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MERHABA

Değerli meslektaşlar,

2015 yılının sonlarına yaklaşırken Oda olarak önemli 
etkinliklerin gerçekleştirildiği, ülke olarak önemli 
olayların yaşandığı bir dönemi geride bıraktık.

Toplumlar da tıpkı canlı organizmalar gibi diyalektik 
süreçlerin ürünüdürler. İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, 
umutla umutsuzluğun sürekli mücadele ettiği bir 
toplumda yaşıyoruz. En umutsuz olduğu zamanlarda bile 
çıkış yolu bulabilecek kültüre ve tarihsel deneyime sahip 
Anadolu kültürünün bir parçasıyız. Oda olarak hep bu 
“umutlu”, “yaşayan” canlı tarafta olduk, olmaya çalıştık ve 
bu minvalde çalışmalarımızı sürdürdük.

Bu yıl HKMO olarak önemli çalışmalar ve büyük 
etkinlikler gerçekleştirdik.

En önemli etkinliklerimizden biri olan ve HKMO 
tarafından 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı`nın on beşincisini 25–28 
Mart 2015 tarihleri arasında Ankara`da ATO Congresium 
Toplantı ve Fuar Merkezi`nde, coşkulu ve yüksek bir 
katılımla gerçekleştirdik. 

 “Yüksek katılım” derken gururla söylüyoruz; delegeler, 
konuklar ve öğrencilerle birlikte 2000 dolayında kişi 
kurultayı izledi. 

Odamızın da ülkemizi temsilen içerisinde yer aldığı 
Uluslararası Haritacılar Federasyonu – FIG’in ikinci 
başkanı Prof. Dr. Rudolf Staiger’in de kurultayımızı 
onurlandırması ve FIG hakkında kısa bir bilgilendirme 
yaptıktan sonra küresel mekânsal konular ve harita 
mühendisliğinin gelecekteki rolü başlıklı bir konuşma 
yapması mesleki kaynaşma ve birlikteliğimizin 
uluslararası düzeye taşınmasına önemli katkılar sağladı. 
Kurultayımızın, ulusal ya da evrensel düzeydeki 

ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. gelişmeleri 
meslektaşlarımızın tartışmasına açarak toplumsal 
bilincin oluşmasına ve yayılmasına katkıda bulunduğu 
inancındayız.

Odamızın bir diğer sürekli etkinliği olan “Genç Haritacılar 
Günleri”ni, bu yıl Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde, 
19 ayrı üniversiteden gelen 300 harita – geomatik 
mühendisliği bölümü öğrencisinin katılımıyla 7-9 Mayıs 
2015 tarihleri arasında Kayseri`de gerçekleştirdik.

Mesleğimizin çıkarlarının korunması bağlamında çok 
sayıda davalar açtık, kurumlarla görüşmeler yaptık. 
Mesleğimizin öneminden ve harita mühendislerinin 
ülkemiz için gerekliliğinden her ortamda bahsederek ve 
bunu yazı ile de belirterek kamu kurumlarında harita 
mühendisliği kontenjanlarının artırılması için birçok 
kuruma resmi yazılar yazdık.

Bu yılki sloganı “sorgulama” olan yaz eğitim kampımızın 
14. sünü 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında İzmir 
Seferihisar’da spor, sanat, medya, çevre, eğitim, siyaset 
konularında uzman konuşmacıların ve 100 harita 
– geomatik mühendisliği öğrencisinin katılımıyla 
gerçekleştirdik.

Sevgili meslektaşlar,

2015 yılı yazında, ülkemizin geleceğini doğrudan 
etkileyecek Suriye ve Irak topraklarının yeniden paylaşım 
savaşında gelinen aşama ve ortaya çıkmaya başlayan yeni 
gelişmeler Türkiye dış ve iç politikasını alt üst etti. İç içe 
geçen iç ve dış gelişmeleri birbirinden ayırmak zor olsa 
da “Çözüm Süreci” denen olgunun artık sona erdiğini 
görüyoruz. İncirlik üssünü ABD uçaklarına açtık; en son 
Diyarbakır havaalanı da ABD uçaklarının mekânı oldu. 
Ülkemizin bölge işlerine karış(tırıl)dığını görüyoruz. 
Macun tüpten çıkmış durumda. Bölge savaşının 

Toplumlar da tıpkı canlı organizmalar gibi diyalektik süreçlerin 
ürünüdürler. İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, umutla umutsuzluğun 

sürekli mücadele ettiği bir toplumda yaşıyoruz. En umutsuz olduğu 
zamanlarda bile çıkış yolu bulabilecek kültüre ve tarihsel deneyime sahip 

Anadolu kültürünün bir parçasıyız.
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hangi boyutta süreceğini, bir dünya savaşına evrilip 
evrilmeyeceğini kestirmek zor.

Bildiğiniz üzere ülkemiz, seçim öncesi ve sonrası büyük 
tartışmalara neden olan “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’ni 
gerçekleştirdi. Halkımız seçimlerde hiçbir partiye tek 
başına hükümet kurma yetkisi vermedi. Demokrasinin 
temel unsurlarından olan uzlaşma kültürüne kapı açarak 
farklı anlayışların, barış ve kardeşlik içinde ülke yararına 
bir araya gelip hükümet kurmalarını istedi.

Ne var ki “koalisyon görüşmeleri” yasal süre içinde 
başarısızlıkla sonuçlandı. Ülke görülmemiş bir terör 
kıskacı altında kaldı, yüzlerce sivil ve askerin canına mal 
oldu.

Diyarbakır’da, Suruç’ta ve başkentin göbeğinde bombalar 
patlatıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısıyla 
bizzat karşı karşıya kaldık ve çok sayıda canımız terörün 
kurbanı oldu. 

Uzlaşı dili yerine silahların konuşturulduğu bir atmosferde 
ülkemiz 1 Kasım seçimlerine girdi. Bu karanlık ortamda 
ülke olarak dik durabilmenin ve “yurtta barış, dünyada 
barış” sözlerinin ne anlama geldiğini yeniden hatırladık.  

Değerli meslektaşlar,

Son dönemde FIG toplantıları çerçevesinde iletişim 
içinde olduğumuz yabancı meslektaş örgütlerinin 
temsilcileri ile sıkça bir araya gelmeye başladık. Yabancı 
uyruklu meslektaşlarımızın ülkelerine baktığımızda 
kentleşmenin belki yüz yıl önce oturduğunu, yasaların 
ve etik kuralların dışına çıkmayı düşünmeyecek denli 
bilinçli saygı ortamının yerleştiğini anlıyoruz. Onların 
ülkesinde her gelen siyasal iktidar rant ve çıkar peşinde 
yasalarla uğraşmıyor, kararname, “torba yasa” çıkarmıyor. 
Meslek Odalarına danışmadan mesleki kararlar alınmıyor. 
Ülkemiz ise tüm bu olumsuzlukları yaşarken HKMO 
olarak bizlerin sessiz kalması elbette düşünülemez.

Maliye Bakanının resmi olarak açıkladığı rakamlara göre 
Türkiye, dünya ekonomisinden ancak % 1 oranında pay 
almaktadır. Aynı günlerde açıklanan rakamlara göre Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne geçen yıl 2. 3 trilyon dolar para aktı. 
Dünyada klimadan keresteye, ayakkabıdan bilgisayara 
birçok ürünün neredeyse tamamı Çin malı olmaya 
başladı. Türkiye ise aynı yıl (2014) ancak yüzde 4 artışla 
157,6 milyar dolarlık mal üretip satabildi. On üç yıl önce 
50 milyar dolar olan bu rakamı bunca yıl içinde ancak 
üç kat artırabilmişiz. Dolar zaman zaman 3 lirayı geçti. 
Vatandaşlar bankaların faiz/kredi tuzağının içinde borç 
batağında yaşıyor.  

Değerli meslektaşlar,

Ekonomide üretimin birinci unsurlarından olan 
mesleğimiz açısından bakınca üretim ekonomisinden 
giderek uzaklaşmakla birlikte, ekonomik değişim 
ve dönüşüm söylemiyle ortaya çıkan devlet ihaleleri 
üzerinden yeni sınıf yaratma süreci, rant ekonomisi, 
kentsel/rantsal dönüşüm, toplumun kutuplaşması, 
kutuplaşma üzerinden siyaset gibi uygulamalarla ülke 
olarak karşı karşıya kalırken bu durumun kapitalizmin 
kendi içsel dinamiğine bile ters olduğu endişesi içindeyiz.

Değerli meslektaşlar,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven 
Endeksi Eylül 2015 verilerine göre bir önceki yıla göre 
halkın ekonomiye güveni % 31 azalmış durumda. Tüm 
dünyanın büyük bir kalkınma yarışına girdiği bir zaman 
diliminde, Türkiye’nin en büyük sermayesi olan genç 
nüfusunu ekonomik işleyiş içine sokamaması en büyük 
handikaplarından biri olarak görünmektedir. 

Genç erkeklerde işsizlik oranı, yüzde 18.9; genç kadınlarda 
işsizlik oranı yüzde 22.6 olarak saptanmıştır. 6 milyon 
62 bin üniversite öğrencisi var. Öğrencilerimizin okulu 
bitirince bu işsizler ordusuna katılma ihtimali büyüktür.

Öyle ki daha öğrencilerimiz okul yıllarında büyük 
sorunlar yaşamaktadır. Mevcut yurtlar, üniversite 
öğrencilerinin yüzde 10'unun bile talebini karşılayamıyor. 
Öğrencilerimizin % 90’a yaklaşan oranının nerelerde 
barındığını ne yazık ki resmi belgelerle bilemiyoruz.

Meslek yaşamımızdan da biliyoruz ki genç nüfus 
potansiyelimiz, bu ülkenin en büyük üstünlüğüdür. 
2035'e kadar bu üstünlüğümüz devam edecek. Ancak 
maalesef 2035'ten sonra Türkiye, yaşlılar grubuna girecek. 
Gençlerin bize verdiği fırsatı, ülkenin büyümesine ve 
kalkınmasına yönlendirmek acil bir görev olarak bu 
ülkenin önünde durmaktadır. 

Ülkemizin geldiği ve gitmekte olduğu nokta, sürekli 
artan mezun mühendis sayısı, giderek artan işsizlik, 
eğitimin kalitesizleşmesi, mühendisliğin giderek 
operatörlüğe dönüştürülmesi ve meslek alanlarımıza 
yapılan müdahalelere karşı HKMO olarak üyelerimiz ve 
mesleğimiz adına yapacağımız çalışmalar bakımından 
bundan sonra daha yoğun bir süreç bekliyor bizleri.

Yeni bir bültende barışın egemen olduğu bir dünyada 
buluşmak üzere.
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07.03.2015: Odamız 29. Dönem Genel 
Başkanı, 12. Dönem Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi, 15. 17. ve 20. Dönem 
Denetleme Kurulu Üyesi ve 32., 33. 
ve 35. Dönem Onur Kurulu Üyesi, 
değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz 
Erdal Akdağ‘ı kaybettik duyurusu 
yayınladık.

25.03.2015: 15. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı (Congresium)‘nda başladı. 
4 gün sürecek olan Kurultayımızın 
açılış konuşmasını Oda Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş yaptı.  

27.04.2015:  TMMOB Gaziantep İl 
Koordinasyon Kurulu`nca kentin 
sorunları ve çözümlerine ilişkin 
"Yaşanabilir Gaziantep" başlıklı Kent 
Sempozyumu’nda Oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş  "İmar, Planlama ve 
Kentsel Dönüşüm" başlıklı panelde 
Kentsel Dönüşümün nasıl olması 
gerektiği hakkında konuştu.

27.04.2015: İşyeri Açma Ruhsatı 
Hakkında duyuru yayınladık.

28. 08. 2015: Odamızca “Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 
2. maddesinin iptali istemiyle açılan 
davada verilen Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu`nun 21.01.2015 
tarih ve E:2013/4861, K:2015/48 sayılı 
kararını yayınladık.  

05.05.2015: Türkiye Ulusal 
Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama Birliği tarafından Selçuk 
Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde 
düzenlenen TUFUAB VIII. Ulusal 
Teknik Sempozyumu etkinliği 21-23 
Mayıs 2015 tarihleri arasında Konya‘da 
gerçekleştirildi.

Bir Bültenle daha sizlerle 
birlikte olmaktan
mutluyuz. Sizlerle 
olamadığımız süreçte:

06.05.2015: Odamız Jeodezi ve 
Navigasyon Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Özener’in Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
Deprem ve Araştırma Enstitüsü‘ne 
Müdür olarak atanmasıyla ilgili tebrik 
yazısı yayınladık.  

07.05.2015: Odamızın sürekli 
etkinliklerinden Genç Haritacılar 
Günleri Erciyes Üniversitesi 
ev sahipliğinde Kayseri`de 
gerçekleştirildi.

14.05.2015: Karadeniz Teknik 
Üniversitesi‘nde yapılan FIG2018 
İstanbul Kongresi bilgilendirme 
toplantısına Odamızdan Kongre 
Direktörü Dr. Orhan Ercan, Kongre 
Düzenleme Kurulu Üyesi Muhittin 
İpek katıldı.   

21.05.2015:  Hocaların Hocası değerli 
hocamız Prof. Dr. Ahmet Yaşayan'ı 
kaybettik.

26.05.2015:  Odamıza kayıtlı 
bürosu bulunan serbest harita ve 
kadastro mühendisinin, belediyede 
kısmi zamanlı çalıştığının tespiti 
üzerine büro tescil belgesinin 
yenilenmemesine ilişkin Odamız 
işleminin iptali istemiyle açtığı dava 
hakkında duyuru yayınladık.

26. 03. 2015: 17 - 21 Mayıs 2015 
tarihleri arasında Sofya/Bulgaristan‘da 
yapılan FIG 2015 yılı Çalışma 
Haftası’na katıldık. Odamız adına FIG 
2018 Kongre Direktörümüz Dr. Orhan 
Ercan FIG Danışma Kurulunda ve 
Genel Kurulunda birer konuşma yaptı. 
Oda Genel Sekreterimiz Levent Özmüş 
ve FIG 2018 Kongre Düzenleme 
Kurulu Üyeleri Sofya Büyükelçimiz Sn. 
Süleyman Gökçe‘yi ziyaret etti

28. 05. 2015: Odamızın 44. Olağan 
Genel Kurul`unda Kabul Edilen 
Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret 
Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de 
Yayımlanmaması Üzerine Açılan Dava 
Hakkında duyuru yayınladık.

03.06.2015: TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret 
Yönetmeliğinin 3 Haziran 2015 tarihli 
ve 29375 sayılı Resmi Gazete sayfaları 
sitemizde yayınlandı.

08.06.2015: 7 Haziran seçimleri 
üzerine açıklama yayınladık.

13.06.2015: Ankara’da yapılan HKMO 
FIG 2018 Kongre Düzenleme Kurulu, 
üniversite ve Özel Sektör Temsilcileri 
ile FIG 2018 "Ortak Akıl" Toplantısı 
düzenledik.

22.06.2015: TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 2015 düzenleme 
kurulu toplantısı yapıldı.

23.06.2015: Odamızın 44. 
Olağan Genel Kurul`unda 
Kabul Edilen TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 
Resmi Gazete`de yayımlanmaması 
üzerine açılan dava hakkında duyuru 
yayınladık

26.06.2015: Mardin Kadastro 
Müdürlüğünce kontrolü yapılan harita 
ve kadastro mühendislik hizmetleri 
listesinin istenilmesi isteğinin reddine 
ilişkin Mardin Valiliği Kadastro 
Müdürlüğü‘nün 12.09.2014 tarih ve 
85702835-157.01/2935 sayılı işleminin 
iptali istemiyle açılan davayı kazandık. 

28.08.2015: TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
basıldığı 27 Haziran 2015 tarihli 
ve 29399 sayılı Resmi Gazete’yi 
yayınladık.

02.07.2015: 15. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sonuç 
Bildirgesini yayınladık.

03.07.2015: Erzurum Bölge 
temsilciliğimiz, Erzurum Kadastro 
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Müdürlüğü ve Erzurum Tapu ve 
Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü Genel 
Sekreter Levent Özmüş’ün katılımıyla 
ziyaret edildi.

03.07.2015: 2015 2. Yarıyıl Mühendislik 
Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel 
Katsayıları yayınladık.
04.07.2015: TMMOB adına 
HKMO‘nun yürütücülüğünde 
gerçekleşmekte olan ve bu yıl 5. si 
düzenlenecek olan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi - 2015 Yürütme 
Kurulu toplantısı Diyarbakır‘da 
gerçekleştirildi.

27.07.2015: FIG 2018 Kongre 
Direktörümüz Dr. Orhan Ercan 
Bulgaristan "Geomedia" dergisine bir 
röportaj verdi.

01.08.2015: TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 2015 3. Yürütme 
Kurulu toplantısı Genel Merkez 
Binamızda yürütme kurulu üyelerinin 
katılımıyla yapıldı.

05.08.2015: TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Tescil Yönetmeliğinin 
yayınlandığı 5 Ağustos 2015 tarihli ve 
29436 sayılı Resmi Gazete üyelerimizle 
paylaşıldı.

06.08. 2015: Yönetim Kurulu 
üyelerimizin katılımıyla, stajlarını 
Harita Genel Komutanlığı‘nda 
yapmakta olan çeşitli üniversitelerden 
öğrenci üyelerimizle Genel Merkez 
lokalimizde Genel başkanımız Ertuğrul 
Candaş’ın da katıldığı yemekli bir 
toplantı düzenlendi.

18.08.2015: Harita Genel Komutanı 
Vekili Tuğgeneral Metin Keşap, emekli 
olması nedeniyle, Odamıza veda 
ziyaretinde bulundu.

20.08.2015: Beşincisi bu yıl 
Diyarbakır‘da düzenlenecek olan 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özeti 

gönderimi 4 Eylül 2015 Cuma gününe 
kadar uzatıldı.

28.08.2015: Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü‘ne vekaleten atanan 
meslektaşımız Gökhan Kanal, Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, II. 
Başkan Harun Reşit Sever, Genel 
Sekreter Levent Özmüş, Ankara Şube 
Başkanı Recep Vadi ve Oda Müdürü 
Timur Bilinç Batur tarafından 
makamında ziyaret edildi.

30.08.2015: 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlandı.

30.08.2015: Odamızın sürekli 
etkinliklerinden, sekretaryası 
İzmir Şubemizce yürütülen Yaz 
Eğitim Kampının on dördüncüsü, 
“SORGULAMA” sloganıyla İzmir 
Seferihisar’da TEOS Ormancı Tatil 
Köyü‘nde başladı.

06.09.2015: 14. Yaz Eğitim Kampı 
yapıldı.

14.09.2015:  TMMOB çalışmaları, 
Ülkemizde yaşanan sürecin 
değerlendirilmesi ve üzerimize düşen 
görevler" gündemi ile TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu‘nda yapılan TMMOB 
43. Dönem 3. Danışma Kurulu 
toplantısına Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ve Oda Genel 
Sekreterimiz Levent Özmüş katıldı.

30.09.2015: “10 Ekim’de Ankara’dayız” 
videosu yayınladık.

06.10.2010: Avrupa Harita 
Mühendisleri Konseyi’nin (CLGE) 
Moskova’da yapılan toplantısına 
gözlemci sıfatıyla çağrılan 
Odamız’dan, Oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş, Genel Sekreter 
Levent Özmüş, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayhan Erdoğan, Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Başkanı ve FIG 2018 
Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan, 
FIG2018 Kongre Düzenleme Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Kahveci’den 

oluşan heyetimiz, başta CLGE Başkanı 
Maurice Barbieri ve Onursal Başkan 
Henning Elmestroem olmak üzere 
yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye’nin 
gözlemci statüsünden tam üyeliğe 
alınması konusunda toplantı yaptı.

08.10.2015: 15-17 Eylül 2015 tarihleri 
arasında Stuttgart/Almanya`da açılan 
INTERGEO 2015 Fuarı’na, fuar 
düzenleyicisi olan DVW`nun (Alman 
Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi 
Yönetimi Odası) ONUR KONUĞU 
olarak davet edilen Odamızı, Odamız 
Genel Başkan Ertuğrul Candaş,  II 
Başkan Harun Reşit Sever,  Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Altun ve 
FIG2018 Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan`dan oluşan bir heyet 
temsil etti. Heyetimiz, FIG Başkanı 
Prof.Dr.Chryssy Potsiou, FIG 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rudolf 
Staiger ve FIG Ofis Müdiresi Louise 
Friis-Hansen, FIG üyesi şirketler 
ve diğer uluslararası temsilcilerle 
özel görüşmeler gerçekleştirilerek, 
FIG2018 Kongre Direktörü Dr. Orhan 
Ercan tarafından bugüne kadar 
yapılmış olan faaliyetler özetlenerek, 
önümüzdeki dönem yapılması 
planlanan faaliyetler hakkında bilgi 
verilmiştir. 

10.10.2015: Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi‘ni kana bulayan katliamın 
ardından DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB yöneticilerinin yaptığı TTB‘de 
ortak basın toplantısına katıldık.

27.10.2015: Odamızca her yıl 
düzenli olarak üyelerimizin adına 
yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası 
Poliçeleri 18/08/2015 – 17/08/2016 
tarihleri arasında geçerli olacak 
şekilde, ölüm ve sürekli sakatlık 
halinde 25.000,00.-TL teminat limitli 
olarak yenilendiğine ilişkin duyuru 
yayınladık.

28.10.2015: 29 Ekim Cumhuriyet 
bayramı nedeniyle “Cumhuriyet 
halkın iktidarıdır” başlıklı kutlama 
yayınladık.
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14. Yaz Eğitim Kampı Yapıldı

Odamızca 2001 yılından bugüne her yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampımızın on 
dördüncüsü, ülkemizin çeşitli illerinden gelen, üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri/
Geomatik/Harita Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören 101 öğrenci ile HKMO 
Yöneticileri ve spor, sanat, medya, çevre, eğitim, siyaset konularında uzman konuşmacılar 
olmak üzere toplam 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Odamızın sürekli etkinliklerinden, 
sekretaryası İzmir Şubemizce 
yürütülen Yaz Eğitim Kampının on 
dördüncüsü, 30 Ağustos - 6 Eylül 
tarihleri arasında “Sorgulama” 
temasıyla İzmir’in Seferihisar İlçesi 
TEOS Ormancı Tatil Köyü’nde 
düzenlendi.

Odamızca 2001 yılından bugüne 
her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampımızın on dördüncüsü, 
ülkemizin çeşitli illerinden 
gelen, üniversitelerin Jeodezi ve 
Fotogrametri/Geomatik/Harita 
Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim 
gören 101 öğrenci ile HKMO 
Yöneticileri ve spor, sanat, medya, 
çevre, eğitim, siyaset konularında 
uzman konuşmacılar olmak üzere 

toplam 150 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi 
ile yakın gelecekte meslektaşımız 
ve Odalarımızın üyesi olacak 
harita mühendisi adaylarının, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ve bileşeni Odaların görevlerini, yetki 
ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı 
ve uygulamalarını tanımaları, bunun 
yanında harita mühendislerinin 
yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına 
bakışının önemini kavramaları, 
tamamlayıcı nitelikteki teknik 
ve uygulamalı eğitim ve atölye 
çalışmalarıyla teknik ve sosyal alanda 
gelişmelerine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.
Bu etkinlikte ayrıca farklı 

üniversitelerde okuyan ve ileride 
meslektaş olacak harita mühendisi 
adaylarının birbirleriyle tanışmaları, 
birlikte planlama, karar alma, üretim, 
yönetim ve paylaşma sürecini 
yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel 
ve toplumsal gelişmeleri birlikte 
değerlendirmeleri, geleceğe yönelik 
umutlarını diri tutmaları ve yaşamla 
güçlü bir bağ kurmalarına katkı 
verilmesi hedeflenmektedir.

"Sorgulama" teması ile oluşturulan 
etkinlik programı çerçevesinde, 
güncel ve toplumsal gelişmeler, 
ekonomik ve kültürel sorunlar; 
"Kendimizi Tanımak", "Zeytin 
Coğrafyası" ve "Halk Müziğinin 
Yörelere Göre Dağılımı" 
söyleşileri, "Geçmişten Bugüne 

8 www.hkmo.org.tr



HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Kasım 2015

Kamplarımız", "Mesleğimizde Yeni 
Alanlar", "Yerelden Kalkınma", 
"Edebiyattan Sinemaya", "Neden 
Demokratikleşemiyoruz", "İş 
Hayatımız" ve "Öğrenci Forumu" 
başlıkları altında düzenlenen 
oturumlarda ele alındı. Orhanlı 
Mahallesi (Köyü) Doğa Okulu ziyaret 
edildi.

Kampın birinci günü, kamp kayıtları 
ve kamp alanına yerleşimin ardından 
kampın açılışı gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını İzmir Şube 
Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım 
yaptı. Konuşmasına başlamadan 
önce sözü HKMO Öğrenci Birliği 
adına öğrenci temsilcisi Ayça Ateş`e 
verdi. Ayça Ateş konuşmasında 
birlikte birlik olmayı, beraber 
hareket etmeyi öğrenebileceğimiz ve 
Teoman Öztürk`ten gelen mücadele 
anlayışını, öğrenci birliği adına diğer 
dönemlere taşıyabileceğimiz en 
önemli aracın beraber düzenlediğimiz 
etkinlikler olduğunu vurguladı. 
Tüm katılımcılara katılımları için 
teşekkürlerini iletti.

İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay 
Yıldırım konuşmasında Yaz Eğitim 
Kampının temel amacının, değişik 
üniversitelerin Geomatik veya Harita 
Mühendisliği Bölümünde okuyan 
ve kampa katılan öğrencilerin, 
kuruluşundan beri bilimi rehber 
edinerek birikimlerini hep toplum 
yararına kullanan, ancak çıkartılan 
ve gündemde tutulan yasalarla gücü 
zayıflatılmaya çalışılan TMMOB ve 
bağlı 24 Odadan biri olan HKMO`yu 

tanımalarının sağlanması olduğunu 
ifade ederek, meslek olarak teknolojik 
gelişmelerden en üst düzeyde 
etkilendiklerini, bunun da mesleğin 
icra alanını daha da genişlettiğini 
belirtti. Ayrıca toplumla iç içe 
bir mühendislik dalı olmanın da 
ayrıcalığını taşıdıklarını vurgulayarak 
toplumsal huzurun sağlanmasının, 
acıların ortak olduğu unutulmadan, 
farklılıklarla birlikte yaşamak 
için halkımızın ağırlıklı olarak 
desteklediği çözüm süreci ve barışın 
tesis edilmesi sayesinde mümkün 
olacağının altını çizdi.

Sonrasında söz alan Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
öncelikle ülkemizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramını kutlayarak tüm 
katılımcıları selamladı ve ardından 
kampın önemine, ilk fikir aşamasına, 
hayata geçirilmesi ve sonrasında 
bugüne değin yaşanan sürece değindi. 
Kamplarımızın birbirimizle tanışma, 
kaynaşma, üretim ve paylaşma 
yeri olduğunu, bunları yaparken 
de birbirimizi olduğumuz gibi, 
olduğumuz yerde kabul etmemiz 
gerektiğini, bütün farklılıklarımızla 
kucaklaşmamız gerektiğin söyledi. 

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
birliğimiz ve Odamız hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Odalarda da Ülke dağılımına benzer 
bir üye dağılımı olduğunu belirten 
Soğancı Odaların tek bir görüşe ya 
da gruba mal edilemeyecek çok sesli 
bir oluşum olduğunun altını çizdi. 
Yönetim kurullarında görev alma 

sorumluluğunun üstlenilmesinin de 
üye olmak kadar gerekli olduğunun 
önemini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi Başkanı 
Meslektaşımız Muhittin Selvitopu 
ise yaptığı konuşmada, Oda Yönetim 
Kurullarımızda şu an görev üstlenen 
bir kısım üyemizin, öğrencilik 
dönemlerinde kamplara katıldığına, 
bu katılımın kendilerine sağladığı 
katkıya, kampın bu yılki teması olan 
"Sorgulama" ve önemine değindi. 
30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
sonrasında bugüne kadar yaşanan 
süreç hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Aynı zamanda yerel 
yönetimlerde görev alan bir yönetici 
olması sebebiyle yapılan her türlü 
uygulamada odağın "insan" olması 
gerektiğini, ancak bu sayede başarıya 
ulaşılabileceğini belirtti. 

Şube Yönetim Kurulu üyelerimizden 
sırasıyla Ankara Şube Başkanı Recep 
Vadi, İstanbul Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım, Diyarbakır Şube Başkanı 
Can Deniz Akdemir ve Trabzon Şube 
Başkanı Recep Nişancı  söz alarak 
kamp ile ilgili temennilerini iletti.

Akşam yemeği sonrasında TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyemiz Ali Fahri 
Özten ise yaptığı sunumla üye 
sayılarımız, üniversitedeki bölüm 
sayılarımız, henüz öğrenimine 
devam eden öğrenci sayılarımız gibi 
mesleğimizi ilgilendiren konularda 
istatiksel bilgiler içeren sunumunu 
gerçekleştirdi.
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Öğrenci birliği temsilcilerinin söz 
aldığı son oturumda ise "HKMO 
Tanıtım Filmi ve Yaz Eğitim Kampı 
Film Gösterimi", kamp hakkında 
bilgilendirme ve atölye çalışmaları 
için atölye tercihleri yapılarak birinci 
gün tamamlandı.

Sabah sporu ve denizin ardından 
başlayan ikinci günde Polat 
Doğru`nun katılımıyla "Kendimizi 
Tanımak" adlı söyleşi gerçekleştirildi. 
Aynı günün öğleden sonrasında 
ise öğrenci birliğinden Ruken 
Yılmaz`ın yürütücülüğünde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Uz. Taylan Öcalan, Özel Sektör 
Çalışanı Özgür Avcı, Serbest Harita 
Mühendisi Uğur Girişken`in 
katılımıyla "Geçmişten Günümüze 

Kamplarımız" başlıklı oturum 
düzenlendi. Geçmiş dönemlerde 
düzenlenen kamplara katılmış ve 
şu an mesleğin farklı alanlarında 
çalışmalarını sürdürmekte olan 
konuşmacılar, geçmişten bu güne 
kampları irdelemelerinin dışında 
çalıştıkları alanlar hakkında da 
katılımcılara bilgilendirmelerde 
bulundu. Oturumun sonrasında 
katılımcı sayısına göre yapılan 
dağılım sonucu oluşturulan on bir 
oryantring grubuna teorik eğitim 
verildikten sonra, oryantring 
yarışması düzenlendi.

Yakılan kamp ateşi çevresinde 
toplanan katılımcılarla birlikte 
şarkılar söylendi. Keyifli bir sohbet 
ortamı oluşturuldu Kampımızın 
üçüncü gününde, İTÜ Geomatik 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker`in 
yürütücülüğünde, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tevfik 
Özlüdemir, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Çete`nin katılımıyla 
"Mesleğimizde Yeni Alanlar" 
konulu oturum, akademisyenlerin 
gözünden mesleğimizin uygulama 
alanlarıyla ilgili anlatım ve 
sunumlar ile gerçekleştirildi. Akşam 
gerçekleştirilen "Yangın Var" adlı 
film gösterimi öncesinde Barış 
Atölyesi`nin 1 Eylül Dünya Barış 
gününe dair hazırlamış olduğu bildiri 
sunumu yapıldı.
Kampın dördüncü günü kahvaltının 

ardından Orhanlı Mahallesi 
(Köyü) Doğa Okulu`nda başlayan 
program, Doğa Okulu`na dair 
yapılan kısa bilgilendirmenin 
ardından Karabağlar Belediye 
Başkanı Muhittin Selvitopu`nun 
yürütücülüğünde, Urla Belediye 
Başkanı Sibel Uyar, Citta Slow 
Türkiye Koordinatörü Bülent 
Köstem ve Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman`ın 
katılımıyla gerçekleştirilen "Yerelden 
Kalkınma" oturumuyla devam etti. 
Yerel belediyelerin yürüttükleri 
çalışmalar ve çalışma ilkeleri 
hakkında düzenledikleri sunumlar 
katılımcılar ile paylaşıldı. Öğleden 
sonra ise "Zeytin Coğrafyası" 
söyleşisi ile zeytin ile ilgili bölgede 
yürütülen çalışmalar aktarıldı. Ölmez 
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Ağaç olarak adlandırılan zeytin 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sabah sporu ve denizin ardından 
başlayan kampın beşinci gününde 
Ercan Kesal`ın katılımıyla 
"Edebiyattan Sinemaya" söyleşisi 
yapıldı. Sürdürülen atölye çalışmaları 
ve spor turnuvaları sonrasında 
günün akşamında Grup Mecaz ve 
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi olan 
Dr. Zeynel Demir ve Dr. Mahmut 
Karagenç`in katılımıyla "Halk 
Müziğinin Yörelere Göre Dağılımı" 
söyleşisi hep birlikte söylenen 
türküler eşliğinde gerçekleştirildi.

Kampın altıncı gününde İzmir 
Şube Başkanı Mustafa Kubilay 
Yıldırım`ın yürütücülüğünde, 
DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu ve Gazeteci Yazar 
Ümit Kıvanç`ın katılımıyla "Neden 
Demokratikleşemiyoruz" oturumu 
düzenlendi. "İş Hayatımız" adlı 5. 
oturum, Öğrenci Birliği adına Soner  
Önal`ın yürütücülüğünde HKMO 17. 
Dönem Genel Başkanı Arif Delikanlı, 
HKMO Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Dr. Orhan Ercan, İBB 
İmar Planı Uygulama ve Etüd Şube 
Müdürü Nilüfer Barışcan ve İBB CBS 
Şube Müdürü Zeynep Özege`nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kampın yedinci gününde, tüm 
öğrencilerin aktif katılımıyla kamp 
değerlendirmesinin yapıldığı 
öğrenci forumu gerçekleştirildi. 
"Öğrenci Forumu" oturumunda, 
kamp değerlendirmesi, kampa 
ilişkin düşünce ve önerilerin 
paylaşılması, gelecek kamplarda 
yapılması veya yapılmamasının iyi 
olacağı düşünülen konular tartışıldı. 
Bir sonraki kampın temasını 
oluşturabileceği düşünülen konu 
başlıkları önerileri toplandı.

Öğrencilerin tercihlerine göre 
seçerek katıldıkları atölyelerde, 
akşam sergileyecekleri 
performansları için atölye 
çalışmaları gün boyu devam etti. 
Spor turnuvaları için oluşturulan 
gruplarda final maçları yapıldı.

Kampın veda yemeğinin ardından, 
"Sorgulama" konu başlığı altında 
oluşturulan; Kısa Film, Kısa Video, 
Fotoğraf, Tiyatro, Şiir, Müzik, 
Halk oyunları, Karikatür ve Resim, 
Barış atölyeleri ile Kamp Gazete 
atölyesinde katılımcılar çalışmalarını 
ve yeteneklerini sergiledi. Gecede 
kısa film ve kamptan fotoğraflarla 
slayt gösterileri yapıldı. Oryantring 
ve yüzme çalışmalarında dereceye 
girenler ödüllerini aldılar. Ayrıca 
tüm katılımcılara İzmir Şubemizce 
düzenlenen katılım belgeleri verildi.
Yaz eğitim kampına katılanlar 
kamp boyunca mesleki, sosyal, 
kültürel ve toplumsal konulardaki 
oturumlar, atölye çalışmaları 
etkinliklerinde anlamlı ve bir o kadar 
da değerli bir süreç yaşama fırsatı 
yakaladı. Kampın son günü kamp 
alanı temizlendikten sonra tüm 
katılımcılarla ilerleyen dönemlerde 
görüşmek üzere vedalaşıldı.

14. Yaz Eğitim Kampının 
hazırlanması ve hayata 
geçirilmesinde özverili ve yoğun 
çalışmalarından dolayı İzmir Şube 
Yönetim Kurulu`ndaki sevgili 
arkadaşlara, İzmir Şube çalışanlarına, 
Kamp Yürütme Kurulu`na, HKMO 
Öğrenci Birliği`ne bir kez daha 
sevgilerimizi iletiyor, kutluyor 
ve teşekkür ediyoruz. Başarılı bir 
etkinliğin mutluluğunu ve keyfini 
tüm üyelerimizle paylaşıyoruz.

HKMO
Eylül 2015
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15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası tarafından 1987 
yılından beri 2 yılda bir düzenlenen 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı`nın onbeşincisi 25-28 Mart 
2015 tarihleri arasında Ankara‘da 
ATO Congresium Toplantı ve Fuar 
Merkezinde, delegeler, konuklar ve 
öğrencilerle birlikte 2000 dolayında 
katılımcıyla gerçekleştirildi.

15. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı‘nda, ülkemizde ve 
yaşadığımız coğrafyada meydana 
gelmekte olan dönüşüme vurgu 
yapmak ve bu dönüşümün nereye 
doğru gitmekte olduğunu sormak, 
sorgulamak, anlamak, anlatmak 

amacı ile "Dönüşüm! Nereye?" 
temasının seçilmesi kararlaştırıldı.

Kurultayımızın açılışında sırasıyla, 
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Kurultay 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Davut Güney 
ve FIG 2. Başkanı Prof. Dr. Rudolf 
Staiger gündeme dair konuşmalar 
yaparak Kurultayımızın başarılı 
geçmesi dileklerini paylaştılar.

İlk gün gerçekleştirilen ve Oda 
Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş‘ın yönettiği "Dönüşüm! 

Nereye?" konulu panele TBMM Eski 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBB 
Genel Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, DPT Eski Müsteşarı 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Gazeteci 
Doç. Dr. Koray Çalışkan katıldı.

Kurultay‘da daha sonra, Prof. 
Dr. Çetin Cömert‘in oturum 
başkanlığında, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 1 teknik oturumu, Prof. 
Dr. Dursun Zafer Şeker‘in oturum 
başkanlığında Fotogrametri 1 teknik 
oturumu, Prof. Dr. Hülya Demir‘in 
oturum başkanlığında Kadastro 1 
teknik oturumu, Prof. Dr. Necla 
Uluğtekin‘in oturum başkanlığında 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 teknik 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
tarafından 1987 yılından beri 2 yılda bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı`nın onbeşincisi 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara‘da ATO Congresium 
Toplantı ve Fuar Merkezinde, delegeler, konuklar ve öğrencilerle birlikte 2000 dolayında 
katılımcıyla gerçekleştirildi.
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HKMO
Mart 2015

oturumu, Prof. Dr. Haluk Özener 
ve Prof. Dr. Bahadır Aktuğ‘un 
oturum başkanlığında Jeodezi 1 
teknik oturumu, Prof. Dr. İ. Öztuğ 
Bildirici‘nin oturum başkanlığında 
Kartografya ve Mekansal Bilişim 
teknik oturumu, Prof. Dr. Rahmi 
N. Çelik‘in oturum başkanlığında 
Jeodezi 2 teknik oturumu, Doç. 
Dr. Taner Üstüntaş‘ın oturum 
başkanlığında Uzaktan Algılama 
teknik oturumu, Hüseyin Ülkü‘nün 
oturum başkanlığında Kadastro 

2 teknik oturumu, Yard. Doç. 
Dr. Hakan Akçın‘ın oturum 
başkanlığında Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 3 teknik oturumu, 
Prof. Dr. Halil Erkaya‘nın oturum 
başkanlığında Ölçme Tekniği teknik 
oturumu olmak üzere 11 teknik 
oturum; İlyas Osmanağaoğlu‘nun 
moderatörlüğünde Kadastroda Yeni 
Yönelimler ve Uygulamalar paneli, 
Muhittin İpek‘in moderatörlüğünde 
Özel Sektör Sorunları paneli ve 
İsmail Mutaf ‘ın moderatörlüğünde 

Geçmişten Geleceğe TMMOB 
Örgütlülüğü paneli olmak üzere 4 
panel; Polat Doğru‘nun hazırlayıp 
sunduğu Biz Bir Ekibiz semineri, 
Volkan Bilgin‘in forum yöneticisi 
olduğu Öğrenci forumu, Hüseyin 
Ülkü‘nün moderatörlüğünde Çağdaş 
ve Sağlıklı Kentler İçin 3 Boyutlu 
İmar Uygulamaları özel oturumu 
ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Özgür 
Doğru, Merve Keskin ve Emel 
Zeray‘ın oturum başkanlığında Poster 
Oturumu olmak üzere 52 sözlü, 28 
poster sunumundan oluşan toplam 
80 bilimsel çalışmanın sunumu 
gerçekleştirildi. 

Mesleğimizde kullanılan güncel 
yazılım ve donanım teknolojilerine 
yönelik ürünlerin tanıtıldığı fuar 
alanımızda 21 firma stant kurdu. Fuar 
alanında ayrıca, yaptıkları çalışmaları 
anlatmak üzere 3 kamu kurumu ve 
9 üniversitenin tanıtım standı da yer 
aldı.

Kapanış oturumunda Kurultay 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener‘in 
sunumuyla Sonuç Bildirgesi 
katılımcılar ile paylaşıldı.
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Genç Haritacılar Günleri 7-9 Mayıs 2015 Tarihlerinde Erciyes Üniversitesi 
Ev Sahipliğinde Kayseri`de Gerçekleştirildi

Odamızın sürekli etkinliklerinden 
Genç Haritacılar Günleri 19 
Üniversitede harita/geomatik/jeodezi 
mühendisliği bölümlerinde öğrenim 
gören 300 öğrencinin katılımıyla 
7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 
Kayseri`de coşkuyla gerçekleştirildi.

7 Mayıs Perşembe günü müzik 
dinletisi, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından gerçekleştirilen 
açılış konuşmalarında sırasıyla 
HKMO Öğrenci Birliği Başkanı 
Özgür Yanıt Kaya, HKMO Kayseri 
Temsilcisi Taylan Öztürk, Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, Talas 
Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa 
Palancıoğlu, Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ile Erciyes 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. 
Hasan Yetim söz alarak etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ettiler.

Odamız Dış ilişkiler Komisyonu 
Başkanı Dr. Orhan Ercan tarafından 
yapılan FIG 2018 sunumunda 
İstanbul`da gerçekleştirilecek olan 
FIG2018 Genel Kurulu ve Kongresi 

süreci ve bu etkinliğin ülkemizde 
gerçekleştirilecek olmasının önemi 
katılımcılarla paylaşıldı.

Üniversite sunumları bölümünde 
ise oturum yöneticiliğini Yıldız 
Teknik Üniversitesi‘nden Can Boz‘un 
üstlendiği oturumda Kayseri Erciyes 
Üniversitesi‘nce Küçük Üreticiler 
İçin Bir Umut Kooperatiflerşme, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi‘nce 
Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği  ve 
Hacettepe Üniversitesi‘nce Psikolojik 
Terör: Mobbing sunumları ve 
Oturum Yöneticiliğini Bülent Ecevit 
Üniversitesi‘nden Anıl Sağdıç‘ın 
üstlendiği oturumda Karadeniz 
Teknik Üniversitesi‘nce Taşeronluk, 
Erciyes Üniversitesi‘nce Harita 
Mühendisliği Öğrenci Sorunları, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nce 
Mühendisliğin Gerçek Yüzü 
sunumları gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nin 
Kısa Film Atölyelerinin sunumu,  
Avrasya Üniversitesi‘nin Sokak 
Röportajları gösterimi ile Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi ve 
Aksaray Üniversitesi‘nin Şiir 

Atölyelerinin sunumundan sonra 
tulum eşliğinde horon oynandı. 
Ardından düzenlenen akşam yemeği 
sonrasında birinci gün böylece 
tamamlanmış oldu.

8 Mayıs Cuma günü ise oturum 
yöneticiliğini Afyon Kocatepe 
Üniversitesi‘nden Özgür Yanıt 
Kaya‘nın üstlendiği üniversite 
sunumlarında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi‘nce Kuzuların 
Sessizliği – Siyanür, Bülent Ecevit 
Üniversitesi‘nce Nükleer Santraller 
ve Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi‘nce Yenilenebilir Enerji 
sunumları gerçekleştirildi.

Kısa bir aranın hemen ardından 
yöneticiliğini Odamız Genel 
Saymanı Ayhan Erdoğan‘ın 
üstlendiği Mezun Olduk Ya Sonra 
konulu panel, Kayseri Eski Bölge 
Temsilcimiz Mustafa Yıldız, Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu 
üyesi Özge Karaman, Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu Başkanı Ali 
İpek ve Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Erkan Oğuzhan Erdoğdu‘nun 
katılımlarıyla başarıyla tamamlandı.
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Değerlendirme ve sonuç bildirgesinin 
ardından Konya Selçuk Üniversitesi 
ve Erciyes Üniversitesi‘nin Tiyatro 
Atölyeleri, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi‘nin Fotoğraf Atölyesi 
sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların tamamlanmasıyla birlikte 
kampüs içerisinde halat çekme yarışı, 
sandalye kapma oyunu, çuval yarışı 
ve kaşıkta yumurta taşıma yarışı 
yapılarak eğlenceli ve unutulmaz anlar 
yaşandı.
Aynı günün akşamında 
gerçekleştirilen gala yemeği 
sonrasında ise Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Halk Oyunları Atölyesi, 

hazırladığı oyunu sergiledi. Tüm 
salonun alkışlarla ve coşkuyla izlediği 
oyun sonrasında herkes sahnedeki 
yerini aldı ve çeşitli yörelerin 
müzikleriyle eğlenildi. Gecede Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nin 
Müzik Atölyesi de sergilediği 
performans ile salondakilere keyifli bir 
müzik ziyafeti sundu.

9 Mayıs Cumartesi günü ise 
olumsuz hava koşullarına rağmen 
gerçekleştirilen piknikle etkinlik sona 
erdi ve tüm katılımcılar bir sonraki 
etkinlikte buluşmak üzere vedalaşarak 
üniversitelerinin bulunduğu illere 
doğru yola çıktı.

Genç Haritacılar Günleri etkinliğinin 
hazırlanması ve hayata geçirilmesinde 
özverili ve yoğun çalışmalarından 
dolayı Kayseri temsilciliğimizdeki 
sevgili arkadaşlara, temsilciliğimiz 
çalışanlarına, GHG Yürütme 
Kurulu`na, HKMO Öğrenci Birliği`ne 
bir kez daha sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Başarılı 
bir etkinliğin mutluluğunu ve keyfini 
tüm üyelerimizle paylaşıyoruz.

HKMO
Mayıs 2015

HKMO
Ocak 2015

FIG 2015-2018 Dönem Başkanlığı Devir Törenine Katıldık

Kuala Lumpur Malezya`da yapılan FIG 
Genel Kurulunda 2015-2018 dönemi 
için FIG Başkanı, Başkan Yardımcıları 
ve Komisyon Başkanları seçilmişti. 
FIG bu görev değişimini 24 Ocak 2015 
günü Atina`da yaptığı yeni dönem 
başlama toplantısı ve seminerle kutladı. 
Seminerin teması, FIG Konseyinin 
de 2015-2018 dönemi için belirlenen 
teması olan "Değişime Ayak Uydurmak, 
Haritacının Geleceğini Garantilemek" ti.

Toplantıya  60 uluslararası ve 100 
den fazla Yunanlı haritacı katılmıştır. 
Toplantıya Birleşmiş Milletler Küresel 
Mekansal Bilgi Yönetimi Uzmanlar 
Komitesi (UM-GGIM) eş başkanı 
Vanessa Laurence Skype üzerinden 
katılarak sunumunu yapmıştır.

Gün, FIG eski başkanı (2010-2014) 
CheeHai Teo`nun FIG Başkanlık 
zincirini yeni Başkan  Chryssy Potsiou`a 
devretmesi ile başlamıştır. 

Seminer kapsamında Başkan Chryssy 
Potsiou ve Vanessa Laurence "ileriye 
bakış", Harvard Üniversitesinden 
Prof. Nicolas P. Retsinas "ekonomik 
gelişmeler", FAO`dan Paul Munro-
Faure ve Dünya Bankasından Gavin 
Adlington "arazi yönetimindeki 
gelişmeler", Prof.Pengfei Cheng ve 
See Lian Ong "teknolojik gelişmeler", 
Hollanda Kadastro`dan Kees de Zeeuw, 
Know Edge şirketinden Robin McLaren, 
ESRI`den Brent A. Jones ve EGoS`tan 
Malcolm Lellott "mesleki ve kurumsal 
gelişmeler", FIG eski başkanları Robert 

Foster, Chee Hai Teo, FIG Başkan 
Yardımcısı Prof. Rudolf Staiger, FIG 
Vakfı Başkanı John Hohol ve Başkan 
Chrissy Potsiou "FIG değişime ayak 
uydurmak" oturumlarında birer sunum 
yapmışlardır. FIG Başkanı Chrissy 
Potsiou sunumunda 2015-2018 çalışma 
programını da açıklamış ve toplantı 
kapanmıştır.

Bunlarla beraber, FIG 2018 ev sahibi 
olmamız münasebetiyle;

1) FIG Başkanı, Konsey Üyeleri ve FIG 
ofisinin katılımı ile 2018 Kongresinin 
teması, bildirge içeriği, diğer teknik 
konular, kurumsal ilişkiler üzerine 
yarım günlük bir toplantı,

2) FIG Ofisi ile Kongrenin yapımına 
ilişkin her turlu detayın görüşüldüğü 
yarım günlük bir toplantı yapılmıştır.

Bu toplantılara Odamızı temsilen Oda 
II nci Başkanı Harun Reşit Sever, Genel 
Sekreter Levent Özmüş, FIG2018 
Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan 
ve Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Muzaffer Kahveci katılmışlardır.

15www.hkmo.org.tr



HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Kasım 2015

FIG 2018 Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Kamu Kurum Kuruluşları ve 
Üniversite Temsilcileri ile Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

2018 yılında İstanbul‘da yapılacak 
olan FIG 2018 Kongre ve Genel 
Kurulu kapsamında hazırlık 
çalışmaları, ortak aklın işletilmesi ve 
bilgilendirme amacıyla 1 Şubat Pazar 
günü Ankara Alba Hotel`de toplantı 
yapıldı.

Toplantıya Genel Merkez, Ankara 
Şube ve İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, Genel Merkez 
Denetleme Kurulu Üyesi, TMMOB 
Yürütme Kurulu üyesi, Harita Genel 
Komutanı, Tarım Reformu Genel 
Müdürü, CBS Genel Müdürü, Hitit 
Üniversitesi Rektörü, Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu Başkanı/
FIG Kongre Direktörü ve üyeleri, 
FIG Komisyon Üyeleri, bazı 
üniversitelerimizin bölüm başkanları 
ve öğretim üyeleri, kurumlarını 
temsilen üst düzey yönetici ve 
personeller ile HKMO Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu üyeleri 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş 

yaptıktan sonra sözü Ululararası 
İlişkiler Komisyonu Başkanı ve FIG 
2018 Kongre Direktörü Dr. Orhan 
Ercan aldı. Dr. Orhan Ercan, FIG`in 
yapısı ve çalışmaları, Ülkemizin 
ve Odamızın rolü, FIG Kongre ve 
Genel Kurulları ile ilgili geçmişten 
günümüze gelişmeleri, Malezya‘da 
gerçekleştirilen ve Türkiye`yi 
temsilen HKMO‘nun adaylık süreci 
ve kazanılan büyük başarının 
yaşandığı 2014 FIG Genel Kurulu 
ve Kongresini özetleyip, Ülkemizde 
yapılacak olan FIG 2018 hazırlıkları, 
oluşturulacak Yerel Düzenleme 
Komitesi hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Toplantıya katkı sunmak, görüş ve 
önerilerini paylaşmak üzere sırasıyla 
Tarım Reformu Genel Müdür V. 
Dr. Gürsel Küsek, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Doğan Uçar, Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Üyesi Nihat Şahin, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal 
Bıyık, TMMOB Yürütme Kurulu 

üyesi Ali Fahri Özten, Harita Genel 
Komutan V. Tuğgeneral Metin Keşap, 
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, İstanbul Kültür 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Turgut Uzel birer konuşma yaptılar. 
Oda başkanımız Ertuğrul Candaş‘ın 
kapanış konuşmasıyla toplantı 
sonlandı. Toplantımıza katılan ve 
katkı veren tüm davetlilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca bu toplantımızda ilk kez 
paylaşılan ve anlatılan FIG 2018 
süreci ve öncesi yaşanılanların geniş 
bir özetini içeren Harita Bülteni 
"FIG 2018" Özel Sayısı hazırlandı. 
Bu özel sayıyı tüm üyelerimiz 
internet sayfamızdan inceleyebilir, 
dileyen üyelerimiz de basılı olarak 
Odamızdan temin edebilirler.

Saygılarımızla. 

HKMO
Şubat 2015
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AKP iktidarının gündemindeki 
TMMOB Yasası değişikliğini de 
içeren torba yasaya karşı, 10 Şubat'ta 
“Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize 
sahip çıkıyor, Ankara'ya yürüyoruz” 
diyerek 8 ayrı bölgeden yola çıkan 
TMMOB üyeleri ve destek veren 
katılımcılar, 14 Şubat 2015 Cumartesi 
günü Ankara'da toplanan Olağanüstü 
Genel Kurul'da buluştu.

AKP iktidarının gündemindeki, bir 
yandan ülkeyi daha geniş ölçekte 
ranta, talana ve yağmaya açmanın 
planlarına hizmet eden, diğer yandan 
bugüne kadar mühendislik, mimarlık, 
şehir planlama hizmetleriyle bu 
yıkımın karşısında ülke ve halk 
çıkarlarından yana bir direnç 
noktası olan TMMOB ve bağlı 
Odaları parçalayıp etkisizleştirilmeyi 
amaçlayan torba yasaya karşı, 2 
aydır yürütülen kampanyaların 
sonrasında ülkenin dört bir yanından 
başlatılan yürüyüşler ile Ankara'da 
buluşan 3 bini aşkın TMMOB üyesi 
ve destekleyen katılımcılar, toplanan 
Olağanüstü Genel Kurul'un ardından 
gerçekleştirdiği yürüyüş ile sonuç 
bildirisini Güvenpark'ta okudu. 
Odamız üyeleri, HKMO Öğrenci 
Birliği ve Genç Harita Mühendisleri 

Komisyonu üyelerinin de katılımıyla  
sabahın erken saatlerinde Oda Genel 
Merkezi'nde buluşarak, saat 9:30'da 
sloganlar eşliğinde Olağanüstü Genel 
Kurul'un yapılacağı yere ulaştı.

TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu 
3 bini aşkın katılımcının İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Salonu'nda toplanmasının ardından 
Divan Başkanlığı'na Emin Koramaz'ın 
seçilmesi ve Divan üyelerinin 
seçilmesiyle başladı. Buna göre 
TMMOB 43. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulu Divan`ı üyeliğine 
Odamız adına Genel Sekreter Levent 
Özmüş seçildi. Divan Başkanının 
konuşmasının ardından “Açılış ve 
divan seçimleri”, “Saygı duruşu”, 
“Yönetim Kurulu Başkanı'nın 
açılış konuşması”, “Karar ve Sonuç 
Bildirisi komisyonu seçimi”, “Konuk 
konuşmaları”, “Komisyon Raporu'nun 
sonuçlandırılması” ve “Genel Kurul 
Sonuç Bildirisinin kamuoyuna 
duyurulması” başlıklarından oluşan 
gündem oylanıp onaylandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın 
ardından TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı Genel 
Kurul'a hitap etti. 

TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu ve Torba Yasa Eylemi
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı`nın konuşmasının 
ardından gündem kapsamında sonuç 
bildirisi komisyonu oluşturuldu. Sonuç 
bildirisi komisyonuna HKMO adına 
Hacı Hasan Tuzcu seçildi.TMMOB 
Genel Kurulu`na destek vermek üzere 
salonda bulunan milletvekilleri, parti, 
sendika, meslek örgütü ve demokratik 
kitle örgütlerinin temsilcilerinin 
isimleri ilan edildi.

Konuk konuşmacıların TMMOB'ye 
desteklerini ifade eden konuşmalarının 
sonrasında sonlanan Olağanüstü Genel 
Kurul`un ardından Sonuç Bildirisi'ni 
Güvenpark'ta okumak üzere, dövizler, 
flamalar, pankartlar eşliğinde yürüyüşe 
geçildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı`na Fevzi Çakmak Sokak`tan 
çıkan yürüyüşçülere barikat kuran 
polis, tepkiler ve görüşmelerin 
ardından yeniden Menekşe 
Sokağı`ndan Kumrular Sokağa 
döndürerek, katılımcıların Milli 
Müdafaa Caddesi`nde toplanmasına 
izin vermek zorunda kaldı.

Sloganlar, alkışlar, ıslıklar, düdük 
sesleriyle tepkisini dile getiren 
TMMOB delegeleri, üyeleri, TMMOB 
dostları Milli Müdafaa Caddesi`nde 
Divan Başkanı Emin Koramaz`ın 
TMMOB 43. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurul Sonuç Bildirgesi`ni 
okuması ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı`nın kısa bir 
seslenişinin ardından etkinliklerini 
tamamlayarak alandan ayrıldılar.

Bu tarihi güne tanıklık etmek üzere 
Şube, temsilciliklerimizden gelen bize 
ve örgütümüz TMMOB'ye güç veren 
üyelerimize, öğrenci üyelerimize, 
dostlarımıza sevgilerimizi iletiyor, 
şükranlarımızı sunuyor, teşekkür 
ediyoruz.

Yolumuz açık olsun.
HKMO

Şubat 2014
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Odamızın 29. Dönem Genel Başkanı Değerli Büyüğümüz, Sevgili 
Ağabeyimiz Erdal Akdağ`ı Kaybettik. Acımız Büyük.

Odamız 29. Dönem Genel Başkanı, 12. Dönem Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi, 15., 17. ve 20. Dönem Denetleme Kurulu Üyesi 
ve 32., 33. ve 35. Dönem Onur Kurulu Üyesi, değerli büyüğümüz, 
sevgili ağabeyimiz Erdal Akdağ‘ı kaybettik.

Odamızın kuruluşundan bugüne Odamıza sayısız emeği olan, 
mücadele insanı, aynı zamanda iyi bir eğitimci, bir ağabey ve 
bir yoldaş olarak hayatının son gününe kadar mücadelesini 
sürdürmüş değerli bir mühendisi ve yol arkadaşımızı kaybettik. 
Acımız büyük.

Başta değerli eşi ve çocukları olmak üzere ailesine, dostlarına ve 
üyelerimize başsağlığı dileriz.

TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık
14 Mart 2015 Cumartesi günü TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi`nde "Torba Yasa, TMMOB 
Çalışmaları ve ülkemizde yaşanan 
sürecin değerlendirilmesi" gündemiyle 
gerçekleştirildi. 

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı‘nın yaptığı 
açılış konuşmasıyla başladı. Mehmet 
Soğancı yaptığı konuşmada TMMOB 
yasa değişikliğine karşı yürütülen 
mücadele kapsamında 14 Şubat‘ta 
gerçekleştirilen Olağanüstü Genel 
Kurul‘a, TMMOB çalışmalarına, 
TMMOB‘un çağrıda bulunduğu 
eylemlere, Kadın Cinayetleri ile ilgili 
olarak Mersin‘de katledilen Özgecan‘ın 
ailesine yapılan ziyarete, Akkuyu 
Nükleer Santrali konusunda gelinen 
sürece değindi. 3 Mart İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü kapsamında 
TMMOB-DİSK-KESK-TTB olarak 
birlikte yürütülen 13 Mayıs‘a kadar 
sürecek olan "Kader Değil! Fıtrat 
Değil! Kaza Değil! Cinayet!" başlıklı 
imza kampanyasını duyurdu. 31 
Aralık 2015 itibariyle 467.334 olan 

üye sayımızın teknik öğretmenlere 
verilecek mühendislik diplomalarıyla 
daha da artacağını, verilen bu 
diplomalarla Odalarımıza kayıt 
olabileceklerini aktardı. TMMOB‘un 
etkinlik programı kapsamında 
planlanan etkinlikleri tanıttı. Ayrıca 
yaklaşan seçim süreciyle ilgili olarak 
TMMOB Seçim Bildirgesi‘nin özet 
sunumuna yer verilen toplantıda 
Mehmet Soğancı‘nın konuşmasının 
ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri Oda ve Şube Yönetim Kurulları 
adına gelinen süreç, TMMOB Yasası 

değişikliğine karşı yürütülen mücadele, 
ülke gündemi ve genel seçimler 
üzerinde değerlendirmelerde bulundu. 
Toplantıda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş da bir konuşma yaparak, 
sürece ilişkin düşüncelerini aktardı. 
TMMOB ve bileşeni Odaların daha 
eşgüdümlü çalışmaları gerektiğini 
vurguladı. Toplantıda sırasıyla söz alan 
konuşmacıların ardından Mehmet 
Soğancı yeniden söz alarak 43. Dönem 
2. Danışma Kurulu toplantısını sona 
erdirdi.

HKMO
Mart 2015
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Gaziantep Kent Sempozyumuna Katıldık

Selçuk Üniversitesi'nde FIG 2018 Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gaziantep 
İl Koordinasyon Kurulu`nca kentin sorunları ve 
çözümlerine ilişkin "Yaşanabilir Gaziantep" başlıklı Kent 
Sempozyumu 17-18 Nisan 2015 tarihinde Şehitkamil 
Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirildi. Birçok 
bilim adamı ve uzmanın, görüş ve çözüm önerilerini 
sunduğu Gaziantep Kent Sempozyumu`nda Oda 
Başkanımız Ertuğrul Candaş da "İmar, Planlama ve 
Kentsel Dönüşüm" başlıklı panel oturumunda yer alarak 
katılımcılara Kentsel Dönüşümün nasıl olması gerektiği 
hakkında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın 
görüşlerini aktardı.

FIG2018 İstanbul Kongresi ile ilgili başlatılan bilgilendirme 
toplantıları kapsamında 4 Mart 2015 tarihinde Konya 
Selçuk Üniversitesinde bir toplantı düzenlendi. Yaklaşık 
200 öğrenci ile üniversite öğretim üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda FIG`in tanıtımı, FIG2018 
seçim çalışmaları ile 2018 Kongresine hazırlık çalışmaları 
anlatıldı. Toplantı soru ve cevapların ardından  sona erdi. 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız‘ın ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya Odamız adına,  Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri Muhittin 
İpek ve Doç. Dr. Muzaffer Kahveci katıldı.

FIG2018 Kongre ve Genel Kurulu bilgilendirme 
çalışmalarının ilerleyen süreçte diğer üniversitelerimizde de 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

HKMO
Mayıs 2015

1 Mayıs`ı Coşkuyla Kutladık

Ankara Tren Garı önünde toplanan üyelerimizle ve diğer 
kitle örgütleriyle birlikte, pankart, döviz ve sloganlar 
eşliğinde Sıhhiye Meydanı‘na yürüdük.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
üyelerimizin de katılımıyla alanlarda coşkuyla kutlandı.

HKMO
Mayıs 2015
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Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü görevine, Üyemiz Prof. Dr. Haluk Özener getirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde FIG2018 Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

FIG2018 İstanbul Kongresi bilgilendirme toplantılarından ikincisi 14 Nisan 2015 
tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde gerçekleştirilmiştir. Konferansa 
üniversite öğretim üyelerimiz ve öğrenciler katılmıştır. Toplantıda FIG`in tanıtımı 
ile 2018 Kongresine hazırlık çalışmaları anlatılmış, soru ve cevaplar ile konferans 
tamamlanmıştır.

Toplantı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cemal BIYIK`ın ev sahipliğinde, 
Odamızdan Kongre Direktörü Dr. 
Orhan ERCAN, Kongre Düzenleme 
Kurulu Üyesi Muhittin İPEK ve 
HKMO Trabzon Şube Başkanı Doç. 
Dr. Recep Nişancı`nın katılımlarıyla 
gerçekleşmiştir.

Üniversitelerimize yapılacak 
bilgilendirme çalışmaları sektörümüz 
adına son derece önemli olarak 
değerlendirilmekte ve diğer 
üniversitelerimizle de devam edilmesi 
planlanmaktadır. HKMO

Mayıs 2015

Değerli Büyüğümüz, Meslektaşımız, Hocamız Prof. Dr. Ahmet Yaşayan`ı Kaybettik. 

Odamıza ve mesleğimize önemli katkılarda bulunan değerli büyüğümüz, 
meslektaşımız, hocamız, ağabeyimiz sevgili Prof. Dr. Ahmet Yaşayan‘ı 19 
Mayıs 2015 tarihinde kaybettik.

Yaşamı boyunca ilkeli ve dürüst duruşuyla bilinen, ülkemizin çağdaşlaşması 
için sürekli uğraş veren, daima etik değerleri önde tutan, emekten ve halktan 
yana tavır alan değerli bir yol arkadaşımızı, meslektaşımızı, hocamızı 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başta değerli eşi ve çocukları olmak üzere tüm ailesine, dostlarına ve 
üyelerimize başsağlığı dileriz.

Başımız sağolsun HKMO
Mayıs 2015

Odamız Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Özener, 147 yıllık Rasathane tarihinde bir "ilk" uygulamayla; Enstitü'de 
görev yapan öğretim üyelerinin yaptığı oylama sonucu farklı meslek 
disiplinlerine mensup adaylar arasından ilk sırada seçilerek Müdürlük 
görevine atanmıştır. 2005 yılından bugüne Jeodezi Anabilim Dalı 
Başkanı, 2010 yılından itibaren de Enstitü Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmakta olan Prof. Dr. Haluk Özener'i tebrik eder, Kurum 
tarihinde Meslektaşlarımızdan birinin ilk kez Müdürlük görevine geldiği, 
Kandilli rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki 
çalışmalarında başarılar dileriz. HKMO

Mayıs 2015
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Bulgaristan`da Gerçekleştirilen FIG Çalışma Haftasına Katıldık

FIG 2015 yılı Çalışma Haftası 17-21 
Mayıs 2015 tarihleri arasında Sofya/
Bulgaristan‘da gerçekleştirildi. Çalışma 
Haftasına 68 ülkeden 892 delege, 
Bulgaristan‘dan 80 delege, dünya 
ölçeğinde 83 genç haritacı ve FIG‘ in 3 
Onursal Başkanı katıldı.

Çalışma Haftasında "Kent Yönetiminde 
Haritacıların Değişen Rolü", 
"Giderek Gelişen Arazi Yönetiminde 
Haritacıların Rolü", "Bölgesel 
ve Küresel Mesleki ve Kurumsal 
Reformlar" konulu 3 adet ana oturum 
ile 64 adet teknik oturum yapıldı.

Açılışta Bulgaristan Harita 
Mühendisleri Odası Başkanı, FIG 
Başkanı Chrissy Potsiou, Bulgaristan 
Bölgesel ve Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanı Dr. Lilyena Pavlova 
(Kendilerinin Yurtdışında olması 
nedeniyle banttan), Sofya Belediye 
Başkanı, Kongre Direktörü birer 
konuşma yaptı.

Çalışma Haftasında paralel etkinlik 
olarak 2015-2016 Uluslararası Harita 
Yılı Duvar Haritaları Kartografik 
Sergisi ile 3üncü Genç Haritacılar 
Avrupa Toplantısı yapıldı.
Bununla beraber; Genel Müdürler 
Forumu; Üye Odalar Forumu, 
Birleşmiş Milletler Habitat ve FIG‘ in 
ortaklaşa düzenlendiği 8 adet ortak 
oturum ve çalıştay vb konularda forum 

ve toplantılar da gerçekleştirildi.
Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü‘nün de katıldığı bir 
teknoloji sergisi düzenlendi.

İlgili kurumsal yapıların katılımıyla 
düzenlenen Teknoloji Fuarı bölümünde 
yer alan Odamızın standı katılımcılar 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 
Standımızda 2018 yılında Ülkemizde 
gerçekleştirilecek olan FIG Genel 
Kurulu ve Kongresi nedeniyle Ülkemizi 
ve Odamızı tanıtan broşürler ve tanıtıcı 
figürler verilerek bilgilendirmeler 
yapıldı.

Başta Odamız ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
olmak üzere Kurumlarımızdan, 
üniversitelerimizden ve özel 
sektörümüzden toplamda Türkiye`den 
70 civarında delege katılım sağladı.

Odamız adına FIG 2018 Kongre 
Direktörümüz FIG Danışma 
Kurulunda ve Genel Kurulunda birer 
konuşma yaptı. Oda Genel Sekreteri 
ve FIG 2018 Kongre Düzenleme 
Kurulu Üyeleri Sofya Büyükelçimiz 
Sn. Süleyman Gökçe‘yi ziyaret ederek 
etkinlik hakkında bilgilendirme yaptı 
ve kendilerini Açılış Oturumuna 
davet etti. Büyükelçimiz davetimize 
binaen açılış oturumuna katıldı ve 
açılışta bir konuşma yaptı.Bulgaristan 
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanının daveti üzerine Sn. 
Büyükelçimiz, Oda Genel Sekreteri ve 
Kongre Direktörümüz sayın Bakanı 
makamlarında ziyaret ettiler ve uzunca 
bir bilgilendirme toplantısı yaptılar.
FIG 2018 Kongre Hazırlıklarımız 
kapsamında yapılan çalışmalar, iş 
programı, kongre yeri, slogan, bütçe vb 
konular FIG yönetimi ile yapılan bir 
toplantıda değerlendirildi.

FIG 2018 Genel Kurulu ve 
Kongresi İstanbul`da yapılacaktır. 
Hazırlıklarımız kapsamında yapılanları 
görmek ve değerlendirmek anlamında 
Bulgaristan/Sofya‘da yapılan FIG 2015 
Çalışma Haftası faydalı bir toplantı 
olmuştur.

HKMO
Mayıs 2015
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HKMO FIG 2018 Kongre Düzenleme Kurulu ve Özel Sektör 
Temsilcileri ile FIG 2018 "Ortak Akıl" Toplantısı 13 Nisan 2015 
tarihinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir. Konferansa, Oda 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, HKMO Ankara Şube Başkanı, FIG 
2018 Kongre Direktörü, FIG 2018 Düzenleme Kurulu üyeleri ile 
özel sektör temsilcileri katılmıştır.

Oda Başkanı Ertuğrul Candaş`ın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantı, FIG 2018 Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan`ın 
sunumuyla devam etmiştir. Dr. Orhan Ercan yaptığı sunumda 
FIG`in tanıtımı, FIG 2018 Kongresine hazırlık çalışmaları 
ve Kongrenin özel sektöre sağlayacağı katkılar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri alınarak 
toplantı sonlandırılmıştır.

CLGE (The Comité de Liaison des 
Géomètres Européens İngilizce 
söyleyişiyle The Council of European 
Geodetic Surveyors), 1962 yılında 
FIG bünyesinde kurulmuş olup, 
1972 yılında mevcut ismini almış 
ve yaklaşık 53 yıllık geçmişi 
olan bir sivil toplum örgütüdür. 
CLGE; özel ve kamu sektörlerinde 
faaliyet gösteren haritacılık meslek 
profesyonellerinin özellikle AB 
nezdinde temsili ve çıkarlarının 

korunması amaçlı kurulmuş bir 
mesleki organizasyondur. CLGE`nin 
ilgi alanı Avrupa bölgesindeki ülkeler 
olup, başlıca hedefleri aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir:

a.Avrupa`daki haritacılar için daimi 
bir forum oluşturulması,

b.Avrupa`daki mesleki 
uygulamalarda ortaklık ve işbirliği 
ortamı yaratılması,

c.Ulusal ve uluslararası platformlarda 
meslek profesyonelleri arasında bilgi 
ve uzmanlık değişimi,

d.Üye ülke, kurum ve kuruluşları ile 
Avrupa Birliğine danışmanlık hizmeti 
verilmesi,

e.Üye ülkeler içerisinde profesyonel 
niteliklerin ve standartların 
artırılması ve idamesi,

12 Eylül 2015 Cumartesi günü "TMMOB çalışmaları, Ülkemizde 
yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve üzerimize düşen görevler" 
gündemi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu‘nda yapılan TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu 
toplantısına katıldık.

TMMOB Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
yaptığı açılış konuşmalarının ardından Geçmiş Dönem 
Birlik Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak 
gündeme ilişkin değerlendirmelerini katılımcılar ile paylaştı. 
Öğleden önce oturumu tamamlandıktan hemen sonra 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB çağrısıyla 12 Eylül askeri 
darbesinin yıl dönümüne dair yapılan basın açıklamasına 
katılım sağlandı. Arkasından, yeniden toplantı salonuna 
geçilerek danışma kurulu toplantısı sürdürüldü.

Toplantı sonucunda, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere 
bir Sonuç Bildirisi de hazırlandı. Hazırlanan Sonuç Bildirisi 
linktedir.
Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/
ekler/282d88f31475800_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
Haziran 2015

HKMO
Eylül 2015

HKMO FIG 2018 Kongre Düzenleme Kurulu ve Özel Sektör Temsilcileri ile Toplantı Yapıldı

Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi (CLGE) Toplantısına Katıldık

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık
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f.AB nezdinde mesleki temsilin 
sağlanması,

g.Avrupa ve dünya ölçeğindeki diğer 
ilgili organizasyonlara katılımın 
sağlanmasıdır.

CLGE Genel Kurulu yılda bir 
kez toplanmakta ve her üye 
kuruluş Genel Kurul için 2 
delege atamaktadır. CLGE`nin 
yönetimi ise Yönetim Kurulu 
tarafından icra edilmekte olup, 
bu kurulda aynı ülkeden en 
fazla 2 üye yer alabilmektedir. 
Yönetim Kurulu çalışmalarını 
büyük oranda elektronik ortamda 
gerçekleştirmektedir.

CLGE`ye Avrupa`dan 35 ülke üyedir. 
Bunlar; .Arnavutluk, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Makedonya, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda, İtalya, Latvia, Litvanya, 
Lüksemburg, Malta, Moldova, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Kosova, 
Sırbistan, Romanya, Rusya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre`dir. 

CLGE`nin Avrupa Komisyonu ile 
görüşmeleri sağlamak amacıyla 
Brüksel`de irtibat ofisi ve irtibat 
görevlisi bulunmaktadır. Bu suretle 
mesleğimizle ilgili konular Avrupa 
Komisyonlarına aktarılabilmekte 

ve mesleğimizle ilgili konular 
gerektiğinde savunulabilmektedir.

HKMO temsilcileri, söz konusu 
toplantıya 24-26 Eylül 2015 tarihleri 
arasında CLGE`nin daveti üzerine 
gözlemci statüsünde katılım 
sağlamıştır. Toplantıya gözlemci 
statüsünde katılan bir diğer ülke ise 
Beyaz Rusya (Belarus) olmuştur. 
CLGE Genel Kuruluna 25 ülkeden 
toplamda 78 delege katılmıştır. 

Toplantının ilk gününde (25.09.2015) 
öğleden önce Genel Kurul toplantısı 
yapılarak CLGE`nin kendine 
özgü konuları görüşülmüştür, 
öğleden sonraki oturumda ise 
Rusya`dan S.G Viroshnichenko 
tarafından "Rusya Federasyonunda 
Haritacılık Faaliyetleri", O.N Eliseev 
tarafından "PPP Gerçekleştirilmesi 
ve Kadastral Kayıtların Elektronik 
Hale Getirilmesi", N.V Tsibulskay 
tarafından "Moskova Şehri Teknik 
Envanteri – Ana Faaliyetler" ile 
M.L. Gorelikov tarafından "Jeodezi, 
Harita ve Planlama Bilgi Desteği 
İçin Modern Yöntemler" konulu 
sunumlar gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 
Oturumda ülkemizi, sektörümüzü, 
Odamızı ve FIG2018`i tanıtan sunum 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanımız Dr. Orhan ERCAN 
tarafından yapılmıştır. Bizden sonra 
yine gözlemci statüsünde olan 
Belarus sunumunu yapmıştır.

Birinci Günün akşamı Oda 
Başkanımız Ertuğrul CANDAŞ, 
Genel Sekreter Levent ÖZMÜŞ, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan 
ERDOĞAN, Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Başkanı ve FIG2018 
Kongre Direktörü Dr. Orhan 
ERCAN, FIG2018 Kongre Düzenleme 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer 
KAHVECİ ile CLGE Başkanı 
Maurice BARBIERI, Onursal 
Başkan Henning ELMSTROEM, bir 
önceki dönem Başkanı Jean-Yves 
PIRLOT, Genel Sekreter Vasilie 
CHIRIAC, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mairolt KAKKO, Duncan MOSS, 
Rudolf Christian KUNTZEL, Pekka 
HELMA`nin katılımıyla bir toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantıda, CLGE 
temsilcileriyle bu organizasyonun 
çalışma prensipleri ve amaçlarına 
ilişkin görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. 

İkinci gün; "Rusya Harita 
Mühendisleri Odasının Statüsü", 
"Uluslararası Yapı Detayı Ölçme 
Standartları" ve "Limitlerin Ötesi 
yada Mesleğimizin Geleceğinin 
Gelişimi" konularında üç 
ayrı grup halinde çalıştaylar 
gerçekleştirilmiştir. Bu grupların 
üçüne de HKMO olarak katılım 
sağlanmış ve teknik görüşler 
bildirilmiştir.

Toplantı, 2016, 2017 ve 2018 
yıllarında icra edilecek CLGE 
toplantılarının yer ve tarihlerinin 
belirlenmesi için aday ülkeler 
görüşülmüştür. Daha sonra kapanış 
konuşmasında gözlemci statüsünde 
katılan Türkiye ve Beyza Rusya`ya 
teşekkür edilerek, bu ülkeleri de üye 
olarak görme istekleri yinelenmiş ve 
toplantı sona erdirilmiştir.

HKMO
Ekim 2015

23www.hkmo.org.tr



Harita Bülteni Kasım 2015

Panel - Forum - Sempozyum

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası tarafından 1987 yılından beri 
düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı`nın on beşincisi 
25–28 Mart 2015 tarihleri arasında 
Ankara`da ATO Congresium Toplantı ve 
Fuar Merkezi`nde, yüksek bir katılımla 
gerçekleşmiştir. Delegeler, konuklar 
ve öğrencilerle birlikte 2000 dolayında 
katılımcı kurultayı izlemiştir.

28 yıllık tarihi boyunca Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayları sektörümüzde 
bir paylaşım yeri olmuştur. Bu paylaşım, 
temelde, sektörün farklı alanlarında 
ulusal ve uluslararası düzeyde görev 
yapmakta olan meslektaşlarımızın 
deneyim ve birikimlerinin paylaşımıdır. 
Bunun yanında kurultayların 
temel hedeflerinden biri de sektör 
mensuplarımız arasındaki iletişimi 
güçlendirmektir. Kurultayların bir diğer 
amacı da teknik konuların yanı sıra ulusal 
ya da evrensel düzeydeki ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel vb. gelişmeleri 
meslektaşlarımızın tartışmasına açarak 
toplumsal bilincin oluşmasına ve bu 
bilincin yayılmasına katkıda bulunmaktır. 
İlk gün düzenlenen "Dönüşüm!, Nereye?" 
başlıklı panel ülkemizde ve dünyada 
yaşanan bu gelişmeleri anlama ve 
değerlendirmeye dönüktür.

11 teknik oturumda 52 sözlü ve 28 
poster olmak üzere toplam 80 bilimsel 
çalışmanın sunumu gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar kurultaya gönderilen 113 
özet içinden bilim kurulu tarafından 
seçilmiştir. Çalışmaların özetleri kitapçık 
halinde, tam metinler ise dijital kopya 
olarak katılımcılara dağıtılmıştır. Tam 
metinlere oda web sayfası üzerinden 

de erişim mümkündür. Bu yıl yeni 
bir uygulama başlatılarak poster 
bildirilerin kısa sunumları yapılmıştır. 
4 panel ve 1 özel oturumda ülkenin ve 
sektörün güncel sorunları uzmanlar 
tarafından ele alınmıştır. Mesleğimizde 
kullanılan güncel yazılım ve donanım 
teknolojilerinin tanıtıldığı fuar 
alanımızda 21 firma ürün tanıtımları 
gerçekleştirmiştir. Fuar alanında 3 kamu 
kurumu ve 9 üniversite tanıtım standı da 
yer almıştır.

Ülkemizi Odamızın temsil ettiği 
Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu 
(FIG) ikinci başkanı Prof. Dr. Rudolf 
STAIGER, FIG hakkında kısa bir 
bilgilendirme yaptıktan sonra 
küresel mekânsal konular ve harita 
mühendisliğinin gelecekteki rolü başlıklı 
bir sunum gerçekleştirmiştir. Eğitimci 
Polat DOĞRU tarafından "Biz Bir Ekibiz" 
konulu bir seminer verilmiştir.

Üniversitelerimizin harita mühendisliği 
ve geomatik mühendisliği bölümlerinde 
öğrenim gören öğrencilerimizin 
katılımıyla geleneksel hale gelen öğrenci 
forumu bu yıl da gerçekleştirilmiştir.
Kurultay kapsamında eğitim programları 
da yer almıştır. Üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda belirlenen TUSAGA 
aktif eğitimi Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

"Dönüşüm!, Nereye?"
15. Kurultayımızda ülkemiz ve çevresinde 
yaşanan dönüşüme vurgu yapmak ve 
bu dönüşümün nereye doğru gitmekte 
olduğunu sormak, sorgulamak, anlamak, 
anlatmak amacı ile " Dönüşüm!, Nereye?" 
teması seçilmiştir.

Bu kapsamda ifade edilmek istenenler;
• Hukuk devleti kavramının, yargı 
bağımsızlığının, hukuk dışılığın 
önlenmesinin, medya bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının, ifade özgürlüğünün 
mutlaka sağlanması,
• Yeni güvenlik yasasının, siyasal 
değişimde demokrasi kavramının 
geldiği durumun, demokrasiyi 
çoğunluğun tahakkümüne ve sandık 
sonuçlarına indirgeme süreçleri,
• Seçimin demokrasinin tüm 
gerekliliğinin karşıladığının 
düşünülmesi, sözde askeri vesayetin 
kaldırılması ve çeşitli yapılarla 
mücadelenin demokrasi mücadelesi 
olarak yansıtılması, seçim barajları, 
siyasal partilerin reformları gibi gerçek 
demokratikleşme adımlarının hâlâ 
atılmıyor olması,
• Açık bir şekilde otoriterleşme ve 
hatta totaliterleşme süreçleri, hesap 
verilebilirliğin tamamen ortadan 
kalkması, doğasında tarafsız olma gereği 
bulunan makamların taraf olması, 
anayasaya ve güçler ayrılığına aykırı 
davranılması, yürütme ve yasama 
güçlerinin tekelleşmesi,
 • Toplumsal değişim, kamusal ve özel 
alanda toplumun tümden kontrol 
edilmesi, toplumsal mühendislik ve 
tüm kültürel normları kabul etme, 
ettirme süreçleri, dinsel egemenlik, 
sürekli değişen eğitim politikaları, 
müfredatlar, yaşam biçimi tartışmaları 
ve müdahaleler, beraber yaşayamama 
halleri, belirli normların empoze 
edilmesi,
• Demokratik kitle örgütlerinin 
işlevsizleştirilmesi, yeni STK`ların 
yaratılması, bu STK`ların toplumun tek 
ve yetkili temsilcisi olarak yansıtılması, 
bunların gündemi belirlemesi, sadece 

11 teknik oturumda 52 sözlü ve 28 poster olmak üzere toplam 80 bilimsel 
çalışmanın sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kurultaya gönderilen 

113 özet içinden bilim kurulu tarafından seçilmiştir. 
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bunlara danışılarak demokratik 
süreçlerin sözde işletilmesi,
• Bir kültür dönüşümü üzerinden tek 
adamcı bir rejime ilerlenmesi,
• Ekonomik değişim-dönüşüm, devlet 
ihaleleri, TOKİ, inşaat sektörü, enerji 
ihaleleri üzerinden yeni sınıf yaratma 
süreçleri, rant ekonomisi, orta-gelir 
tuzağı, kentsel/rantsal dönüşüm, 
toplumun kutuplaşması, kutuplaşma 
üzerinden siyaset üretilmesi, v.b. gibi bir 
çok konu ve kavram içermektedir.

Paneller
Kurultay teması olan "Dönüşüm!, 
Nereye?" konusu ilk gün düzenlenen 
panelde irdelenmiştir. Türkiye`nin 
kuruluş felsefesinin doğru olduğu, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti‘nin rejiminin, lâik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti 
temelinde yapılanan, aydınlanmacı 
ve çağdaş bir içeriğe sahip olduğu 
vurgulanmıştır. "Yasama", "Yürütme" ve 
"Yargı" erklerinin birbirinden ayrılmış 
olması, yani üçlü kuvvet ayrılığı ilkesinin 
hukuk devletinin temel taşlarını 
oluşturduğu belirtilmiştir.
Hukuk devleti, aynı zamanda, bireylerin 
devlet gücü karşısında korunmaları 
gereksiniminden doğmuştur. Hukuk 
devleti ilkesi, devlet gücünün kötüye 
kullanılması olasılığına karşı alınması 
gereken tüm önlemleri de kapsamaktadır. 
Çünkü hukuk devleti ilkesi, iktidar 
gücünün baskı yönetimine dönüşmesini 
önlemenin temel güvencesidir.

Bu bağlamda, çoğulcu demokrasinin 
gelişip kurumsallaşabilmesi için, hukuk 
devleti ilkesiyle yaratılan özgürlükçü 
ortama gereksinim duyulmakta ve 
bu yüzden, demokrasi, ancak hukuk 
devletinin egemen olduğu rejimlerde 
yaşayabilmektedir. Kurultayımızın 
yapılmakta olduğu bu günlerde 
kamuoyunda İç Güvenlik Reformu diye 
bilinen "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
ile Bazı Kanun ve KHK‘larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yoğun 
tartışma ve tepkilere rağmen TBMM`de 
kabul edildi. "Hukukun üstünlüğü" ve 
"kuvvetler ayrılığı" ilkelerini tümüyle 
yok edecek olan bu yasa düzenlemesi, 

anayasaya, Türkiye`nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelere ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi`nin kararlarına, daha 
da ötesi kamusal akla ve vicdana tümüyle 
aykırıdır.

Diğer taraftan, yine son yıllarda, 
Türkiye`nin üretim ekonomisinden 
uzaklaştığı görülmektedir. Oysa güçlü 
bir Türkiye`nin, güçlü ve istikrarlı bir 
ekonomik yapıya sahip olması gerekir. 
Ekonomik dengeleri kurulmamış, ulusal 
geliri hakça dağıtılmayan ve kişi başına 
düşen ulusal geliri insanca yaşamaya 
yetmeyen ülkemizde, toplumsal gönenç 
ve huzurdan söz edilebilmesi olanaklı 
değildir. İşimiz zor olsa da, bütün bu 
sorunları çözecek yetişmiş insan gücü 
ülkemizde vardır. Yaşatılanlar, bizleri 
umutsuzluğa götürmemelidir.

Kadastroda Yeni Yönelimler ve 
Uygulamalar panelinde yapılan 
değerlendirmeler şunlardır:

• Kadastroda üçüncü boyut mutlaka yer 
almalıdır.
• TAKBİS ve mekânsal bilgi 
sistemlerindeki yapısal hatalar bir an 
önce giderilmeli ya da bu sistemler 
yeniden tasarlanmalıdır.
• Yapısal hataların giderilmesinde 22-A 
en önemli yasal dayanaktır. Etkin bir 
şekilde kullanılmalıdır.
• Taşınmaz değerlerinin TAKBİS içinde 
kayıt altına alınması için yasal, teknik, 
idari düzenlemeler ve yazılım geliştirme 
hızla hayata geçirilmelidir.
• LİHKAB büroları sorunu TGKM ve 
HKMO tarafından meslek çerçevesinde 
ortak akıl üretilerek çözüme bağlanmalı 
ve çözüm bakanlıklara iletilmelidir.

Özel Sektör Sorunları panelinde aşağıdaki 
konular öne çıkmıştır:
Sektörümüzün gelişen teknolojilere 
bağlı olarak yapılanma sorunu yaşadığı, 
bu sistem içinde sermaye birikiminin 
olanaksız olduğu, kamunun düzenli ve 
sürekli iş arzını sürdürmesi gerektiği, 
bunun da özel sektörün büyümesini ve 
güçlenmesini sağlayacağı vurgulanmıştır. 
Sektörümüzün mevcut organizasyon 
ve iş anlayışı ile mevcut iş alanlarımızı 

koruyamaz hale geldiği, ileri teknoloji 
kullanımı ve iş geliştirme teknikleri ile bu 
sorunu aşmamız ve kurumsallaşmanın 
sağlanarak yeni iş alanları yaratmamız 
gerektiği belirtilmiştir. Plansız, 
programsız ve alt yapısız açılmış ve 
açılmaya devam eden harita/geomatik 
mühendisliği bölümlerinin sayılarının 
39`a ulaştığı, yakın gelecekte mezun 
olacak harita mühendislerinin iş 
bulma sorunu yaşayacağı, kaliteli 
eğitim alamayan mühendislerin ülke 
kalkınmasına katkı sağlamasının güç 
olacağı değerlendirmeleri yapılmıştır. 
İktidarın torba yasalar çıkararak serbest 
mühendislerin iş olanaklarını azaltmak 
isteği vurgulanmıştır. "Harita Mühendislik 
Hizmetleri Müellifliği"nin yeniden 
gündeme getirilerek; ihalelerde KİK 
mevzuatına paralel olarak müellifliğin de 
istenmesi gerektiği belirtilmiştir.

CBS Uzmanlığı, Kentsel Dönüşüm 
Uzmanlığı, Toplulaştırma Uzmanlığı, 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı vb. 
sertifikaların ticarileşmesinin önlenmesi, 
aksine meslek odaları ve üniversitelerin 
işbirliği ile uzmanlık kavramını 
karşılayacak eğitim sonucu sertifikaların 
verilmesi gerektiği savunulmuştur. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü yayımladığı 
bazı genelge ve talimatlarla, talebe bağlı 
işlerde oda onayını aramamaktadır. Bu 
durum hem meslektaşlar arasında haksız 
rekabet oluşturmakta, hem de odamızın 
yasalardan aldığı "mesleki denetim" 
hakkını engellemektedir. Kurumun bu 
soruna çözüm üretmesi istenmiştir.
Özel sektörün ortak görüş oluşturup oda 
çalışmalarına katkı ve katılım sağlayarak 
gündemdeki sorunlara ivedi çözümler 
üretmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Geçmişten Geleceğe TMMOB 
Örgütlüğü panelinde; TMMOB`nin 
örgütsel yapısı anlatılarak demokratik, 
katılımcı ve onurlu geçmişe sahip olduğu 
konusu vurgulanmış ve bu organların 
yapmış olduğu emekten, halktan, 
bilimden yana etkinlikler anlatılmıştır. 
TMMOB`nin sadece üye sorunlarına 
odaklanmayan, üye sorunlarını toplumun 
ve emekçinin sorunlarından ayırmayan, 
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bilimi kılavuz edinen örgüt yapısını 
sürdürdüğü belirtilmiştir. TMMOB`ye 
yönelik saldırılar sermayenin baskısı ile 
yoğunlaşmakta, TMMOB`nin emekten, 
halktan, bilimden yana taraf olması bu 
kesimleri rahatsız etmektedir. Bu sebeple 
TMMOB`nin kamusal niteliği, sahip 
olduğu kazanımlar sistemin önünde engel 
olarak görülmektedir. TMMOB`nin 
üzerindeki baskılar, kazanımlarına yönelik 
tehditler ise TMMOB`yi yıldıramayacak, 
daha da güçlendirecektir.

Türkiye`de kamu kurumları, yeni kamu 
işletmeciliği modeliyle özel sektör gibi 
çalışır hale getirilmiştir. Bu kuruluşların 
başına özel sektörde olduğu gibi CEO`lar 
atanarak yurttaş, müşteri konumuna 
indirgenmiştir.

Çağdaş ve Sağlıklı Kentler İçin 3 
Boyutlu İmar Uygulamaları başlıklı özel 
oturumda;

Ülkemizde yaşanan kentleşme 
sorunlarının temelinde teknik altyapılarla 
birlikte arsa üretiminin yapılamaması, 
imar yollarının projelerinin yapılmadan 
yapılaşmanın oluşturulmasının yattığı 
belirtilmiştir.

Bu durumun kentlerde su ve sel 
baskınlarına neden olduğu, bu 
yüzden halkın hem maddi hem sağlık 
açısından önemli sorunlar yaşadığı, 
sonradan yapılan yol düzeltmelerinin 
kaynak kaybına neden olduğu, yol, 
içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz 
gibi teknik altyapıların eş zamanlı 
projelendirilip birlikte yapıldığı bir 
örnekte bu olumsuzlukların yaşanmadığı 
vurgulanmıştır. Ayrıca teknik altyapıların 
kadastro ve tapu ile ilişkilendirilmesi 
yönünde görüş ve öneriler dile 
getirilmiştir.

Yapı ruhsatına ilişkin projelerde 
aplikasyon krokisinin imar parsellerinde 
de tüzük ve yönetmelikler açısından 
zorunlu olduğu, proje müelliflerinin ve 
fenni mesullerin cezai sorumlulukları 
olduğu vurgulanmıştır. Vaziyet planlarının 
ve bağımsız bölümlerin önemi anlatılmış, 

bağımsız bölümlerin (apartman 
dairelerinin) yatay ve düşeydeki 
konumlarını gösteren sınırlarının da 
taşınmaz sınırları niteliğinde olduğu 
ve yapı ruhsatı için zorunlu olan 
aplikasyon projesi kapsamındaki bağımsız 
bölümlerin belediyelerce onanmasından 
sonra kadastro kontrolü yapılarak 
tescil edilmesinin sağlanması yönünde 
çalışmalar yapılması önerilmiştir. 
Arazi ve arsa düzenlemeleri işlemleri 
sırasında üretilen parselasyon planlarının 
ve dağıtım cetvellerinin açıklama 
raporunun zorunluluğu vurgulanmıştır. 
Bu raporun, işlemin şeffaflaşmasını, 
mülkiyet haklarının korunmasını, 
özellikle kadastral altlığında imar parseli 
oluşmadığı için taşınan parsellerin 
imara tahsislerinin de açıklanmasını 
ve bu parsellerin bilgi paftalarında 
gösterilmesinin hak kayıplarını 
önleyeceği, ayrıca açıklama raporunun 
ve parselasyon planlarının iptallerinin 
minimize edilmesini sağlayacağı 
belirtilmiştir.

Öğrenci Forumu
Çeşitli üniversitelerden gelen 
öğrencilerimizin yoğun katılımı 
ile gerçekleşen forumda öğrenciler 
tarafından yapılan sunumlarda 
mühendislikte üretim ve paylaşım, 
mühendislikte kadın ve öğrenci 
sorunları işlenmiştir. Odamızın 
düzenlediği geleneksel yaz kampı ve genç 
haritacılar günleri etkinlikleri hakkında 
bilgilendirme yapılmış ve bu konuda 
hazırlanan kısa film gösterilmiştir. Söz 
alan öğrencilerimiz çeşitli konularda 
görüşlerini dile getirmişler, oda 
başkanımız sorulara cevap vermiş, kısa 
bir konuşma ile oda öğrenci ilişkilerini 
değerlendirmiştir.

Teknik Oturumlar
Coğrafi bilgi sistemleri konusunda 
3, jeodezi ve kadastro konularında 
2`şer, fotogrametri, uzaktan algılama, 
kartografya ve mekansal bilişim ve 
ölçme tekniği konularından 1`er 
olmak üzere toplam 11 teknik oturum 
gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda tartışılan 
önemli konular aşağıda özetlenmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 1
• UKVA (TUCBS) için INSPIRE modeli 
doğrudan kullanılamadığı, uyarlanması 
için harcanacak çabanın yeni bir ulusal 
modelin geliştirilmesiyle eşdeğer 
olacağı, Türkiye`de bugüne kadar bu 
alanda yapılan çalışmaların çok yetersiz 
olduğu değerlendirilmiştir. 
• UKVA (TUCBS) için acil eylem planı 
ve yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir.
• CBS uzmanlığı konusunun yeniden 
ele alınması, bu alanda ileri ülkelerdeki 
örneklerin incelenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.
• Kent Bilgi Sistemlerinin yönetim 
modelleri içinde aktif yer almasının 
sağlanması görüşü dile getirilmiştir.
• TUCBS politikalarının 
belirlenmesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, özel 
sektörün, üniversitelerin, araştırma 
kurumlarının, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası`nın ve sivil toplum 
örgütlerinin birlikte eş güdüm içerisinde 
ortak akıl oluşturabileceği çalışmalara 
zaman kaybetmeden başlanması 
gerektiği belirtilmiştir. TUCBS`nin 
yakın ve orta dönemdeki geleceğine 
ilişkin tüm paydaşlarının üzerinde 
anlaştığı yol haritalarının çıkarılması ve 
sözü edilen çalışmaların sonuçlarının 
TMMOB tarafından düzenlenen CBS 
Kongresinde sunulması, paylaşılması ve 
tartışılması konuları vurgulanmıştır.

Fotogrametri 1
• İnsansız Hava Araçlarının 
fotogrametriye entegrasyonunun 
önemine vurgu yapılmıştır.
• 3B şehir modellerinin her geçen gün 
önem kazandığı ve önemli bir meslek 
alanı olma yolunda olduğu belirtilmiştir.

Kadastro 1
Türkiye`de yaklaşık 10 milyon parselin 
yenileme gereksinimi olduğu, bunun da 
yaklaşık 93000 paftaya karşılık geldiği 
(2013 yılı verilerine göre) mevcut kadastro 
paftalarının, mevcut haliyle mülkiyete 
dayalı verileri geleceğe taşıyamayacağı 
teknik ve hukuki sorunların bulunduğu 
arsa payı oranının belirlenmesinde yer 
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alan bilirkişilerin en az birinin harita 
mühendisi olması, taşınmaz değerleme 
çalışmalarının tümünü kapsayacak 
nitelikte bir yasal altyapının oluşturulması, 
3194/18. madde uygulamalarında 
askı ilanın resmen yapılmış bir tebliğ 
sayılmamasının istenildiği zaman 
dava açılması sonucu doğurduğu, bu 
durumun uygulamalar açısından sıkıntı 
yarattığı; bu nedenle askı ilanının tebligat 
niteliğinde olmasına yönelik yasal 
düzenleme yapılmasının ve 3194/18. 
madde uygulamalarının iptali halinde ilgili 
idarenin işlem yapmasını beklemeksizin 
Tapu Siciline belirtilmesinin, üçüncü 
şahısların haklarının korunması açısından 
önemli olduğu konuları tartışılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2
• Kurumlar arası veri alışverişinde 
verinin geometrik ve tematik yapısının 
istenilen standartlara uyması ve bu 
bağlamdaki sorunlara acil çözüm 
sunulması için CBS Genel Müdürlüğü, 
proje yapan kurumlar ve üniversitelerin 
işbirliği içinde olması gerektiği 
vurgulanmıştır.
• Mesleğimizin farklı disiplinlerle 
ortak çalışma örnekleri sunulmuş 
ve bu aşamada meslektaşlarımıza 
disiplinimizin ana temalarında 
uzmanlaşarak diğer disiplinlere öncü 
olma görevi düştüğü gerekliliği ortaya 
konmuştur.

Jeodezi 1
Uydu teknolojileri ile iyonosferik Toplam 
Elektron İçeriği (TEİ) ve yer potansiyel 
alanının belirlenmesi, zenit kameralar ile 
çekül sapma bileşenlerinin bulunması gibi 
güncel uygulama alanlarının tanıtılması 
meslektaşlarımızın söz konusu teknolojiler 
konusunda bilgi sahibi olmalarına katkı 
sağlamıştır.

Kartografya ve Mekânsal Bilişim
Big data kavramının hayatımıza girmesiyle 
birlikte mekânsal veri yönetiminin önem 
kazandığı ve bu bağlamda yapay zeka 
kullanımı ve veri modellemenin gerekliliği 
konuları tartışılmıştır. Web haritalarının 
tasarımında kullanılan yöntemlerin 
ve standartların geliştirilmesine vurgu 

yapılmıştır. Kartografya eğitiminde web 
haritalarının kullanılmasının oldukça 
önemli olduğu belirtilmiştir. Koordinat 
dönüşümü ve yüzey modelleme 
konularında deneysel çalışma sonuçları 
sunulmuştur.

Jeodezi 2
Türkiye yükseklik sisteminin 
modernizasyonu ve gravite altyapısının 
iyileştirilmesi projesinin, meslek camiamız 
tarafından dikkat ve özenle izlenmesi 
gerektiği ve projenin başarıya ulaşması 
için kurumsal ve örgütsel katkıların 
sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 
Ulusal düzeyde önemli bir jeodezik altyapı 
eksikliğini tamamlayacak projelerin 
sağlıklı sürdürülebilmesi, geliştirilebilmesi 
ve üniversiteler ve kamu kuruluşlarının 
projeye olan ilgisinin artırılması için 
çalıştaylar düzenlenerek proje tarafları 
ile meslek kamuoyunun bilimsel ve 
teknik düzeyde bir araya getirilmesi dile 
getirilmiştir. % 95`i deprem ülkesi olan 
ülkemizde yürütülen çalışmaların takibi, 
toplumun mesleğe olan ilgisini ve saygısını 
artıracağı gibi mesleğin her anlamda 
daha da güçlenmesine olanak sağlayacağı 
belirtilmiştir.

Uzaktan Algılama
Uzaktan algılama görüntüleri kullanılarak 
zamansal değişim, yer yüzey sıcaklığı 
belirlenmesi ve yüksek çözünürlüklü 
uydu görüntülerinden bilgi çıkarımında 
nesne tabanlı yöntemlerin performansı 
tartışılmıştır.

Kadastro 2
2013 yılında yürürlüğe konmuş olan 6495 
sayılı kanun tesis kadastrosu ile orman 
kadastrosunun tek elden, tek bir kurum 
tarafından yapılmasını öngördüğü için 
olumlu bir düzenleme olarak görülmüştür. 
Kültür arazilerinde zilyetlikten tespit için 
orman kadastrosunun kesinleşme tarihine 
bakılmayıp çalışma anında zilyetlik 
koşullarını sağlamasının yeterli görülmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Türkiye`nin, konut 
sorunu konusunda önemli aşamalar 
kat ettiği, sayısal olarak belirli bir konut 
stokuna ulaştığı, kentleşme süreci içinde 
gelecek dönemlerde kentleşmenin 

niteliğini sorgulama sürecini yeniden 
yaşayacağı vurgulanmıştır. Özellikle 
1990 sonrası konuta ayrılan kaynağın 
aynı zamanda kamunun bütçe açığını 
kapatmaya yöneltildiği ve daha sonra 
IMF`ye verilen taahhüt ile diğer fonlarla 
beraber kaldırıldığı belirtilmiştir. 
Değerleme uzmanlığının ülkemizde gün 
geçtikçe önemi artan ve istismara açık bir 
alan olduğu ve bu nedenle değerlemeci 
ve tedarikçilerinin etik dışı davranışlarını 
engellemek için etik ilkeler ve kodlar 
geliştirilip uygulamaya konması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Kamulaştırmalarda, tarım arazilerinin 
değerlemesinde; bilirkişilerin uygulamaya 
yönelik deneyim eksiklikleri, konumsal 
verilerdeki eksiklik ve tutarsızlık, yasal 
süreçlerdeki eksiklik ve boşlukların 
etkili olduğu, bu bağlamda tarım 
arazilerine ilişkin tüm bilgilerin kayıt 
altına alınmasını sağlayacak bir sistemin 
geliştirilmesi ve bu sistemin kurumsal 
bir çerçevede yapılandırılması gerekliliği 
belirtilmiştir. TGKM`nin yürüttüğü 
taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve 
kayıt altına alınması projesinin arazi 
toplulaştırılmasında olduğu gibi kısa 
sürede tamamlanması için kaynak 
aktarılması gereği vurgulanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 3
Mesleki yeterlilikler ve ilgili mevzuat 
konusunda aşağıdaki değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Ülkemizde eğitim ve istihdam arasındaki 
ilişkiyi güçlendirmek, kalite güvencesi 
oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeyi 
desteklemek için Avrupa Birliği yeterlilik 
esaslarına dayalı olarak 07.10.2006 tarih ve 
26312 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 
5544 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) kurulmuştur. T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 
ilgili kuruluşu olan MYK`nın temel 
görevi Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini 
(UMYS) kurmak ve işletmektir. Bu amaçla 
Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve 
Ulusal Yeterliliklerin (UY) hazırlanması, 
Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 
Sisteminin kurulması ve Türkiye 
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Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulup 
işletilmesinden sorumludur. Böylesi 
kapsamlı ve önemli çalışmaları yürüten 
MYK`nın ilgili sektör komitelerine 
hazırlattığı ulusal meslek standartları ve 
yeterlilikler gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
süreç harita sektörü açısından da dikkate 
alınması gereken gelişmeleri beraberinde 
getirmektedir. Öyle ki, Resmi Gazete`de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Operatörü (Seviye 4), Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5), 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 
6), Harita Kadastrocu (Seviye 4), Harita 
Kadastrocu (Seviye 5) ve Topoğraf (Seviye 
4) türünden ulusal meslek standartları 
harita sektörü açısından bazı yenilikleri 
gündeme getirdiği gibi, üzerinde 
durulması ve irdelenmesi gereken bazı 
sonuçları da doğurmuştur.

Harita sektörü paydaşları olan meslek 
gruplarının bu kapsamda yapılacak 
olan yasal düzenlemelerde kamu 
kurumları, meslek odası, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları ve hatta bireyler 
olarak aktif rol alması, bu standart ve 
yeterliliklerin oluşturulması ve revize 
edilmesi noktasında önemli bir katkı 
olduğu gibi, ileride oluşması muhtemel 
görev, yetki ve sorumluluk unsurlarının 
düzenlenmesinde belirleyici rol 
oynayacaktır. Bu nedenle harita sektörü 
ve meslektaşlarımız açısından sektörü 
bütünsel olarak kapsayan bu ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklerin değişen 
ve gelişen teknolojiye uygun olarak 
hazırlanması ve güncellenmesi, birbirleri 
arasındaki yatay ve dikey ilişkinin doğru 
kurulması, oluşturulacak yeni standart 
ve yeterliliklerin organizasyonu, doğru 
terminoloji birliğinin kurulması ve diğer 
mevzuatlar ile uyum açısından önemle 
ve dikkatle izlenmesi gereken bir süreci 
oluşturmaktadır.

Ölçme Tekniği
Yeni konum belirleme tekniklerinin 
(GNSS, PPP gibi) gelişmekte olduğu, 
bunların özellikle Büyük Ölçekli Harita 
Yapım Yönetmeliğinde yapılacak 
revizyonda dikkate alınması gerektiği 
belirtilmiştir. Yeraltı ortamında robotik 

çalışmaların gelişmesinin memnuniyet 
verici olduğu, ancak yersel lazer tarayıcı 
ölçümlerinin sağladığı veriler kadar 
doğruluk ve güvenilirliğe nasıl ulaşılacağı 
konusunda çözümler geliştirilmesi gereği 
vurgulanmıştır.

Sonuç ve Öneriler
15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı 4 günlük bir süre içinde 
başarı ile tamamlanmıştır. Kurultayda 
sunulan bildiri sayısı ve çalışmaların 
bilimsel ve teknik niteliğinin yüksek 
oluşu, delege katılımının yüksekliği, 
yaşanan tartışmaların canlılığı, "Ölçme 
Teknolojileri ve Yazılım Fuarı"na 
gösterilen ilgi bunu doğrulamaktadır.

Kurultayda ele alınan ve bildirgede 
özetlenen konular meslektaşlarımız ve 
Odamız açısından büyük değer taşımakta, 
bundan sonra geliştirilecek sektörel 
politikalar açısından önemli bir altlık 
oluşturmaktadır. Kuşkusuz, kurultaya 
ilişkin yapılacak eleştirel değerlendirmeler 
ve görüşler ileride gerçekleştirilecek 
kurultay ve benzeri etkinliklerin 
başarısının güvencesi olacaktır. Bugünkü 
dünyanın ve doğal olarak bölgemizin 
görünümü, gerçekten düşündürücü ve 
kaygı vericidir.

Dünyada ve bölge coğrafyamızda 
yaşanmakta olan emperyalist/kapitalist 
kriz ve savaşlar, ülkemizi doğrudan 
etkilemektedir. 100 yıl önceki Birinci 
Emperyalist Paylaşım savaşında yaşandığı 
gibi bugün de Ortadoğu halkları 
emperyalist savaşın alevleri içinde 
kıvranmaktadır. Kapitalist-emperyalist 
sistemin son yüzyıl boyunca insanlığı bir 
savaştan ötekine sürüklediğini biliyoruz. 
Bu savaşlarda binlerce insan yaşamını 
yitirmiş, yaralanmış, işkenceler görmüş, 
travmalar ve zulümler yaşamış ve ne yazık 
ki yaşamaya devam etmektedir. Bölgede 
hâkimiyet kurmak ve nüfuz sahibi olmak 
isteyen kapitalist güçler arasındaki bu 
kapışma milyonlarca insanı ülkesini terk 
etmek zorunda bırakmıştır. Emperyalist 
ve kapitalist güçler ırk ve mezhep 
ayrımcılığının körüklenmesine her 
zaman olduğu gibi "taşeron/ vekil güçleri" 

ile desteklemeye devam etmektedir. 
Türkiye`nin yakın çevresi başta olmak 
üzere, genelde uluslararası ortamda barış, 
istikrar ve gönencin egemen kılınması, 
bir dilek ya da özlem olmanın ötesinde 
ulusal çıkarlarımızın da bir gereğidir. Buna 
en fazla içinde bulunduğumuz Ortadoğu 
coğrafyasının ihtiyacı vardır. Ortak 
tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerle 
bağlı bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyası, 
ne yazık ki, yıllardır süregelen sorunlar 
ve çatışmalar nedeniyle, özlenen barış ve 
istikrara bir türlü kavuşamamıştır. Köklü 
bir geçmişe, zengin bir kültüre ve geniş 
kaynaklara sahip olan Ortadoğu ulusları, 
esenlik ve gönenç içinde yaşamayı en az 
diğer uluslar kadar hak etmektedir.

Ortadoğu`da küresel dönüşümlerin hız 
kazandığı son dönemlerde, ülkemiz, artan 
biçimde, değişim ışığı veren müslüman 
ülkelere "ılımlı islam" modeliyle örnek 
gösterilmektedir. Bugün, Türkiye‘yi 
bölgeye örnek ülke olarak gösteren 
ülkelerin, "ılımlı islam" övgülerine karşın, 
bizi diğer müslüman ülkelerden farklı 
kılan asıl değerin, dinsel yorumumuzdan 
çok, laik, demokratik ve hukuk devleti 
niteliğimiz olduğunu bilmemiz 
gerekiyor. Ülkemizin kalkınması, çevre 
değerlerinin korunması, sağlıklı planlı 
kentlerin oluşturulması, eğitim, üretim 
ve istihdam ilişkilerinin kurulması, 
üretim ekonomisine öncelik verilmesi 
ile sağlanacaktır. Üretim ekonomisine 
geçiş ise, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının anayasal kamu kuruluşu 
niteliğindeki TMMOB ve bileşeni meslek 
odalarının yetki ve sorumluluklarının 
kısıtlanarak değil arttırılması ile 
gerçekleştirilecektir.

Siyasal İktidar "Kral Çıplak" diyen 
TMMOB ve Odalarımızı zapturapt altına 
almak, etkisizleştirmek, yetkisizleştirmek 
ve işlevsizleştirmek için, mühendis ve 
mimarların müelliflik haklarını gasp 
etmek için her türlü girişimi dün olduğu 
gibi bugünde sürdürmektedir. TMMOB 
ve Odalarımız bu yöndeki haklı duruşunu, 
mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yetki 
ve haklarını korumak için mücadelesini 
güçlendirerek sürdürecektir.
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Muhittin Selvitopu
' Kentlerin planlanması fiziki yapılanması dendiğinde olmazsa 

olmaz mesleklerin başında Harita ve Kadastro Mühendisliği gelir. 
Son yıllarda çıkan yasalarda da yerel yönetimlerde teknik personel 

çalıştırılması anlamında zorunlu mesleklerden sayılmıştır. Harita ve 
Kadastro Mühendisi olmam tabi ki üstlendiğim tüm görevlerde ayrı

bir avantaj oluşturmuştur. '

Öncelikle bizleri röportaj için kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
1955 yılında Malatya’da doğdum. ilk, 
orta ve lise öğrenimimi Malatya’da 
tamamladım. 1974 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünde yüksek öğrenimime 
başladım ve 1980 yılında mezun 
oldum. Sırayla İstanbul Belediyesi, 
özel sektör (İNTES), İzmir Belediyesi, 
Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde değişik kademelerde 
görev yaptım. Zaman zaman siyasi 
çalışmalarım oldu. En son 2013 

Aralık ayında memuriyetten ayrılarak 
CHP’den belediye başkan adayı oldum. 
2014 yerel seçimlerinde CHP’den İzmir 
Karabağlar Belediye Başkanı seçildim. 
Halen bu görevim devam etmektedir. 

Bugün için genç meslektaşlarımız 
daha bilinçli tercihler yapabiliyorken, 
mesleğimizin daha az tanındığı 
yıllarda Harita ve Kadastro 
Mühendisliği mesleğini seçmeniz nasıl 
gerçekleşti?
Bilinçli seçtim. Ortaokul ve lisede 
eğitim gördüğüm yıllarda haritalara 
karşı bir merak uyandı. Daha 
sonra liseyi bitirip üniversite sınav 
müracaatında tercih yaparken bu 
bölümü de seçtim. O yıllarda tercihler 

sınavdan önce yapılıyordu. 1974 
yılında İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünü 
kazanarak eğitimime başladım ve 1980 
yılında mezun oldum.  Eğitim süresinin 
uzamasının sebebi o yıllarda toplumsal 
olaylar nedeniyle eğitime zaman zaman 
ara verilmesiydi.

İş hayatına başlangıcınızdan sonra 
geçen dört yılın sonunda Konak 
Belediyesi'nde çalışmaya başlayarak 
belediyeciliğe adım attığınızı biliyoruz. 
Bugüne kadar geçen süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Mesleğinizi 
uygulamak anlamında istediğiniz 
yerde misiniz? 
Çalışma hayatıma ilk olarak 1980 yılı 
Haziran ayında İstanbul Belediyesi’nde 
başladım. Aynı yıl işten ayrılarak 
İzmir Büyük İçme Suyu Projesini 
yapan İNTES firmasında çalışmaya 
başladım. Yaklaşık bir yıl sonra buradan 
da ayrılarak İzmir Belediyesi’nde 
görev aldım. 1984 yılında ülkemizde 
büyükşehir belediyeleri kurulmasıyla 
Konak Belediyesi’nde görevlendirildim. 
O günlerden bugüne geçen süreci 
değerlendirdiğimde, yoğun bir iş 
temposuyla geçtiğini düşünüyorum. 

Mesleki alanımıza giren imar 
uygulamalarının değişik alanlarında 
yoğun çalışmalarım oldu. Kamulaştırma, 
6785-42 ve 3194-18 uygulamaları, 
imar affı, yol projeleri, aplikasyon, kot, 
imar durumu, imar planlarının yapımı, 
halihazır harita vs. gibi her konuda 
yoğun mesleki uygulamalarım oldu. Bu 
işlerin birçoğunda birebir bazılarında 
dolaylı olarak çalıştım. 
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Özetle, mesleki alanımıza giren 
alanlarda hem mühendis olarak hem 
de yönetici olarak çalışmalarım oldu. 
Mesleki uygulamalar anlamında 
baktığımızda bilim ve teknolojideki 
gelişmeleri de dikkate alarak, kamudaki 
teknik hizmetin kalitesinin artırılması 
yönünde başardıklarımız olduğu gibi, 
eksikliklerimiz de oldu. Ancak harita 
mühendisliğinin yerel yönetimlerde 
önemli bir meslek disiplini olduğu artık 
herkes tarafından kabullenildi. Buna 
tüm meslektaşlarım gibi ben de katkı 
koymaya çalıştım.

Geçmiş dönemlerde Odamız 
kadrolarında çeşitli görev ve 
sorumluluklar üstlendiniz ve 
ayrıca İzmir Şubemizde yöneticilik 
yaptınız. Buradan yola çıkarsak, 
Odada sürdürdüğünüz yöneticilik 
deneyimlerinizden, belediyeciliğe 
taşıdığınız deneyimleriniz var mıdır, 
varsa nelerdir?
Meslek odası yöneticiliği yapmanın 
insanın kendisini geliştirmesinde 
önemli katkıları var. Öncelikle 
meslek alanındaki tüm sorunlarla 
karşı karşıyasınız, çözüm aramak, 
çözüm bulmak yöneticilerin 
görevi. Tabi ki bunu yöneticiler 
yapmayacak. Ancak meslek alanındaki 
dinamikleri harekete geçirerek, 
üniversitelerden, özel sektörden, 

kamudan yararlanarak çözümler 
üretilmektedir.  Süreç yönetici olarak 
size de katkı vermektedir. Yerel yönetim 
çalışmalarında bu tecrübelerden çok 
yararlandım. Özellikle de meslek 
odalarımızdaki çeşitli organizasyon 
tecrübelerinin faydasını çok gördüm.

Oda yöneticiliğiniz süresince ve 
şimdi sürdürdüğünüz yerel yönetim 
yöneticiliği sırasında uyguladığınız ve 
uygulamak istediğiniz projelerle ilgili 
neler söyleyebilirsiniz? Düşündüğünüz 
ve düşlediğiniz yerel yönetimleri bizlere 
tanımlayabilir misiniz ve bu model için 
yapılması gerekenler sizce nelerdir?
Yerel yönetimler hizmet kurumlarıdır. 
Yerel yönetimlerin kalitesinin 
artırılması iyi bir planlama ve iyi bir 
çalışma programıyla olanaklıdır. Alt 
yapının güçlendirilmesi, iyi bir kent 
planlamasıyla gerçekleştirilebilir. Nedir 
bunlar derseniz? Yeşil alanlar, spor 
alanları, kültür merkezleri, konut,  
ticaret,  ulaşımın planlanmasının 
öncelikle yapılması gerekir. Bu ilk 
aşamadır. İkincisi bu planlamanın 
uygulamasının sağlıklı yapılması, yani 
imar uygulamaları… Üçüncü aşama 
alandaki fiziki uygulamalar. Yolların, 
yeşil alanların, spor alanlarının, kültür 
merkezlerinin vs. yapımı. Dördüncüsü 
ise, kültürel ve sosyal faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi. 

Hayalimde bunları iyi planlayan, hayata 
geçiren ve kültürel sosyal faaliyetle 
halkıyla iç içe olan bir yerel yönetim 
oluşturmak var.  Özelde Karabağlar 
için değerlendirirsek, bu süreçle 
birlikte katılımcı, şeffaf, adaleti öne 
alan bir anlayışla, gelişen, sağlıklı 
dönüşen, iyileşen çağdaş bir kentin 
temel altyapısını oluşturmak olarak 
özetleyebilirim.

Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
ve mühendislerinin yerel yönetimlere 
katkı ve katılımları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Harita ve Kadastro 
Mühendisi olmanız, yerel yönetimlerde 
üstlendiğiniz görevlerde sizin için bir 
avantaj oluşturdu mu?
Harita ve kadastro mühendisliğinin 
yerel yönetimlerdeki katkısı yadsınan 
bir gerçek. Harita mühendisliği genel 
anlamıyla temel mühendisliklerden 
birisidir. Kentlerin planlanması fiziki 
yapılanması dendiğinde olmazsa olmaz 
mesleklerin başında Harita ve Kadastro 
Mühendisliği gelir. Son yıllarda çıkan 
yasalarda da yerel yönetimlerde teknik 
personel çalıştırılması anlamında 
zorunlu mesleklerden sayılmıştır. 
Harita ve Kadastro Mühendisi olmam 
tabi ki üstlendiğim tüm görevlerde ayrı 
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bir avantaj oluşturmuştur. En başta 
birçok yönleriyle kenti algılamamız en 
büyük avantajdır. 

İçinden geldiğiniz Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası'ndan 
yerel yönetimlere katkı anlamında 
beklentileriniz nelerdir?
Mesleki alanımızın en fazla uygulama 
bulduğu kamu kuruluşlarının 
başında yerel yönetimler gelmektedir. 
O nedenle CBS uygulamaları, 
kamulaştırma, kent planlaması, 
mülkiyet, imar gibi birçok konuda 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
yerel yönetimlere destek vermelidir. 
Zaman zaman mesleki alanımızla ilgili 
çıkarılan yasaların takip edilmesi, 
önerilerin sunulması odamızın önemli 
görevleridir. Bunlar yapılmaktadır 
ancak bu konulara daha da fazla 
yoğunlaşılmalıdır. 

Mesleğimizle ilgili bugün ve gelecekte 
ne gibi çalışmalar yapılmalıdır? 
Mesleğimizin ülkemizde ve 
dünyadaki durumu 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Bilim ve 
teknolojideki 
gelişmeler 
doğal 
olarak bizim 
mesleğimizi 
de etkilemektedir. 
Bu konuyu tabi ki en iyi 
inceleyecek kurumlar üniversitelerdir. 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
eğitimi veren üniversitelerimizin 
mesleki anlamda duyarlı 
olmaları, genç mühendisleri daha 

donanımlı yetiştirmeleri gerekir. 
Harita mühendislerine verilecek 
eğitim müfredatı, formasyon 
üniversitelerimizce iyi saptanmalıdır. 
Gelecekte kamu ve özel sektörde 
daha fazla gereksinim duyulacak 
mesleklerden birisi olacak diye 

düşünüyorum.

Sizin Yöneticiliğiniz 
sırasında da 
düzenlenmekte olan 
Odamız sürekli 
etkinliklerinden 

Yaz Eğitim 
Kampı'nın bu yıl on 

dördüncüsü yapılıyor. 
Kamplar hakkında, bunun genç 

meslektaşlarımıza kattıkları hakkında 
söylemek istedikleriniz nelerdir? 
Aynı zamanda bir sivil toplum 
kuruluşu olan odamızın her yıl 
düzenlemiş olduğu “Yaz Eğitim 
Kampları” şuan bir yerel yönetici olarak 
örnek aldığımız, uygulamaya çalıştığım 
örnek bir etkinliktir. Yine harita 
mühendisliğine aday arkadaşlarımızın 
birbirleriyle tanışmaları,  kaynaşmaları 
ülke sorunlarını kamp süresince 
birarada tartışmaları onların 
yetişmesine önemli bir katkı 
sağlamaktadır. Bence TMMOB 
bünyesindeki en önemli çalışmadır. 
Kamp bir paylaşma, ortak üretim, 

sosyal ve siyasal anlamda gençlerimize 
önemli katkılar sağlamaktadır. Mutlaka 
devam ettirilmelidir.  

Tüm genç mühendislere ne gibi 
önerilerde bulunabilirsiniz?
Tüm genç mühendis arkadaşlarımıza 
önerim, hangi konumda olurlarsa 
olsunlar çalışmalarını disiplinli, 
şeffaf, katılımcı bir anlayışla 
gerçekleştirmeleri, bilimi ve teknolojiyi 
aynı zamanda sosyal ve kültürel 
alanlardaki gelişmeleri takip edip, 
mühendisliğin aynı zamanda bir 
toplumsal sorumluluk da olduğunu 
unutmamalarını dilerim. Ve tüm 
arkadaşlara sizlerin aracılığıyla çalışma 
yaşamlarında başarılar dilerim.

Muhittin Selvitopu'na bizimle 
paylaştığı bu değerli bilgiler için 
teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler 
diliyoruz.

HKMO
Yayın Kurulu
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Özgecan Aslan Ortaçağ Zihniyetinin Kurbanıdır

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
öğrencisi Özgecan Aslan`ın, hunharca 
öldürülüp yakıldığının ortaya çıkması, 
kadın erkek, toplumumuzun tüm duyarlı 
insanlarını yasa boğdu.

Toplumun duyarlı insanları Özgecan‘la 
beraber bir kez daha öldü!

Uzatıp bükmeye gerek yok: "Biz bu hale 
nasıl geldik?" sorusunun yanıtı bellidir. 
Özgecan`ın katilini ve bu canavarlığı 

yaratan, çocuklarını bilimsel, laik, 
hümanist, çağdaş bir eğitim süzgecinden 
geçiremeyen eğitim sistemi ve bu eğitim 
sistemini her geçen gün gericileştiren 
siyasal iktidarlardır.
Kapitalizmin sömürüsünü genel olarak 
kadın "obje"si üzerinden sürdürdüğünü 
biliyoruz. Bu anlayışın ortaçağ 
anlayışlarıyla birleşmesi ise ortaya 
canavarlaşmış bir garabet çıkarmıştır. 
Kadınlarımızı, genç kızlarımızı "türban"a 
saklayarak "öteki"leştirmenin demokratik 
bir hak kabul edilmesinin de kadına karşı 
eylemlerin başlangıcı olduğu yadsınamaz 
bir gerçek haline gelmiştir.

Bu "hak"kı, -şimdilik- 6`ncı sınıf 
müfredatından çıkarılan "insanda üreme" 
konusu, karma eğitim karşıtı söylemler, 
etek boyu tartışmaları, erkeklerle 

kadınların sohbet etmesi, otobüse birlikte 
binmenin "tecavüzün hafifletici sebepleri" 
haline gelmesi izledi.

Biz çağdaş mühendisler olarak, 
Türkiye`yi bu karanlık ortama 
mahkum edenleri kınıyoruz. Gerçek 
bir demokrasinin, gerçek demokratik 
"hak"kın kadın özgürlüğünden, kadın 
erkek eşitliğinden geçtiğini biliyoruz.
Herkes iyi bilmelidir ki her türlü şiddet 
ve kadınlara yönelik saldırı son bulana 
dek, insanlarımızı insan gibi eğitecek 
çağdaş eğitim sistemi yerleşene dek, 
mücadelemiz devam edecektir.

Özgecan‘ımız bu mücadeleye ışık 
tutacaktır! Bu mücadele karanlıkla 
aydınlığın mücadelesidir!

HKMO
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Nasıl Unutulur…!
Bu topraklarda bilimin, sanatın ve 
felsefenin inceliklerini yaşatmaya ömür 
adamış insanlar, nefretin ve düşmanlığın 
habis ateşinde diri diri yakıldılar, 22 yıl 
geçti. 

Bu katliamı İslamcı kisvesiyle yapan 
caniler hiç bilmezler mi, kutsal 
kitaplarda, değil bir insanı, bir karıncayı 
yakarak öldürmek en büyük günah 
sayılmıştır. 35 kişi yanarak ölürken 
sanıkların vicdanlarında en ufak bir 
acıma hissi uyanmamıştır. Katillerin 
içlerindeki kin ve nefret, Cumhuriyet 
rejimine ve rejimin getirdiği 
devrimleredir. 

HKMO olarak, bu topraklarda her 
türlü şiddete ve katliama alet olanları 
lanetliyor, etnik ve dinsel boğazlaşmaya 
yol açacak her türlü girişimi şiddetle 
kınıyoruz.
Bir daha yaşamamak için unutmamak 
gerektiğinin bilincindeyiz. 

Yakıldılar ama ölmediler çünkü onların 
isimlerinden evrensel değerler taşınıyor, 
onların yüreklerinden toplumsal barışın 

umut dolu nüveleri saçılıyor, onların 
kaleminden sanatın ve düşüncenin iflah 
olmaz güzelliği yaşıyor. 

Yakıldılar ama ölmediler çünkü insan, 
kalbi durduğunda değil, unutulduğunda 
ölüyor. 

Canlarımızı unutmadık, 
unutturmayacağız…!
…
Sesime ayrılıklardan bir gömlek diktim
Ölümü tastamam ezberledim de geldim 
…
Ömür boyu tarayıp ördüğüm şu zamanı 
Benden sonra başıboş ortalıkta bırakma 
…
Kekik bile kendince kokarken; 
Bir tortu kalmıştır geriye, 
Ben bildiğim o senden… 
…
Ölsem ayıptır sussam tehlikeli; 
Çok sevmeli öyleyse, çok söylemeli
(Metin Altıok, 1940-1993)

HKMO
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Suruç, Diyarbakır ve 10 Ekim Ankara. Unutmayacağız!

HKMO
Ekim 2015

7 Haziran seçimlerinin hemen 2 gün önce. Diyarbakır’da 
bir siyasi partinin mitinginde patlatılan bombalar ve 
yitirdiğimiz canlar… 

20 Haziran Suruç, yitirdiğimiz 34 güzel yürekli genç… 

10 Ekim Ankara… “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi” 
demek için toplanan on binler 10 Ekim sabahı Ankara’da 
bombaların sesleri ile Türkiye tarihinin en büyük katliamı 
ile karşılaştı. 103 pırıl pırıl insanımız feci şekilde hayatını 
kaybetti, 58’i ağır olmak üzere 441 kişi yaralandı.

5 Haziran Diyarbakır

İnsanların aileleri ve çocuklarıyla gelerek doldurduğu 
miting alanına sanki bir nevruz kutlamasını, düğün 
havasını aratmayan bir atmosfer hâkimdi. İnsanlığın en 
değerli kazanımlarından olan seçme ve seçilme hakkının 
kullanılmasından hemen iki gün önce on binlerce insanın 
içinde patlattılar bombalarını.

20 Haziran Suruç

Ülkemizin sistematik bir şekilde Ortadoğu'da 
faaliyet gösteren terör örgütlerinin lojistik merkezine 
dönüştürülmesiyle ve Komşularımızla sıfır sorun 
politikasından çıkıp, çevremizin yangın yerine 

dönüştürülmesine uzanan bu yolda ateş artık evimize 
sıçradı ve ellerinde kitaptan, oyuncaktan başka hiçbir şey 
olmayan güneş yüzlü çocukları, 34 gencimizi katlettiler.

10 Ekim Ankara

Bu patlamalar ve ülkemizin bu kadar ayrıştığı bir ortamda 
barış isteyen on binler Ankara’da 10 Ekim günü bir defa 
daha terörün ihaneti ile karşılaştı. Başvurusu Ankara 
Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), 
bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.  Ama onlar 
barışı istemediler. Halaylarımızla, üzerinde özgürlük 
yazan pankartlarımızla, “Barış Hemen Şimdi” yazan 
dövizlerimizle miting alanındayken binlerce polisin gözü 
önünde patlattılar bombalarını. 

Güvenlik zafiyetinin olmadığını iddia edenleri, istifalar 
hakkında televizyonda gülenleri, ülkedeki kaos ortamını 
tek parti iktidarı olmamasına bağlayanları unutmayacağız.
Roboski’de 34, Reyhanlı’da 54, Diyarbakır’da 4, Cizre’de 22, 
Suruç’ta 33 insanımızı katleden bu bombaları, bu cellatları 
tanıyoruz öncesinden.

Acımız ve öfkemiz büyük. Savaşa, teröre, katliamlara inat, 
barışı, kardeşliği, bir arada ve insanca yaşamı savunanlara 
yönelik bu kalleşçe saldırıları lanetliyor ve tüm halkımıza 
başsağlığı diliyoruz. 

Dikkat! Başkentte Boğulabilirsiniz
On dakikalık yağmur Ankara‘yı felç 
etmek için yeterli oluyor. Yirmi yılı 
aşkındır Melih Gökçek tarafından 
yönetilen Ankara, olağan yağmurlara 
bile dayanamıyor.

Her yağmur felakete dönüşüyor, 
caddeler ve sokaklar sel altında 
kalıyor.

En tepedeki sorumlu ise, her 
zaman yaptığı gibi, bahaneler 
üretiyor ve "hiçbir altyapı buna 
dayanamaz" diyerek suçu doğaya 
yüklüyor. Derelerin yoğun olduğu 
Ankara, yağmur suyu drenaj 
sistemi oluşturulmadan, kent 

bütününde yollar bazında kırmızı kot 
uygulamaları hayata geçirilmeden, 
dere ıslah çalışmalarından, yeşil 
alanlardan yoksun, altyapısız, 
plansız ve programsız bir şekilde 
büyütülüyor.

Dere yatakları imara açılıyor, kentsel 
yaşam alanları rant alanlarına 
dönüştürülüp yapılaştırılıyor.

Sonuçta, olağan yağmurların bile 
toprakla buluşarak emilmesi ve 
taşınması imkansız hale getiriliyor. 
Bütün bunlar Ankara‘nın yıllardır iyi 
yönetilmediğini kanıtlıyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak bir kez daha ifade etmek 
istiyoruz ki, mühendislik mesleği, 
doğaya uyumlu, bilimsel, teknik 
ve sanatsal çalışmaların bütününü 
kapsar.

Mühendislik bilimlerinden 
yararlanmayı bilmeyen yöneticilerin 
elindeki kentlerde olağan mevsimsel 
yağmurların felakete dönüşmesi 
kaçınılmazdır. Ankara‘da yaşanan 
sel felaketleri ‘‘Takdiri Doğa değil, 
takdiri İdare‘‘dir. O da bellidir.

HKMO
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Terör Mühendisi Ayırmıyor...

HKMO
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Hatay`ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi‘nin Amanos 
dağları eteğindeki yüksek gerilim hattına teröristler tarafından 
yerleştirilen mayının patlaması sonucu iki elektrik mühendisi 
meslektaşımız ağır yaralandı. Elektrik mühendisi İrfan Sofuoğlu 
ve Fatih Acar, üç gün önce bombalanmış yüksek gerilim hattını 
bölge halkının daha fazla elektriksiz kalmaması için tamir 
etmek üzere görevlerini yapmaya gittiklerinde hain tuzakla 
karşılaştılar. İrfan Sofuoğlu bacağını kaybetti, Fatih Acar 
başından ağır yaralandı.

Bu vesileyle, tekrar ve tekrar haykırıyoruz: Terör bir çıkmaz 
yoldur, terör kalleşliktir, terörle bir yere varılamaz, terörle hak 
alınamaz. 

Yaralı mühendis arkadaşlarımıza ve Elektrik Mühendisleri 
Odası‘na Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak geçmiş 
olsun diyoruz.

HKMO
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17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 
03:02‘de meydana gelen, Kocaeli / 
Gölcük merkezli deprem Richter 
ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğündeydi. 

17 Ağustos 1999 depremi, gerek şiddeti, 
gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse 

sebep olduğu maddi kayıplar açısından 
son yüzyılın en büyük depremlerinden 
biridir. Ülkemizi hem maddi hem 
manevi açıdan derinden etkilemiştir.

Biz Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak bir daha böyle acıların 
yaşanmaması için üzerimize düşen 
görevi her zaman yerine getirdik, 
getirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin en önemli deprem araştırma 
merkezi başkanlığına Odamız Jeodezi 
ve Navigasyon Komisyonu Başkanı 
meslektaşımız seçilmiştir. Boğaziçi 
Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Haluk Özener bu görevi 
layıkıyla yerine getirecektir.
Sayın Özener, "17 Ağustos 1999 
depremi"yle ilgili son yaptığı 
açıklamada, depremi önceden 
belirleyebilmek için ülke kaynaklarından 
yararlanmanın yanında ABD`den 
Japonya`ya dek birçok ülkeyle işbirliği 
içinde olduklarını da belirtmiştir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi`nde 
kaybettiğimiz vatandaşlarımızı 
unutmadık, yürek yangınımız sürüyor; 
onları saygıyla ve acıyla anıyoruz.

Bir Zeytin Dalının Hatırına

Barış, yaşamı savunmaktır.

Barış, "düşmanların" değil, "düşmanlığın" 
ortadan kalkmasıdır.

Barış, toplumca satın alabileceğimiz bir şey 
değil, bir mücadelenin eseridir.

Barış, "ötekilere" değil, önce kendimize, 
nefretimize ve önyargılarımıza vereceğimiz 
bir savaşın ardından gelecektir.

Barış, gücün ve güçlünün safına 
katılmakta değil, adaleti ve merhameti 
aynı anda savunmaktadır.

Barış, boyun eğmeyi değil, koşulsuz 
sevmeyi erdem kılar.

Barış, bir "ütopya" değil, halkların ihtiyacı 
olan bir "gerçeklik" tir.

Barış, özgürlüğün temelidir ve özgürlük, 
öncelikle nefes almaktır.

Barış, aklı ve yüreği zede almamış her 
toplumun en doğal ülküsüdür.

Barış, halkların kardeşliğidir ve halklar 
birbirine düşman değildir.

İnsanlığa yakışır en güzel duygularla bu 
listeyi uzatabiliriz. Kısacası söylemek 
istiyoruz ki barış içinde yaşamak 
için, barışı savunmak boynumuzun 
borcudur, özellikle de savaş isteyenlerin 
her şeye hükmettiği bir dünyada ve bir 
zamanda… İnsan olarak kutlanacak en 
değerli gün, 1 Eylül Dünya Barış Günü 
kutlu olsun…

HKMO
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17 Ağustos Depreminde Kaybettiklerimizi Unutmadık
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Katil Doğa Değildir…

Artvin‘in Hopa, Arhavi ve Borçka 
ilçelerinde yoğun yağış 9 insanımızın 
yaşamını yitirmesine, çok sayıda 
yaralanmalara ve bölgede büyük 
maddi kayıplara neden oldu. 

Meteorolojinin tahminlerinin 
üstünde yağan yağmur kısa sürede 
yoğun bir sel felaketine, heyelanlara, 
binaların ve yolların çökmesine ve 
kapanmasına neden oldu. Hopa`da 
ekmek ve içme suyu ihtiyacı had 
safhada.  

Bilindiği üzere, Karadeniz bölgesi 
son yıllarda sık sık sel ve heyelan 
felaketleri yaşıyor. 2009 yılında 
Artvin Borçka‘da 5 kişi, 2010 
yılında Rize Gündoğdu‘da 12 kişi sel 
sularında ve heyelan altında kalarak 
ölmüşlerdi. 

Bölgede son 10 yıl içerisinde 100‘e 
yakın insanımız bu şekilde hayatını 
kaybetti. Diğer felaketlerde olduğu 
gibi, Artvin`de yaşanan son olayda 
da sorumluluğu bulunan merkezi ve 

yerel yöneticiler, yaşananlara doğal 
afet ve kader dediler. 
Geçmişten beri bilimsel verilerle 
yetkilileri uyaran odalar, bilim 
insanları ve dernekler maalesef 
bir kez daha haklı çıktı. Bilimsel 
temellerden ve mühendislik 
tekniklerinden uzak, ranta dayalı ve 
yaptım oldu yaklaşımlarıyla yapılan 
projeler bu olayların yaşanmasındaki 
en önemli etkenlerden birisidir.

HES yapılarak dere yataklarının 
doğal yapısının bozulması, derelerin 
hafriyatla doldurulması ve doğal 
havza yapısının bozulması,

Dere ıslahı adı altında dere 
yataklarının daraltılması ve 
betonlaştırılması,

Mühendislik tasarım hatalarıyla 
dolu olan Karadeniz sahil yolundan 
dolayı denizle buluşamayan dereler, 
suyun yolun altından geçerek 
denize ulaşmasını sağlayacak sanat 
yapılarının çalışmaması ve bölge 

halkının defalarca başvurusuna 
rağmen özellikle tıkanmış menfezlerin 
bakımlarının yapılmaması,

Yol yapımı için kullanılan taş ve kum 
ocaklarındaki hesapsız patlatmalar 
projesiz açılan galeriler sonucunda 
doğal zeminde oluşan tahribatlar,
Çok eskiden beri sulak alan olan ve 
yoğun su toplayıp bunu kendi kendine 
toprağın altına tahliye eden yerlerin ve 
dere yataklarının imara açılması,

Geçmişte yapılan bütün uyarılara 
kulak tıkanılması ve uyarı yapanların 
servet düşmanlığı vatan hainliğiyle 
suçlanması,

Bu noktaya gelinmesindeki başlıca 
kilometre taşlarındandır.

HKMO olarak hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor 
ve yaraların sarılması hususunda 
kendilerinin yanında olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz.

Sorumlunun doğa olmadığını,  
doğanın katili olanların bugün ölen bu 
insanlarımızın da katili olduğunu bir 
kez daha belirtip sorumluları hesap 
vermeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HKMO
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Acı İçindeyiz …
Ülkemiz hızla bir felakete sürükleniyor. Yangın giderek büyüyor.
İktidarın kendinden görmediği her kesime uyguladığı baskılarla adeta bir korku devletine dönüştürülmek istenen 
ülkemizde, gencecik ve yoksul insanlarımız ölüyor, ocaklar sönüyor, hayaller tükeniyor. Resmi açıklamada tam sayı 
verilmemesine karşın, basından öğrenebildiğimize göre, Dağlıca`da 21 asker şehit düştü. Bazı askerler kayıp.
Onlarca  yaralı var.
Söylenecek söz bulamıyoruz. Acı içindeyiz. 
İktidarlarını sürdürmek için halkı bölüp birbirine düşürmek isteyenler bilmelidirler ki, oyunları bozulacaktır. 
Koşullar ne kadar zor olursa olsun barışta ve kardeşlikte ısrar ediyoruz.
Hepimizin başı sağ olsun... HKMO

Eylül 2015

HKMO
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AKP TMMOB’ye Saldırırken Öldürücü Darbeyi Mühendis, Mimarlar Almaktadır
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TBMM‘ye sunulan "Yabancı İstihdamı Kanunu" tasarısı 
üzerine 11 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

AKP TMMOB`ye Saldırırken Öldürücü Darbeyi 
Mühendis, Mimarlar Almaktadır

AKP`ye Soruyoruz, Seçim Öncesi Seçim Yatırımı Olarak 
Hangi Ülke ve Sermaye Lobilerinin Desteğine İhtiyaç 
Duymaktasınız ki, Ülkenin Sınırlarını Kaldırıyorsunuz?

TBMM`ye Başbakan imzası ile sunulan "Yabancı 
İstihdamı Kanunu" tasarısı, ancak bir sömürge ülkesine 
dayatılabilecek koşulları içermektedir. Yabancıların lehine 
kendi vatandaşı aleyhine bir yasa tasarısı düzenleyip ülke 
parlamentosuna sunmak ortalama bir aklın alamayacağı/
kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle, bu yasayı 
yerli bir aklın hazırladığına inanmak ancak saflıkla 
mümkündür.

Yurttaşlarının çalışma yaşamını geliştirmek, çalışanları 
ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği 
önlemeye uygun ekonomik ortam yaratmakla yükümlü 
olan Devletin, yabancı kişilerin çalıştırılmasını, 
uluslararası hukuka uygun olarak ve nesnel koşullarla 
sınırlamak yetkisine sahip olması ve bu bağlamda 
yabancıların çalıştırılmasının izne bağlı kılınması, 
kaynağını Anayasa‘da bulan zorunlu önlemlerdir. 
Meclis`e sunulan yasa taslağındaki düzenlemede ise 
bunun tersine, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları 
içinde çalıştırılmasında, kendi vatandaşlarına göre 
ayrıcalıklı kurallar getirilmektedir. Bu durumu, anayasal 
kurallarla ve kamu yararı, kamu düzeniyle bağdaştırmak 
olanaksızdır.

Bu yasa tasarısı,

1.Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik 
veren,
2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan 
istemeyen,
3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde 
yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,
4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite 
mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye 
getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu 
dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı 
mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,
5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların 
uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi 
ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü 
açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı 
yaratan,
7. Yabancılara nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni 
dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,
8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan 
vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan 
çalışma hakkı veren,
9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm 
getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Ayrıca, bu yasa kapsamında TMMOB yine 
unutulmamıştır. TMMOB Yasası`nın yabancı mühendis 
ve mimarın taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak 
kaydıyla TMMOB`nin görüşünün alınmasını koşul olarak 
düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Bunun açık anlatımı, yabancı uyruklu mühendis ve 
mimarlardan denklik belgesi istenmeyeceği, kendi 
ülkesinde meslek icra yetkisine sahip olup olmadığının 
denetlenmeyeceğidir. Yurt dışında eğitim almış Türk 
vatandaşı mühendis ve mimardan denklik belgesi 
istenirken yabancı uyruklu meslek mensubundan 
istenmeyecektir.

Meclis`e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye 
akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak 
anlamına gelmektedir.

AKP`ye Soruyoruz, Seçim Öncesi Seçim Yatırımı Olarak 
Hangi Ülke ve Sermaye Lobilerinin Desteğine İhtiyaç 
Duymaktasınız ki, Ülkenin Sınırlarını Kaldırıyorsunuz?

Yabancı hizmet sunucularına mütekabiliyet koşulu 
olmaksızın kapıların bir kez açılması demek bir daha 
kapanmaması demektir. Bir kez açtığınız kapıyı tekrar 
kapatmaya kalkıştığınızda bu ülkeyi uluslararası tahkim 
mahkemelerinde belini doğrultamayacağı tazminatlarla 
yüz yüze bırakırsınız. Bu da yalnızca hükümetinizin değil, 
bundan sonra gelecek bütün hükümetlerin iradesinin 
ebediyen ipotek altına alınması demektir.

AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını ivedilikle gündemden 
kaldırmalıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HKMO
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TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, 
Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan‘ın vahşice 
öldürüldüğü Mersin‘e giderek TMMOB Adana ve Mersin 
İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da 
katılımıyla Mersin Forum Alanı‘nda kadına yönelik şiddet 
ve kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasından sonra Özgecan Aslan‘ın ailesine 
taziye ziyaretinde bulunuldu. Aileyle görüşmenin 
ardından TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak Özgecan 
anısına açılan deftere de yazı yazıldı.

Özgecan`ı, Bir "CAN"IMIZI Daha Yaktılar!

Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız!

Gitmesin kulaklarınızdan,
Büyüdükçe büyüsün çığlıklar.
Kapanmasın gözleriniz
Uykuya hasret kalsın akşamlar.
Kör gözlere, sağır kulaklara inat
İsyan bu!
Dinmeyecek acısı yüreklerde,
Renklerimizle
Açtıkça açacağız
her yerde…

"Kızımım tek suçu minibüse binip eve gelmek miydi?" 

"Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi" 
diyen ÖZGECAN`ın annesinin sözleri çınlasın 
kulaklarımızda ve göz yummayalım bundan sonra hiçbir 
yürek acısına.

Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimize 
vahşice saldırıldı, yakılarak katledildi. Bu vahşet, 
haklı bir toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-
erkek duyarlı herkesin haklı tepkilerine neden oldu. 
Zira AKP‘nin "yeni Türkiye"si, kadınların sürekli 
olarak aşağılandığı, ikincilleştirmenin sistematik hale 
geldiği, kadın cinayetlerinin yüzde 1.400 arttığı, kadın 
bedeninin, kimliğinin ve emeğinin bir bütün olarak 
sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın cinayetlerinin ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı; sokaklarında 
Türkiyeli-Suriyeli kadın ve çocukların dilenci yapıldığı ve 
pazarlandığı bir ülke haline gelmiştir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin 
her geçen gün artarak yükseldiğini çok değil, daha 2 ay 
önce, 25 Kasımda, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü"nde söylemiştik. 
Kadına yönelik şiddetin, olağan, günlük hale gelmesinin 
nedeni; içinde yaşadığımız bu coğrafyada savaşın ve 
şiddetin etkileri bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken, 
AKP yönetimindeki devletin, inatla, ısrarla vahşi 
kapitalizmin uygulamalarını hayata geçirmesi ve özellikle 
dini referanslarla güçlendirerek kurumsallaştırdığı kadın 
düşmanı politikalarıdır.

Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!
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İktidar, "erkek kadın fıtratının farklı olduğu" yaklaşımı ile 
kadına yönelik anlayışının çerçevesini çiziyor.

Erkek egemen bakışın yansıdığı yargı, 26 kişinin tecavüz 
ettiği  13 yaşında kız çocuğu için "istese karşı koyabilirdi" 
kararı vermekten imtina etmiyor.

Kadınlara sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam biçimi olarak 
dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller "öldürme 
hakkımı kullandım" diyecek kadar pervasızlaşıyor. Dün 
Güldünya`yı, bu gün de Özgecan Aslan`ı katlediyor.

Özgecan`ın katili; diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi, 
devletin hemen her kademesinde ve kurumunda yer bulan 
kadın düşmanı gerici ve baskıcı anlayıştır.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; iktidara geldiği günden 
beri, açıkça "kadın erkek eşit değildir", "kızlı erkekli aynı 
merdiveni kullanıyorlar, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, 
her kürtaj bir Uludere`dir" demekte hiçbir sakınca 
görmeyen; kahkaha atmayı iffetsizlik olarak gören; hamile 
kadınların sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan, "annelik 
bir kariyerdir" diyerek anneliğin kazandırdıklarıyla, 
sadece erkeklerin adaletine sığınarak var olabileceklerini 
söyleyen; "tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet 
bakar", "tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masumdur" diyebilen; kadına yönelik şiddetin değil, 
konuyla ilgili çıkan haber sayısının arttığını iddia edebilen 
AKP`dir.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; kadın istihdamının 
engellenmesine yol açan, kadının kimliğini yok eden, 
aile içine hapseden ve kadın bedenini namus kavramının 
odağına koyan anlayışı/yaşam biçimini topluma bir model 
olarak dayatan iktidardır.

Bizler, TMMOB`li kadınlar olarak, evde sokakta ya da 
çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, 
şiddet ve sömürünün arkasında erkek egemen anlayışın 

olduğunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, 
inancımız, statümüz, yaşımız farklı olabilir ama maruz 
kaldığımız sömürü, baskı ve şiddet aynıdır.

Bizi yok sayan, emeğimiz ve bedenimiz üzerine 
çöreklenen bu erkek egemen tahakkümünü, eşitliğin değil 
adaletin savunulması gerektiğini söyleyenlerin adaletini 
reddediyoruz.

TMMOB olarak; bu zulüm, bu işkence, bu karanlık 
dünyanın karanlık yüzleri çekin ellerinizi üzerimizden 
diyerek, ÖZGECAN`ın canına kıyanları, bedenini 
yakanları, şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

TMMOB üyeleri, kadınların ülke genelinde düzenleyeceği 
eylemleri destekleyecektir.

Kadına yönelik sömürüye, tacize, tecavüze ve şiddete 
karşı kadın erkek omuz omuza, yaşamın her alanında 
mücadeleye devam edeceğiz.

Yasta Değil, İsyandayız, Kadın Cinayetlerinin Hesabını 
Soracağız!

Susmadık Susmayacağız, Tecavüze Sessiz Kalmayacağız!

Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

Bu Ülkede Faşizmin Adıdır 12 Eylül
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 
Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Bu Ülkede Faşizmin Adıdır 12 Eylül

12 Eylül`ün üzerinden otuz beş yıl geçti. Halkına karşı 
sorumlulukları olan bu ülkenin mühendisleri, mimarları, 
şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB ve bağlı Odaları, 
bugün de sonuçları AKP eli ile sürdürülen 12 Eylül`ü 
yargılamaktadır: Faşizmin adıdır 12 Eylül.

TMMOB 12 Eylül`ü Neden Yargılıyor?

TMMOB kendi meslek alanları üzerinden ülkenin 
bugününü tanımlarken, bugünün oluşumunu sağlayan 
bu ülkenin dününü anlamak, tanımak ve yorumlamak 
durumundadır. Bu nedenle TMMOB, 12 Eylül`ü 
yargılamaktadır.

70‘li Yılların Sonlarında Ülkenin Görünümü Nasıldı?

70`li yılların son yarısında Türkiye siyasetinden 
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ekonomisine, günlük yaşantının her noktasına kadar 
tarihinin en bunalımlı günlerini yaşıyordu. Ekonomi 
iflastaydı. Döviz yokluğundan gerekli girdi malları 
alınamıyor, dış borçların faizleri bile ödenemiyor, temel 
tüketim malları bulunamıyordu. Dış borçların ödenemez 
hale gelmesinde IMF, OECD ve benzeri kuruluşlar, ekonomi 
programlarını iktidarlara dayatıyordu. Emperyalizm, 
yarattığı borç tuzağı ve "istikrarlı Türkiye" demagojisi ile 
ülkeyi baskılarına boyun eğme zorunda bırakıyordu. Kamu 
harcamalarının kısılması, sıkı para ve bütçe uygulamaları, 
KİT ürünlerine zam, yüksek oranlı devalüasyon, maaş 
ve ücret kısıtlamaları, düşük taban fiyatı belirlemeleri, 
dayatılan ekonomik istikrar programını oluşturuyordu. 24 
Ocak kararları diye bilinen "Ekonomik Önlemler Paketi" 
işte bu günlerde gündeme getirildi. IMF‘nin de işaret 
ettiği şekilde ekonomik bunalımın yükü bu şekilde emekçi 
halkın üzerine yıkılacaktı. Siyasetin görünümü ise tam 
anlamıyla bir kriz şeklinde idi. MC hükümetlerinden sonra, 
yükselen halk muhalefetini bastırmanın yolu olarak faşist 
çeteler ortalığa sürülmüş, işyerleri, okullar, mahalleler ve 
fabrikalarda teslim alma saldırıları günlük olağan işler 
haline getirilmişti. Devrimci demokrat insanlara, aydınlara, 
gazetecilere, öğrencilere karşı saldırı, cinayet ve katliamlar 
düzenleniyordu. Kahramanmaraş, Çorum ve Malatya‘da 
gerici ayaklanmalar tertipleniyor, mezhep ayrılıkları 
körükleniyor, saldırılarda onlarca insan topluca imha 
ediliyor, binlercesi yaralanıyordu. Öte yandan cana yönelik 
saldırılar, hemen karşıtını yeşertiyor, direnme eğilimlerinin, 
karşıt örgütlenmelerin oluşumunu beraberinde getiriyordu. 
Teslim olmamaya, direnmeye, muhalefetin örgütlenmesine 
yönelik çabalar da çığ gibi büyüyordu. Sonuçta kentlerin, 
kasabaların, köylerin, mahallelerin, okulların bölündüğü, 
siyasal cinayetlerin ve katliamların gündelik olaylar haline 
geldiği, bunlara karşı da direnmenin kitleselleştiği bir 
tabloydu görülen.

Aslında, Yaşananlar Nasıl Anlaşılır Hale Gelir?

Bizim gibi ülkelerde özellikle 2. Büyük Emperyalist 
Paylaşım Savaşından sonra olan bitenler, ancak 
emperyalizme bağımlılık olgusu ile birlikte anlaşılır hale 
gelir. Ülkemizin önemli tüm sorunlarının ya da önemli 
olaylarının arkasında emperyalizme bağımlılık olgusunun 
yarattığı nedenler vardır. Tarihsel gelişimi içinde, ülke 
içi dinamikler eliyle, burjuva demokratik devrimlerinin 
yapılamamış olması, sanayi devrimlerinin yapılamaması, 
aksine, dışa bağımlı nitelik taşıyan ekonomi politikaları ile 
kapitalizmin geliştirilmeye çalışılması, emperyalist sömürü 
ve bağımlılık ilişkisini de beraberinde getirmiştir. Sömürü 
ilişkilerine göre şekil alan yapı, sağlıklı bir sanayileşme 
ve kalkınma sağlamadığı gibi, aksine sürekli sistem içi 
ekonomik krizlerin oluşumunu getirmektedir. Ekonomik 
krizlerin faturası doğal olarak emekçilere kesilecek ve 

sonuçta siyasi ve toplumsal kriz doğal bir olgu olacaktır. 
Ekonomik anlamda emperyalizme bağımlılıkta, siyasal 
yapıların da bağımlılık ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. 
Bu da bizde ve bizim gibi ülkelerde demokrasinin 
gelişimin de dışa bağımlılığını gündeme getirmektedir. 
Demokrasinin gelişememesinin de esas nedeni budur. 
Şimdi olduğu gibi o dönemin de büyük emperyalist efendisi 
Amerika`dır. 12 Eylül ve 12 Eylül öncesi yaşananlar da ABD 
emperyalizminin ve onların işbirlikçilerinin sömürüye 
dayalı politikalarını ülkemizde yaşama geçirmeleridir. 
12 Eylül, ABD emperyalizmin çıkarları doğrultusunda 
gündeme getirilmiştir. Dışa bağımlılıktan oluşan ve dışa 
bağımlılıktan oluşacak ekonomik krizin halkın omzuna 
yıkılması için gündeme getirilmiştir. Süre giden sömürü 
düzeninin sermaye lehine onarılması yönünde; halkın 
yükselen muhalefetinin bastırılması için gündeme 
getirilmiştir.

12 Eylül`de Ne Oldu?

650.000 kişi gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. Açılan 
210.000 davada 230.000 kişi yargılandı. 71.000 kişi TCK`nin 
141, 142 ve 163. maddelerinden, 98.000 kişi "örgüt üyesi 
olmak" suçundan yargılandı. 23.000 kişiye 0-1 yıl, 10.700 
kişiye 1-5 yıl, 6.100 kişiye 5-10 yıl, 2.390 kişiye 10-20 yıl, 939 
kişiye 20 yılın üzerinde ve 630 kişiye ömür boyu hapis cezası 
verildi. 7.000 kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam 
cezası verildi, idamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis‘e 
gönderildi, idam cezası verilenlerden 50`si asıldı. 388.000 
kişiye pasaport verilmedi. 30.000 kişi "sakıncalı" olduğu için 
işten atıldı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 kişi 
"siyasi mülteci" olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir 
şekilde öldü. 171 kişinin "işkenceden öldüğü" belgelendi. 
14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi "kaçarken" vuruldu. 95 
kişi çatışmada öldü. 73 kişiye "doğal ölüm raporu" verildi. 
43 kişinin "intihar ettiği" bildirildi. Cezaevlerinde toplam 
299 kişi yaşamını yitirdi. 937 film "sakıncalı" bulunduğu 
için yasaklandı. 23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 400 
gazeteci için toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi. 40 ton 
gazete ve dergi yakıldı. 12 EYLÜL NE DEMEK? 24 Ocak 
kararlarının uygulanmaya sokulması demek. IMF demek, 
Dünya Bankası demek, insanımızın tümüyle teslim alınması 
demek. Onların çocuklarının işi bitirmesi demek, işkence 
demek, tecavüz demek, hapishane demek, baskı demek, 
zor kullanmak demek. DAL demek, Mamak demek, Metris 
demek, Diyarbakır cezaevi demek. Asmayalım da besleyelim 
mi demek. 12 Eylül hukukunun yaratılması demek.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

39www.hkmo.org.tr



TMMOB’den Haberler
Harita Bülteni Kasım 2015

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 12-13 Ekim Günleri Grevdeyiz!

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi‘ni kana bulayan katliamın 
ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri TTB‘de 
ortak basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel`in katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı protesto 
etmek için yarından (11 Ekim) itibaren yas ve 12-13 Ekim 
tarihlerinde tüm Türkiye‘de grev ilan edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Dr. Bayazıt İlhan, faşist katliamı protesto etmek için 3 gün 
yas 2 gün grev ilan ettiklerini bildirdi. TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de, ilk olarak alanda yaşamını 
kaybedenlerin sayısının 68, daha sonra ağır yaralı olarak 
kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını kaybedenlerin sayısının 
29 olduğunu ve toplam 97 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 
Demirdizen, yaralıların sayısının da 400‘ü aştığını kaydetti.

10.10.2015
Basın Açıklaması
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek 
İçin Yarından İtibaren
Yastayız/12-13 Ekim Günleri Bütün Türkiye`de Grevdeyiz!

Bugün Ankara`da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için 
toplanmıştık.
Türkiye`nin dört bir yanından gelmiştik.
Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.
İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların 
sesini duyurmak için gelmiştik.
"Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!" demek için gelmiştik.
Saray`ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere "Dur!" demek 
için gelmiştik.
Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve 
demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.
Başvurusu Ankara Valiliği`ne yapılmış (ve Valilikçe uygun 
görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla 
ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar 
bombaları.
Türkiye`nin göbeğinde, Ankara Garı`nın, binlerce polisin gözü 
önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını 
kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.
Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs`ta Adana ve Mersin`deki, 5 Haziran`da 
Diyarbakır`daki, 20 Temmuz`da Suruçtaki patlamalardan 
tanıyoruz; "aynı seriden" olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.
Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde 
kursaklarında kalanlardır.
Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa 
sürükleyenlerdir.
Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım 
seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.
Katiller; aylardır AKrep`lerle, TOMA`larla, tanklarla, toplarla 
ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.
Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç 
yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.
Amaçları; Gezi İsyanı`ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen 
milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray`daki 
iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara 
sesleniyoruz:

Bütün Vahşetinize, Bütün Şiddetinize, Bütün Katliamlarınıza 
Rağmen Eşit, Özgür, Demokratik Bir Ülkede Bir Arada Yaşamı 
ve Barışı Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara 
sesleniyoruz:

Korkmayacağız, Yılmayacağız, Unutmayacağız ve 
Affetmeyeceğiz!
Döktüğünüz Kanda Boğulacaksınız! 
Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek 
İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-
Salı Günleri Bütün Türkiye`de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi 
Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa 
Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa 
Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği HKMO

Ekim 2015
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FIG 2018 Kongre Direktörümüz Dr. Orhan Ercan Bulgaristan GEOMEDIA 
Dergisine Röportaj Verdi

FIG 2015 Sofya Çalışma Haftası Odamız açısından pek çok 
etkinliğe evsahipliği yapmıştır.

FIG Danışma Kuruluna katılıp sunum yapılması, stand 
alanımızda yabancı-yerli pek çok meslektaşımıza iletişimde 
bulunulması, diğer ülkelerin Odaları ile ikili görüşmeler 
yapılması, Genel Kurul kapanış oturumunda FIG 2018 içerikli 
bir sunum yapılması, Sofya Büyükelçimizi ziyaret ederek FIG 
ve detayda FIG 2018 konusunda bilgilendirme yapılması, 
Büyükelçimize Açılış Konuşmaları esnasında hitap imkanı 
sağlanması, talepleri üzerine Bulgaristan Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanını ziyaret ve bu kapsamda mesleki 
deneyimimizi sayın Bakanla paylaşma bu etkinliklerden 
bazılarıydı.

Bunların yanısıra, Çalışma Haftası kapsamında FIG 2018 
Kongre Direktörümüz Dr. Orhan ERCAN Bulgaristan 
"Geomedia" dergisine bir röportaj vermiş olup, bu röportaj 
derginin Haziran 2015 sayısında yayımlanmıştır. Kongre 
Direktörümüz bu röportajda, FIG 2015 Sofya Çalışma 

Haftasının genel bir değerlendirmesi, sunulan bildirilerin 
niteliği, Bulgar Bakanla neler görüşüldüğü, Bulgar-Türk 
haritacıların işbirliği konuları, Bulgar haritacılardan beklentiler, 
Bulgaristan harita sektörü hakkındaki izlenimler, FIG 
içerisinde kurmuş olduğumuz "Geçiş Sürecindeki Ülkelerde 
Taşınmaz Piyasalarının Geliştirilmesi" Görev Gücünde neler 
yapılmak istenildiği, bu çalışmada hangi ülkelerle çalışılacağı, 
Dünya Kadastro Zirve ve Kongresinden bahisle ülkemizde 
Kadastroya giderek artan bu ilginin nedenleri, ülkemizde son 
yıllarda yapılan büyük projeler, bu projelerde haritacıların yeri, 
ülkemizdeki haritacılık eğitimi, FIG 2018‘de neler yapmayı 
planladığımız, haritacılığın geleceği vb. soruları yanıtlamıştır.

Röportajda ülkemizde son yıllarda yapılan harita kadastro 
projeleri ile büyük inşaat projelerine geniş yer verilmiş, 
Odamıza kayıtlı yaklaşık 15.000 mühendisin %70‘inin özel 
sektörde çalıştığı, proje yapımı konusunda deneyimli oldukları 
ve dünyanın her yerinde rahatlıkla çalışabilecekleri ifade 
edilmiştir. Ülkemizde kamu kurumlarının ülke ihtiyaçları 
çerçevesinde projeler geliştirdiği, kadastro, kentsel dönüşüm, 
arazi toplulaştırması, mühendislik ölçmeleri, yazılım geliştirme, 
fotogrametri, GNSS vb. konularda projeler yürütüldüğü, artan 
üniversite sayısına paralel artan akademisyen sayısı, bilimsel 
makalelerde artış, özel sektörümüzün yurtdışına açılma arzusu 
da röportajda ifade edilmiştir.

Dergide, röportajın yanı sıra, Bulgar Bakanla yapılan görüşmeye 
de önemli bir yer verilmiştir.

HKMO
Temmuz 2015
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Şubelerimizden Haberler/Adana

İnsansız Hava Araçlarının Tanıtımı ve Demo 
Uçuşu Yapıldı

Değişen Mevzuat Çerçevesinde İmar Planı Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemi Paneli Yapıldı

Meslek alanımıza son günlerde yoğun biçimde girmeye başlayan 
insansız hava araçları yardımıyla harita yapımı hakkında Atay 
Mühendislik Firmasınca 10.03.2015 tarihinde bir tanıtımı ve 
demo uçuşu gerçekleştirilmiştir. Şube binamız ve çevresinde 
yapılan tanıtıma meslektaşlarımız yoğun ilgi göstermişlerdir.

Çukurova Belediyesi Danışma Kurulu Yapıldı

Başkanı Ulaş Çetinkaya konuşmacı 
olarak katılmıştır. Seyhan Belediyesi 
konferans salonunda yaklaşık 200 
katılımcının bulunduğu panelin açılış 
konuşmasını Şube Başkanı Hasan 
Zengin yapmıştır. Seyhan Belediye 
Başkan Yardımcısının konuşmasından 
sonra panel yürütücüsü Namık 
Gazioğlu, İmar Mevzuatı'nda yapılan 
değişikliklerle ve meslek alanlarımıza 

16 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen, 
yürütücülüğünü Odamız Mesleki 
Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık 
Gazioğlu’nun yaptığı panelde, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığı Baş Müfettişi 
Hüseyin Koçak ve Şehir Plancısı Şehir 
Plancıları Odası önceki dönem Şube 

sağladığı katkılar hakkında bir sunum 
yapmıştır. Sayın Hüseyin Koçak, İmar 
uygulamalarında sıklıkla yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerilerini 
katılımcılar ile paylaşmıştır. Aradan 
sonra 3. panelist Ulaş Çetinkaya Kent 
Bilgi Sistemi kurulması ve yaşatılması 
hakkında bir sunum yapmıştır. Soru 
cevap bölümünden sonra panel sona 
ermiştir.

Adana Merkez İlçe Belediyelerinden olan Çukurova Belediyesi Danışma Kurulu 31 
Temmuz 2015 tarihinde Çukurova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 
Danışma Kurulu'nda Adana'nın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden 80 
dönümlük “Doğal Park” alanına yapılması düşünülen “Jurassic Park” konusunda 
Şubemiz görüşünü Başkanımız Hasan Zengin dile getirmiştir.

Şube Başkanımız, daha önce DOP’lardan elde edilen ve umumi hizmet alanlarına 
ayrılan alanların amacı dışında kullanılamayacağından, söz konusu alana 
“Jurassic Park” adı altında büyük bir işletmenin kurulmasının mümkün olmadığı 
belirtilmiştir.

Üye Toplantısı Yapıldı
Şubemizde 06 Ağustos 2015 tarihinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 
aplikasyon belgesi, fenni mesuliyet, vaziyet planı, bağımsız 
bölüm planı konuları görüşülmüştür.
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Okan Üniversitesi Ziyareti

Koza TV Artı Parantez Programına
Konuk Olduk

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı

Mersin'de Üye Toplantısı Yapıldı

Şubemizce 21.03.2015 tarihinde bir üye toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Mersin İl Temsilciliğimiz toplantı 
salonunda gerçekleşen toplantıda, Mesleki mevzuatlarda 
son zamanlarda yer alan değişiklikler, Temsilcili üye 
ilişkileri ve Serbest Harita Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri üretim süreçlerinde yaşanılan sorunlar 
tartışılmıştır.

Adana yerel TV kanalı olan ve Ulusal bazda yayın yapan 
Koza TV'de Adana'da yaşanılan Planlama ve uygulama 
süreçleri konulu programa 26.03.2015 tarihinde 
Şube Başkanımız Hasan Zengin katılmıştır. Canlı 
yayında vatandaşların sorularıyla da katılım gösterdiği 
programda Hasan Zengin Adana'da yaşanılan planlama 
ve uygulama süreçlerinde oluşan aksaklıkları meslek 
alanlarımızdan hareketle değerlendirmiştir.

Şubemizce belli dönemlerde planlan Eğitimler 
kapsamında yapılan Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Eğitimi 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde Şubemizde 
gerçekleştirilmiştir.

Eğitici olarak Odamız Mesleki Uygulamalar ve Yasal 
Temeller Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu’nun 
yer aldığı program 2 gün sürmüştür. Şubemize bağlı 
Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Niğde 
illerinden 33 üyemizin katıldığı eğitim programı 
sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

Okan Üniversitesi Geomatik Bölüm Başkanı 
meslektaşımız Prof. Dr. N. Enver Ülger, beraberinde 
yer alan öğretim üyeleri 04 Ağustos 2015 tarihinde 
Şubemizi ziyaret etmiştir. Değerli hocamız ile başta 
“Kentsel Dönüşüm” olmak üzere meslek ve meslek 
alanlarımız ile ilgili gelişmeler üzerine kapsamlı bir 
görüşme yapılmıştır.
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Gölbaşı Belediye Başkanı ve Teknik Başkan Yardımcısı Makamında Ziyaret Edildi

ile mesleğimizin çalışma alanları hakkında kısa bir bilgi 
verdi. Görüşmede binaların yapım süreçlerindeki Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin ilgili mevzuat kapsamında, 
inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni aşamalarında mesleki 
ve meslektaşlarımız ile belediyelerin yapmaları gereken 
işlemleri açıkladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Fatih Duruay dile getirilen 
konuların önemli olduğunu ve konuyla ilgili Teknik 
Başkan Yardımcısı ve ilgili Müdürlüklerin de konuyla 
ilgili bilgilendirilmesi istedi. Teknik Başkan Yardımcısı 
Sayın Mustafa Demirci ile yapılan görüşmede yapı 
aplikasyon projelerine ilişkin yasal çerçeve başta olmak 
üzere inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izini süreçlerine 
meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile getirilerek 
yasal çerçevede yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
açıklandı. Anlatılan konuların ve uygulamaların takipçisi 
olacağımızı ifade ederek toplantı tamamlandı.

Ziyarette; Şube Başkanımız Recep Vadi Odamızın 
yapısı, çalışma ilkeleri, politikaları, Şubemiz tarafından 
yürütülen faaliyetler ve Gölbaşı'nda bulunan üyelerimiz 

Geleneksel Gençlik Kahvaltısı 
Etkinliğimizde Genç Meslektaşlarımız ile 
Biraraya Geldik

Mamak Belediyesi Teknik Başkan 
Yardımcısı Makamında Ziyaret Edildi

Şubemizin Geleneksel Gençlik Kahvaltısı buluşmasında 
genç meslektaşlarımız ile güzel bir Pazar sabahı 
geçirmek amacıyla 25 Ocak 2015 Pazar günü bir araya 
geldik.

Meslektaşlarımızın katılımıyla güzel bir ortamda 
gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğimiz için üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Şube Başkanımız, binaların yapım süreçlerindeki 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin ilgili mevzuat 
kapsamında, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni 
aşamalarında mesleki ve meslektaşlarımız ile 
belediyelerin yapmaları gereken işlemleri açıkladığı 
görüşmede Mamak Belediyesi Teknik Başkan 
Yardımcısı Sayın Erdoğan Karadağ yapı aplikasyon 
projelerine ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere 
inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izini süreçlerinde 
meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile getirilerek 
yasal çerçevede yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
açıklandı. Anlatılan konuların ve uygulamaların 
takipçisi olacağımızı ifade ederek toplantı tamamlandı.
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Sincan Belediye Başkanı Makamında Ziyaret Edildi

GPS Dengeleme Eğitimi Düzenlendi

Öğrenci Meslektaşlarımızla Buluştuk

Şubemiz 11. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde 
06 Mart 2015 tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "GPS Dengeleme Eğitimi" 
verilmiştir. Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize, meslektaşımız 
ve eğitmenimiz Sayın Ziya Serhan Karan ve Yusuf Ziya 
Öztürk‘e teşekkür ederiz.

11 Nisan - Cumartesi günü, bu dönem 
1. sınıf olan Hacettepe Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği bölümü öğrenci 
meslektaşlarımız için düzenlediğimiz 
kahvaltıda öğrencilerle bir araya geldik.

Oda ve Şube faaliyetlerimizin ve öğrenci 
meslektaşlarımızın taleplerinin konuşulduğu 
etkinlikte, öğrencilerin odamızın asli unsuru 
olduğu vurgulandı. Yakın bir tarihte başka 
etkinliklerde tekrardan biraraya gelme 
temennisiyle etkinliğimiz son buldu.

Şube Başkanımız Recep Vadi Odamızın yapısı, çalışma 
ilkeleri, politikaları, Şubemiz tarafından yürütülen faaliyetler 
ve Sincan‘da da bulunan üyelerimiz ile mesleğimizin çalışma 
alanları hakkında kısa bir bilgi verdi. Görüşmede binaların 
yapım süreçlerindeki Harita ve Kadastro Mühendislerinin ilgili 

mevzuat kapsamında, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izni aşamalarında mesleki ve meslektaşlarımız ile 
belediyelerin yapmaları gereken işlemleri açıkladığı 
görüşme Sincan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna 
dile getirilen konuların önemli olduğunu ve konuyla 
ilgili yardımcı olacaklarını bildirdi. Anlatılan konuların 
ve uygulamaların takipçisi olacağımızı ifade ederek 
toplantı tamamlandı.

Sincan Kadastro Müdürlüğün`de çalışan temsilcimiz 
Erdal Seçkin ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında son 
zamanlarda Kadastroda yaşanan sıkıntılar konuşuldu. 
Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi Odamız tarafından 
yapılan Mesleki Denetim Uygulamalarının gerekliliğini 
belirterek kurum olarak Kadastronun bu uygulamalara 
önem vermesi gerektiğine değindi.
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Özel Sektör Toplantısı Yapıldı

çalışmalardan söz ederek, özellikle yerel yönetimler, Belediyeler, 
mülki amirlere yapılan ziyaretlere değinerek mesleğimizin 
il, ilçe yöneticileri tarafından çok iyi bilindiğini etkinliğinin 
öneminin yeterince bilindiğini ancak özellikle serbest çalışan 
meslektaşlarımız arasında olmak kaydıyla genelde bir dağınıklık 
ve mesleğimizi yaparken farklı davranış ve uygulamalar 
sergilediğimizi, Odamızın bugüne kadar özenle getirdiği mesleki 
kurallar bütününün uygulanmadığının gözlendiğini dile getirdi. 
Serbest çalışan üyelerimizin Odaya karşı ilgilerinin az olduğunu, 
yazılı kurallara uymada sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, 
Odamızın gücünü üyelerimize yansıtmanın yollarından birinin 
de birlikte çalışma ve üretme ortamları oluşturarak sorunlarımıza 
acil çözüm bulabilecek yapılanmaların oluşturulması, karşılıklı 
bilgi akışını sağlayacak ortamların sağlanması ve zemininin 
oluşturulması için görüş ve öneriler beklediğimizi, Odamız 
yazılı kurallarına uyulmasının meslektaşlarımızın her zaman 
menfaatine olduğunu ve mesleki uygulamada disiplini sağladığını 
ifade etti.

Özel Sektör çalışanlarınında söz aldığı toplantı oldukça verimli 
ve yararlı geçen, önümüzdeki süreçte meslek alanlarımıza olumlu 
yansıyacağını umut ettiğimiz bir toplantı  gerçekleştirildi.

Ankara Şube Yönetim Kurulumuzca planlanan, Şubemiz etkinlik 
alanı içerisindeki Büro ve Şirketlere  yapılan çağrı neticesinde 
15 Mart 2015 Pazar günü ESİLA Hotel‘de Kahvaltılı özel sektör 
sorunları, çözüm önerileri ve yapılması gerekenlerin tartışıldığı 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu‘nun da temsil edildiği bir 
toplantı düzenlenmiştir. Toplantıyı Şube Başkanımız Sayın Recep 
Vadi ve özel sektörde faaliyet gösteren üyemiz Sayın Muhittin 
İpek yönetmiştir. Şube Başkanı Sayın Recep Vadi toplantının 
açılış konuşmasında; son bir yıl içinde Ankara Şube Yönetim 
Kurulu olarak etkinlik ve kurumsallık anlamında yapılan 

Çankaya Belediye Başkanı Makamında Ziyaret Edildi İnsansız Hava Aracı İle Harita Üretim Eğitimi
Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi,  Odamız örgütlü 
yapılanması, yapılan etkinlikler ve Odamız yazılı kurallarından 
olan ayrıca ilgili mevzuatta da yeri olan binaların yapım 
süreçlerindeki Harita ve Kadastro Mühendislerinin, inşaat ruhsatı 
ve yapı kullanma izni aşamalarında mesleki ve meslektaşlarımız 
ile belediyelerin yapmaları gereken işlemleri ayrı ayrı açıkladı. Bu 
kapsamda TUS içindeki ve Yapı Aplikasyon iş ve işlemlerindeki 
meslektaşlarımızın çalışma boyutunu açıkladı. Şubemiz ve 
Çankaya Belediyesi‘nin birlikte sosyal ve teknik etkinlikler 
yapılması konusunda mutabık kalındı.

Çankaya Belediyesi bünyesindeki İmar ve Ruhsat birimlerinde 
çalışan meslektaşlarımız ziyaret edildi. Mesleki çalışmalarına 
yönelik diğer kurumlarla olan ilişkiler ile  kurumun 
kendi içindeki çalışma koşulları hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Çankaya Belediyesi‘nde çalışan 
meslektaşlarımızla daha geniş kapsamlı bir görüşme yapma 
kararına varıldı.

Şubemiz 11. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde 
30 Mayıs 2015 tarihinde TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "İnsansız Hava Aracı ile Harita 
Üretimi Eğitimi" verilmiştir.

Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz eğitime 
katılım gösteren tüm üyelerimize, meslektaşımız ve 
eğitmenlerimiz Sayın Ömer Yıldırım, Osman Selçuk ve 
Abdulvahit Torun‘a teşekkür ederiz.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Makamında 
Ziyaret Edildi

Etimesgut Belediyesi ve Etimesgut Kadastro Şefliği Ziyaret Edildi.

Odamızın Ankara ili ve etkinlik alanı sınırları içinde yapılan 
faaliyetler, İl İlçe Belediye ziyaretlerinde mesleki uygulamalarımız 
konularında karşılaşılan sorunlar, çıkarımlar ve Odamız yazılı 
kurallarından olan ilgili mevzuatta da yeri olan binaların yapım 
süreçlerindeki Harita ve Kadastro Mühendislerinin, inşaat ruhsatı 
ve yapı kullanma izni aşamalarında mesleki ve meslektaşlarımız 
ile belediyelerin yapmaları gereken işlemleri ayrı ayrı açıkladı. Bu 
kapsamda TUS işindeki ve Yapı Aplikasyon iş ve işlemlerindeki 
meslektaşlarımızın çalışma boyutunun yasal çerçevesini 
ifade edildiği görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin 
sorumluluğunda olan Kentsel Dönüşüm Alanlarına yönelik  
TUS ve Yapı Aplikasyon işlemlerindeki mesleki uygulamalarda 
idarenin yapması gerekenler örnekleriyle açıklandı. Ayrıca 
idare olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı yürütülen 
mesleğimizin uygulamaları kapsamında teknik ve hukuki iş ve 
işlemlerin Ankara İlçe Belediyelerine hatırlatıcı, düzenleyici ve 
uygulamadaki birliği sağlamak adına bir genelge ya da yazı ile 
düzenleme getirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi 
Odamızın genel yapısı, çalışma ilkeleri, 
politikaları, Şubemiz tarafından 
yürütülen faaliyetler ve Etimesgut‘ta 
bulunan üyelerimiz ile mesleğimizin 
çalışma alanları hakkında bilgi verdi. 
Toplantıda 11. Dönem Çalışma 
Programımızda Belediye Başkanları ile 
yaptığımız görüşmeler ile gelinen süreç, 
binaların yapım süreçlerindeki Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin ilgili 
mevzuat kapsamında, inşaat ruhsatı ve 
yapı kullanma izni aşamalarında mesleki 

ve meslektaşlarımız ile belediyelerin 
yapmaları gereken işlemleri açıkladı. 
Temsilcilik sınırları içinde mesleğimiz 
ile ilgili çalışmalar, kurumsal ilişkiler 
kapsamında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, odamız kurallarının işletilmesi 
ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri dile getirildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver 
Demirel dile getirilen konuların önemli 
olduğunu ve konuyla ilgili Teknik Başkan 
Yardımcısı ve ilgili Müdürlükleri ile 

konuyla ilgili değerlendirme yapacağını 
söyledi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 
çalışan meslektaşlarımız ziyaret edildi. 
Meslektaşlarımız  Muzaffer Süngü ve 
Malike Demir ile yapılan görüşmede 
Sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma koşulları ve karşılaşılan teknik 
sorunlar ve Odamızın anılan konulara 
yönelik çözüm yaklaşımları ve etkinlikleri 
dile getirdi. Anlatılan konuların ve 
uygulamaların takipçisi olacağımızı ifade 
ederek görüşme tamamlandı.

Etimesgut Kadastro Şefliğinde görev 
yapan meslektaşlarımız Yusuf Deniz 
ve Ömer Akyürek ziyaret edildi. 
Ziyaret kapsamında son zamanlarda 
Kadastroda yaşanan sıkıntılar konuşuldu. 
Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi 
Odamız tarafından yapılan Mesleki 
Denetim Uygulamalarının gerekliliğini 
belirterek kurum olarak Kadastronun bu 
uygulamalara önem vermesi gerektiğine 
değindi.
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Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin Yanındayız

Basına ve Kamuoyuna;

Eskişehir İl Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Yanındayız!

Atatürk Orman Çiftliği planının Mahkeme tarafından iptal 
edilmesiyle birlikte linç kampanyasına tabi tutulan Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şubesi‘ni ziyaret ettik.

HKMO Ankara Şubesi olarak, yaşanan süreçte Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi‘nin yanında olduğumuz ve hedef 
gösterilmesini kınadığımız ifade edilmiş, önümüzdeki günlerde 
tekrar bir araya gelerek iki Odanın ortaklaşa etkinlikler 
düzenlemesi kararlaştırılmıştır.

Tekrardan belirtiyoruz ki, Neye mal olursa olsun, bilimi ve 
tekniği halkımızın yararına kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi 
bildirir, herkesi hukuk ve bilim çerçevesinde hareket etmeye 
davet ederiz.

Basına ve Kamuoyuna;
7 Haziran seçimlerinin ardından 
ülkemiz iktidar hesaplarıyla 
kaos ortamına itiliyor. Huzuru 
ve istikrarı şartlara bağlayanlar 
seçim sonucunda istediklerini 
alamayınca Ülkemizi 90‘lı yıllara 
döndürme noktasında hızla 
ilerlemektedirler.

Ülkemizin dörtbir yanında kardeşlerimizi, evlatlarımızı 
kaybettik, kaybediyoruz. Bu suni çatışma ortamının bir an 
önce son bulmasını istiyor, hiçbir evdeki anneye oğlunun ölüm 
haberinin verilmesi için gidilmesini istemiyor, gençlerimizin 
hayatlarını söndüren bu savaş planlarına HAYIR diyoruz. 
Ölen canlarımızın akan kanları üzerinden oy hesabı yapan 
bu düşünceyi ve her ne sebeple olursa olsun insan hayatına 
kastedenleri lanetliyor, ARTIK YETER diyoruz!

Ülkemizde Kürt meselesindeki çözümsüzlük süreci ve bu 
meseleyi günübirlik siyasi çıkarlarına alet edenler, her gün 
insanlarımızı toprağa vermemize neden olmaktadır. Barış ve 
eşitlik içinde, birlikte yaşama ve birbirimizi anlama noktasında 
ülkemizde yaşanan her kesimin, özellikle de siyasilerin üzerine 
tarihi bir sorumluluk düşmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak terörü ve şiddeti kınıyor, bunun bir an önce ve hemen 
sonlandırılmasını istiyoruz. Kürt sorununun demokrasi ve 
hukuk boyutlu çözülmesini; bu konuda herkesi kararlı, tavırları 
net ve cesur davranmaya davet ediyoruz.

22.08.2015 tarihinde Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Vadi, Şube Yazmanı Volkan Bilgin, Şube Saymanı Tayfun 
Sinan Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Oğuzhan Erdoğdu 
ve Hüseyin Arkan, Şube Müdürü Nalan Kayıket tarafından 
Eskişehir İl Temsilciliğimiz ve üyelerimiz ziyaret edildi.

Eskişehir de bulunan toplam 40 üyemizle kahvaltı etkinliğimizde 
bir araya geldik. Eskişehir Temsilcimiz Ercan Küçükoğlu mesleki 
faaliyetlerimize ilişkin konuşmasında üyelerimizin çalışma 
koşulları ile Oda kapsamı çerçevesinde bilgilendirme yaptı. Şube 
Başkanımız Sayın Recep Vadi sözü Odamızın genel ve mevcut 
gündemi, çalışma ilkeleri, politikaları, Şubemiz tarafından 
yürütülen faaliyetler ve Eskişehir‘de bulunan üyelerimiz ile 
mesleğimizin önemini gittikçe arttığını belirterek, mesleki 
çalışma alanlarına yönelik açıklamalar ve bilgilendirmelerde 
bulundu.

Eskişehir uzun süreden beri oda faaliyetlerimizi yürüten 
eski Temsilcimiz İdris Uzun‘a Eskişehir‘ de gerek temsilcilik 
faaliyetlerinde gerekse meslek alanımızda yapmış olduğu 
özverili çalışmalar ve katkılar dile getirilerek, çalışma hayatında 
başarılarının devamı dileğinde bulunuldu ve plaket verildi.

Atatürk Orman Çiftliğinin talan edilmesine karşı verdiği 
mücadele sebebiyle İ. Melih Gökçek tarafından hedef gösterilen, 
hizmet binası taşlanan ve Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan‘ın resminin olduğu afişler Ankara‘nın dört bir yanına 
asılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi‘ni HKMO Ankara Şubesi 
olarak ziyaret ettik.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şube Başkanına yapılan 
saldırıyı kınadığımız, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde 
yanlarında olduğumuzu belirttiğimiz görüşmede, AOÇ‘nin 
özgürlükçü ve kolektif bir çalışma anlayışı sonucu ihya edilen, 
Ankara‘nın önemli bir değeri olduğu ve bu mekanı talana karşı 
savunmanın TMMOB ve Odalar tarafından görev edinilmesi 
gerektiği konuşuldu.  AOÇ ile ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşma 
kararı sonrasında ziyaret sonlandırıldı.

HKMO Ankara Şubesi olarak tüm çevreleri bilimsel doğrultuda, 
meşru zeminler üzerinde hareket etmeye davet ediyor, bu 
mücadelesinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
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15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı'na Katıldık

Alanya ve Manavgat İlçe Temsilciliklerimiz ile Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Makamında Ziyaret Edildi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayına, 
Şube Başkanımız Veysel Barut ve Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ile Şubemize bağlı İl ve İlçe Temsilcilerimiz 
olarak katılım sağladık.

15.04.2015 tarihinde Alanya ve Manavgat İlçe Temsilcilerimiz 
ziyaret edildi. Manavgat Temsilciliği ziyaretimizde Temsilcimiz 
Osman Zafer Keçer ile Alanya Temsilciliği ziyaretimizde ise 
Temsilcimiz Ali Rıza Kayacı ve Temsilci Yardımcısı üyemiz 
Mehmet Dilmaç ziyaret edilerek mesleki konulardaki 
görüşleri alındı. Üyelerimiz Alanya LİHKAB Aydın Karakoç 
ve İbrahim Samut ile birlikte Yönetim Kurulumuz olarak 
Alanya Kadastro Birim Şefi Nail Özyıldız’a ziyarette bulunduk. 
Ayrıca özel sektörde ve kamuda çalışan meslektaşlarımızdan 
Levent Eren, Hasan Kır, İbrahim Tütüşoğlu, Ali Özdemir ve 
Manavgat İmar Müdürü İbrahim Güneş işyerlerinde ziyaret 
edilerek üyelerimizin mesleki sorunlarımızla ilgili görüş ve 
önerileri dinlendi. Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
temsilcilerimiz Osman Zafer Keçer ile Ali Rıza Kayacı’ya 
ve ziyarette bulunduğumuz meslektaşlarımıza gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı şükranlarımızı sunarız.

Antalya Kent Konseyi’nin düzenleyeceği “Kent Bilgi Sistemi” konulu seminerde sunum yapmak üzere davet edilen 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. S. Savaş Durduran hocamızla 
birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Duha Başdoğan’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette 
meslektaşlarımız Volkan Sepetci ve Mehmet Doğan da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma 
Şube Müdürü Makamında Ziyaret Edildi
Şube Yönetim Kurulumuz ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. S. Savaş Durduran hocamızla birlikte 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Şube 
Müdürü Derviş Şen’i makamında ziyaret ettik.
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Antalya Kent Konseyi’nin Düzenlediği  “Kent Bilgi Sistemi” Konulu Toplantısına Katıldık

Antalya Kent Konseyi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Şube Başkanımız Veysel Barut’un 
katkıları ile Odamız Yönetim Kurulu’nun da katıldığı Antalya Kent Konseyi İmar ve 
Planlama Çalışma Grubunun Mart ayı toplantısı kent bilgi sistemi gündemiyle NEÜ 
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Savaş 
Durduran’ın konuşmacı olarak katılımıyla Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantının başlangıcında açılış konuşması yapan Manavoğlu kentlerde daha nitelikli 
hizmet görmek, doğru ve hızla erişilebilecek veri/bilgiye her zaman ihtiyaç duyduklarını 
ancak bu bilgiler, kentin yapısı gereği, farklı uzmanlık alanları içinde, sınırlı sayıda, dağınık 
ortamlarda bulunduğunu ifade etmiştir. Bu yaklaşım verilerin toplanması, güncellenmesi, 
analizi ve sunulması için yeterli değildir. Aynı zamanda bir kentin teknik alt ve üst yapısının 
denetim altında tutulması, ulaşım kontrolü, kentsel sorunlara çözüm üretilmesi yerel 
yönetimlerin “bilgi yönetimi” düzeneklerini yeniden oluşturmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu bakımdan Antalya’da kent bilgi sistemiyle ilgili tüm aktörleri bir araya getirerek bir 

toplantı düzenlediklerini ve bu toplantının 
gerçekleşmesinde katkılarından dolayı 
Şube Başkanımız Veysel Barut ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür etmiştir.

Toplantıya Antalya Kent Konseyi İmar 
ve Planlama çalışma grubu üyeleri, 
sivil toplum kuruluşları, ASAT, meslek 
odaları temsilcileri, Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe belediyeleri temsilcileri, Akdeniz 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri ve 
öğrencileri, birçok kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri katılmışlardır.

Toplantı sonucunda bilgi sistemi 
konusunda kurumlar arası koordinasyon 
eksikliğinin bulunduğuna, her kurumun 
farklı bir çalışma içinde bulunduğuna ve 
bu konuda farklı bir toplantıya daha ihtiyaç 
olduğu ifade edilmiştir. Toplantı iyi niyet ve 
temennilerle sona ermiştir. 

Kaş ve Finike İlçe Temsilciliklerimiz ile Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

02.04.2015 tarihinde Kaş ve Finike İlçe Temsilciliklerimiz ziyaret 
edildi. Kaş Temsilciliği ziyaretimizde Temsilcimiz Halis Şahan 
ve üyemiz Cafer Yıldız ile Finike Temsilciliği ziyaretimizde ise 
Temsilcimiz Yakup Korkmaz ziyaret edilerek mesleki konulardaki 
görüşleri alındı. Ayrıca Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızdan 
Ali Asutay, Erdem Okur, Mehmet Emin Yarbaş, Kürşat Soruk 
ve Özgür Akar işyerlerinde ziyaret edilerek üyelerimizin 
mesleki sorunlarımızla ilgili görüş ve önerileri de dinlendi. Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak temsilcilerimiz Halis Şahan ile 
Yakup Korkmaz’a ve ziyarette bulunduğumuz meslektaşlarımıza 
gösterdikleri misafirperverlikten dolayı şükranlarımızı sunarız.

Isparta İl Temsilciliğimizde Mesleki Konular Hakkında Temsilcilik Toplantısı Düzenlendi

Isparta İl Temsilciliğimizde 20 mayıs 2015 Çarşamba 
günü  Isparta‘da bulunan üyelerimiz ile fenni 
mesuliyet ve mesleki denetim konuları başta olmak 
üzere mesleki konular ile ilgili temsilcilik toplantısı 
yapıldı.
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Kültürel Gezi Düzenlendi
26.04.2015 tarihinde Şubemiz Sosyal ve Kültürel 
Faaliyetler Komisyonu olarak üyelerimiz ve aileleriyle 
birlikte Karain Mağarası ve Termessos Ören Yeri 
gezisi gerçekleştirdik. Gezimizin ilk ayağı olan ve 
Döşemealtı Yağca Mahallesi sınırları içinde bulunan 
Karain Mağarası gittik. Şube ikinci Başkanımız 
İbrahim Atçakarlar abimizin rehberliğinde 
gerçekleşen gezide daha sonra Şube Saymanımız 
Okan Hançer’in organize ettiği güzel bir Öğle yemeği 
yenildi. Gezimizin öğleden sonraki ayağında ise 
Termessos Ören Yeri ziyaret edildi samimi bir ortamda 
biraz yorucu olmasına rağmen güzel bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Gezimizin gerçekleştirilmesinde katkı 
sağlayan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu 
üyelerine ve katılım sağlayan tüm üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunarız.

Antalya Odalar Arası Futbol
Turnuvasına Katıldık

Antalya İlinde bulunan TMMOB’a bağlı Odaların her yıl 
yaptığı ve bu yıl yirmi dördüncüsü düzenlenen Odalar 
Arası Futbol Turnuvası'na Antalya Şube olarak “genç” ve 
“master” takımlarımızla iki takım olarak katıldık.

HKMO Antalya Şube Genç futbol takımında oynayan 
üyelerimiz; Yüksel Onur Erçelik, Serter Kocababa, Zafer 
Köse, Özkan Toros, Mehmet Atalay, Yahya Mert Yalıcı, 
Ertuğrul Çakar, Yusuf Kenan Esen, Alper Özgür, Bekircan 
Zaim, Aykut Çelik, Mehmet Can Albayrak, Atilla Aras, 
Çağlar Duran.

HKMO Antalya Şube Master futbol takımında oynayan 
üyelerimiz; Kadir Uysal, Serdar Alakavuk, Koray Yanar, 
Murat Aslaner, Mustafa Turkut, Tolga Güral, S.Hilmi Dal, 
Fatih Ata, Levent Uzunsakal, Niyazi Ertan, Deniz Dönmez, 
Alperen Peker, Hasan Erdem, Arif Önder Gacemer, 
Ertuğrul Yılmazhan, Hakan Altun. Oynanan maçlar 
sonunda genç takımımız grup maçları sonunda turnuvaya 
veda ederken master takımımız çeyrek finale kalmıştır. Her 
iki takımımıza da emekleri için teşekkür ederiz. 

Serbest Çalışanlar ile Toplantı 
Yapıldı 
23 Temmuz 2015 Perşembe Günü Şube Hizmet 
Binamızda bir kısım serbest çalışan meslektaşlarımızla 
bir araya gelinerek, 03.06.2015 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB 
HKMO Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret 
Yönetmeliği'nin getirdiği sorumluluklar ile ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılım sağlayan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ölçme Teknolojileri Semineri

29 Nisan 2015 Çarşamba Günü Şubemiz ve Akdeniz 
Üniversitesi işbirliği ile Tusaga Aktif "CORS TR" 
sisteminin değerlendirmesi, yersel ve havadan laser 
tarama sistemleri ve uygulama alanlarına yönelik 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya kamu ve özel 
sektörde çalışan harita mühendisleri, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler büyük katılım sağladı.
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30.07.2015 tarihinde Serik ve Manavgat İlçe 
Temsilciliklerimiz ziyareti kapsamında Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri olarak burada faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızla bir araya gelindi. 

Ziyaretimizin ilk ayağında öğleden önce Serik 
öğleden sonraki ayağında da Manavgat İlçesindeki 
meslektaşlarımızla bir araya geldik. Her iki toplantıda 
da Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Veysel Barut Yönetim Kurulu olarak 
meslektaşlarımıza karşı; duyarlı, sorumlu, üye odaklı 
ve üyelerin ortak çıkarlarına dayalı bir yönetim anlayışı 

içerisinde olduklarını belirterek; bundan dolayı Yönetim Kurulu 
ile meslektaşlarımız arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla 
periyodik olarak Temsilciliklerimizi ve meslektaşlarımızı ziyaret 
etme gayreti içinde olduklarını bu ziyaretler sırasında, mesleki 
sorunları değerlendirme ve çözümüne yönelik temsilcilerimizin 
ve meslektaşlarımızın görüş, öneri ve sorunlarını dinlemeye hazır 
olduklarını söyledi. Ayrıca 03.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB  HKMO Meslekî Faaliyet 
Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinin getirdiği sorumluluklar ile ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı.

Her iki ilçemizde toplantıya katılan meslektaşlarımız gerek şube 
bazında gerekse ülke bazında mesleğimizle ilgili sorunları dile 
getirerek bunlara yönelik çözümler bulunmasını dile getirdiler. 
Şube yönetimi olarak yerel ölçekte çözebileceğimiz sorunların 
giderilmesine yönelik çalışmaların yapılacağını Oda Genel 
Merkezimizin çözebileceği problemleri de Oda Genel Merkezimize 
ileteceğimizi söyleyerek yaşanan mesleki sorunlarla ilgili 
olarak Şubemize rapor halinde sunmalarını talep ettik. Yapılan 
ziyaretlerde meslektaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten 
dolayı kendilerine şükranlarımızı sunar ve işlerinde başarılar 
dileriz.

Serik ve Manavgat İlçerinde Faaliyet Gösteren Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

İLBANK A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürü 
olarak atanan Meslektaşımız Faik Yücel Esen‘i Antalya 
Şube Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. Kendisini tebrik 
ederek yeni görevinde başarılar diledik.

Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 
Bölge Müdür Yardımcısı Üyemiz Makamında 
Ziyaret Edildi 

Geleneksel Yemek Düzenlendi

Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür 
Yardımcısı olarak atanan eski Samsun Şube Başkanı Mustafa 
Akkul‘u Antalya Şube Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. 
Kendisini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledik.

29.06.2015 pazartesi günü Şubemizce geleneksel yemek 
düzenlendi. Yemeğimize katılan değerli meslektaşlarımıza 
ve yakınlarına şükranlarımızı sunarız.

İLBANK A.Ş. Antalya Bölge Müdürü Üyemiz 
Makamında Ziyaret Edildi 
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TMMOB Bursa 5. Kent Sempozyumuna Katıldık

Bursa Tapu ve Kadastro IV.  Bölge Müdürlüğü ile Bursa Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan 
Harita Kadastro Mühendisleri ile Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı Yapıldı

Mücadelesi" ana temasıyla 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar 
Birliği yerleşkesinde düzenlendi.

Sempozyum kapsamında, Bursa’da Tarım Gıda ve Çevre, Bursa’da Sanayi ve enerjisi, 
Bursa’da Planlama Mimarlık ve Peyzaj, Bursa’da Güvenli Kent Güvenli Yaşam 
ve Kent ve Mücadele Paneli konu başlıklarında sunumlar yapılmıştır. Bursa’da 
Planlama Mimarlık ve Peyzaj oturumunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubemiz adına Üyemiz İbrahim Varol tarafından ‘Kentsel Dönüşümde 
Mülkiyet’’ konulu bildiri sunulmuştur. Sempozyum film belgesel gösterisi ve kent 
mücadele paneli ile sona ermiştir. 

Bursa 5. Kent Sempozyumunda Şubemiz adına sunum yapan üyemiz İbrahim 
Varol’a ve katılım gösteren üyelerimize teşekkür ederiz. 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından TMMOB bursa 5. Kent 
Sempozyumu "Kent Suçları ve Kent 

Mesleğimizin farklı alanlarında hizmet 
veren meslektaşlarımızla yapılan 
“Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Toplantılarından” ikincisi Bursa Tapu 
ve Kadastro IV.  Bölge Müdürlüğü ile 
Bursa Kadastro Müdürlüğünde görev 
yapan meslektaşlarımızla birlikte 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Şube Başkanımız Ali Faruk 
Çolak, Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz, 
Şube Saymanımız Atilla Yurttaş, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Başar Bulut ile Bursa 

Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü 
Kadastro Şube Müdürü Gonca Piri, Bursa 
Kadastro İl Müdürü Feridun Yörük, 
Harita Kadastro Mühendisleri Ayşegül 
Kadiroğlu, Sedat Gülsever, Erdoğan 
Çelikkıran, Ecevit Türkoğlu, Tolga Yontar, 
Betül Yatır, Çiğdem Ensaroğlu, Erdem 
Güntel, Edip Memiş, Mevlüt Hacialioğlu 
ve Fatih Karaağaç katılmışlardır.

Toplantıda genel olarak Harita ve 
Kadastro Mühendisliği ile Kadastro 
Hizmetleri değerlendirilmiş, süreçte 

mesleğin merkezinde yer alan 
Kadastro Müdürlüklerinde çalışan  
meslektaşlarımızın sorunları ile mesleki 
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda 
görüşler sunulmuştur. 

Yapılan değerlendirmelerde 
özellikle teşkilat yapılanmasının 
değiştirilmesinden sonra yeniden 
yapılanma sürecinde olan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüklerinde 
çalışan meslektaşlarımızın özellikle 
özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler 
yapılması gerektiği, kurumda özellikle 
alt teknik hizmetler konusunda günün 
teknolojisine yatkın eğitim almış tekniker 
ve teknisyen eksikliği olduğu, ihaleli 
işlerde iş sürelerinin çok kısa tutulması 
ve ihale alan firmalardan bazılarının 
yeterli olmaması nedeniyle sıkıntılar 
yaşandığı, Serbest Bürolar tarafından 
tanzim edilen uygulama evraklarında 
TKGM tarafından belirlenen standartlara 
uyulmamasından ötürü kontrol 
süreçlerinin uzadığı ve iş kaybı hususları 
değerlendirilerek sorunlar ile ilgili çözüm 
önerileri görüşülmüştür.

Benzeri toplantıların daha sık yapılması 
dileği ile toplantı bitirilmiştir.
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Bursa Merkez İlçe Belediyelerinde Görev Yapan Meslektaşlarımızla Toplantı Yapıldı

Toplantıya Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube 2. Başkanımız Ahmet Ergin 
Muşlu, Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz, Yönetim Kurulu Üyemiz Muazzez Morcalı 
ile Mudanya Belediyesi'nden Uğur Bulut, Osmangazi Belediyesinden Musa Koz, 
Salih Rodoplu ve Mete Yaman katıldı. Toplantıda genel olarak Harita ve Kadastro 
Mühendisliği ile Belediye Hizmetleri değerlendirilmiş, Belediyelerde çalışan 
meslektaşlarımızın sorunları ile mesleki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir 
alışverişi gerçekleştirilmiştir.

Belediyelerde çalışmakta olan ve yeni mezun olup iş hayatına başlayacak olan 
meslektaşlarımıza ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi, imar mevzuatının 
geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapılması, Kadastro Müdürlüğü arşivinden bilgi 
belge alınmasında yaşanan sıkıntılar ve Kadastrodan belediyeye gelen dosyalardaki 
bazı evrakların değiştirilmesinin uygulamalarda zorluklara neden olduğu 
konularında karşılıklı görüşler bildirildi.

Meslektaşlarımızın bu şekilde toplantılarla daha sık bir araya gelerek kaynaşması ve 
sorunlarını dile getirmesi konusunda görüş birliğine varılarak toplantı sonlandırıldı.

  10 Nisan Cuma günü Şubemiz toplantı 
salonunda Mesleğimizin farklı alanlarında 
hizmet veren Meslektaşlarımızla yapılan "Mesleki 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantılarından" 
üçüncüsü Bursa Merkez İlçe Belediyelerinde 
görev yapan meslektaşlarımızla gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Akademik 
Oda Başkanlarıyla Biraraya Geldi

Kentsel Dönüşüm, Planlama, Yerel Yönetimler ve 
İmar Uygulamaları Komisyon Toplantısı Yapıldı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın 
kent dinamikleri ile ortak akıl kapsamında yaptığı 
toplantıya, daveti üzerine Şube Başkanımız Ali Faruk 
Çolak katıldı.

Bursa’daki Akademik Meslek odalarının başkanları ve 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda Şube Başkanımız 
Ali Faruk Çolak, harita mühendisliği ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunarak, Akademik Odalarla 
işbirliği geliştirilmeli ve süreklilik sağlanmalı dedi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Toplantıya katılan 
akademik oda temsilcilerinin görüşlerini aldı ve 
önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı çalışma ve 
projeleri anlattı. Katılımlarından dolayı teşekkürlerini 
iletti. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
12. çalışma dönemi Kentsel Dönüşüm, Planlama, Yerel 
Yönetimler ve İmar Uygulamaları Komisyon toplantısı, 
04 Ağustos 2015 salı Günü Şube toplantı salonumuzda 
Komisyon Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Bursa ve Türkiye’de yapılmakta olan uygulamalar, 
yapılması gerekenler, karşılaşılan sorunlar, kentsel 
dönüşümün amacı ve yapılan uygulamaların sosyal hayat 
üzerindeki etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Kentsel Dönüşüm çalışmalarına ışık tutma amaçlı bir panel 
hazırlamasına karar verildi sunum başlıklarının belirlenmesi 
için fikir oluşturuldu.

 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, Komisyon 
toplantılarının devam etmesine ve yapılacak toplantılarda 
Bursa’da yapılan uygulamaların değerlendirilmesine karar 
verildi.
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Geleneksel Şube Yemeğimiz Düzenlendi

Yıldırım Belediyesi ile Toplantı Yapıldı 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Katıldık 
21 Ocak 2015 günü Yıldırım Belediyesi‘nde Teknik 
Başkan Yardımcısı başkanlığında Akademik oda 
temsilcileri ile yapılan toplantıya Şubemizi temsil etmek 
üzere Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz ve Mesleki 
Faaliyet Denetim Görevlimiz Seval İnan katıldı.

Jeofizik Mühendisleri Odası başkanı, Elektrik 
Mühendisleri Odası teknik personeli, Mimarlar 
Odası Şube sekreteri ve yapı denetimciler birliği 
Bursa temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yıldırım 
Belediyesi’nde ruhsat kesim aşamasında ruhsatların 
ön yüzünde müellif uygulamacı olarak bundan sonra 
harita ve kadastro mühendisinin imzasının da alınması 
kararlaştırıldı. Ayrıca yapı aplikasyon projelerinde, proje 
müellifi ve fenni mesuliyetin ayrılması ile ilgili karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. Yapı aplikasyon projesi 
ve fenni mesuliyet işlerinin iki ayrı harita mühendisi 
tarafından yürütülmesi hususunda Yıldırım Belediyesi ve 
yapı denetim şirket temsilcileri ile toplantı yapılmasına 
karar verildi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak toplantı son 
buldu.

Odamızca 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayının 15’incisi 25-28 Mart 2015 
tarihleri arasında Ankara‘da yapıldı.

Şubemiz adına, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayına 
şube yönetim kurulumuzdan şube başkanımız Ali Faruk Çolak,  
yönetim kurulu üyelerimiz Murat Sancak ve Serkan Bulut 
katılmıştır.

Yoğun bir katılımın olduğu açılış oturumu sonrasında 21 
firmanın, kurum-kuruluş ve üniversite stantlarının yer aldığı 
"Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı" ile poster sunumlarının 
yer aldığı sergi alanının açılışı yapıldı.

Kurultayın ilk günü Ertuğrul Candaş`ın oturum başkanlığında, 
TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBB Genel 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, DPT Eski Müsteşarı 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
Gazeteci Doç Dr. Koray Çalışkan`ın katılımıyla gerçekleştirilen 
"Dönüşüm Nereye" paneli büyük bir ilgiyle izlendi.

Kurultay 11 teknik oturum, 4 panel, 1 özel oturum ve 1 forum 
ile tamamlanmıştır.

Şubemizin Geleneksel yemeği 31 Ocak 
2015 tarihinde CROWNE Plaza Otelde 
gerçekleştirildi. Meslekte 25, 40 ve 50. 
Yıllarını dolduran üyelere plaket verilen 
geceye, AK Parti Bursa Milletvekilleri 
Mustafa Öztürk ve Bedrettin Yıldırım, 
MHP İl Başkanı Harita Mühendisi Hasan 
Toktaş, Gemlik Belediye başkanı Refik 
Yılmaz, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı ve 
Geçmiş Dönem HKMO Bursa Şubesi 
Başkanı Celil Çolak, CHP Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Necati Şahin, siyasi 
parti liderleri ve Belediye temsilcileri, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
Önder Serkan Atagün, Genel Merkez 
Denetleme Kurulu üyeleri Şafak Fidan ve 
Ayhan Erdoğan, Akademik Oda Başkan 
Temsilcileri ile BTSO Temsilcisi katıldı.

Gecenin açılışında konuşan HKMO 
Bursa Şube başkanımız Ali Faruk 
Çolak, "HKMO Bursa Şubesi yapmış 
olduğu faaliyetler ve projeler ile HKMO 
ailesi içerisinde örnek gösterilir bir 
duruma gelmiştir. Bu çalışmalarda 
tüm üyelerimizin payı vardır. Ben bu 
bağlamda bizlerin her zaman yanında 

olan meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyorum" şeklinde konuştu. 

Şubemizin çalışmalarından da bahseden 
Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, 
tüm yerel yönetimler ile diyalog 
halinde olduklarını ifade ederek, dirsek 
temasını bundan sonraki dönemde de 
sürdüreceklerini dile getirdi. Harita 
Mühendisliği mesleğinin en eski 
mesleklerden biri olduğunu kaydeden 
"Haritacılık, milattan önce 6000 yılına 
dayanan bir meslektir. Böyle eski bir 
mesleğin öncülerinden olan biz Türkler, 
bu mesleğin Piri Reis gibi bir dehası ile 
övünme şansına sahibiz. Dolayısıyla 
Harita Mühendisliği mesleğini hak ettiği 
yere taşıyacak olan kişiler de bizleriz" 
ifadelerini kullandı. 

Gecede ayrıca HKMO bünyesinde 
meslekte 25,40 ve 50'nci yıllarını 
tamamlamış üyelere teşekkür plaketleri 
takdim edilirken Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak, Meslekte 40'ıncı yılını 
dolduran Geçmiş Dönem HKMO Bursa 
Şubesi Başkanı Temel Öztürk'ün vefat 

etmesi sebebiyle, yerine plaketini alan 
AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı ve geçmiş 
dönem HKMO Başkanı Celil Çolak, 
yaptığı konuşmasında üzüntüsünü ifade 
ederek, "Bugün boğazımda düğümlenen 
2 cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Geçmiş dönem başkanımız, abimiz, 
büyüğümüz Temel Öztürk, bizlere bu 
mesleğin ne kadar kutsal olduğunun yanı 
sıra, her hareketiyle insan olmanın ne 
demek olduğunu da göstermiştir. Ben 
kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve 
bizlere sabır diliyorum" dedi. 

Katılımın oldukça yüksek olduğu gecede, 
Oda üyeleri keyifli dakikalar yaşadı. Şube 
Başkanımız Ali Faruk Çolak, gecenin 
sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski 
Oda başkanları birlikte HKMO pastasını 
kesti. 
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Serbest Çalışan Harita Mühendisleri ile Toplantı Yapıldı

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ile Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kentsel Dönüşüm, Planlama, Yerel Yönetimler ve İmar Uygulamaları Komisyon Toplantısı Yapıldı

Yazmanımız Kubilay Öksüz, Şube Saymanımız Atilla Yurttaş, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Serdar Burak Uslu ve Mehmet 
Öksüz ile Serbest çalışan SHKM’ler katılım sağladı. Toplantıda 
Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, HKMO Bursa Şubesi olarak 
kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda gelen iş listelerinin 
kontrol edildiğini, Mesleki Faaliyet Denetimi yaptırmayan 
Büro/Şirketlerin tespit edildiğini, Mesleki Faaliyet Denetimi 
yaptırmaları gereken iş listelerini tamamlamayan SHKM’lerin 
Genel Merkeze bildirilerek kanuni sürecin başlatılacağını belirtti. 
Toplantıya katılım sağlayan serbest çalışan üyelerimizin Mesleki 
Faaliyet Denetimi ve haksız rekabetin önlenmesi konusundaki 
görüş ve önerileri dinlendi. Serbest çalışan meslektaşlarımızın 
belediyelerde karşılaştıkları sorunlarla ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Meslektaşlarımızın bu şekilde toplantılarla daha sık bir araya 
gelerek kaynaşması ve sorunlarını dile getirmesi konusunda görüş 
birliğine varılarak toplantı sonlandırıldı.

6 Mayıs Salı günü Şubemiz toplantı salonunda Serbest Çalışan 
Meslektaşlarımızla yapılan "Mesleki Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Toplantılarından" dördüncüsü gerçekleştirildi.
Toplantıya Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak,  Şube 

11 Şubat Çarşamba günü Şubemiz toplantı salonunda mesleğimizin farklı alanlarında 
hizmet veren meslektaşlarımızla yapılması planlanan “Mesleki Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Toplantılarından” ilki Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ile yapılmıştır. 
Toplantıya Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz, Şube 
Saymanımız Atilla Yurttaş ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ufuk Ay, Özcan 
Özçelik, İlker Tokdemir, Nasır Ceylan ve Selim Şener katılmışlardır. 

Toplantıda genel olarak LİHKAB süreci değerlendirilmiş ve Şubemiz yetki alanında 
LİHKAB’larla Serbest Bürolar arasında yetki alanı çatışmasının olmadığı, bu anlamda 
karşılıklı anlayış ve iyi niyet ile sürecin götürüldüğü, Lisanslı büroların özellikle Kadastro 
Müdürlüklerindeki talep alımlarındaki bürokratik işlemlerin zorluğu ve zaman 
alıcı olması ile ilgili sıkıntılarının olduğu, kat irtifakı tesis edilmiş taşınmazların cins 
değişikliği işleminin re’sen Kadastro Müdürlüklerince ücretsiz gerçekleştirilmesinden 
ötürü iş kayıplarının olduğu hususları değerlendirilerek sorunlar ile ilgili çözüm önerileri 
görüşülmüştür. Benzeri toplantıların daha sık yapılması dileği ile toplantı bitirilmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 12. çalışma dönemi Kentsel Dönüşüm, Planlama, Yerel Yönetimler ve İmar 
Uygulamaları Komisyon toplantısı, 10 Haziran 2015 Perşembe Günü Şube toplantı salonumuzda Komisyon Üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Toplantıda Bursa ve Türkiye’de yapılmakta olan uygulamalar, yapılması gerekenler, karşılaşılan sorunlar, kentsel 
dönüşümün amacı ve yapılan uygulamaların sosyal hayat üzerindeki etkileri üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları içerisinde mülkiyet sorunlarının aşılabilmesi için Harita Mühendisliğinin olmazsa olmaz bir rolde olduğu, çarpık kentleşme 
ve deprem riski taşıyan riskli alanlarında uygulamanın gerekliliğinden bahsedildi. 

Kentsel Dönüşüm çalışmalarına ışık tutma amaçlı bir panel hazırlamak için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, Komisyon 
toplantılarının devam etmesine ve yapılacak toplantılarda Bursa’da yapılan uygulamaların değerlendirilmesine karar verildi.
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü 
Ziyaret Edildi

olan öğrencilere işverenlerin beklentileri, sektörün ihtiyaç 
duyduğu meslek elamanının nitelikleri ve mesleki etik 
kurallara bağlılık konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Mezun olduktan sonra öğrenim hayatlarına devam 
etmek isteyen öğrencilere harita mühendisliği hakkında 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Ziyaretin ikinci bölümü, öğrencilerin boş zamanlarını 
değerlendirdikleri bahçedeki çardak altında devam edilmiş 
olup öğrencilerin gelecek beklentileri, karşılaştıkları sorunlar 
ve merak ettikleri diğer konularda soru cevap şeklinde 
gerçekleştirilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü Öğr. Gör. 
Hakan Köse'nin daveti üzerine Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak tarafından ziyaret edilmiştir. 
Ziyarette öncelikle harita teknikerliğinin 
mesleğimizde önemi, misyonu ve temel değerleri 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Öğrencilere, 
mesleğimizde son yıllarda yaşanan gelişmeler 
aktarılmış olup kendilerine derslerde öğretilenler 
ile sınırlı kalmamaları, teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmaları gerektiği tavsiye edilmiştir. 
Ayrıca mezuniyet sonrası iş hayatına atılacak 

Genç Mühendis Meslektaşlarımızla Kahvaltı Yapıldı

Üyemiz Salim İşgören Ziyaret Edildi

UEDAŞ Genel Müdürü Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Yönetim Kurulumuz genç mühendis meslektaşlarımız ile 
18 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen kahvaltıda bir araya 
geldi.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, genç mühendis meslektaşlarımız ve eski şube 
başkanlarımızın katıldıkları kahvaltıda mühendisler keyifli 
sohbetlere imza attılar. 

HKMO Bursa Şubesi olarak mesleki konularda eğitim, 
tanıtım, bilgilendirme toplantılarının yanı sıra sosyal 
etkinliklerde düzenlenmekte olup, genç üyelerinde 
bu tür etkinliklere katılarak iş bulmada, mesleki 
tecrübelerden yararlanabileceklerini ayrıca etkinliklerin 
farklı iş alanlarında çalışan meslektaşların sorunlarını 
bir arada değerlendirmede yararlı olacağı düşünülen, 
tanışma amaçlı yapılan kahvaltı bir araya gelmenin 
mutluluğu ile sona erdi. Ayrıca katılım sağlayan eski şube 
başkanlarımızdan Ali Kıran, Celil Çolak, Gürkan Kanbir, 
Ufuk Ay'a ve tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

31 Temmuz 2015 tarihinde HKMO Bursa Şube yönetim 
kurulumuz, TKGM 4. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetler 
Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan meslektaşımız   
Salim İşgören’i makamında ziyaret etmiştir Şube Başkanımız 
Ali Faruk Çolak, Üyelerimize yeni görevlerinde başarılar 
dileyerek, Şubemizce hazırlanan plaketi takdim etmiştir.

Üyemiz Salim İşgören Şubemizin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir. Sonrasında mesleki konular 
üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur.

6 Temmuz 2015 tarihinde HKMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulumuz adına, Başkanımız Ali Faruk Çolak, 2. 
Başkanımız Ahmet Ergin Muşlu, yönetim kurulu üyemiz 
Mehmet Öksüz ve Mesleki Faaliyet Denetim görevlimiz 
Seval İnan Bursa UEDAŞ Genel Müdürlüğü‘ne  ziyarette 
bulundu.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak Yönetim Kurulu adına, 
UEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan Mesut Efe’yi tebrik 
ederek  yeni görevlerinde başarılar diledi. UEDAŞ’ın 
çalışmalarında ihtiyaç halinde Harita Mühendisleri Odası 
olarak her türlü desteği kendilerine sağlayabileceğini ifade 
etti.

Genel Müdür Mesut Efe Şubemizin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, CBS ile ilgili yürüttükleri 
çalışmalardan bahsetti.

Sonrasında mesleki konular üzerinde fikir alışverişinde 
bulunularak ziyaret sonlandırıldı.
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İKK Tarafından Düzenlenen 27. Geleneksel 
Halı Saha Futbol Turnuvasına Katıldık

Gulyabani Adlı Tiyatro Oyununu İzledik

TKGM 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür 
Vekili Feridun Yörük Ziyaret Edildi

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 
düzenlenen 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 
Şükrü Şenkaya Spor Tesisleri’nde 1 Nisan 2014 günü Şube 
başkanlarının yanı sıra çok sayıda TMMOB üyesinin de hazır 
bulunduğu açılış töreni ile başlamıştır.

Turnuvada 8’er takımdan oluşan A ve B Gruplarında 16 takım 
tek maçlı lig usulü maç yapmış olup, şubemiz futbol takımı A 
grubunda Makine Kaynak, İnşaat Beton, Elektrik Güneş, Jeoloji 
M.O, Maden M.O, Şehir Plancıları Odası İle Mücadele etmiştir.

Turnuvada Odamızı temsil eden ve ‘’centilmence mücadele 
eden’’ Cemal Çirkin, Ömer Zozik, Serhat Kalkan, Ata Önder 
Keleş, Mehmet Şişman, Taner Bilgi, Burak Muhammet Kaplan, 
Kubilay Öksüz, Yalçın Kanbur, Mevlüt Hacıalioğlu, Rıdvan 
Tolga Işık, Arslan Hazım Battır, Uğur Yıldız, Sebahattin Üner, 
Burak Karaman’a teşekkür ederiz.

HKMO Bursa Şubesi 12. Dönem Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler ve Gençlik Komisyonu Çalışmaları kapsamında 
19.03.2015 perşembe günü gerçekleşen “Gulyabani” adlı 
tiyatro oyununa gidildi.

“Geçim zorluğu içinde, genç dul bir kadın olan Muhsine, 
aile dostları olan Ayşe Hanım’ın yardımıyla isteksizce adı 
cin, peri yuvasına çıkmış bir köşke hizmetçilik yapmak 
üzere götürülür. Köşkte tanıştığı diğer kadın çalışanlardan 
buranın cinli bir yer olduğunu öğrenince korkuya kapılır. 
Gitmek istediği halde gidemeyeceğini anlar, buraya 
gelen bir daha çıkamamaktadır. Çünkü?’’ konulu oyun 
üyelerimiz tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğimizde bizimle olan üyelerimize, HKMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

HKMO Bursa Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, İkinci Başkan 
Ahmet Ergin Muşlu, Şube Yazmanı Kubilay Öksüz, Şube Saymanı 
Atilla Yurttaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Önsoy ve Başar 
Bulut’tan oluşan heyet, TKGM 4.Bölge Müdürlüğüne bölge 
müdür vekili olarak atanan meslektaşımız Sayın Feridun Yörük’ü 
31.07.2015 tarihinde makamında ziyaret etmiştir.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Sayın Feridun Yörük’e yeni 
görevinde başarılar dilemiştir.

Meslektaşımız Sayın Feridun Yörük Şubemizin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

Plaket takdimini sonrasında mesleki konular üzerinde fikir 
alışverişinde bulunulmuştur.
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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Ziyaret Edildi

Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı 

25.02.2015 tarihinde Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Şube Başkanımız 
Ali Faruk Çolak, Şube Yazmanımız Kubilay 
Öksüz, Şube saymanımız Atilla Yurttaş 
ve yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet 
Öksüz ve Serdar Burak Uslu tarafından 
makamında ziyaret edilmiştir.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den 
daha önce Şubemizce oluşturulan "Harita 
Mühendisleri Bursa Şubesi Korusunda"ki 
tabelamızın yeniden konulması ve 
Park Bahçeler Müdürlüğü’nce peyzaj 
çalışmasının yapılması konusunda ve 
bulunduğumuz yılda kaybettiğimiz Şube 
eski başkanımız Temel Öztürk ile üyemiz 
Paşabey Arslan başta olmak üzere geçmiş 

6 Ocak 2015 Salı günü HKMO Bursa Şube 
toplantı salonumuzda serbest çalışan harita 
mühendisleri ile maliye kuruluşlarınca 
meslektaşlarımızın 2009 yılında yaptığı 
işlerle ilgili tahakkuk ettirilen Damga 
Vergisi ve cezaları hususunda toplantı 
yapıldı.

Açılış konuşmasında Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak Tapu ve Kadastro IV. Bölge 
Müdürlüğünün bir yazısına istinaden Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tüm 
Kadastro Müdürlüklerine bir yazı yazıldığı 
ve Kadastro Müdürlükleri arşivlerindeki 
2009 yılına ait Meslektaşlarımızca yapılmış 
işlere ait sözleşmelerin çıkartılarak Mahalli 
Maliye kuruluşuna Damga vergilerinin 
yatırılıp yatırılmadığının denetimi için 
gönderildiği, Mahalli maliye kuruluşlarınca 
da bu sözleşmelere damga vergisi, 
2009 yılından bu yana olan yasal faizi 
ve damga vergisinden ziyan cezasının 

tahakkuk edilerek meslektaşlarımıza 
tebliğ edildiğini ifade etmiştir. Bu anlamda 
konunun yasal çerçevede anlaşılması ve 
yapılabileceklerin tespiti adına Serbest 
Mali Müşavir Bünyamin Çolak’ın 
toplantıda bilgilendirme yapması adına 
davet edildiğini, sürecin göründüğü 
kadarı ile 2010 ve sonrası için de devam 
ettirileceğini, meslektaşlarımızın yüksek 
vergi cezaları ile karşılaşmamak adına bu 
hususta üzerlerine düşen yasal gereklilikleri 
yerine getirmelerinin önemine değindi. 
Serbest Mali Müşavir Bünyamin Çolak 
meslektaşlarımıza, Damga Vergisi Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuatlar hakkında 
bilgilendiren  bir sunumda bulundu.

Sunum sonrasında yapılan görüşmelerde 
sorulan sorular üzerine; Damga vergisi 
mükellefinin sözleşmeye karşılıklı imza atan 
taraflar olduğunu, ancak genelde kamunun 
sözleşmedeki serbest meslek erbabında 

bunu tahakkuk ettiğini ifade etmiştir. 2009 
yılına ait sözleşmeler için vergi dairesince 
tahakkuk ettirilen damga vergisi ve 
2009’dan bu yana hesaplanacak gecikme 
cezasının ödenmesi gerektiğini, ancak 
damga vergisi miktarı kadar tahakkuk 
ettirilen vergi ziyan cezasından uzlaşma 
komisyonunda indirim alınabileceğini 
ifade etmiştir. Bundan sonraki süreçte 
Kadastro Müdürlüklerince 2010 ve sonrası 
için de sözleşmeleri Vergi Dairelerine 
göndermesi durumunda, Vergi dairesinin 
ceza tahakkuk ettirmemesinden önce iyi 
niyetli başvuru yöntemi ile vergi ziya cezası 
tahakkuk ettirilmeden geçmiş dönemlere 
ait Damga vergisinin de yatırılabileceği 
hususuna değinmiştir.

Toplantı sonunda üyelerin konu hakkında 
soruları cevaplanarak, görüş önerileri 
değerlendirildi.

dönemlerde kaybetmiş olduğumuz 
meslektaşlarımız anısına Belediyece 
gösterilecek yeni bir ağaçlandırma alanına 
"ÇINAR" dikilmesi, hususunda destek 
istemiştir.

Ayrıca ziyarette yapı aplikasyon projesi 
sürecinde Yapı aplikasyon projesi 
müellif-uygulama ile projenin fenni 
mesuliyetlerinin farklı Serbest çalışan 
Harita Kadastro Mühendislerinin 
üstlenilmesi konusunda ilerleme 
sağlanması hususunda ve taşeron şirket 
üzerinden Nilüfer Belediyesinde çalışan 
meslektaşlarımızın özlük haklarında 
iyileştirme yapılarak Belediye bünyesinde 
çalışmalarının sağlanması hususları 
görüşülmüştür.

Konular ile ilgili Mustafa Bozbey olumlu 
yaklaşım göstermiş, yeni bir park alanı 
tahsisi ve fenni mesuliyetin farklı SHKM 
tarafından üstlenilmesi konusunda gerekli 
çalışmanın yapılması konusunda ilgili 
birimlere talimat vereceğini, taşeron 
şirket üzerinden Belediyeleri için çalışan 
personelleri Belediye sözleşmeli yada 
memur kadrolu yapmak istediklerini 
ancak bu konuda norm kadro kısıtlamasını 
aşamadıklarını ifade ederek, bu personelleri 
belediye bünyesinde kurmuş oldukları 
şirkete aktarmak ile ilgili çalışmalarının 
olduğunu ve hukuki süreç ile ilgili bir sıkıntı 
olmaması durumunda belediye şirketine 
aktarılması ile personellerinin iş güvencesi 
ve özlük hakları olarak daha iyi şartlara 
kavuşacağını ifade etmiştir.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 
Akademik Odaların işlevinin çok önemli 
olduğunu ve bundan ötürü de Belediye 
olarak yapacakları pek çok hizmetin 
olduğunu ve bu anlamda yapılacak 
çalışmalarda Akademik Odaların ve Harita 
Kadastro Mühendisleri Odasının vereceği 
katkının çok önemli olacağını söyleyerek 
ziyaretimizden dolayı teşekkür etmiştir.
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DİSKİ Genel Müdürü Ziyaret Edildi

11. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne 
atanan; geçmiş dönemde İMO Diyarbakır Şube Başkanlığı da yapan 
İnşaat Mühendisi Zülküf Karatekin ve Diski Genel Müdür Yardımcısı 
meslektaşımız Selahattin Elçi makamlarında ziyaret edildi. Yapılan 
ziyarette DİSKİ Genel Müdürü Zülküf Karatekin’e yeni görevinde başarılar 
dilendi.  Şube yönetimimiz,  kentte yapılan ve yapılacak olan alt yapı 
hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları için Harita ve Kadastro 

Şubemizin 11. Dönem Danışma Kurulu 22 Şubat 
2015 Pazar günü Şube binamızda  toplanmıştır.

Şube Danışma Kurulumuz, Başkanımız Can Deniz 
Akdemir’in açılış konuşması ve Şube faaliyetlerine 
ilişkin yaptığı bilgilendirme ile başladı. Şube 
Saymanımız Volkan Yılmaz Erdoğmuş’un mali 
durum bilgilendirmesinden sonra TMMOB 
Diyarbakır İKK Kadın Komisyonu çalışmaları 
hakkında Şube II. Başkanımız Gülbin Erdemir 
bilgilendirmede bulundu.

Toplantı Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Şırnak 
Temsilcileri ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.
Genel değerlendirme ile faaliyetlerin 
değerlendirilmesi bölümünde yeni yapılacak olan 
çalışmalar hakkında sırasıyla Talip Kıran, Hüseyin 
Kırşan, Şahin Atagün Ali Rıza Ayduran, İbrahim 
Aktaş, Ahmet Dönmez ve Uğur Büyükhatipoğlu söz 
alarak görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulundular.

Katkı sunan ve toplantımıza katılım sağlayan tüm 
üyelerimize ve Temsilcilerimize teşekkür ederiz.

Mühendisleri  Odası olarak paydaşı 
olacağımızı ve katkı sunacağımızı 
bildirdi. Ayrıca DİSKİ’de daha fazla 
harita mühendisi istihdamı yapılmasının 
gerektiği ve mesleğimizin altyapı 
hizmetlerinde çok önemli bir yerinin 
olduğunu ifade edildi.

Sayın Zülküf Karatekin ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
kendisinin de TMMOB camiasında uzun 
yıllar görev aldığını ve meslek odalarının 
kentteki çalışmalarda katkısının büyük 
olacağını ve Harita Mühendislerinin 
istihdamı konusunda değerlendirme 
yapılacağını ifade etti.
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TMMOB Diyarbakır 4. Yerel Kadın Kurultayına Katıldık

İki yılda bir gerçekleşen yerel kurultaylardan çıkan 
sonuçların TMMOB Kadın kurultayına taşınması amacıyla 
gerçekleşen 4. Kadın yerel kurultayında Çalışma Yaşamında 
Cinsiyetçilik, Kadın Bakışıyla Kent, Siyaset, Emek ve Kadın 
başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Siyaset, emek alanında 
kadının yaşadığı sorunlar ve bunlara dair çözüm önerileri 
tartışıldı. Kurultayda ayrıca TMMOB`nin kent adına 
önemli çalışmalar yaptığı ve bunun devam etmesi gerektiği 
belirtilerek kadınların daha aktif olarak rol almaları gerektiği 
belirtildi.

Şırnak İl Temsilciliğimizde Üyelerle Toplantı Yapıldı DİSK, KESK, TMMOB, TTB Heyeti 
Suruç'ta Anma ve Basın Toplantısı 
Gerçekleştirdi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi II. Yürütme Kurulu Toplantısı  Yapıldı

28  Temmuz 2015 tarihinde Şırnak İl Temsilciliğimiz 
tarafından düzenlenen toplantıya,  Şırnak ilinde  serbest çalışan 
meslektaşlarımız ile bir araya gelindi. Şube Başkanı Can Deniz 
Akdemir, Şube Saymanı Volkan Yılmaz Erdoğmuş, Şırnak İl 
Temsilcimiz M. Taner Birlik,  Temsilci Yardımcımız Mesleki Faaliyet 
Denetim Sorumlusu Gülçin Şahin ve serbest çalışan meslektaşlarımız 
toplantıya katılım sağladılar.

Toplantıda  mesleki faaliyet denetiminde yaşanan sorunlar, 
kaçak  bürolar  ve Resmi Gazete‘de  03.06.2015 tarih ve 29375 sayı 
numarası ile yayınlanan HKMO Mesleki Faaliyet Denetimi ve 
Ücret Yönetmeliğinin uygulanmasında özel sektör çalışanlarının 
yaşadığı sorunlar dile getirilerek yeni yayınlanan yönetmeliğin 
uygulamasında kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde 
duruldu.

21 Temmuz 2015 tarihinde DİSK, KESK 
TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri, Diyarbakır 
ve Şanlıurfa İKK temsilcilerinin katılımıyla, 20 
Temmuz’da 31 gencimizin vahşice katledildiği ve 
yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto 
etmek amacıyla Suruç’a gidilerek anma ve basın 
toplantısı gerçekleştirildi.

TMMOB adına HKMO‘nun yürütücülüğünde gerçekleşmekte olan ve 
bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi - 
2015 Yürütme Kurulu toplantısı 4 Temmuz 2015 Cumartesi günü ev 
sahipliğimizde gerçekleştirildi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert‘in 
yöneticiliğinde düzenlenen toplantıda bütçe planlaması, afiş ve 
jenerik çalışmaları, taslak programı, paneller ve etkinlikler üzerine 
görüşmeler yapıldı. 

Kongrenin gerçekleştirileceği yer olan Dicle Üniversitesi Kongre 
Merkezi'ne gidilerek salonlar ve fuar alanları yerinde incelendi. 
Alınan kararlar doğrultusunda Yürütme Kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı ve toplantı sona erdi.

62 www.hkmo.org.tr



Harita Bülteni Kasım 2015

Şubelerimizden Haberler/İstanbul

Kanal İstanbul Projesi Teknik 
İnceleme Gezisi Düzenlendi

Şükrü Coşkun ile HKMO 
Tarihine Işık Tutanlar 
Söyleşisi Gerçekleştirildi

"HKMO Tarihine Işık Tutanlar" başlıklı 
söyleşi dizisi kapsamında 5. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2, 6. 
ve 7. Dönemler Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyeliği ve çeşitli dönemlerde 
Oda Genel Kurul Delegeliği ve değişik 
çalışma grupları üyeliği yapan ve 
Şubemize özverili çalışmaları ile 
katlı sağlayan 1169 sicil numaralı 
üyemiz Şükrü Coşkun ile 2 Nisan 
2015 Perşembe günü saat 19.00’da 
Şubemizde bir söyleşi gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2015 tarihinde "Ekolojik 
Yıkımla Mücadele Etkinlikleri" 
kapsamında Kanal İstanbul projesi 
güzergâhında Teknik inceleme gezisi 
düzenlendi. Geziye ÇMO İstanbul 
Şube üyeleri, Maden Mühendisleri 
Odası üyeleri, Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Selin Bostan katıldı. Teknik 
gezide mega proje olarak sunulan 
Kanal İstanbul Projesi'nin belirlenen 
güzergahı boyunca detaylı bir inceleme 
yapılarak proje hattında yapılan 
gözlemler hakkında ayrıntılı bir rapor 
oluşturuldu.

Hidrografik ve Batimetrik 
Ölçme Çalışmaları Eğitim 
Semineri Düzenlendi

Şubemiz Meslek İçi Eğitim 
Komisyonu tarafından düzenlenen 
ve mesleğimiz uygulama alanlarına 
ilişkin güncel teknolojik gelişmelerin 
ele alındığı eğitim seminerlerinin 
üçüncüsü düzenlendi.

 "Hidrografik ve Batimetrik 
Ölçme Çalışmaları" başlıklı Eğitim 
Semineri "Barajlar ve Göllerde 
Hidrografik Ölçme Çalışmaları" 
konusunda Sayın Mehmet Fakıoğlu 
ile "Nehir, Göl, Liman, Açık Deniz 
ve Barajlarda Derinlik Ölçme 
Sistemleri, Sualtı inşaatına Yönelik 
Konumlandırma" konusunda Sayın 
Harun Karaman’ın sunumu ile 11 
Nisan 2015 Cumartesi günü 13:00-
17:00 saatleri arasında Şubemizde 
gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Havadan Haritalama Çalışmaları Eğitim Semineri 
Düzenlendi
Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen 
Eğitim Seminerlerinin ikincisi 21 Mart 2015 Cumartesi günü 
Şube toplantı salonunda 80’den fazla üyemizin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışını yapan Şube II. Başkanımız Turğay Erkan, 
Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen 
"İnsansız Hava Araçları ile Havadan Haritalama Çalışmaları" 
eğitiminin bir dizi eğitim seminerinin başlangıcı olduğu ve 
sonraki haftalarda değişik konular ile devam edeceğini belirterek, 
özel sektörden bu eğitime destek veren eğitmenlere teşekkür etti.

Meslek İçi Eğitim Komisyonu adına söz alan Taylan Öcalan 
ise konuşmasında son zamanlarda meslek alanımızda 
büyük değişim ve dönüşümler yaşandığını belirterek, ABD 
Ticaret Bakanlığının yayınladığı bir raporda önümüzdeki 
dönem teknolojik gelişmelerden etkin şekilde yararlanacak 
üç alan içerisinde Geoinformasyon alanının yer aldığını, 
bununda mesleğimiz uygulamalarını yansıttığını söyledi. Bu 
kapsamda gerek bilimsel ve teknolojik gelişmelerin mesleğimiz 
uygulamalarına hızla yansıması, gerekse meslektaşlarımız ve 
üyelerimizden gelen talepler dikkate alınarak farklı başlıklarda 
eğitim semineri dizisinin hazırlandığını belirterek, bu sürece 
katkı koyan katılımcılara teşekkür etti. Eğitim seminerleri 

boyunca ele alınacak konularda birçok mevzuat değişikliğinin 
gündemde olduğu ve de ülkemizdeki lisans eğitimi veren 
bölümler hakkında kısaca bilgi veren Taylan Öcalan, ilgili 
eğitimlerin mesleki uygulamalarda gelecek açısından önemli 
bir yerde olacağına vurgu yaptı. Sayın Taylan Öcalan’ın 
konuşmasından sonra ilk eğitimci olarak Sistem A.Ş. firmasından 
Hasan Bora Yavuz, Atay Mühendislik firmasından Hasan Gezgin, 
Paksoy Teknik firmasından Sayın Mehmet Ünal İHA’lar ile harita 
üretimi ve cihazlar hakkında bilgilendirmede bulundular.

Eğitim sonunda katılımcılar ile eğiticiler arasında soru-cevap 
bölümü gerçekleştirilirken, Sayın Hasan Bora Yavuz, Sayın Hasan 
Gezgin ve Sayın Mehmet Ünal’a Yönetim Kurulumuz tarafından 
eğitim seminerimize verdikleri katkı ve destekten dolayı plaket 
verildi.
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Şubemiz Temsilciler Eğitim ve Örgütlenme Toplantısı Büyükada’da Yapıldı

Şube etkinlik alanımız içinde bulunan 
İl, İlçe, İş Yeri Temsilcileri ve Mesleki 
Faaliyet Denetim Görevlileri ile 
birlikte 18 Nisan 2015 Cumartesi 
günü Eğitim ve Örgütlenme Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Şubemiz II. Başkanı Turğay Erkan 
son dönemlerde ülkemizin içinde 
bulunduğu coğrafyada ciddi sorunlar 
ve acıların yaşandığını belirterek birer 
aydın olarak biz mühendislerin ve 
meslek odalarının bu yaşananlara karşı 
duyarlı olmamız gerekliliğini belirtti. 

Üst birliğimiz TMMOB ve odalarımızın 
etkisizleştirmeye çalışıldığı torba 
yasa tasarıları ile var olan örgütlü 
gücümüzün dağıtılmak istendiği, ancak 
tüm baskılara karşı var olan örgütlü 
mücadelemiz ile karşı duracağımızı 
belirtti.
Odamız Genel Sekreteri Levent 
Özmüş ise on iki, on üç yıldan beri 
demokrasi ve insan hakları kisvesi 
altında demokrasinin, insan haklarının, 
kurumların, meslek örgütlerinin 
yok edildiği bir süreçten geçtiğimiz 
bir ortamda yaşadığımızı, bunun 
karşısında var olan haklarımızı 

sonuna kadar savunacağımızı 
belirtti. Bunu ancak bir araya gelerek 
başarabileceğimizi vurgulayarak gerek 
mesleki faaliyet denetiminin gerek 
ise örgütlülüğümüzün tartışılacağı 
bu toplantının genel merkezimiz 
tarafından da önemsendiğini söyledi.

Temsilcilikler Eğitim ve Örgütlenme 
Toplantımıza büyük katkı sunan Kartal 
Temsilcimiz ve Kartal Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Apaydın nezdinde 
Kartal Belediyesine, TMMOB tarihi ve 
Torba Yasa Tasarısının etkileri üzerine 
birikimleri ile toplantımıza katkı sunan 
Sayın Doç Dr Tevfik Özlüdemir’e, 
Odamız Genel Sekreteri Levent 
Özmüş’e, Oda Genel Saymanımız 
Ayhan Erdoğan’a, toplantıya katılım 
sağlayıp görüş ve önerileri ile şube 
çalışmalarımızı daha ileriye götüren 
İl, İlçe, İşyeri Temsilcilerimize ve şube 
personelimize teşekkür ederiz.

Beylikdüzü Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu Ziyaret Edildi

Beylikdüzü Belediyesi Teknik Başkan 
yardımcısı sayın Mehmet Çakılcıoğlu 
7 Nisan 2015 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Turğay Erkan, 
Alişan Çalcalı, Müge Albayrak, 
Büyükçekmece temsilcimiz Mehmet 
Yıldırım ve Şube Müdürümüz Evrim 
Toprak Şahin tarafından makamında 
ziyaret edildi.

Yapılan görüşmede; Sayın Mehmet 
Çakılcıoğlu Belediye olarak Meslek 
Odaları ve Demokratik Kitle örgütleri 
ile birlikte çalışmayı ve TMMOB ve 
odaların varlığını çok önemsediklerini 
belirtti. Şube II. Başkanımız Turğay 
Erkan ise Odalar ve Kurumlar 

arasındaki ortak paydaların paylaşılması 
anlamında Şube Yönetim Kurulu olarak 
bu tip ziyaretlerin önem verdiklerine 
vurgu yaparak Beylikdüzü Belediyesinde 

Teknik Uygulama Sorumluluğu 
hizmetinin hayata geçirilmesi, 
Yapı Aplikasyon Belgelerinde 
Harita Mühendislerinin de 
sorumlu mühendisler arasında 
bulunmasının sağlıklı kentleşme 
açısından önemli olduğunu 
belirtti.

Ziyaretimize ev sahipliği 
yapan Beylikdüzü Belediye 
Başkan yardımcısı Mehmet 
Çakılcıoğlu`na teşekkür ederiz.
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Yersel-Mobil-Hava Lidar Sistemleri ve Uygulamaları Eğitim Semineri Düzenlendi

Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen ve mesleğimiz uygulama alanlarına ilişkin güncel 
teknolojik gelişmelerin ele alındığı eğitim seminerlerinin üçüncüsü olan "Yersel-Mobil-Hava Lidar Sistemleri ve 
Uygulamaları" başlıklı Eğitim Semineri, Yersel ve Mobil Lidar’ın Mühendislik Çözümleri konusunda Sayın Hasan Nokay 
ve de Hava Lidar İle İstanbul Üç Boyutlu Kent Modeli Uygulamaları konusunda Sayın Serdar Bayburt’un sunumları ile 25 
Nisan 2015 Cumartesi günü Şubemizde gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştiğimiz eğitim seminerinin mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından 
önemli bir eksikliği giderdiğine inanıyoruz. Seminerimizin düzenlenmesinde büyük emek harcayan Sayın Taylan 
Öcalan’a,  Eğitimci olarak katkı sunan Sayın Hasan Nokay ve Sayın Serdar Bayburt’a ve eğitime katılan meslektaşlarımız ve 
öğrenci üyelerimize teşekkür ederiz.

Üsküdar Temsilciliğimize Bağlı Üyelerimiz ile Toplantı Yapıldı

5 Mayıs 2015 tarihinde Üsküdar Belediyesi 
Encümen Salonunda Üsküdar Temsilciliğimize 
bağlı üyelerimiz ile birlikte üye toplantısı yapıldı. 
Üsküdar İlçe Temsilcimiz İrfan Baştuğ Üsküdar 
bölgesinde çalışan üyelerimiz ile bir araya gelerek 
gerek kadastro, gerek belediye, gerekse özel 
sektör çalışanları olarak zaman zaman bir araya 
gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi için yan yana gelmeye çalıştıklarını, 
bu anlamda da şube yönetiminin temsilcilik 
bünyesinde üyeler ile bir araya gelmesinin önemli 

olduğunu vurguladı. Daha sonra söz alan Şube İkinci Başkanımız Turğay Erkan Şube Yönetimi olarak Kurum ve üye 
ziyaretlerinin şubemiz tarafından önemsendiğini, bunun için Yönetim Kurulu toplantılarından önce çeşitli bölgelerde 
üyelerimize ziyaretler yapılarak şube üyelerimizin sorunlarını yakından tespit etmek ve birlikte çözüm arayarak şube 
çalışmalarını kolektif bir biçimde yürütmek istediklerini belirtti. 

Üyelerimizin sorun ve önerilerinin konuşulduğu toplantının Üsküdar bölgesi ve odamız açısından oldukça verimli geçtiği 
inancındayız. Toplantının düzenlenmesini sağlayan İlçe Temsilcimiz İrfan Baştuğ’a,  salonunun ayarlanmasında emeği 
geçen Sayın Mehmet Şamil Poyraz’a ve toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.
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Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekânsal 
Bilişim Coğrafi İş Zekâsı Çözümleri 
Eğitim Semineri Düzenlendi

Kentine, Ülkesine Sahip Çıkanlar TMMOB 
Kent ve Demokrasi Şenliği’nde Buluştu

Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu tarafından 
düzenlenen eğitim seminerlerinin 5.si olan 
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Bilişim 
- Coğrafi İş Zekası Çözümleri" başlıklı Eğitim 
Semineri,"Mekansal Bilgi Yönetiminde Geleceğe 
Dönük Eğilimler: Global Bakış" konusunda Sayın 
Doç. Dr. Melih Başaraner ve "Değişen ve Gelişen CBS 
Teknolojisi Uygulamalarının Kamu ve Özel Sektöre 
Adaptasyonu - Konumsal İş Zekası Çözümleri" 
konusunda Sayın Alim Küçükpehlivan’ın sunumu ile 
16 Mayıs 2015 Cumartesi günü 13.00–17.00saatleri 
arasında Şubemizde gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimizin yoğun 
katılımı ile gerçekleşen eğitim seminerinin 
mesleğimiz açısından önemli bir eksikliği giderdiğine 
inanıyoruz. Seminerimizin düzenlenmesinde büyük 
emek harcayan Sayın Taylan Öcalan’a,  Eğitimci 
olarak katkı sunan Sayın Doç. Dr. Melih Başaraner’e 
ve Sayın Alim Küçükpehlivan’a, ayrıca eğitime 
katılan meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Meydanlarımızın, parklarımızın, derelerimizin, 
ormanlarımızın yaşam alanı olmaktan çıkarılarak 
sermayeye peşkeş çekilmesine karşı, TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Kent 
ve Demokrasi Şenliği" Avrupa Yakasında 17 Mayıs Pazar 
günü Bakırköy Botanik Parkı`nda, Anadolu Yakası’nda 24 
Mayıs 2015 Pazar günü Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük 
Parkında gerçekleştirildi. 

17 Mayıs Pazar günü Bakırköy Botanik Parkı`nda yapılan 
etkinlikte TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz ve 
TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı konuşmalar yaptı. 
Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar için, Toplumsal 
Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) 
bünyesindeki eğitmenlerle birlikte çeşitli atölyeler 
düzenlenerek başlayan etkinlik konserlerle devam etti. 
Şubemiz ve TMMOB’ye bağlı diğer odalar da açtıkları 
stantlarla oda etkinlikleri hakkında tanıtım faaliyetinde 
bulundu.

24 Mayıs 2015 Pazar günü Kadıköy Selamiçeşme 
Özgürlük Parkında yapılan etkinliğin akşam bölümü 
18.30’da başladı. TAKSAV Diksiyon Eğitmeni, TRT 
Spikeri Gülsün Gökalp’in sunuculuğunu yaptığı gecede 
ilk olarak Heyula Müzik grubu sahne aldı. Daha sonra 
sırasıyla İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müzik 
Grubu, Grup Horizon, Moda Gürcü Sanat Evi Korosu, 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi Halk 
Oyunları ekibi, Grup Sol Majör sahne aldılar. Şenliğe 
Validebağ Savunması, Kadıköy Savunması, Kadıköy Kent 
Konseyi, Köy Enstitüleri Derneği de stantlarını açarak 
destek verdiler.

Taşınmaz Değerleme ve Kentsel Dönüşümde Hak Sahipliği Tespitleri Eğitim 
Semineri Düzenlendi
Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu tarafından 
düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsü olan 
"Taşınmaz Değerleme ve Kentsel Dönüşümde Hak Sahipliği 
Tespitleri" başlıklı Eğitim Semineri, Taşınmaz Değerleme 
konusunda Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk ve Kentsel 
Dönüşümde Hak Sahipliği Tespitleri konusunda Sayın 
Özgür Karataş’ın sunumu ile 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü 
13.00–17.00 saatleri arasında Şubemizde gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştiğimiz 
eğitim seminerinin mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından önemli bir eksikliği giderdiğine inanıyoruz. 
Seminerimizin düzenlenmesinde büyük emek harcayan 
Sayın Taylan Öcalan’a, Eğitimci olarak katkı sunan Sayın 
Prof. Dr. Erol Köktürk ve Sayın Özgür Karataş’a ve eğitime 
katılan meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimize teşekkür 
ederiz.
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32. Geleneksel Şube Yemeğimiz Yapıldı

Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü İmzalandı

TMMOB İKK Kent Komisyonu ve Kuzey Ormanları Savunması İstanbul’un Talan Haritası 
Basın Açıklaması Yapıldı

Dayanışma kültürümüzün bir göstergesi 
olarak meslektaşlarımızın yoğun 
ilgisiyle, her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilmekte olan Geleneksel 
Yemeğimizin otuz ikincisi, 23 Mayıs 
2015 tarihinde İstanbul Boğazı'nda 
gerçekleştirildi.

Geleneksel Yemeğimize; Odamız Genel 
Yönetim Kurulu Sekreteri Levent 
Özmüş, Odamız Ankara Şube Başkanı 

27 Mayıs 2015 günü TMMOB`ye bağlı Odalarla CHP`li 14 
belediye "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, 
Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi 
İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü" 
imzaladı.

İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de Basın toplantısı 
şeklinde gerçekleşen imza törenine İstanbul`un CHP`li 14 
Belediye Başkanı ve TMMOB`nin İstanbul Oda Başkan ve 
Temsilcilerinin yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, CHP İstanbul il Başkanı Murat Karayalçın 
katıldı.

Törende ilk olarak CHP’li Belediyeler adına Marmara 
Belediyeler Birliği Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç konuştu. Daha sonra TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz söz aldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşmasının ardından son konuşmayı CHP İl Başkanı 
Murat Karayalçın yaptı. Konuşmalardan sonra söz konusu 
"Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve 
Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 
Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü" önce 
Murat Karayalçın ve Mehmet Soğancı daha sonra İKK 
Sekreteri Süleyman Solmaz, Marmara Belediyeler Birliği 
Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç diğer 
belediye ve oda başkanları tek tek imzaladılar. Şubemiz adına 
Protokol metnini Şube II. Başkanımız Turğay Erkan imzaladı.

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası kapsamında TMMOB İstanbul İKK Kent Komisyonu ve Kuzey Ormanları Savunması ile birlikte 
İstanbul’un talan haritası basın açıklaması 1 Haziran 2015 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde gerçekleştirildi. 
Basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulu yemiz Selin Bostan katıldı. İstanbul’un kuzeyine doğru ilerleyen yapılaşma tehdidinin mega 
projelerle birlikte geri dönüşü olmayan yıkımlara dönüşeceğinin vurgulandığı basın açıklamasında İstanbul’un yıllara göre kaybettiği 
su havzaları, orman alanları ve diğer doğal yaşam alanlarının bulunduğu ilçeler ve oranları kamuoyuna duyuruldu.

Recep Vadi, Odamız Diyarbakır 
Şubesi Başkanı Can Deniz Akdemir, 
Odamız Diyarbakır Şube Sekreteri 
Şilan Parlak, Odamız Diyarbakır Şube 
Saymanı Volkan Yılmaz Erdoğmuş’un 
da katılarak onurlandırdığı yemeğimize 
mesleğimize ve örgütlülüğümüze 
önemli katkılarda bulunan yaklaşık 270 
meslektaşımız katıldı.

Geleneksel Yemeğimizin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Şube 
Yönetim Kurulu II. Başkanımız Turğay 
Erkan, 23. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
adına konukları selamlayarak başladığı 
açılış konuşmasında, dönem içerisinde 
gerçekleştirilen etkinliklerde ve çeşitli 
çalışmalarda bir araya geldiğimiz 
meslektaşlarımız ile bu anlamlı 
gecede de birlikte üretme, paylaşma 

ve dayanışma ekseninde bir arada 
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Odamız Genel Yönetim Kurulu 
Sekreteri Levent Özmüş’ün 
konuşmasından sonra gece müzik 
ve sohbetler eşliğinde kaldığı yerden 
devam etti. Meslek camiası olarak bir 
araya geldiğimiz etkinliklerimizin, 
önümüzdeki günlerde de siz değerli 
meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve 
katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz 
inancımızla, mesleğimizin her alanında 
birlikte üretmeyi ve dayanışmayı ilke 
edinen ve 32. Geleneksel yemeğimizi 
onurlandıran meslektaşlarımıza ve 
yemeğimizin düzenlenmesinde katkı 
sağlayan temsilcilerimize en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.
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İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Arazi Pikniği Yapıldı

11 Haziran 2015 Perşembe günü İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileri ile her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz Arazi Pikniği 
İTÜ Maslak Yerleşkesi Orta Bahçede 
gerçekleştirildi. Yılsonunda gerçekleşen 
arazi çalışmaları sonunda yaptığımız 
arazi pikniğine İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Öğrencileri, 
Öğretim üyeleri, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve emekçilerimiz katıldı. 
Piknikte Yönetim Kurulu Üyemiz Selin 
Bostan "HKMO İstanbul Şubesi 23. 

Dönem Yönetim Kurulu olarak her yıl 
gerçekleştirdiğimiz arazi pikniğinde 
bu sene de İTÜ’de öğrenci üyelerimiz 
ve öğretim görevlilerimizle birlikte 
olmaktan mutluluk duyduklarını, 
oda örgütlülüğümüzün öğrencilik 
döneminden başlayarak sonraki 
yıllarda da aktif olarak devam etmesi 
gerektiğini söyledi. Pikniğimize 
katılan tüm öğrencilerimize, öğretim 
üyelerimize ve İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığına 
teşekkür ederiz.

Öğrenci Komisyonu Pikniği Heybeliada’da 
Yapıldı

İstanbul İKK Kadın Komisyonu Söyleşi ve 
Film Gösterimi Etkinliği Gerçekleştirildi

Şubemiz Öğrenci Komisyonu 12 Haziran 2015 
Cuma günü yoğun geçen eğitim dönemi sonunda 
Heybeliada’da Piknikte buluştu. YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Emekçilerinin katıldığı Piknik 
Heybeliada'da  Değirmenburnu Piknik Alanında 
yapıldı. Sabah 08.30 da Kabataş Vapur iskelesinde 
buluşan komisyon üyeleri piknik alanında çeşitli 
etkinlikler ile eğlendi. Yemekten sonra Şube Yönetim 
Kurulu üyemiz Akif Yılmazkaya, Şube Personelimiz 
Tekin Akçapınar, Metin Uğumlu, Öğrenci 
Temsilcilerimiz Odamızın öğrenci üyeliğinin 
önemi ve meslek alanımızda oda örgütlülüğümüz 
konusunda konuşmalar yaptıktan sonra öğrenci 
üyelerimiz odadan beklentilerini dile getirdiler. 
Yoğun ve eğlenceli geçtiğine inandığımız pikniğimize 
katılan öğrenci üyelerimize teşekkür ederiz.

İstanbul İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran 
direnişinin 45. yılına saygı teması ile yaptığı etkinliğini 
19 Haziran 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi'nde gerçekleştirdi.

Komisyon’un dönem yürütücüleri Hasret Kitapçıoğlu 
(HKMO) ve Şirvan Avcı (JMO) koordinatörlüğünde 
yapılan toplantı Saat 19.00 da Nedret Durukan’ın (Maden 
MO) açılış konuşması ile başladı.

Yard. Doç. Dr. Berna Güler "21.Yüzyılda Zonguldak’ta 
Çalışma Yaşamı" çalışması üzerinden dünden bugüne 
Zonguldak ve madencilerin durumunu, kapitalist sistemi 
sorgulayan, maden işçilerinin mücadelesinde kadının 
yerini vurgulayan sunumunu soruları yanıtlayarak bitirdi.

50’nin üzerinde kadının katıldığı toplantı ilgi ile izlendi 
ve benzer toplantıların daha sık yapılması talebiyle sona 
erdi.
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HKMO İzmir Şube 14. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Şubemizin 14. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısı "Katılımcılık" 
gündemi ile Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, Şubemiz etkinlik alanındaki 
temsilci, temsilci yardımcıları ve 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Danışma Kurulu toplantısının açılış 
konuşmasını Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım yaptı. Başkan 
Yıldırım konuşmasında, odanın 
üyesiyle var olduğunu, üyenin odaya 
aidiyet duygusunun güçlendirilmesi 
için çalışmalar yapılması gerektiğini, 

bu nedenle Danışma Kurulunun 
gündem maddesinin "Katılımcılık" 
olarak belirlendiğini, bu konuda 
üyelerimizden gelecek fikir ve önerilerin 
çok önemli olduğunu vurguladı. 
Daha sonra Şube Sekreterimiz 
Nilüfer Barışcan 14. Dönem Yönetim 
Kurulunun çalışmaları hakkında sunum 
yaparak üyeleri bilgilendirdi.

Danışma Kuruluna katılan üyelerimiz, 
gerek Yönetim Kurulunun çalışmaları, 
gerekse de oda-üye ilişkisinin 
güçlendirilmesine ilişkin olarak görüş 

ve önerilerini paylaştılar. Danışma 
Kurulu toplantısına katılan, ilgi 
gösteren, değerli fikirleri ile katkı 
koyan tüm meslektaşlarımıza yürekten 
teşekkür ederiz.

“Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları” Çalıştayı Yapıldı

Şubemiz ile İzmir‘de kurulan yeni 
devlet üniversitelerimizden Katip Çelebi 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 
tarafından "Harita Mühendisliği‘nde 
Modern Eğilimler Ve Sektörel 
Yansımaları" konulu çalıştay İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 
Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştaya Odamızın kurucu 
üyelerinden olan, 10. ve 11. dönemlerde 
İzmir Şube Başkanlığı görevlerini de 
yürüten Karabağlar Belediye Başkanı 
Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye 
Başkanı Hasan Arslan, meslektaşımız 
Muğla Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, Odamız Genel Sekreteri 
Levent Özmüş, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü Galip Akhan, İKÇÜ 
Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim 

üyeleri ve öğrencileri ile 200 civarında 
meslektaşımız katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım 
yaptı. Başkan Yıldırım konuşmasında, 
Katip Çelebi Üniversitesinin 2010 
yılında İzmir‘de kurulması ve üniversite 
bünyesinde İngilizce eğitim veren Harita 
Mühendisliği bölümünün açılması ile 
bölgemizin bu konudaki eksikliğinin 
büyük ölçüde giderildiğini, toplum 
yararına olan bilimsel konularda 
üniversitelerimizle işbirliğini sürekli 
kılarak birlikte yeni etkinlikler 
düzenlemenin Odamızın hedefleri 
arasında yer aldığını vurguladı. Son 
dönemlerde çıkartılan ve çıkartılması 
tasarlanan yeni torba yasalarla TMMOB 
ve bağlı odaların gücünün parçalara 

ayrılarak yok edilmeye çalışılmasının 
demokrasilerde yeri olmadığını 
belirterek, bu konuda duyduğu 
üzüntüyü ifade etti. Ayrıca bu etkinliğin 
yapılmasında büyük emekleri olan Harita 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine 
ve şubemiz kentsel-kırsal çalışma ve çevre 
izleme komisyonunda görev yapan tüm 
üyelerimize katkıları için teşekkür etti.

Çalıştayda İKÇÜ Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç.Dr. Mehmet Çete, 
Odamız Genel Sekreteri Levent Özmüş, 
Belediye Başkanları ve Rektör Prof. Dr. 
Galip Akhan da söz almışlardır.

Çalıştayda son olarak harita mühendisliği 
alanında kullanılan insansız hava aracı, 
yersel lazer tarayıcı gibi teknolojik 
araçların tanıtımı ve bu araçlarla 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
Katkı ve katılım sağlayan herkese 
teşekkür ederiz.
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Facianın Yıldönümünde Soma’daydık 

301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği 
Soma Maden Faciasının yıldönümü 
nedeniyle İzmir İKK aracılığı ile 
düzenlenen mitinge katıldık. Faciada 
hayatını kaybedenlerin ailelerinin 
de katıldığı kalabalık yürüyüş, Soma 
İstasyon Meydanı‘ndan başlayarak 
Hükümet Konağı‘nda tamamlandı. 
Yürüyüşün ardından konuşmalar 
gerçekleştirildi. Gökyüzüne siyah 
balonlar uçurularak miting sona erdi.

Kaybettiğimiz tüm madencileri saygıyla 
anıyoruz.

Unutmadık, Unutturmayacağız!

Temsilciler Toplantısı Yapıldı

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
Şube etkinlik alanımızdaki Temsilci 
ve Temsilci Yardımcılarının katıldığı 
"Temsilciler Toplantısı" 17 Haziran 
2015 tarihinde HKMO İzmir Şube 
binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Temsilci ve Temsilci 
Yardımcılarımız Harita Mühendislik 
Hizmetleri ile ilgili olarak temsilcilik 
yetki alanlarında yaşanan sorunları 
aktarmış ve üyelerimizin Oda 
örgütlülüğüne daha fazla katkı 
koyabilmesine yönelik karşılıklı 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantıya katılan temsilci ve temsilci 
yardımcılarımıza teşekkür eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Bölge Ziyaretlerimiz Urla-Karaburun-Çeşme İle Devam Ediyor 

14 Mart2015 tarihinde Urla-Çeşme-Karaburun ilçelerinde, kamu ve özel 
sektörde çalışan meslektaşlarımızla bir araya gelindi. Toplantıya Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, Şube Saymanımız Nejat 
Toscalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özhan Kaynarca, İsmail Mutaf ve 
Neslihan Yiğit katıldılar.

Toplantıda örgütlü gücümüzün son çıkan yasalarla azaltılmaya çalışıldığı, 
bu durumun ancak üyelerimizin desteğiyle aşılabileceği vurgusu yapıldı. 
Ayrıca güncel ve mesleki sorunlar ile çözümlerine yönelik görüşler 
paylaşıldı. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Eğitim Etkinliği Düzenlendi 
Meslek içi eğitim çalışmalarımız kapsamında 21-22 Mart 2015 tarihlerinde 
tüm üyelerimize yönelik olarak ücretsiz CAD eğitimi  etkinliği gerçekleştirildi.

2 gün süren eğitim firma yetkilisi Özgürcan Özdemir tarafından verildi. 
Yaklaşık 50 meslektaşımızın katıldığı eğitimde, firmanın güncel programına 
ait yenilikler ve uygulamalı örnekler anlatıldı.

Eğitim çalışmalarımıza verdiği karşılıksız destek nedeniyle firmaya ve 
etkinliğimize katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
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Meslektaş Adayı Öğrencilerimizle Buluştuk

2 Mayıs Cumartesi günü düzenlediğimiz kahvaltılı toplantıda 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 
öğrenimine devam eden meslektaş adayı öğrencilerimizle bir araya 
geldik.

Daha önceki bazı etkinliklerimiz sırasında tanışıp 
kaynaşma fırsatı da bulduğumuz öğrenci arkadaşlarımızla 
Oda faaliyetlerimiz hakkında sohbet ettik. İzmir‘de meslek 
alanımızla ilgili olarak ilk kez devlet üniversitelerimizden 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde üç yıl önce kurulan bu 
bölümün ve bölümde öğrenim gören öğrencilerin Odamız 
açısından ne kadar önemli olduğu vurguladık.

Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, Şube 
Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz İsmail Mutaf, Ufuk Kansu ve Neslihan Yiğit‘in 
de katıldığı kahvaltılı toplantıya, öğrencilerin yanı sıra 
İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi değerli 
meslektaşlarımız da katılım gösterdi. Etkinliğimize katılan 
ve katkı koyan herkese yürekten teşekkür ederiz.

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı‘na Katıldık

Odamız Genel Merkezi tarafından 2 yılda bir 
düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı`nın on beşincisi 25-28 Mart 2015 tarihleri 
arasında "Dönüşüm! Nereye?" teması ile Ankara‘da 
ATO Congresium Toplantı ve Fuar Merkezinde, 
delegeler, konuklar ve öğrencilerle birlikte 2000 
dolayında katılımcıyla gerçekleştirildi.

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na 
Şubemizi temsilen Şube 2. Başkanımız Mustafa 
Fillik, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özhan 
Kaynarca, İsmail Mutaf ve Ufuk Kansu katılım 
sağladılar.

Geleneksel Bahar Yemeğimiz Gerçekleştirildi

Şubemizin Geleneksel Bahar Yemeği 11-12 Nisan 
2015 tarihlerinde üyelerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız M. Kubilay Yıldırım tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından plaket törenine 
geçilerek, meslekte 30 Hizmet yılını dolduran 
üyelerimiz İbrahim Hilmi Maraş, İlhan İnan, Meryem 
Ergen, Recep Kurt, İlyas Kayacı ve Ergun Çağırıcı'ya 
"30.Yıl Hizmet Plaketleri" takdim edildi. Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Altun‘un da katıldığı 
yemekte üyelerimizle keyifli bir akşam geçirildi. 
Etkinliğimize katılan tüm üyelerimize yürekten 
teşekkür ederiz.
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"İmar Planı Uygulamaları ve Birlikte Çalışılabilirlik" Çalıştayı Düzenlenmiştir

Çalıştayımıza Odamızın kurucu 
üyelerinden olan, 10. ve 11. 
dönemlerde İzmir Şube Başkanlığı 
görevlerini de yürüten Karabağlar 
Belediye Başkanı Sayın Muhittin 
Selvitopu, Narlıdere Kaymakamı 
Sayın Osman Aslan Canbaba, Genel 
Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş, 
HKMO Ankara Şube Başkanı 
Sayın Recep Vadi, İKÇÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri 
ve değişik kurum temsilcileri ile 250 
kişi civarında katılım sağlandı. 

Çalıştayın açılış konuşması Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım 
tarafından yapıldı. Başkan Yıldırım 
konuşmasında, kentlerimizin planlı-
sağlıklı gelişmesi ve yaşanabilir yeni 
kentler oluşturmanın hepimizin ideali 
olduğunu, yasa ve yönetmeliklerdeki 
çelişkiler, eksiklikler, belirsizlikler ve 
kurumların uygulama farklılıklarının, 
meslektaşlarımız arasında oluşan ön 
yargıyla birlikte LİHKAB-SHKM 
veya kamu-özel gibi kırılmalara 
neden olduğunu, oysa mesleğimizin 
geleceği için, üyelerimizin daha iyi 
koşullarda çalışmaları ve yaşamaları 
için dayanışmayı öne çıkararak daha 
güçlü bir oda örgütlülüğü etrafında 
toplanması gerektiğini belirtti. 2015 

yılında çıkartılan bazı yönetmeliklerde 
de yer alan "Birlikte Çalışılabilirlik" 
kavramının imar planı uygulaması 
sürecinde ve diğer işlemlerde, yani 
kısaca meslek alanımızda ne kadar 
önemli olduğunu vurguladı. 

7 Haziran‘da yapılacak seçimlerin 
ülkemizdeki temel sorunlara samimi 
yaklaşan ve çözüm üretebilen, 
eşit vatandaşlık temelinde özgür, 
demokratik bir Türkiye için bir 
fırsat olması temennisini de ifade 
eden Yıldırım, son olarak etkinliğin 
gerçekleşmesinde katkıda bulunan 
herkese çok teşekkür etti.

Çalıştayda Karabağlar Belediye 
Başkanı meslektaşımız Sayın Muhittin 
Selvitopu, Genel Başkanımız Sayın 
Ertuğrul Candaş, HKMO Ankara 
Şube Başkanı Sayın Recep Vadi de söz 
aldılar.

Gerek meslektaşlarımız, gerek 
camiamızın vazgeçilmezi harita 
teknikeri-teknisyeni-emekçisi 
dostlarımız, gerekse de değişik meslek 
gruplarından katılımcıların soruları 
ile zenginleşen çalıştayımıza katkı 
ve katılım sağlayan herkese yürekten 
teşekkür ederiz.

Şubemizce 29 Mayıs 2015 tarihinde, 
imar planı uygulamaları ile 
uygulama sürecinde kurumlar 
arası (Belediye-Kadastro-Tapu) 
koordinasyonun sağlanmasına 
yönelik görüş ve önerilerin sunulduğu 
"İmar Planı Uygulamaları ve 
Birlikte Çalışılabilirlik" (Yerelde Bir 
Atölye Çalışması) başlıklı çalıştay 
düzenlenmiştir.

Konusunda uzman konuşmacıların yer 
aldığı İzmir Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Ege Salonu‘nda gerçekleşen 
bir günlük çalıştayımızda, imar 
planı uygulaması sürecini paylaşan 
kurumların birlikte çalışabilirliğinin 
önemi çerçevesinde, her türlü imar 
uygulaması işlemi ve bu uygulamalar 
sırasında yaşanan teknik ve hukuki 
sorunlar geniş kapsamlı olarak ele 
alınmıştır.

Kartondan Tekneler Yarışına Katıldık

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde 
1 Temmuz 2015 tarihinde İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen 8. Kartondan Tekneler yarışına 
katıldık. Cumhuriyet Meydanında teknelerin yapımıyla 
başlayan etkinlik, yarışmanın yapılacağı alana kortej 
yürüyüşü, tekne yarışı ve ödül töreni ile tamamlanmıştır. 
Bu yılki yarışta en iyi kostüm ödülünü Şubemiz ve Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi kazanmıştır. 

Yarışmada bize destek veren tüm üyelerimize çok teşekkür 
ederiz.

72 www.hkmo.org.tr



Harita Bülteni Kasım 2015

Şubelerimizden Haberler/İzmir

Seferihisar Belediye Başkanını Ziyaret Ettik

Seferihisar Kaymakamını Ziyaret Ettik

HKMO İzmir Şube 14. 
Dönem 3. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

Şubemizin 14. Dönem 3. 
Danışma Kurulu Toplantısı 17 
Haziran 2015 tarihinde İTÜ 
Mezunları Derneğinde "Güncel 
Değerlendirmeler (Meslek ve Oda 
Hakkında)" gündemi ile Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, Şubemiz 
etkinlik alanındaki temsilci-temsilci 
yardımcıları ve üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıya HKMO Genel Sekreteri 
Sayın Levent Özmüş de katıldı.

Danışma Kurulu toplantısının açılış 
konuşmasını Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım yaptı. 
Daha sonra Şube Sekreterimiz 
Nilüfer Barışcan 14. Dönem 
Yönetim Kurulunun çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bir sunum 
yaparak üyeleri bilgilendirdi. Genel 
Sekreterimiz Sayın Levent Özmüş 
de söz alarak mesleki konulara 
ilişkin bilgilendirme yaptı. Danışma 
Kuruluna katılan üyelerimiz 
gündem hakkındaki görüş ve 
önerilerini paylaştılar.

Danışma Kurulu toplantısına 
katılan, ilgi gösteren, değerli 
fikirleri ile katkı koyan tüm 
meslektaşlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. 

Şube Yönetim Kurulumuz, 13 
Temmuz 2015 tarihinde Seferihisar 
Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer‘i 
ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu 
Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, 
Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Özhan 
Kaynarca katıldılar. Ziyarette 
Sayın Tunç Soyer‘i Şubemiz 
yürütücülüğünde 30 Ağustos-6 

Şube Yönetim Kurulumuzca, 13 Temmuz 2015 tarihinde Seferihisar Kaymakamı 
Sayın Resul Çelik ziyaret edildi. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız M. Kubilay 
Yıldırım, Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, Yönetim Kurulu Üyemiz Özhan 
Kaynarca katıldılar.

Ziyarette Sayın Resul Çelik‘i Seferihisar‘da 30 Ağustos-6 Eylül 2015 tarihleri 
arasında Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan 14. Yaz Eğitim Kampı 
ile ilgili hazırlık çalışmalarımız hakkında bilgilendirerek kampımıza davet ettik.

Seferihisar Kaymakamı Sayın Resul Çelik‘e çalışmalarımıza olan ilgisi için 
teşekkür ederiz.

Eylül 2015 tarihleri arasında 
Seferihisar‘da gerçekleştirilecek 
olan 14. Yaz Eğitim Kampı ile ilgili 
hazırlık çalışmalarımız hakkında 
da bilgilendirerek kampımıza davet 
ettik. 

Seferihisar Belediye Başkanı 
Sayın Tunç Soyer‘e etkinliğimize 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Üyemiz Ziyaret Edildi Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Şube 
Müdürlüğü Şubemizi 
Ziyaret Etti

Yazılım Eğitimi Düzenlendi

Şube Yönetim Kurulumuz 12.06.2015 
tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürü Ömer 
Baylar'ı ve Karayollarında görev yapan 
meslektaşlarımızı makamlarında ziyaret 
etmişlerdir.

Şube Yönetim Kurulumuz 12.06.2015 tarihinde Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Üyemiz A. Furkan Kuşdemir'i ve Selçuklu 
Belediyesi'nde görev yapan meslektaşlarımızı makamlarında ziyaret 
etmişlerdir.

10 Haziran 2015 Çarşamba Günü, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 
Şubemizi ziyaret etmişlerdir.

Şubemizce 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde, Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Öğrencileri 
için Yazılım Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime çok sayıda 
Öğrenci üyemiz katılım sağlamışlardır.
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Seminer Düzenlendi

Karaman ve Aksaray İl 
Temsilciliklerimizde Yemek 
Düzenlendi 

Aksaray Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı Görevine 
Atanan Üyemiz Makamında 
Ziyaret Edildi 

Ramanzan Bayramı Nedeniyle Şubemizde Bayramlaşma 
Düzenlendi 

30 Ağustos Zafer 
Bayramı Mesajı

Şubemizde "Harita Mühendisliğinde 
Etik Değerler" konulu seminer 
düzenlendi. Semineri sunan Yard. Doç. 
Dr. Şaban İnam hocamıza ve katılım 
sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

03 Haziran 2015 Cuma günü 
Karaman İlinde, 10 Temmuz 
2015 Cuma günü Aksaray 
İlinde bulunan tüm üyelerimiz 
ve meslektaşlarımızla yemek 
düzenlenmiştir. Aileleri ile birlikte 
etkinliğimize katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Şube Yönetim Kurulumuzca 
20 Temmuz 2015 Pazartesi 
günü Saat 18:00 de üyelerimizle 
bayramlaşma programımız 
düzenlendi. Katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Vatanımız için Canlarını Feda 
Eden, Şanlı Türk Bayrağımıza 
Rengini Kanlarıyla Veren 
Şehitlerimizi ve Gazilerimizi 
Rahmetle Anıyoruz. Zafer 
Bayramımız Kutlu Olsun.

04 Haziran 2015 tarihinde Aksaray 
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevine atanan üyemiz Prof. Dr. 
Hacı Murat Yılmaz'ı Şube Yönetim 
Kurulumuz olarak 10 Temmuz 2015 
tarihinde makamında ziyaret ettik. 
Sayın hocamıza yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Şubemiz Geleneksel Yemeği 
Düzenlendi 
Şubemiz Geleneksel Yemeği 27 
Haziran 2015 Cumartesi günü 
düzenlenmiştir. Davetimize katılım 
sağlayan Konya Milletvekillerimize, 
Kamu ve Kurum Müdürlerine, 
Daire Başkanlarına, Melek Odası 
Yöneticilerine ve aileleri ile birlikte 
etkinliğimize katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.
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İlbank Samsun Bölge Müdürü Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlbank Samsun Bölge Müdürü Faik Yücel Esen‘i 
makamında ziyaret etti. 

Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Şubemizi 
Ziyaret Etti

Samsun Kent 
Sempozyumu'na Katıldık

Üyelerimize Bahar 
Kahvaltısı Düzenlendi

Şube Başkanımıza Veda

Saadet partisi Samsun İl Başkanı Av. Hasan Bayram Var ve 
beraberindeki heyet Şubemizi ziyaret ettiler.

Şubemizce 16 Mayıs 2015 
tarihinde bahar kahvaltısı 
düzenlenmiştir. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu 
kahvaltıda üyeler bir araya 
gelmiş ve keyifli dakikalar 
yaşanmıştır. 

2014-2015 yılı 11. Dönem Şube 
Yönetim Kurulunda Başkanlık 
görevini sürdüren Yönetim 
Kurulu üyemiz sayın Mustafa 
Akkul, Antalya Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüğü’ne tayini 
çıkmasından dolayı başkanlık 
görevinden istifa etmiştir. 
Yönetim Kurulu olarak Şubemize 
vermiş olduğu hizmetlerden 
dolayı kendisine teşekkür 
plaketini takdim eder, meslek 
hayatında başarılar dileriz. 

İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
17.04.2015 tarihinde DSİ (56‘lar) 
konferans salonunda düzenlenen 
Kent Sempozyumu'nda Şubemiz 
adına üyemiz Yard. Doc. Dr. Aziz 
Şişman Haritada Coğrafik Bilgi 
Sistemlerinin Uygulamaları ile 
ilgili sunum yapmıştır. Üyemize 
yapmış olduğu sunumdan dolayı 
şubemiz adına teşekkür ederiz.

76 www.hkmo.org.tr



Harita Bülteni Kasım 2015

Şubelerimizden Haberler/Samsun

Yönetim Kurulumuz Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Mezuniyet Törenine Katıldı

Samsun İl Temsilciliğimizde Yemekli 
Toplantı Düzenlendi

09 Haziran 2015 tarihinde Ondokuzmayıs 
Üniversitesi‘nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine 
Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Şube yazmanı Ersen 
Genç katılmıştır. Harita Mühendisliği Bölümünden 
mezun olan meslektaşlarımız arasından dereceye giren 
öğrenciler; dönem birincisi Burak Dalcı, dönem ikincisi 
Murat Güner, dönem üçüncüsü Şeyma Damla Doğan‘a 
Şubemiz Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Akkul 
çeşitli hediyeler verdi. HKMO Samsun Şubesi olarak yeni 
mezun olan tüm meslektaşlarımıza meslek yaşantılarında 
başarılar dileriz. 

Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, 
birbirleri ile tanışmalarını sağlamak, amacıyla Samsun’da 
bulunan üyelerimize 24 Haziran 2015 tarihinde yemekli 
toplantı düzenlenmiştir.

Yemeğe Oda üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu yemeğin sonrasında yapılan 
toplantıda, gündemde olan Mesleki Faaliyet Denetiminde 
yaşanan sorunlar konuşulmuş, güzel sohbetler 
sağlanmıştır. Şube Başkanımız Mustafa Akkul, katılan 
üyelerimize teşekkür ederek bundan sonraki yapılacak 
etkinliklerde beraber olmayı dilemiştir. 

Ordu, Amasya ve Sinop İl Temsilciliklerimizde Yemekli Toplantı Düzenlendi
Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği 
pekiştirmek, amacıyla Amasya’da bulunan 
üyelerimize 08 Temmuz 2015 tarihinde, Ordu’da 
bulunan üyelerimize 30 Haziran 2015 tarihinde 
Sinop’ta bulunan üyelerimize ise 04 Temmuz 
2015 tarihinde yemekli toplantı düzenlenmiştir.

Amasya’da yapılan toplantıya Amasya Belediye 
Başkanı ve üyemiz olan Cafer Özdemir de 
katılmıştır. Yemeğin sonrasında yapılan 
toplantıda, gündemde olan mesleki faaliyet 
denetiminde yaşanan sorunlar konuşulmuş, 
güzel sohbetler sağlanmıştır. 
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19 Eylül, Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde 
Meydanlardaydık…

Geleneksel Yemeklerimizde Üyelerimizle Bir Araya Geldik…

Trabzon Milletvekili Sayın 
Adnan Günnar’ın Şube 
Ziyareti…

Sinema Etkinliği…

“Teröre Lanet” teması ile 
gerçekleştirilen etkinlikte İKK ve 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı  
Sayın Mustafa Yaylalı tarafından 
basın açıklaması yapılmıştır. Etkinliğe 
şubemizden çok sayıda üyemiz katılım 
sağlamıştır. 

Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane 
ve Rize İllerinde yapılan etkinliklerde 
üyelerimiz ve aileleriyle bir araya 
geldik.  Söz konusu etkinliklere 
yaklaşık 500’ün üzerinde katılım 
gerçekleştirilmiştir. İlgilerinden dolayı 
tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Meslekte 30 Yıl Plaket Töreni ve 

Geleneksel Bahar Yemeği Düzenledik. 
Etkinlikte meslekte 30. yılını dolduran 
ve terfi eden bazı üyelerimize plaketleri 
takdim edilmiştir. Geç saatlere kadar 
devam eden programda Yönetim 
Kurulu tarafından horon gösterisi 
yapılmıştır.

Çanakkale Zaferimizin 100. 
Yılı anısına şubemiz tarafından 
düzenlenen etkinlikte  "Son Mektup" 
sinema filmi gösterimi yapıldı.

Trabzon’da Yaşanan Mania Sahası 
Problemi Görüşüldü
Harita Genel Komutanlığı'ndan, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Belediyelerden gelen uzmanların 
katıldığı etkinlikte, havaalanlarındaki 
mania sahaları teknik ve hukuki 
yönden değerlendirildi. Etkinlikte 
havaalanlarımızın mania planları 
açısından uygunluğu tartışıldı. 
Trabzon İli'nde mania sahasından 
dolayı yaşanan imar sorunları ele 
alındı. Etkinliğe İKK bileşenleri, 
kamu kurumları, harita ve inşaat 
özel sektöründen yoğun katılım 
gerçekleşmiştir.

Genel seçim sonrası şubemizi ziyaret 
eden Trabzon Milletvekili Sayın 
Günnar’a Şube Başkanı tarafından 
Trabzon’un genel sorunları, kırsalda 
yaşanan mülkiyet sorunları, sektörel 
bazı sorunlar hakkında bilgilendirme 
yapılmış ve destek talebinde 
bulunulmuştur. 

Sayın Günnar yaptığı 
değerlendirmede; misafirperverliğe 
ve bilgilendirmeye teşekkür ederek, 
çözüm için elinden geleni yapacağını 
beyan etmiştir. Nazik ziyaretinden 
dolayı şube adına Sayın Vekilimize 
teşekkürlerimizi sunarız.

14. Yaz Eğitim Kampına 
Katıldık

Şubemizin Başkan Recep Nişancı 
ve Sayman Okan Yıldız tarafından 
temsil edildiği etkinlikte şube 
etkinlik alanımızda bulunan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
de dahil olmak üzere diğer 
üniversitelerden de çok sayıda 
öğrenci katılımı sağlanmıştır.
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Trabzon Milletvekili Sayın 
Haluk Pekşen Şubemizi 
Ziyaret Etti..

Dünya Kadastro Zirvesi'ne Katıldık… Tapu Eğitimi Gerçekleştirdik…

Genç Harita Mühendisleri ile 
Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya 
Geldik...

Şube Danışma Kurulu Toplandı… Promosyon Çalışmamız…

Genel seçim sonrası şubemizi ziyaret 
eden Trabzon Milletvekili Sayın 
Pekşen’e şube başkanı tarafından  
Trabzon’daki yabancıların mülk 
edinimi, kırsal bölgedeki çarpık 
yapılaşmalar ve Tarım Kanununun’dan 
gelen yeni miras düzenlemelerinin 
bölgede ortaya çıkarabileceği sosyal 
problemler hakkında sunu yapılmıştır. 
Sayın Pekşen sonraki günlerde bu 
konularda odamızın da görüşüne 
dikkate alacağını ve sorunların 
takipçisi olacağını belirtmiştir. Nazik 
ziyaretinden dolayı şube adına Sayın 
Vekilimize teşekkürlerimizi sunarız.

20-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da uluslararası 
katılımla gerçekleştirilen Dünya Kadastro Zirvesi’ne şube 
etkinlik alanımızdan çok sayıda akademisyen, kamu 
personeli, meslektaşlarımız ve öğrenciler katılmışlardır.

2015 yılı faaliyetleri içinde planlanan tapu eğitimi başarıyla 
gerçekleştirildi. Eğitim Rize Tapu Müdür Yardımcısı Sayın 
Barış Maraba ve Trabzon Tapu Müdür Yardımcısı Sayın 
Sultan Bahar tarafından verilmiştir. Tüm katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunarız.   

Danışma Kurulu'nda gerçekleştirilen 
faaliyetler ve yaşanan sorunlar 
hakkında Şube Başkanı tarafından 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Şubenin mali ve idari durumu 
tartışılmıştır. 

2015 yılı için ajanda ve kupa dağıtımı 
gerçekleştirdik. Tamamen sponsor 
ve reklam geliri üzerinden yapılan 
faaliyetler sonucu her üyemize kişiye 
özel ajandaları ulaştırılmıştır.

Horon Eğitimi..

FIG 2018 KTÜ Bilgilendirme Toplantısı Başarıyla Gerçekleştirildi…

Şubemiz Bünyesinde, Halk Eğitim 
Merkezi Desteği ile profesyonel 
eğitmen eşliğinde yürütülen ücretsiz 
horon kursu tamamlandı. Yeni dönem 
için kayıtlara yeniden başlanması 
planlanmaktadır. Eğitim alan kursiyerler 
Geleneksel Bahar Yemeği'nde ayrıca 
gösteri düzenlemişlerdir.

HKMO Genel Merkez adına Dr. Orhan 
Ercan ve Muhittin İpek, İstanbul’da 
gerçekleştirilecek FIG 2018 etkinliği 
kapsamında yürütülen ve planlanan 
faaliyetler hakkında KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü’nde bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirmiştir. 
Toplantıya şubemiz Yönetim Kurulu, 
akademisyenler ve öğrenciler katılmıştır.
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KOCAELİ
"Yersel Lazer Tarayıcı Sistemleri ve İnsansız Hava Araçları ile Havadan Haritalama Çalışmaları" 
Meslek İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

13 Mayıs 2015 tarihinde, Doğu 
Marmara Bölge Temsilciliği tarafından, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonunda, Doç. Dr. Taner Üstüntaş 
(Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. 
Bahadır Ergün (Gebze T. Üniversitesi), 
harita mühendisi Doğan Tekin, 
Hasan Bora katılımıyla, "Yersel Lazer 
Tarayıcı Sistemleri ve İnsansız Hava 
Araçları (İHA) ile Havadan Haritalama 
Çalışmaları" isimli meslek eğitimi 
semineri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 meslektaş, öğrenci ve 
konuğun katıldığı seminerin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Doğu 
Marmara Bölge Temsilcisi Yrd. Doç. 
Dr. Murat S. Çepni Soma faciasınının 
yıldönümünü anımsatarak başladığı 
konuşmasında, meslek örgütlerinin 
rolü ve önemi üzerinden oda 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. Bölge Temsilciliği olarak 
kuruldukları günden bu yana meslek içi 
eğitim ve paylaşım amaçlı etkinliklere 
büyük önem verdiklerini ve efektif 
etkinlikler planlamaya çalıştıklarını 
vurgulayan Çepni, gelecek dönemde 
meslek içi alanlarda çok daha sık 
duyacağımız Drone kullanımı ile 
harita üretimi ve Lazer tarayıcılar ile 3 
boyutlu modellere ayrılan bu etkinliğin 
bir çok meslektaş için çok önemli katkı 
yapacağını ifade etti.

Doç. Dr. Taner Üstüntaş, Küçük 
İnsansız Hava Araçlarında kullanılan 
donanımları yazılımları ve ücretleri 
hakkında katılımcıları bilgilendirildi. 

Klasik fotogrametri esaslarının 
bu alanda geçerli olduğunu, fakat 
standart harita üretimi yapabilmek 
için yönetmeliğe eklemeler yapılması 
gerektiğini, Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde 
ilgili bölümlerin yazılması gerektiğini 
vurguladı. 30.10.2013 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 
"İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin 
Ayrılmış Hava Sahalarındaki 
Operasyonlarının Usul ve Esaslarına 
İlişkin Talimat (SHT-İHA)", İnsansız 
Hava Aracı kullanımına düzenleme 
getirildiğini, ama harita amaçlı görüntü 
alma ihtiyaçlarını karşılamadığını ve bu 
amaçla mutlaka çalışma yapılmasının 
acil ihtiyaç olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN, Üç boyutlu 
modelleme çalışmalarında ve özellikle 
üç boyutlu şehir modellerinin veri 
yapısının temelini oluşturan ölçme 
çalışmalarında yersel lazer tarayıcı ve 
fotogrametrik tekniklerin entegrasyonu 
veri işleme ve 3 boyutlu CAD 
verilerinin elde edilmesi için gerekli 
çalışma temelleri hakkında örneklemeli 
açıklamalar yaptı.

Veri setlerinin arazi ve sayısal 
verilerden elde edilmesinden 
fotografik verilerin işlenmesi ve bu 
veri yapılarının CAD ortamında 
entegre edilmesi ile oluşan örnek 
yapıları tanıtan hocamız, özellikle 
disiplinler arası çalışmalarda temel 
altlığın üretilmesinde mesleğimizin 
kullanacağı ölçme ve değerlendirme 
algoritmalarının ve yazılımlarının 
kullanım sıralaması ve sonuç ürünün 
ölçme ve kullanma doğruluğu 
hakkında bilgiler verdi.

Harita mühendisi Doğan Tekin, Hasan 
Bora: "Mimari Belgeleme, Endüstriyel, 
Denizcilik, Arkeoloji ve İnşaat " 

olarak ayırdığı konu başlıklarını 
detaylandırmadan özet geçip birkaç 
nokta bulutu datası gösterildi. Saha 
ve ofis çalışmalarının maliyetleri 
karşılaştırıldı.

Gerçek hayatta yapılan çalışmaların 
süre ve maliyetleri analiz edildi. 
Mimarlar odası rölöve birim fiyatı 
ile HKMO lazer tarama birim 
fiyatı karşılaştırıldı. Ayrıca mimari 
bürolarla aynı dili aynı terminolojiyi 
kullanabilmek adına öğrenci 
arkadaşlara serbest seçimlik derslerini
mimarlık bölümünden seçmeleri 
tavsiyesinde bulunuldu. Değindiği 
konular özet olarak; 

-Ölçmenin geleceği ve yeni ölçme 
cihazları hakkında bir giriş sunumu 
yaptı.

-Lazer Scannerlar ve kopterler ile 
yapılan uygulamaların verileri ile 
örnekler yapıldı. 

3D nokta bulutundan üretilen as-built, 
gemi yüzeyi modellemesi, topografik 
harita ve çizim, endüstiyel fabrikada 
tanklar, çelik profiller, boru ve mekanik 
yapıların modellemesi ile ilgili örnek 
çalışmalar yapıldı ve gösterildi.
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Geleneksel Yemeklerimiz DüzenlendiGenç Haritacılar Günlerine Katılım Sağladık

Kahramanmaraş Merkezde Toplantı 7. Genç Haritacılar Günleri Etkinliğine Katıldık

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Yemeğine Katıldık

Vali Ziyaret Edildi

Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren meslektaşlarımızla 
Geleneksel Yemeklerimizde buluştuk. Geleneksel olarak 
düzenlediğimiz Yemeklerimizde güzel bir dayanışma 
örneği daha sergiledik. Düzenlenen yemeklerle, birlikte 
hareket etmenin, ortak duygular paylaşmanın, saygının ve 
örgütlülüğe olan inancın verdiği güçle halkın mühendisleri 
olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İlimize yeni atanan vali Hasan Basri 
Güzeloğlu’na göreve başlamasından 
dolayı ziyarette bulunduk. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve Kamu 
Kurumu’nda görev yapan diğer 
meslektaşlarımızın katılımı ile 
gerçekleşen ziyaret, oldukça samimi 
bir ortamda  gerçekleşti. 

Sayın Vali’miz Meslek Odalarının 
önemine vurgu yaptı. Örgütlü Meslek 
camialarının, başta son zamanlarda 

artan iş kazaları olmak üzere pek çok 
alanda çok önemli görevlere sahip 
olduğunu belirtti.

Doğu Marmara Bölge Temsilcili 
Başkanımız Sayın Murat Selim Çepni, 
Sayın Vali'nin açıklamaları konusunda 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
son dönemde Meslek Odalarının 
işlevselliğini Kamu Görevlileri 
tarafından bu denli fazlaca ortaya 
konmadığına tanıklık ettiğini belirtti.

Ziyarette kente dair ve meslek 
alanımızı ilgilendiren konularda kısa 
bir sohbet yapıldı. Sayın Vali’mize 
görevinde başarılar dileği ile ziyaret 
sonlandırıldı.

Bu yıl Kayseride düzenlenen Genç Haritacılar Günlerine katıldık.

Kahramanmaraş Merkez Mesleki Faaliyet Denetimi 
Uygulama Birimimizce yürütülen en tecrübeli üyemiz 
ile en yeni üyemize plaket verilme töreni ve "Mesleki 
Faaliyet Denetimi ve Meslektaş Dayanışması" konulu 
toplantımız 27 Ocak 2015 tarihinde yapıldı. 

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğrencilerimiz ile 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 07-09 Mayıs 
2015 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi- Kayseri ilinde 
düzenlenen "VII. Genç Haritacılar Günü" etkinliğine 
katıldık.

05 Haziran 2015 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Bölümü 
öğrencilerinin 2014-2015 öğretim yılı 18. Geleneksel Geomatik Mühendisliği Bölmümü 
mezuniyet Balosu gerçekleştirildi. Yemeğe öğrencilerimiz, hocalarımız, temsilciliğimiz ve Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Saymanımız Ayhan Erdoğan ve Örgütlenme Sekreteri Ö. Serkan 
Atagün katılmışlardır. Etkinlik, Zonguldak Bölge Temsilcimiz Yrd. Doç. Hakan Akçın'ın açılış 
konuşmasıyla başlamış, yemek, müzik ve hoş sohbet ile son bulmuştur.

MALATYA ZONGULDAK
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1)  Bergen:10-12 Onör Puanı dörtlü tutuş gösterir.
1-Dört kör oyunuyorsunuz, atak sinek vale. Koz dağılını dört sıfır 
değil. Nasıl Oynarsınız?

Bu oyunda ne yapıp ne edip pike biz girmemeliyiz. Pike biz girersek 
kesin üç el veririz. Belki hiç pik almaya biliriz. Bu nedenle pik 
oynamamalıyız. Pik oynamayı karşı oyunculara bırakmalıyız. Bu 
nasıl olacak? Batının sinek atağını elden aldık. Daha sonra, kozları 
temizleyelim. Bunun için yeter sayıda kozumuz var. Eğer kozlar üç 
bir dağılmış ise beşinci elde elden iki sinek çekelim. eldeki son sineğe 
yerden bir kara kaçalım. Karolar elde iki yerde iki adet kalır. Sonra 
elden yere doğru karo oynar yerden karo ası koyarız. Burda acemilik 
yaparak karo ilerden kestirmesi yaparsak. Karoyu alan batı altıncı elde 
bir karo oyunuyarak bizi yere bağlar. Başta söğlediğimiz gibi kendi 
kendmizi batırmak için zorunlu olarak pike oynarız. Doğru oyun 
Yerden karo As'ı koyup sonra karo damı ile elden çıkarız. Karo damı 
ister doğu ister batı alsun artık oyun çıkmıştır.

(1)  Bergen Majör Tutuşu
 Marty BERGEN; Ortak,oyunu bir majör renk ile açtığında 
kullanılmak üzere geliştirilmiş ve oyun içindeki konuşma 
yükseltmelerinin nasıl yapılacağı hakkında önemli kurallar ortaya 
koymuştur. Bu yükseltmeler 1Majör(M) - 3Majör üzerine harika 
gelişmelerdir. Konuşmaların ilerleyen bölümlerinde hala daha 
fazlasını istememize izin vermektedir.

Bergen ;  sadece  4  adet  koz  ve  0  puanla  bile  1M' ü  3M'e 
yükseltebilmemize izin veren Toplam Löve(El) Kuralı’ nı 
kullanmaktadır. Toplam el Kuralı’nın özüne göre güvenli bir biçimde, 
ortağımızın elindeki ve bizim elimizdeki toplam koz sayısı kaç ise o 
kadar el almayı iddia edecek seviyeye kadar konuşabiliriz. Teoriye 
göre ortağınız oyunu bir kör ile açtığında elinizde 4 lü kör desteğiniz 
varsa rahatlıkla 3 seviyesinde kör desteğinizi gösterebilirsiniz. Çünkü 
en azından toplam 9 kozunuz vardır.Hepimiz kuralın işlemediği ellere 
sahip olmuşuzdur bu sebeble akıllılık yapıp diğer el değerlendirme 
tekniklerini de kullanarak elimizin potansiyelini gözden geçirmeliyiz.

Bergen, ortak oyunu 1Majör ile açtıktan sonra kullanılan 
yükseltmeleri kesin olarak tanımlamıştır. Yükseltmeleri kullanırken 
cevapçının dağılım puanları da elin toplam puanına eklenerek el 
değerlendirilmektedir. Biz bu puanlara Destek Puanı diyoruz.

* Jacoby 2 NT, Late Oswald ve Jim Jacoby tarafından yaratılmıştır. Şimdiye kadar 
yaratılmış en güzel konvansiyonlardan biridir, fakat ciddi bir iki problemi vardır. 

Jacoby 2NT nin eksikleri:
Jacoby 2NT oynarken; naturel ve 13-15 onör puanı ve zon forcingi 
gösteren 2NT cevabı kullanılamamaktadır.Naturel 2NT en iyi zonu 
veya şlemi seçmek için çok kullanışlıdır. Goldway naturel 2NT 
cevabından vazgeçmek istememiş ve yerine alternatif bulmuştur. Bir 
diğer problemde; dengeli zon forcingi yapacak ve fiti olmayan ellerle, 
kılıksız minörle 2 sinek veya 2 karo demek zorunda kalmamızdır. Bizce 
cevapçının ilk deklaresinde iyi bir rengini gösterdiği 2 sinek veya 2 karo 
söylemesi daha önemlidir. Aşağıdaki ele bakalım:

Partneriniz 1Pik ile oyun açtı, siz de cevapçı olarak:

2/1 zon forcingini kullanırken,ortağın açışına 1 üzerine 2 seviyesinde 
cevap vererek açar el ve 5 li rengi garanti ederiz. Naturel 2 NT cevabını 
kullanmaktan vazgeçersek bu elle problem yaşarız. Partnere daha 
ilk konuşmamızda dağılımımız yada puanımız konusunda yalan 
söylemek zorundayız. Açıkça oyun açanın ilerleyen bölümlerinde ciddi 
problemlere yol açacağız.
Goldway 2NT naturel cevabını yerine koymuş ve iyi ayarlanmış majör 
arttırmalarını inşa etmiştir.1 kör ve 1 pik açışına 3 sinek cevabını 
Goldway zon forcing arttırması olarak kullanmıştır.  İyi oyunlar.

 Majör Renk(1M) Açılışından sonra Bergen Yükseltmeleri

Dört Kör için Çıkar Yolu Nedir?

BRİÇ Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.com

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
1 KÖR

PAS 3 KARO(1) 3 PİK 4 KÖR
PAS PAS PAS

B
K

G
D

9753
RV32
AD9
53 

82
A109876
87
AR7

ARV4
D4
RV1054
D8

D106
V

632
V109642

Yanıt Puan Açıklama

1NT 4-6 DP 3 lü destek,cevapçı bir sonraki fırsatında 
ortağının majörünü destekleyecektir.

2Majör 7-9 DP 3 lü destek

3 Sinek 7-9 DP 4 lü destek (Eğer kayıp löveleri saymayı 
seviyorsanız,9 kayıplı el)

3Karo 10-12 DP 4 lü destek;LR(limit yükseltme)

1NT 10-12 DP LR ve sadece 3 lü destek le cevapçı once 
1NT der ve daha sonra sıçrayarak ortağın 
majörünü tutar.

3Majör 0-5 DP 4 lü destek

4Majör 0-5 DP 5 li destek

2NT 13+ DP 4 lü destek – Jacoby 2NT *:dengeli zon 
forcing

Splinter 9-16 DP 4 lü destek, söylenen renk singleton yada void

3NT 16-17 OP Dengeli el– 4333 ya da 4432

A8     AT42     KJ5     K743
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Nasılsa bir ömrü yaşayacağız, neden kendimiz olarak ve coşkuyla yaşamayalım?
Bazen istediğiniz gibi bir hayat yaşayamamaktan üzüntü duyar mısınız? 
Keşke dediğiniz olur mu? Şöyle içinize sinerek, dolu dolu gülerek ve korkusuzca 
geçirdiğiniz günler ne sıklıktadır hayatınızda?

Bu kitap, kendimizi tanımak ve istediğimiz hayatı yaşamak için üzerinde 
düşünmeniz gereken konuları anlatıyor ve uygulama önerilerinde bulunuyor. 

Kendin Ol Hayatı Keşfet, öğrenen insan olmaya davet edip, anlam verme 
sistemimizi beraberce keşfedeceğimiz bir yolculuğa davet ediyor.

İletişim becerileri üzerinde çalışıp, kadın-erkek ve ana-baba ilişkilerinde 
kendimizi geliştirince, öfke ve stresle nasıl başa çıkacağımızı fark ediyoruz. 
Böylece özgüvenimiz sağlamlaşıyor ve başarıya ulaşmanın önü açılıyor. Yaşamda 
dengemizi bulunca da mutlu olmak için özgür kalıyoruz.

Kendin Ol Hayatı Keşfet /
Ebru Tuay Üzümcü - Polat Doğru
Remzi Kitabevi, İstanbul / 120 Sayfa
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ANKARA POLATLI’DA BİR UYGARLIK BAŞKENTİ: 
GORDİON

Anadolu’da bu ölü gömme âdetini ilk uygulayanlar Friglerdir. 
Frigli zanaatkârların ürettikleri ağaç işşçilik örnekleri, 
makara kulplu bronz tabaklar ve bronz kazanlar,  dönemin 
“teknolojik” bir başarısı olan altın, gümüş ve bronzlardan 
yaylı çengelli iğneler (fibulalar), değerli madenlerden giysi 
kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli tekstil ürünleri, 
geometrik desenlerle süslü mobilya eşyası bunlar arasındadır. 
Frigler, sonraki kültürlere müzik alanında da esin kaynağı 
olmuşlardır.

Ankara Eskişehir yolu 90 km.’de hepimizin gördüğü 
levhalarda “Gordion – Yassıhöyük” yazar. Yassıhöyük Türkçe 
adıdır Gordion’un.

Gordion, MÖ 9. Yüzyıl ortalarında veya daha önceki yıllarda, 
buraya gelip yerleşmiş ve büyük bir uygarlık kurmuş olan 
Frigler’in başkentidir. 

Friglerin Trakya’dan buraya geldikleri Aydınlanma’nın 
oryantalistleri ve modern Avrupa’nın Nazi antropologlarınca 
da ileri sürülmüştür.  

Ancak ölü gömme adetlerinin ürünü Tümülüsler (Kurgan) 
ve dokumacılıkta kullandıkları desenler Türklerin Asya’daki 
kilim desenleriyle aynıdır. Halen çözülememiş dillerinin Ön-
Türk dili olduğu son dönemlerde ortaya atılmıştır.

Frigler yüzyıllarca devletsiz yaşamış siyasi bir topluluk olarak 
bugünkü, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ankara bölgelerini 
yurt edinmişlerdi. MÖ 750'lerde devlet olmuş, ünlü 
kralları Midas zamanında ise (MÖ 725-675) bütün Orta ve 
Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine 
ulaşmışlardı. 

Bu tarihten sonra hem kendilerine ait yazılı belgeler hem de 
Yunan kaynakları ile tarih sahnesine çıktılar. 
Friglerin en çok bilinen ve meşhur kralı Midas'tır. 
Friglerin en önemli geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdı.  
Hatta bununla ilgili kesin kanunlar koymuşlardır. Öküz 
kesmenin ve saban  kırmanın cezası ölümdü.  Ayrıca ekili 
araziye zarar vermenin cezası da ağırdı. 

Frig Uygarlık ve Sanatı

Yarattıkları kültür Yunan uygarlığı ile etkileşim halinde olsa 
da özünde Anadolulu bir karakter taşır. Eski Yunan ve Roma 
sanatı ve uygarlığının temelinin Frigya olduğu söylenir.

Tarım ve hayvancılığa dayalı bir alt yapı olduğu için bu, 
üst yapıyı da etkilemiş ve bereket kültüne dayalı bir inanç 
düzeni oluşturmuştur. Yaşamsal önemdeki tarımsal verim 
ve zenginlik için “Anadolu’nun Çatalhöyük’ten beri binlerce 
yıllık anası” Kibele’ye* şükran duyulmuştur.

Anadolulu bir kültür yaratmayı başaran Friglerin en 
mükemmel yapıtları, mimari alanındadır. Frig binaları 
megaron* planında inşa edilmişlerdi. 

Friglere has bir diğer yapı grubunu ise tümülüsler oluşturur. 

Friglerin Sonu

MÖ 700’lerde en güzel günlerini yaşarken hayatlarının 
baharındayken, yok oldular dersek yeridir. Zenginlik ve 
komşularıyla barış içinde yaşarken, ok ve yay gibi hiç 
görmedikleri, bilmedikleri silahlarla donanmış Kafkaslar 
ve Kuzey Karadeniz’den gelen Kimmer ve İskit göçebe 
süvarilerine karşı koyamadılar. Kimmerler Gordion önlerine 
gelip aşılamaz denilen surları geçip kenti ateşe verdiler, 
Frigya’da taş üstünde taş komadılar.

Midas yakılıp yıkılan başkentinin dumanları arasında acı 
içinde dolanarak, bir tragedyanın kahramanı gibi öküz kanı 
içerek intihar etti.  
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Eşek Kulaklı Midas ve Üç Söylence 

Midas bir efsane kahramanıdır.

ALTIN SEVGİSİ:  Bir gün tanrı Dionysos’un arkadaşı 
Satir’i en güzel şekilde ağırlar. Hatta ünlü gül bahçesinde 
uyuyakalır Satir. Arkadaşının mutlu edilmesinden etkilenen 
Dionysos, Midas’a kendisinden bir dilek dilemesini 
söyler. Kral da orta çağın simyacılarını haber verircesine, 
dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ister. 
Midas artık çok zengindir. Ancak dokunduğu yiyecekler, 
çok sevdiği güller ve en önemlisi kızı da altına dönüşünce 
hatasını anlar. 

Tekrar tanrıya gider ve bu güçten kurtulmak ister. 
Dionysos’un önerisiyle bir ırmakta (Sakarya nehrinde) 
yıkanarak bu beladan kurtulur.

TANRIYLA EŞİT OLMA: Bir gün Midas bir müzik yarışması 
düzenler. Yarışmacılar Apollo ve sıradan çalgıcı Marsyas’tır.  
Midas şampiyonluk tacını Marysas’a verir ve sonuçta 
Apollon tarafından kulakları eşşek kulağına çevrilerek 
cezalandırılır.

Marysas ise  bir tanrıyla yarışma cüretini göstermesini, 
Apollon tarafından canlı canlı derisi yüzülerek öder. 
Marysas’ın cezası, insanoğlunun kendisini tanrılarla eş 
koşmamasını gösteren bir ders olmuştur. 

EŞEK KULAK MİDAS: Eşek kulaklarını bir süre uzun bir 
şapkanın altında gizleyen Midas, saçları uzayınca berberine 
tıraş olmak için şapkasını çıkarmak zorunda kalır ve berber 
Midas’ın eşek kulaklarını görür . Her ne kadar berber Midas 
tarafından bu sırrı kimseye söylememesi için tehdit edilse 
de bir gün dayanamaz ve toprağa kazdığı  bir deliğe bu sırrı 
fısıldar, fakat bu fısıltı rüzgârlar tarafından taşınır ve herkes 
bu sırrı öğrenir.

“Gordion’un Düğümü” ve Tartışmalar

Megaron Nedir

Megaronlar, ince, uzun 
dikdörtgen planlı, 
ortasında ocağı bulunan 
tek büyük oda ile dar 
kısımlarında sundurma 
oluşturacak şekilde ante 
adı verilen çıkıntıları olan 

uzun ev modeline uygun yapılardı. Mezopotamya ile birlikte 
yerleşme bölgelerini barındıran Anadolu'da bir anlamda 
mimarlık sanatının doğuşudur megaronlar.  Mimarlığın ilk 
yapısı olarak tarihe geçmektedir.

Frig megaronlarını, diğer örneklerinden ayıran iki unsur 
zeminlerine nehirlerden toplanan doğal çakıltaşlarıyla 
yapılmış geometrik desenli taban mozaikleridir.

Gordion’da 2 numaralı megaronda ortaya çıkarılan bu 
mozaikler türünün ilk örneğidir. Yani Frigler mozaiğin 
mucididirler.

TMMOB Mimarlar odasının amblemi de dik çizilmiş bir 
megaron planıdır.

Kibele:

Yunanlar O’na Artemis, Romalılar Diana diyecektir. Bugün 
kız çocuklarına konan Sibel adı da buradan gelmektedir.

Gordion çözülemeyen düğümü ile ünlüydü. Kral Gordios 
eski bir savaş arabasının boyunduruğuna, kızılcık dallarıyla 
öyle büyük bir ustalıkla düğüm atılmıştı ki, o güne dek kimse 
çözememişti. Ve yine efsaneye göre, düğümü çözen tüm 
Asya’nın efendisi olacaktı.

M.Ö. 334’te, Büyük İskender bir fetih dönüşü Gordion’a gelir. 
Elbette ki ondan da kimsenin çözemediği düğümü çözmesi 
beklenir.

İskender, çözülmesi gereken düğümün karşısında bir an 
bekler, sonra kılıcını çekerek düğümü ikiye böler. 
“Gordion düğümü” deyimi genellikle, çözümü zor bir 
sorunun kaba kuvvetle halledilmesi anlamında metafor 
olarak günümüzde dek kullanılmaktadır. Ancak günümüzde 
bazı düşünür ve yazarlar bu “metafor”u  tartışmalı 
buluyorlar.

Bu yöntem askeri yöntemi içinde barındırmaktadır. Bir 
sorunu çözerken hukuk yöntemi elbette böyle olmamalıdır. 
Hukukta kurnazlık geçerli sayılmaz. 

85www.hkmo.org.tr



Duyurular
Harita Bülteni Kasım 2015

Duyuru!

Harita ve Kadastro Mühendislerinin Kurumlararası Görevlendirilmesi Hakkında.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü mülkiyetindeki arsanın parselasyon planının yapılması için Kayseri Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü emrinde çalışan bir harita mühendisinin görevlendirilmesine ilişkin 19.01.2009 tarihli ve 149 sayılı işlemin iptali 
istemiyle Odamızın açtığı davada, söz konusu işlem Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 25.09.2014 tarihli ve E:2014/532, K:2014/780 
sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Kayseri Valiliğinin kararın bozulması istemiyle Kayseri Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz 
başvurusu üzerine, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, 20.01.2015 tarihli ve E:2014/1537, K:2015/39 sayılı kararıyla Kayseri 2. İdare 
Mahkemesinin anılan kararını onamıştır. Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 25.09.2014 tarihli ve E:2014/532, K:2014/780 sayılı 
kararı ve Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 20.01.2015 tarihli ve E:2014/1537, K:2015/39 sayılı kararı linktedir.
Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/797f55eacf899b8_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/45beb0a81d11c2a_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Tip Sözleşmelerde her bir nüsha için ayrı damga vergisi ödenmesi konusunda Odamız görüşü Maliye Bakanlığı‘na iletilmiştir. 
Yazı linktedir.
Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/28d182470cabadf_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 05.12.2014 Tarihli ve E:2010/8067, K:2014/9768 Sayılı Kararı Hakkında.

Davacı şirketin büro tescilinin yenilenmesi isteminin, Odamızca reddedilmesine ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağı Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 8. maddesinin 2. bendinin ilk cümlesindeki "…
TMMOB`ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis ve mimarlarla kurulması halinde…" ibaresi ile ikinci cümlesi olan "Bu 
durumda TMMOB üyesi olan ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir" kısmının, çalışma ve sözleşme hürriyetini 
kısıtladığı, eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilerek iptali istemiyle açılan dava, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 05.12.2014 
tarihli ve E:2010/8067, K:2014/9768 sayılı kararı ile işlemlerimiz hukuka uygun bulunarak reddedilmiştir. Karar linktedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/050a4625871b12b_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 14.11.2014 tarih ve E:2011/7984, K:2014/8722 sayılı kararı hk.

Belediye`de kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan harita ve kadastro mühendisinin kendisinin ve ortağı olduğu 
şirketin serbest mühendislik faaliyeti kapsamındaki işlemlerinin kabul edilmemesine ilişkin Kadastro Müdürlüğü işleminin 
iptali istemiyle açtığı davayı, belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışması nedeniyle davacının, tam zamanlı 
çalışmayı gerektiren serbest büro faaliyetinde bulunamayacağı gerekçesiyle reddeden Hatay İdare Mahkemesi`nin 13.05.2011 
tarih ve E:2010/771, K:2011/799 sayılı kararı, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 14.11.2014 tarih ve E:2011/7984, K:2014/8722 sayılı 
kararıyla onanmıştır. Anılan kararlar linkte olup, üyelerimizin bilgisine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/e3b4ce2f6cc0bea_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/b46112820987042_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
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Duyuru!

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 22.01.2015 tarih ve E:2013/183, K:2015/102 sayılı kararı hakkında.

Odamızca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 23.07.2012 tarihinde yapılan 2012-
81599 ihale kayıt numaralı "Sivas-Samsun Arası Mevcut Demiryolu Hattının Fotoğrametrik Yöntemle Ölçülmesi" işine ait ihale 
şartnamesinin 4.3.2. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davayı ehliyet yönünden reddeden Ankara 
16. İdare Mahkemesi`nin 08.10.2012 tarih ve E:2012/1487, K:2012/1602 sayılı kararı Danıştay Onüçüncü Dairesi‘nce Odamızın 
dava açma ehliyetinin bulunduğu gerekçesiyle bozulmuştur. Ankara 16. İdare Mahkemesi`nin anılan kararı ve Danıştay 
Onüçüncü Dairesi‘nin 22.01.2015 tarih ve E:2013/183, K:2015/102 sayılı bozma kararı linktedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/a030225ebdc3917_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/a981b3603b77ad1_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

İşyeri Açma Ruhsatı Hakkında

23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 78. maddesi ile 14/6/1989 tarihli ve 3572 
sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun`un, 
söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı yerlerin belirtildiği 2 nci maddesine "ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara," bendi 
eklenmiş olup, tıpkı avukatlar, mali müşavirler ve noterler gibi serbest çalışan mühendis ve mimarların da belediyelerden "işyeri 
açma ruhsatı" alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bundan böyle Oda tescili olan SHKMMB`ler belediyelerden işyeri açma ruhsatı 
almayacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Duyuru!

Odamızca “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 
2. maddesinin iptali istemiyle açılan davada verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 21.01.2015 tarih ve E:2013/4861, 
K:2015/48 sayılı kararı hakkında.

Odamızca mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı  Resmi Gazete‘de yayımlanan "Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in 2. maddesinin iptali 
istemiyle açılan davayı ehliyet yönünden reddeden Danıştay İkinci Dairesi‘nin 26.06.2013 tarih ve E:2009/4689, K:2013/4184 
sayılı kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nca Odamızın dava açma ehliyetinin bulunduğu gerekçesiyle bozulmuştur. 
Danıştay İkinci Dairesi`nin anılan kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 21.01.2015 tarih ve E:2013/4861, 
K:2015/48 sayılı  bozma kararı linktedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/d03e3d625fdbeff_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/d9865c6169db04d_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
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Duyuru!

Odamıza kayıtlı bürosu bulunan serbest harita ve kadastro mühendisinin, belediyede kısmi zamanlı çalıştığının tespiti üzerine 
büro tescil belgesinin yenilenmemesine ilişkin Odamız işleminin iptali istemiyle açtığı dava hakkında.
Odamıza kayıtlı bürosu bulunan serbest harita ve kadastro mühendisinin, belediyede kısmi zamanlı çalıştığının tespiti 
üzerine büro tescil belgesinin yenilenmemesine ilişkin Odamız işleminin iptali istemiyle açtığı davayı, belediyede kısmi 
zamanlı çalışan davacının harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosunda tam gün çalışamayacağı ve bu durumun 
müelliflik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddeden Ankara 1. İdare Mahkemesi`nin 29.03.2011 tarih ve E:2010/447, 
K:2011/429 sayılı kararı, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 25.03.2015 tarih ve E:2011/7661, K:2015/2254 sayılı kararıyla 
onanmıştır. Anılan kararlar linkte olup, üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/8a927371676731f_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/956f0c70784c02f_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015” Ertelenmiştir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası tarafımızca (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası - HKMO) yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015" ve beraberinde gerçekleştirilecek 
olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarının, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 11-14 Kasım 2015 
tarihlerinde Diyarbakır`da gerçekleştirileceği üyelerimize ve kamu kurum ve kuruşlarına bildirilmişti.

"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilmesi planlanan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-
2015"in ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmiş olup ileri 
bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle duyururuz.

Saygılarımızla.

Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurul`unda Kabul Edilen Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de 
Yayımlanmaması Üzerine Açılan Dava Hakkında. Odamızın 44. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ve Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanmak üzere Başbakanlık‘a gönderilen "Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği"nin yayımlanması 
talebiyle yaptığı başvurunun uygun bulunmamasına ilişkin Başbakanlık işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi‘nin 06/05/2015 tarih ve E:2015/376 sayılı kararıyla Başbakanlık 
işleminin yürütülmesi durdurmuştur.

Anılan mahkeme kararı linkte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/b8ddf10923085bb_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
Mayıs 2015

HKMO
Ekim 2015

HKMO
Mayıs 2015
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Duyuru!

Sayın Üyemiz,

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. Kurumlar tarafından 
yayınlanan Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri kapsamındaki bazı ihale konusu işlerdeki mesleki ihlalleri Odamızın 
takip etmesi; mesleki ihlallerin önlemesinin, farklı meslek disiplinlerinin kendi uzmanlık alanlarında olmayan işleri yapmasının 
ve ayrıca Odamıza tescilli firmaların kapanma noktasına gelmesinin önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle 
Odasına ve mesleğine sahip çıkan siz üyelerimiz olarak, takip ettiğiniz ihalelerde mesleki ihlal olduğunu düşünüyorsanız, ihale 
numarası ve ihale tarihi ile birlikte ihale@hkmo.org.tr adresine mail atmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği 3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
Anılan Yönetmelik ve ekleri linktedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/ae0067954380b23_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/fbac108b4f9cd56_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurul`unda Kabul Edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete`de yayımlanmaması üzerine açılan dava hakkında.

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Resmi Gazete‘de 
yayımlanmak üzere Başbakanlık‘a gönderilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yayımlanması talebiyle yaptığı başvurunun uygun 
bulunmamasına ilişkin Başbakanlık işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare 
Mahkemesi‘nin 22/05/2015 tarih ve E:2015/410 sayılı kararıyla Başbakanlık işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar 
verilmiştir. Anılan mahkeme kararı linkte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/dade8bc343c4c99_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru! Bir dava daha kazandık.

Odamızca, HKMO Diyarbakır Şubemizin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları ve Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendislik Bürolarınca 01.Ocak.2014-30.Haziran.2014 tarihleri arasında hazırlanan ve Mardin Kadastro 
Müdürlüğünce kontrolü yapılan harita ve kadastro mühendislik hizmetleri listesinin istenilmesi isteğinin reddine ilişkin Mardin 
Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 12.09.2014 tarih ve 85702835-157.01/2935 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava da, 
Mardin İdare Mahkemesi 22/05/2015 tarih ve E:2014/2738, K:2015/1086 sayılı kararıyla Mardin Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 
12.09.2014 tarih ve 85702835-157.01/2935 sayılı işleminin iptaline karar vermiştir.

Anılan karar linkte olup, üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/031395d43df466a_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
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Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Haziran 2015 tarihli ve 29399 sayılı 
Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik linktedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/b87948cf511e320_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurul`unda Kabul Edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de yayımlanmaması üzerine açılan dava hakkında.

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Resmi Gazete‘de 
yayımlanmak üzere Başbakanlık‘a gönderilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği"in yayımlanması talebiyle yaptığı başvurunun 
uygun bulunmamasına ilişkin Başbakanlık işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 
9. İdare Mahkemesi‘nin 25/05/2015 tarih ve E:2015/412 sayılı kararıyla Başbakanlık işleminin yürütülmesinin durdurulması 
istemi reddedilmiştir. Anılan karara itiraz edilmiş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul‘un 23/06/2015 tarih 
ve YD İtiraz No:2015/3322 sayılı kararıyla, itiraz isteminin kabulüne, Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nin 25/05/2015 tarih 
ve E:2015/412 sayılı kararının kaldırılmasına ve Başbakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul‘un 23/06/2015 tarih ve YD İtiraz No:2015/3322 sayılı kararı linkte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/44e2de3cba4dc81_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Duyuru!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği 5 Ağustos 2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. 
Anılan Yönetmelik linktedir.

Diğer yandan, Oda Yönetim Kurulumuzun 22/08/2014 tarih ve 19/243 sayılı kararıyla Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin Resmi Gazete‘de yayımlanmasına kadar yürürlüğe konulan Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi‘nin 17. maddesinin "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de yayımlandığı tarihte başka bir karara gerek kalmaksızın yürürlükten 
kalkar." hükmü uyarınca Yönetmeliğin Resmi Gazete‘de yayımlanma tarihi olan 05/08/2015 Ağustos 2015 tarihi itibariyle 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi yürürlükten kalkmıştır. 

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Link-1: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/494a2cd9b1d5d67_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
Link-2: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/a2c83cdfb53a476_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
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Üye Aidatları Hakkında Duyuru!

Sayın Üyelerimiz,

Bilindiği üzere; 6235 sayılı Kanun‘un 30., TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 99., HKMO Ana Yönetmeliği‘nin 9. ve 88. maddeleri hükümleri 
gereğince, üye aidatları her yıl için belirlenmekte olup yönetmelik gereği aynı yılın Aralık  ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

2015 yılına ait aidat borçlarınızı yeni dönemde yapılacak artıştan etkilenmeden ödemek için en geç 31 Aralık 2015 gününe kadar 
ödemelerinizi yapmanızı hatırlatırız. Biriken aidat borçlarınızı HKMO-BİS Üye Girişi`nden yararlanarak peşin veya Genel Merkez, 
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize başvurarak aşağıdaki bankaların kredi kartlarını kullanarak 9 taksit imkânı ile ödeyebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Kredi Kartı ile Ödeme Yapılan Bankalar
Genel Merkez     Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler
Garanti Bankası     Garanti Bankası
Halkbank     Akbank 
Vakıfbank 
Yapı Kredi (World)
Akbank 
İşbankası

Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleriniz Hazır

Odamızca her yıl düzenli olarak üyelerimizin adına 
yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 18/08/2015 – 
17/08/2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, ölüm  ve 
sürekli sakatlık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli olarak 
yenilenmiştir. 

Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde 
geçerli TC kimlik numarası bulunan, faal ve 65 yaş altında 
olan, aidat ödentisi şartı aranmaksızın tüm üyelerimizin 
adına yaptırılmış bulunmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası sertifikalarına, internet üzerinden 
gerçekleştirilen HKMOBİS-ÜYE girişi ile erişilebilen http://
www.hkmo.org.tr/uyegiris.php resmi portal adresinde yer 
alan "HİZMETLER" sekmesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Sertifikasını almakta sorun yaşayan üyelerimizin (18.08.2015-
17.08.2016 tarihleri arasında) bağlı bulundukları şube veya 
temsilciliğimiz ile iletişime geçmesi yeterli olacaktır.

Bütün üyelerimize sağlıklı ve kazasız bir yaşam dileriz. 

Saygılarımızla.
HKMO

Kasım 2015

HKMO
Kasım 2015
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• 1582 sicil numaralı üyemiz Hasan Ali 
Kanıtürk Bakırköy Belediyesi Emlak 
ve İstimlak Müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.
• 1214 sicil numaralı üyemiz Şevket Şener 
Kuleyinoğlu 11.02.2015 tarihinde T.C. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

•  2094 sicil numaralı üyemiz Salim İşgören TKGM 4. Bölge 
Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne şube 
müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  2384 sicil numaralı üyemiz Yaşar Belen 21.01.2015 
tarihinde Şişli Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  2912 sicil numaralı üyemiz Faik Yücel Esen Antalya İller 
Bankası 5. Bölge Müdürlüğüne Müdür olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  3806 Sicil nolu üyemiz Hacı Murat Yılmaz, 4 Haziran 
2015 tarihinde Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

• 4224 Sicil nolu üyemiz Ahmet Taşkın, Ocak 2015 
tarihinde İller Bankası A.Ş. Proje ve Mekansal Planlama 

Müdürlüğü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

•  4799 sicil numaralı üyemiz Arif Önder Gacemer 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığına Harita Şube Müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  5722 sicil numaralı üyemiz Lütfi Orhan Tapu Kadastro 
13. Bölge Müdürlüğü Kadastro Şube Müdürlüğünden, 
17.08.2015 tarihinde Gaziantep Kadastro İl Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  7353 sicil numaralı üyemiz Onur Yetiz Selçuk Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

•  8392 sicil numaralı üyemiz Ersin Tekeli Çiğli Belediye 
Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9397 sicil numaralı üyemiz Uğur Algancı 16.10.2015 
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi kadrosuna Yard. Doç. Dr. olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  13212 sicil numaralı üyemiz Mustafa Akkul 
01.06.2015 tarihinde  Antalya Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak  atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

Atananlar Emekli Olanlar

• 8785 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali Tosun 08.08.2015 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8956 sicil numaralı üyemiz Cengiz Kuğu 24.04.2015 tarihinde 
evlenmiştir Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10250 sicil numaralı üyemiz Cihan Karadağ ve Gamze Karadağ 
çifti 29.08.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 11432 sicil numaralı üyemiz Çağdaş Çalcalı ve Derya Kırıl çifti 
16.11.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 11881 sicil numaralı üyemiz Ümit Azmaz ve Rana Kayaalp çifti 
28.08.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 12008 sicil numaralı üyemiz Ömer Sarı ve Filiz Parlayan çifti 
07.08.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 12210 sicil numaralı üyemiz Serter Kocababa ve Ceyda Kocababa 
çifti 15.08.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 12227 sicil numaralı üyemiz Kıvılcım Turgut Üstün ile Recep 
Üstün çifti 17.07.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 13500 sicil numaralı üyemiz Oktay Kendirci ve Seda Kendirci 
çifti 04.09.2015 tarihinde  evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 

• 13527 sicil numaralı üyemiz Samet Doğan ve Betül Duman çifti 
05.09.2015 tarihinde  evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 13675 sicil numaralı üyemiz Şura Altunkaya 23.07.2015 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 13724 sicil numaralı üyemiz Cansu Erdoğan ile 13722 sicil 
numaralı üyemiz Muammer Seki 28.08.2015 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 14131 sicil numaralı üyemiz Görkem Dağ ve Soner Yurttaşer 
çifti 27.07.2015 tarihinde  evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 14541 sicil numaralı üyemiz Mehmet Doğan ve Berna Doğan çifti 
09.08.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 14731 sicil numaralı üyemiz Okan Ar ve Merve Karaca çifti 
06.06.2015 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenenler
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 3887 sicil numaralı üyemiz Sedat Altınkök 
ile Arzu Altınkök çiftinin 06.08.2014 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Amine 
Zekabiye adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
 6598 sicil numaralı üyemiz Arslan Hazım 
Battır‘ın 24.04.2015 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Eda Melis adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 7708 sicil numaralı üyemiz Sabit Nazım 
Akar ile Elif Akar çiftinin 09.10.2015 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Çağan 
adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 7737 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Tok‘un 17.04.2015  tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Elif Serra adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 7320 sicil numaralı üyemiz Güldem Çınar 
Yılmazer ile 6996 sicil numaralı üyemiz 
Barış Yılmazer çiftinin 19.02.2015 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. Aren Çınar adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 7455 sicil numaralı üyemiz Hakan 
Alban'ın bir çocuğu olmuştur. Tuana adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 7635 sicil numaralı üyemiz Nesibe 
Gülşah Güreşci ile Faruk Güreşci 
çiftinin 23.07.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Tuna adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 7737  sicil numaralı üyemiz  Ömer Özgür 
Erbaş  ile İkbal Erbaş çiftinin 18.02.2015 
tarihinde  ikiz çocukları olmuştur. Sena ve 
Sare adlarını verdikleri ikizlere "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
 Şube Müdürümüz (8260 sicil numaralı 
üyemiz) Filiz Dede ile 7559 sicil numaralı 
üyemiz Serkan Dede çiftinin 20.02.2015 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Doruk 
adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

Doğanlar

 8271 sicil numaralı üyemiz Teyfik 
Paşa‘ın 11.02.2015 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Mustafa Kemal adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8364 sicil numaralı üyemiz Hakan 
Bursa‘nın 10.07.2015 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Emir Kağan adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8427 sicil numaralı üyemiz Umut Başkurt 
ile Hilal Başkurt çiftinin 07.08.2015 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Atlas adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 8603  sicil numaralı üyemiz  Mehmet 
Erdoğan ile Emine Esen Erdoğan 
çiftinin 26.11.2014 tarihinde erkek 
çocukları olmuştur. Kaan adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8821 sicil numaralı üyemiz Uğur 
Gökhan‘ın 18.06.2015 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Barış adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8927  sicil numaralı üyemiz Sercan 
Yılmaz ile Mukaddes Yılmaz çiftinin 
31.03.2015 tarihinde  erkek çocukları 
olmuştur. Furkan Efe adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 9229 sicil numaralı üyemiz Eşref 
Akdoğan ile Mine Akdoğan çiftinin 
11 Haziran 2014 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Ayse adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 9382 sicil numaralı üyemiz Turan Alper 
Irak ile Melek Irak çiftinin 30.06.2015 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Alper adını verdikleri bebeğe "aramıza 

hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
 9716 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
Burak Yeşiloğlu ile Burcu Yeşiloğlu 
çiftinin 06.08.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Can Bartu adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 9788 sicil numaralı üyemiz HKMO 
Ankara Şubesi Polatlı İlçe Temsilcisi 
Hasan Akkoyunlu ile Hilal Akkoyunlu 
çiftinin 19.02.2015 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Ali Mirza adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 9955 sicil numaralı üyemiz Tamer 
Karaca ile Demet Karaca çiftinin 
26.11.2014 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Masal Hilal adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 10067 sicil numaralı üyemiz Nazmi 
Zobu‘nun 08.11.2014 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Beste adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 10180 sicil numaralı üyemiz Emel Tuncal 
Yüksel‘in 05.03.2015 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. İlke Umay adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 11057 sicil numaralı üyemiz Durmuş 
Üstdağ ile Tuğa Üstdağ çiftinin 
27.04.2015 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Mustafa Deniz adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 11576 sicil numaralı üyemiz Doğuhan 
Çamur ile Sümeyye Çamur çiftinin 
10.01.2015 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Batur Alp adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 12422 sicil numaralı üyemiz İsa Gökcül 
ile Arzu Gökcül çiftinin 02.10.2014 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Yavuz adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
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• 44 sicil numaralı üyemiz Orhan Hamdi 

Kalıpçı 09.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 143 sicil numaralı üyemiz Erdal 
Akdağ 06.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 211 sicil numaralı üyemiz Hayrullah 
Ögüncü 08.05.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 336 sicil numaralı üyemiz Özdilek 
Adalı 15.05.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 298 sicil numaralı üyemiz Ergun 
Türerer 03.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 453 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Gültekin 27.04.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 666 sicil numaralı üyemiz Çetin 
Ergene 21.05.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 667 sicil numaralı üyemiz Ahmet 
Can 22.07.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 677 sicil numaralı üyemiz Ahmet Sadi 
Arslan 14.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 701 sicil numaralı üyemiz Emin Ergun 
Tanrıkulu‘nun annesi 12.12.2014 
tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 788 sicil numaralı üyemiz Osman Mejdi 
Kefli 03.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 928 sicil numaralı üyemiz Tahsin 
Bardakçı 18.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 965 sicil numaralı üyemiz İsmail Hilmi 
Ünal 01.12.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1037 sicil numaralı üyemiz Temel 
Öztürk 15.10.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1113 sicil numaralı üyemiz ve 
Şubemiz Kurucu Dönem Yönetim 
Kurulu üyesi Öcal Tolan 19.08.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 1126 sicil numaralı üyemiz Fatma 
Gönül Toz’un babası Muhittin 
Toz 31.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1128 sicil numaralı üyemiz Hüsnü 
Gökdoğan’ın annesi Hayriye Gökdoğan 
26.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1144 sicil numaralı üyemiz Muhittin 
İpek'in babası Ali İpek 24.09.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 1201 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
Atçakarlar’ın babası 23.01.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 1239 sicil numaralı üyemiz Talat Arık’ın 
babası 14.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1245 sicil numaralı üyemiz Kenan 
Şara 11.12.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1275 sicil numaralı üyemiz Cihan 
Altunbaş’ın annesi Cevriye Altunbaş 
01.04.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1582 sicil numaralı üyemiz Hasan Ali 
Kanıtürk’ün annesi Keziban Kanıtürk 

26.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1584 sicil numaralı üyemiz Süleyman 
Baykal‘ın babası 11.02.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1594 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Küçükosman 24.12.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 1863 sicil numaralı üyemiz Fevzi 
Sarıteke’nin kardeşi İsa Sarıteke 
12.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1863 sicil numaralı üyemiz Fevzi 
Sarıteke’nin annesi Fatma Sarıteke 
23.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2020 sicil numaralı üyemiz Cevat 
Mert’in eşi 16.06.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2031 sicil numaralı üyemiz Orhan 
Yücel’in babası Hasan Yücel 03.01.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2031 sicil numaralı üyemiz Orhan 
Yücel’in annesi Şaziye Yücel 20.03.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2036 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Erdal Nizamoğlu’nun ve 4512 sicil 
numaralı üyemiz Fatma Gül Şan’nın 
babası Mehmet Nizamoğlu 27.01.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2115 sicil numaralı üyemiz Mesut 
Cihan’ın annesi 27.06.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2138 sicil numaralı üyemiz Şendoğan 
Kavak‘ın annesi 17.03.2015 tarihinde 
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vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2143 sicil numaralı üyemiz 
Muhammed Ekrem Yargıcı`nın 
annesi Hediye Atife Yargıcı 03.05.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2168 sicil nolu üyemiz Cihangir 
Özşamlı 13.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2177 sicil numaralı üyemiz Selma 
Çağatay‘ın babası 03.06.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2243 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Ali Candaş 31.12.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 2354 sicil numaralı üyemiz Yavuz 
Soncul‘un annesi 21.07.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2402 sicil numaralı üyemiz Kenan 
Kamil Yaşar’ın babası Cuma Yaşar 
11.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2406 sicil numaralı üyemiz Ali Osman 
Çelik 25.06.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2409 sicil numaralı üyemiz 
Metin Balbakan‘nın babası 
08.04.2015 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2615 sicil numaralı üyemiz Paşabey 
Arslan 13.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2616 sicil numaralı üyemiz M. Ümit 
Gümüşay’ın babası İbrahim Gümüşay 
23.06.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2618 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Apaydın’ın kardeşi 02.03.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2695 sicil numaralı üyemiz Ömer 
Döndürür’ün annesi 06.10.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2732 sicil numaralı üyemiz Cengizhan 
İpbüker’in annesi Hayrünnisa İpbüker 
03.04.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3013 sicil numaralı üyemiz 
Hasan Zeki Ramazan‘ın babası 
30.07.2015 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 3053 sicil numaralı üyemiz 
Abdurrahman Kaya‘nın babası 
29.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3120 sicil numaralı üyemiz Rıfat 
Kapçı'nın babası 17.05.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3137 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Danışman’ın annesi Fatma Danışman 
28.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3144 sicil numaralı üyemiz 
Üzeyir Gökoğlu‘nun annesi 
13.05.2015 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 3162 sicil numaralı üyemiz 
Mehmet Köseoğlu‘nun babası 
01.05.2015  tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 3245 sicil numaralı üyemiz Celal 
Alper’in annesi Lutfiye Alper yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3255 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Duman’ın babası 21.10.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3265 sicil numaralı üyemiz Niyazi 
Pınar‘ın babası 13.12.2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3274 sicil numaralı üyemiz Soner 
Çetin‘in annesi 19.02.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3581 sicil numaralı üyemiz Ercan 
Ulaş Kaya’nın annesi Zekiye Kaya 
13.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3625 sicil numaralı üyemiz Celalettin 
Bilgin’in babası 27.02.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3773 sicil numaralı üyemiz Ayhan 
Bingöl’ün ve İstanbul Şube Emekçimiz 
Engin Bingöl`ün babası, Hasan 
Bingöl 17.05.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3838 sicil numaralı üyemiz Uğur 
Cengiz’in annesi Hacı Şadiye Cengiz 
18.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3900 sicil numaralı üyemiz Celalettin 
Çalapkulu'nun babası 22.07.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 4020 sicil numaralı üyemiz Safter 
Alanyalı‘nın annesi  28.01.2015 
tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 4147 sicil numaralı üyemiz Kenan 
Keleş 30.05.2015 tarihinde  yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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• 4151 sicil numaralı üyemiz Metin 
Ağırman’ın abisi Tekin Ağırman 
10.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4242 sicil numaralı üyemiz Latif 
Aktaş 23.04.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 4252 sicil numaralı üyemiz Ertan 
Akgöz’ün babası 30.03.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4445 sicil numaralı üyemiz Coşkun 
Yıldırım ile 13581 sicil numaralı 
üyemiz Güler Yıldırım’ın babaları Hacı 
Seyfettin Yıldırım 27.03.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4491 sicil numaralı üyemiz D. Nezih 
Turhan’ın eşi 24.07.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4555 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali 
Öztürk’ün annesi 03.07.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4724 sicil numaralı üyemiz Şafak 
Fidan’ın annesi 13.08.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4923 sicil numaralı üyemiz Müjde 
Yılmaz‘ın babası 24.03.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4951 sicil numaralı üyemiz Akın 
Köksal 24.02.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 5087 sicil numaralı üyemiz Tahir Timur 
Göktuğ’un annesi 04.07.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5175 sicil numaralı üyemiz Devrim Alp 
Aslan 19.09.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 5187 sicil numaralı üyemiz Tugay 
Kaya‘nın annesi 22.04.2015 tarihinde 

vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5187 sicil numaralı üyemiz Tugay 
Kaya‘nın babası 14.08.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5326 sicil numaralı üyemiz Haşmet 
Ünal'ın babası Miktat Ünal yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•5412 sicil numaralı üyemiz Naim 
Uygun’un annesi 28.11.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5538 sicil numaralı üyemiz Atilla İdiz’in 
babası Faruk İdiz yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 5718 sicil numaralı üyemiz Mendres 
Özer’in babası Mehmet Özer 
19.01.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5721 sicil numaralı üyemiz Sinan 
Fidan‘ın babası 29.06.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5827 sicil numaralı üyemiz Ercan 
Yıldız‘ın babası 29.11.2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5919 sicil numaralı üyemiz Haluk 
Emiroğlu’nun babası Lütfi Emiroğlu 
02.12.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5986 sicil numaralı üyemiz Sayit 
Altın 14.07.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 6284 sicil numaralı üyemiz Arif Alp 
Kaya‘nın babası 31.03.2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 6452 sicil numaralı üyemiz Tayyar 
Özkan Soylu`nun babası Halim 
Soylu 15.05.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 6701 sicil numaralı üyemiz Yusuf 
Yalçın’ın annesi 03.09.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 6820 sicil numaralı üyemiz Murat 
Serkan Görgün‘ün annesi 20.06.2015 
tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7098 sicil numaralı üyemiz Uğur 
İbrikçioğlu’nun babası Nurettin 
İbrikcioğlu 17.02.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7183 sicil numaralı üyemiz Hasan 
Erdem’in annesi 13.08.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7641 sicil numaralı üyemiz Sadık 
Özdemir‘in babası 15.12.2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 8039 sicil numaralı üyemiz Feyzullah 
Ferdi Kalaycı'nın babası 03.05.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 9624 sicil numaralı üyemiz Aziz 
Karataş’ın babası 27.12.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 10105 sicil numaralı üyemiz Doç. 
Dr. Cüneyt Aydın’ın babası Ali 
Aydın 04.03.2015 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 11602 sicil numaralı üyemiz İlhan 
Şanlı'nın annesi 20.07.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 12869 sicil numaralı üyemiz Halil 
Aktay’ın ablası Gönül Aktay 16.06.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 13482 sicil numaralı üyemiz Samet 
Bulut’un babası 03.03.2015 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü`nün (EÜAŞ) 2015/17101 İhale Kayıt Numarası ile Yayımlanan İhale İlanı Hk

Sayı : 3/B15-379 23/02/2015
Konu : İhale hk.

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)
İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, 
meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev 
ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

Kurumunuzca Kamu İhale Kurumunun 2015/17101 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; "EÜAŞ Gn. Md. Ait Tüm 
İşletme ve Tesis Müdürlükleri, Özelleştirilen Enerji Santralları ile Bağlı Ortaklıklar Dâhilindeki Tesislerde Yapılacak Mühendislik, 
Mimarlık, Planlama Hizmetleri, Kamulaştırma, Haritacılık ve İmar Uygulaması Danış. Hiz. Alımı" işinin ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Kamulaştırma, Haritacılık ve İmar Uygulaması hizmetlerinin 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, diğer hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri 
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. 11 Mart 2006 tarihli ve 26105 
sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin 5. 
maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, 
tescile konu olan harita ve planların yapımı, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritalarının yapım işleri 
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 Bakanlığınca 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te de her tür ve ölçekte halihazır 
harita yapımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri ve tescile konu olan harita ve planların yapım işlerinde müellifin Harita ve 
Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

Ancak ihale ilanlarında söz konusu hizmetlerin bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı halde 
"Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler" başlıklı 4.4.1 maddesinde "Harita yapımı veya imar uygulaması veya Mühendislik, 
Mimarlık veya Planlama ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir." ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye göre 
Odamıza kayıtlı serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının da içinde bulunduğu tüm mühendislik, mimarlık ve 
planlama işlerini yapabilecek istekliler, söz konusu ihaleye katılabileceklerdir.

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; "Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi 
tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü 
birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını 
yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi 
durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler...." şeklindedir. Söz konusu 
maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere göre yapılması 
gerektiği açıktır. İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu 
nedenle söz konusu hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak 
yaptırılması gerekmektedir. Buna rağmen, kurumunuz ihale ilanının 12. maddesinde "Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez." 
denilmektedir. 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 
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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 tarafımıza bilgi 
verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Levent ÖZMÜŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter

Dağıtım:
Gereği : Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
Bilgi : Kamu İhale Kurumu

Sözleşme Asıl ve Suretlerine İlişkin Damga Vergisi Hk.

Sayı : 3/B15-441  03/03/2015
Konu : Sözleşme Asıl ve Suretlerine İlişkin Damga Vergisi Hk.

MALİYE BAKANLIĞI
ANKARA

Odamıza kayıtlı Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları sahibi üyelerimizin ilettiği dilekçelerde Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri‘nin Maliye Bakanlığı‘na iletilmek üzere yapılan SHKMMH işlerinin 2009 senesine ait sözleşme fotokopilerini istediği, 
damga vergisinin ödenmediği tespit edilen sözleşmeler hakkında ilgili bürolara cezai işlem uyguladığı, bu cezaların uygulanması 
sırasında sözleşmelerin son maddesinde bulunan "4 nüsha düzenlenmiştir." ibaresine istinaden ilgili ceza miktarını 4 katı olarak tahsil 
ettiği, konunun Odamızca incelenmesi isteği tarafımıza iletilmektedir. Aktarılan bu talepler doğrultusunda konuyla ilgili araştırma 
yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konuyla ilgili hazırlanan metin aşağıdadır.

Damga vergisi ödemesi konusu ile ilgili Danıştay 7. Dairesinin 20.02.1986 Gün, E.1984/3147 - K.1986/487 Sayılı Kararı "...Damga Vergisi 
Kanunu`nun 1. maddesinde sözü edilen 1 sayılı tabloda yazılı kağıtların ikinci nüshalarının, ilgili kurumun kağıtlarına esas teşkil etmek 
ve dahili muamelesinde kullanılmak amacıyla ve nüsha olarak değil "suret" şeklinde düzenlendiğinin açıkça anlaşılması halinde damga 
vergisine tabi tutulamayacaktır." şeklindedir.

Nitekim Damga Vergisi Kanunu`na ekli (1) sayılı tablonun IV-3 bölümünde, "tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla 
maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin 0,60.-TL oranında maktu vergiye tabi 
olacağı" belirtilmiştir.

Her ne kadar birden fazla düzenlenen nüshaların her biri damga vergisine tabi olsa da Danıştay vermiş olduğu kararlarda birden fazla 
düzenlenen nüshaların kullanım amaçları üzerinde durmuş ve taraflar için, suret mahiyetinde kullanılacak imzalı nüshaların birer 
taneden fazlasının damga vergisine tabi tutulmasını, kağıtların gerçek mahiyetine ters görmüştür. Danıştay, vermiş olduğu kararlarda,  
kağıtları nüshaların bütünü şeklinde düşünmemiz gerektiğini, imzalı bir tane nüshanın bütün nüshalar adına her türlü hukuki neticeyi 
doğurabileceğini ve ispat özelliği olduğunu, bundan dolayı diğer nüshaların kullanım amacının, onların suret mahiyeti almasına neden 
olacağını belirtmiştir.
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Nitekim Danıştay 7. Dairesinin 20.02.1986 gün, E.1984/3147 - K.1986/487 Sayılı Kararında: "Davacı kurum 2. nüshaların, nüsha olarak 
değil suret olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini ileri sürmektedir. Nüsha aynı hüküm ve kuvvete haiz olmak üzere düzenlenen 
kağıtlardan her biridir. Suret ise bir kağıdın usulüne uygun çıkarılmış örneğidir. Nüshaların ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulmasının 
nedeni her nüshanın herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için müstakilen ibraz edilebilecek belge olmasındandır. Dosya içeriğinden 
bu kağıtların ikinci nüshalarının, bankanın kayıtlarına esas teşkil etmek ve dahili muamelelerinde örnek olarak kullanılmak amacına 
matuf olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 
esas olduğundan suret (örnek) olarak kullanılmak amacıyla düzenlendiği anlaşılan ve bu amaçla kullanılan söz konusu kağıtları nüsha 
olarak nitelendirmek belgenin gerçek mahiyetine ters düşeceği gibi hiç bir zaman nüsha olarak kullanılmayacak bir belgeyi nüsha olarak 
vergilendirme sonucunu doğurur. Bunun da kabul edilmeyeceği açıktır" ibaresi yer almaktadır.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, otokopi yöntemi ile dört nüsha olarak düzenlenen mevzubahis sözleşmenin iki nüshası 
Odada kaldığından ve Oda da kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğundan,  nüsha şeklinde düzenlenmesine rağmen 
bu nüshaların resmi bir kuruluşa verilmiş suretler şeklinde kabul edileceği ve her bir nüshaya ayrı ayrı uygulanan damga vergisinin bu 
durumda uygulanamayacağı Danıştay kararlarında açık olarak görülmektedir.

Düzenlenen sözleşmelerin iki kopyası mesleki faaliyet denetimi amacıyla odamıza bilgi amaçlı verilmekte, herhangi bir kurum veya 
kuruluşa işlem yapmak için ibraz edilmemekte, yalnızca arşivde saklanmaktadır. Bu nedenle suret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini dileriz.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

Hatay Belediyesi`nin İhalesi Hakkında

Sayı : 3/B15-551  20/03/2015
Konu : İhale Hk.

T.C.
HATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
HATAY

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.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olan yaklaşık 5043 km²‘lik alanda idarenizce Türksat‘tan elde edilen WV2 (50 
cm) uydu görüntüsü OrthoReady Standart PS 3-Band özellikli uydu fotoğraflarından "1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik 
Haritalar (Halihazır Harita) ile 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi"nin belli istekliler arasında 
ihale usulüyle yaptırılacağı ve ihaleye Odamıza kayıtlı olmayan şehir planlama işleri yapan isteklilerin davet edileceği 
konularında Odamızca duyumlar alınmaktadır. 11 Mart 2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 
yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 5. maddesinde herhangi bir 
yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı işinin Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile 
ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir. 23.06.2005 
tarihli ve 9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde 
"Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 
ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri 
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(harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı 
İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır." denilmektedir. 
Diğer taraftan 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi dayanak alınarak Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca hazırlanan, 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik"te de her tür ve ölçekte 
halihazır harita yapımı işinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir. İhale edeceğiniz iş 
ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 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 ihalelerde, ihaleye katılacak 
isteklilerin, ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı ve Büro Tescil 
Belgesine sahip olması ve mesleki faaliyetini sürdürmesi gerekmektedir. Belli istekliler arasında yapılması planlanan 
ihalenizde, söz konusu işlerin harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olmasına rağmen Odamıza tescili büro/
şirketler yerine Odamıza tescilli olmayan şehir planlama işlerini yapan isteklilerin çağrılmasına anlam verilememektedir. 
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.

Sözü edilen 50 cm çözünürlüklü WV2 Ortho Ready uydu görüntüleri mono görüntüler olup, bu görüntülerin kullanılması 
ile üretilecek şey harita özellikleri taşımaz ; 50 cm rezulasyonlu stereo uydu görüntüleri ile de üretilecek 1/5000 ölçekli 
haritalarsa ; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)`ne ve uluslararası standardlara 
uygun olmayacaktır. Anılan görüntüler kullanılarak 1/5000 ölçekli planlama amaçlı haritaların üretilmesine de olanak 
bulunmamaktadır. Bu görüntülerin kullanılmasıyla sadece 1/10000 ve daha küçük ölçekli haritalar üretilebilecektir. İhale 
konusu iş kapsamında üretilecek 1/5000 ölçekli haritaların yapımında uygun ölçekte stereo hava fotoğrafları kullanılmalı 
ve BÖHHBÜY`e uygun üretilmelidir. Anılan fotoğraflar kurumunuzca yeniden çekilebileceği gibi Harita Genel 
Komutanlığı`nda veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nde bulunan mevcut fotoğraflardan da yararlanılabilir Bununla 
birlikte İlinizin konumu gereği sadece sınır boyunca uçuş yapılamayan alanda, yersel yöntemler kullanılarak  harita üretimi 
yapılabilir. Tüm üretilecek haritalar imar planlama çalışmalarında altlık olacak ve tüm imar planları da sonucu itibari ile 
imar uygulamaları ile mülkiyet verisi olacaktır. Ayrıca özellikle uzayıp giden projelerin de temel verisi haritadır.  Yanlış harita 
; yanlış plan , yanlış mülkiyet , yanlış proje demektir. Tüm bu konuların mesleki kamuoyumuzla paylaşılması sağlanarak 
sonuca gidilmesi kamu menfaatleri gereğidir.

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 yapılacak olan söz konusu ihaleye Odamıza kayıtlı büro/şirketlerin davet edilmesi ve ihale 
konusu iş kapsamında yapılacak olan halihazır harita ve ortofoto üretiminde ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun 
görüntülerin kullanılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.
 
Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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Harita ve Kadastro Mühendisleri`nin İstihdamı Hk.

Sayı : 3/B15-569  01/04/2015
Konu : Harita ve Kadastro Mühendisleri‘nin İstihdamı Hk.

......................................................
ANKARA

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

1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 
7. maddesinde Odanın amaçları belirtilmiştir. Bu amaçlar arasında "Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki 
etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak, kamunun çıkarlarının korunmasında, 
tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak," 
ve "Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla 
gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi 
şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde bulunmak" yer almaktadır.

Özellikle yeni mezun üyelerimizin Odamıza yaptığı gerek sözlü gerekse yazılı başvurularında harita ve kadastro mühendislerinin çalışma 
alanlarının fazla olduğu fakat özel sektörde iş olanağının azaldığı, harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin yoğun olarak verildiği 
kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin son yıllarda yeterli kadro açmadığı ve harita ve kadastro 
mühendisi istihdam edilmediği belirtilmekte ve kamuda istihdam olanakları yaratılması konusunda Odamızın gerekli girişimlerde 
bulunması istenmektedir. Bilindiği üzere, ülkemizde 114‘ü devlet 72‘si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 186 üniversite bulunmakta 
olup Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren üniversite sayısı 39‘a ulaşmıştır. Ayrıca bu bölümlerden her yıl yaklaşık 1500‘e yakın 
Geomatik/Harita Mühendisi/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi mezun olmakta ve sayı da her geçen yıl artmaktadır.

Özellikle son dönemde artan kentsel dönüşüm uygulamaları, baraj, karayolu, demiryolu, tünel vb. altyapı projeleri, coğrafi ve kent bilgi 
sistemlerinin oluşturulması, uzaktan algılama ve fotogrametrik yöntemle halihazır harita üretimi vb. işlerde aktif rol alan harita ve 
kadastro mühendislerine daha fazla ihtiyaç duyulduğu ve duyulacağı düşünülmektedir. Odamızın ve meslek camiamızın kurumunuzdan 
beklentisi yeni mezun meslektaşlarımızın taleplerinin dikkate alınması ve bundan sonra yapılacak atamalarda da harita ve kadastro 
mühendisi kadrosunun arttırılması ve istihdamlarının sağlanmasıdır.

Bilgileriniz ve gereği için saygılarımızla arz olunur.
 
Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan 

DAĞITIM :
Gereği : - Maliye Bakanlığı  - Devlet Personel Başkanlığı
  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  - Kültür ve Turizm Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı
  - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Devlet Su İşleri Genel M"üdürlüğü
  - Karayolları Genel Müdürlüğü - İller Bankası Genel Müdürlüğü
  - İl Özel İdareleri  - İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
  - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
   - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü
   - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
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İhalelerde TMMOB HKMO Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Belgesinin İstenilmesi 
Hakkında TEİAŞ`a Gönderilen Yazımız

Sayı : 3/B15-734  30/04/2015
Konu : : İhalelerde TMMOB HKMO Serbest Harita
     ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları
      Tescil Belgesinin İstenilmesi Hakkında

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
ANKARA

Son dönemde Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan kamulaştırma planı, etüt projeleri, plankote ve harita 
yapımı işlerine ilişkin ihalelerde katılımcı firmalardan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarına dair 
belgelerin talep edilmediği tesbit edilmiştir.

15.07.2005 tarihli ve  25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 23.06.2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4 maddesinde "Büyük ölçekli 
mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, 
proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi 
tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır." ve "Yükümlülük" başlıklı 5. maddesinde ise  "Büyük ölçekli coğrafî bilgileri 
ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu 
Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür." denilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak 
çıkartılan ve 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif 
ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te de herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, 
plankote, etüt ve işletme haritaları, tescile konu olan harita ve planların yapım işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği"nin 6. maddesinde harita ve kadastro 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita ve kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında 
herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, plankote, kamulaştırma, 
gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları ve etüt ve işletme haritalarının yapımı sayılmıştır.

Görüleceği üzere yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Kurumunuzca ihale edilen plankote, etüd ve işletme haritalarının yapımı, 
kamulaştırma haritalarının yapımı ve harita yapımı işlerini Odamıza kaytlı müellif serbest harita ve kadastro mühendislik bürolarına 
yaptırmanız gerektiği açıktır. Aksi takdirde inşaat, elektrik v.b. iş konusu başka mühendislik sektörlerini ilgilendiren firmaların ürettikleri 
projelerin ilgili kadastro müdürlüklerince onaylanmayacağı gibi üretilen projelerin de sağlıklı olmayacağı aşikardır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere ve benzer işleri ürettiren diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihale dokümanlarında olduğu gibi Kurumuzca  yapılan ihalelerde de katılımcı firmalardan Odamıza kayıtlı olduklarına 
dair belgelerin talep edilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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