita Müteahhitlik 

Karneleri istenileceği belirtilmektedir.

 

Ancak ihale ilanlarında söz konusu  hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini 

kapsadığı halde bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler belirtilmemiştir.

 

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir 

şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve 

yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile 

yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa 

ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi 

olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda 

bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 

giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

 

Bilgi ve gereğini sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
   Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-1975                                                         18/12/2012

Konu  : Kamulaştırma Mühendislik Hizmet İhaleleri Hk.

T.C.

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı’na)

Kurumunuz tarafından son dönemde gerçekleştirilen Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri ihaleleri hakkında, Odamıza Tescilli 

Şirketlerden gelen talepler doğrultusunda, Odamızın hazırlamış olduğu rapor Ek’te gönderilmektedir. Söz konusu raporda yer alan 

önerilerimizin ihalelerinizde değerlendirilmesi hususunu,

Bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

   Genel Başkan

EKLER :

Ek-1 Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri İhalelerine Yönelik Rapor.

DAĞITIM  :

Gereği  :         - Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı’na 

                      - Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı’na

KAMULAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK RAPOR

KONU BAŞLIKLARI

A)     Karayolları uygulamasında İş Ortaklığına ait İş Deneyim Belgeleri değerlendirilirken İş Ortaklığı asgari şartları yerine 
getirmesine rağmen tanımlanmış asgari puanı alamamaktadır.

İLLER BANKASI A.Ş’deki  uygulamada  ise;

Danışmanlık hizmet alımı ön yeterlilik şartnamesinde “Diğer Hususlar “ kısmında; 8.6.2.  Maddesine son paragraf olarak ektir.

Ortak girişimlerde asgari ve azami iş deneyim tutarlarına ait puanlama; Pilot ortağın sağlaması zorunlu olan %70 lik orana göre 
bulunan en az ve en çok değerler esas alınarak doğrusal orantı yapılır.”  maddesine yer vermektedir.

İş Ortaklığı, pilot ortak asgari puan için istenen iş miktarının %70 ini sağladığında asgari puanı, tam puan için istenen iş miktarının 

%70 ini sağladığında ise tam puanı alacaktır.

Böylelikle İş Ortaklıklarının 8.2.1 maddesindeki koşulu sağlamalarıyla, 8.6.2 maddesinde belirtilen puan aralıklarında 

değerlendirilerek puan almaları söz konusu olacaktır.

 

 İdarenizdeki uygulamada ise Danışmanlık Hizmet Alımı Ön Yeterlilik Şartnamesinin 8.2.1. maddesindeki  asgari yeterlilik kriterini 

sağlayan İş Ortaklıkları özel hizmet deneyiminin puanlamasını konu alan  8.6.2. maddesinde belirtilen asgari puanı alması söz 

konusu olmamaktadır.
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İdareniz, Ön Yeterlilik Şartnamesindeki   “Diğer Hususlar” kısmında  benzer açıklamayı koyduğu taktirde İş Ortaklığı firmalarının 

mağduriyeti  giderilmiş ve rekabet ortamının önü açılmış olacaktır.

B) Özel hizmet deneyiminin puanlanmasında; puan aralığı   diğer kurum uygulamalarına 
göre çok yüksek kalmaktadır.

Kurumunuz;

a) % 100’üne eşit ve fazla ise [30] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [15] Puan aralığını kullanmaktadır.

Puan Farkı (15) puan

 

TKGM ( Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Özel hizmet deneyiminin puanlanmasında;

a) % 100’üne eşit ve fazla ise [20] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [15] Puan aralığını kullanırken

Puan Farkı (5) puan

 

İller Bankası A.Ş’de  ise;

a) % 100’üne eşit ve fazla ise [40] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [30] Puan

Puan Farkı (10) puan

 

Puan farkının 15 puan olması Ön Yeterlilik aşamasında tek sözleşmeye bağlı İş Bitirme belgesini belirleyici kılmaktadır.

 

Her bir puanın yaklaşık %2 kırıma karşılık geldiği düşünüldüğünde 15 puan %30 a karşılık gelmektedir.

Bu durum, en az yeterlilik puanı ile ilk ona giren firmanın %30 kırımdan aşağı bir kırımla iş almasını imkansız kılmaktadır.

 

Ön Yeterlilik için aranan diğer şartları sağlayan ancak elinde büyük iş bitirme belgesi bulunmayan firmalar için rekabet ortamı 

bırakmamaktadır. Kısır döngü devam etmekte;1998 ile 2001 yılları arasında alınmış iş bitirme belgesi olan 10-12 firma dışında 

bir çok firma istenen tutarda iş deneyim belgesini karşılayamamakta, ön yeterlilik alan firmalar değişmemekte rekabet ortamı 

kalmamaktadır.

 

C)  Adayın; TCK’ de, ön yeterlik son başvuru tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlı devam eden işi veya işleri var ise TCK 
uygulamalarında puan düşülmemektedir.

 

Diğer kurumlar adayın taahhüdünde benzer iş (21 f kapsamındaki işler hariç) olduğunda puan düşerek rekabet ortamı sağlar iken 

idarenizde bu yöntem de tercih edilmemektedir. Taahhüdünde 2-3 adet Kamulaştırma işi olan firmalar hiç işi olmayan firmalarla 

aynı koşullarda işe girmekte aynı firmalar iş almaktadır.

 

Rekabeti sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş.’deki uygulamalar ise aşağıdaki gibidir.

 

TKGM uygulamasında;

“Adayın; TKGM’ de, ön yeterlik son başvuru tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlı devam eden (tesis kadastrosu, 2B ve 22-a) işleri (tesis 
kadastrosu ve 22-a işlerinde ihale kapsamındaki bütün birimlerin bilgilendirme ilanına alınmış olduğu, 2B işlerinde ise tüm birimlerin 
kesin askı ilanına alınmış olduğu hususu, aday tarafından görevli kadastro müdürlüğünden alınan yazı ile belgelenen işler bitmiş 
sayılacaktır. Bu şekilde belgelenmeyen işler için ihale komisyonu tarafından gerekli araştırma yapılarak durum tespit edilecektir.) ve ihale 
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süreci devam eden işlerde (ön yeterlik son başvuru tarihinden önce ihalesi veya ön yeterlik başvuruları yapılan ihaleler de dikkate alınarak) 
ihale komisyonu kararı ile üzerinde kaldığı anlaşılan işleri (tesis kadastrosu, 2B, 22-a) ve mali teklifl erin değerlendirilmesi sonucu 
üzerinde kaldığı anlaşılan işleri (tesis kadastrosu, 2B, 22-a) dikkate alınarak puanlanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı) olarak devam 
eden belirtilen nitelikteki işler de adayın işi olarak kabul edilecektir. İş ortaklığı olarak başvurulması halinde iş ortaklığının her ortağının 
belirtilen nitelikteki iş sayıları toplanarak değerlendirilir.

Adayın, belirtilen nitelikte hiç işi yoksa hesaplanan ekipman puanı verilir.
1 işi varsa hesaplanan ekipman puanından 1 puan düşülür,2 işi varsa hesaplanan ekipman puanından 2 puan düşülür,3 ve daha 
fazla işi varsa hesaplanan ekipman puanından 4 puan düşülür.”denmektedir.

İLLER BANKASI A.Ş’deki uygulamada  ise;

Danışmanlık hizmet alımı ön yeterlilik şartnamesinde “Diğer Hususlar kısmında;

8. maddede ”Adayın İdarede, Ön yeterlik son başvuru tarihi baz alınarak, 8.3 Maddesinde tanımlanan benzer işlerden sözleşmeye bağlı 
devam eden veya ihalesi devam eden işlerden ihalenin üzerinde kaldığı ihale kararının ihale makamınca onaylanarak kesinleşmiş, henüz 
sözleşmesi yapılmamış sayısal halihazır harita işleri adayın taahhüdündeki iş olarak değerlendirilir.

Adayın ön yeterlik puanlamasında almış olduğu özel hizmet deneyimi toplam puanından
Adayın yukarıda belirtilen nitelikteki,
1 işi için [5] Puanı
2 işi için [9] Puanı
3 ve daha fazlası için [11] Puanı düşülecektir.”denmektedir.

D)    İş Bitirme belgeleri bir bütündür, parçalanamazlar.

İş Bitirme Belgesinin kapsamında farklı disiplinlere (mühendislik dallarına) ait kısımlar var ise İş Bitirmelerin ilgili mühendislik 

dalına ait kısımları geçerli kabul edilebilir. Örneğin tek sözleşme kapsamında bulunan Halihazır Harita (harita müh.)+Jeolojik 

etüt (Jeoloji müh.)+İmar planı (Şehir plancısı)+İmar Uygulaması(Harita müh.) işlerinin İş Bitirme Belgelerinde olduğu gibi.Bu 

örnekte görüleceği üzere halihazır harita ve imar uygulaması kısmı harita mühendislik hizmeti dahilinde tek sözleşmeye bağlı 

karma iş kapsamından parça olarak alınarak değerlendirilebilir.

Ancak karma olmayan aynı mühendislik dalına ait iş bitirme belgesi parçalanamaz.

Kurumunuzun Danışmanlık hizmet alımı Ön yeterlilik Şartnamesinde8.3 maddesinde;

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler sıralandıktan sonra “ayrıca, Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri işleri kapsamında 
yapılan kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesine ait iş kalemlerinin parasal tutarları düşülerek hesaplanan iş deneyim belgesi 
bedelleri değerlendirilecektir.” denmektedir.

 

Bu uygulama ile Keşif Özetinde 1500 birim fiyat numaralı “Sınır taşının hazırlanması” ve 1501 birim fiyat numaralı “Sınır taşının 

aplikasyonu ve tesisi” ne ait tutarlar düşülerek İş Deneyim Belgesi güncellenmektedir.

 

1501 poz numarası ile tanımlanan “Sınır taşının aplikasyonu ve tesisi”  işlemi temel bir harita mühendislik faaliyetidir. Bu kalemin 

çıkarılarak güncelleme yapılması İş Deneyim Belgesini eksik kılar.

 

Teknik boyutta , Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri işlerinin değerlendirilmesinde esas olan kilometredir. Ancak İş Deneyi 

Belgeleri, Danışmanlık Hizmet Alım Yönetmeliği gereği parasal olarak değerlendirilirken bir de içinden bazı kalemlerin çıkarılması 

işin mühendislik tekniğine aykırıdır.

 

Şayet İş Deneyim belgelerinden bazı pozların çıkarılması süreci başlar ise bu kez Yer Kontrol Noktalarına ait keşif özetlerindeki 

1007, 1008, 1020, 1023 ve 1102 poz numaraları ile tarifl enen işlerin CORS ile ölçülmesi halinde alınacak İş Deneyim belgesinin 

güncellenmesinden bu pozların da düşülmesi söz konusu olacaktır ki bu, süreci önü alınamaz hale getirecektir.

 

Kurumunuzdaki bu uygulamanın kaldırılması ile iş bitirme belgeleri parçalanan  firmaların mağduriyeti giderilmiş olacaktır.
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Sizi yüksek performans ve sorunsuz sistemi 
görmek için araziye davet ediyoruz.

w
w

w
.a

rt
a

rd
a

.c
o

m

Hiç arazide 
denediniz mi?

Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara - TÜRKİYE

Kampanyalı
fiyatlar ve 

kredi kartına taksit 
seçenekleri için 

arayınız.

- 220 kanallı, yeni nesil GNSS kartı
- CORS + RTK Sabit + RTK Gezici + Statik

- Uzun batarya ömrü
- Özel alaşım XENOY kasa
- 100 m Bluetooth mesafesi
- Hızlı ve donanımlı kontrol ünitesi
- Kontrol ünitesinde standart DGPS özelliği
- Çift SIM kart özelliği
- Başka markalarla gerçek RTK yapabilme
- Deneyimli destek ve eğitim ekibi

info@satlab.com.tr | www.satlab.com.tr






