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İÇİNDEKİLER

Bültenimizin bu sayısında  kapak konusunu 7. Yaz Eğitim Kampına ayırdık. Yaz Eğitim Kampı 
Odamızın süreli etkinliklerinden olup, yedincisi bu yıl 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Foça/
İzmir’de gerçekleştirildi. 
Bu yıl etkinliğimizin ana teması ÇELİŞKİLER olarak seçildi. Bu  amaç çerçevesinde eğitim programı; 
mesleki ve teknik eğitimlerin yanında, güncel ve toplumsal gelişmelerin, sosyal, ekonomik 
ve  kültürel  sorunların da ele alındığı seminerleri, konferansları ve sunumları içerecek şekilde 
hazırlandı. Yaz eğitim kampı sürecinde; kamp alanının düzenlenmesi ve çadırların kurulmasından, 
etkinlik programının uygulanması ve atölye çalışmalarının yapılmasına, yemeklerin hazırlanması, 
düzenli dağıtılmasından sosyal kültürel ve sportif aktivitelerin gerçekleşmesine kadar tüm 
aşamalarda öğrenci arkadaşlarımız özverili ve yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Bu süreci 
bültenimizin ilk sayfalarında sizlerle paylaşıyoruz.
İlki 2002 yılında İtalya’nın Floransa kentinde toplanan Avrupa Sosyal Forumunu  2003 Paris, 2004 
Londra ve 2006 Atina Avrupa Sosyal Forumları izledi. Bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında Malmö/
İsveç’te gerçekleştirildi. 400 kültürel aktivitenin yanında, 250 politik toplantı ve atölyede küreselleşme, 
sendikal mücadele, emperyalist ülkelerin savaş politikaları, insan hakları, göç ve doğanın korunması 
konuları tartışıldı.Türkiye’den Forum’a farklı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 250 kişi katıldı. “Hangi 
Geleceği Seçiyoruz: Neo-liberal  Büyükşehir veya Dayanışma için Ortak bir Yaşam Alanı mı?” başlıklı 
seminerde Odamız adına Genel Başkan A. Fahri ÖZTEN ve Yönetim Kurulu üyesi Timur Bilinç BATUR  
“Kent ve Demokrasi: Yerel Yönetimlerde Halkın Katılımı, Sosyal Haklar ve Demokratik Temsiliyet” 
başlıklı bir bildiri sundular. Haberi sizlerle bu sayımızda paylaşıyoruz.
FIG Çalışma Haftası ve Kongresi; 90 ülkeden, 950 meslektaşın katılımı ile Stockholm – 
İsveç’te toplandı. Toplantıya FIG ve 100 üncü kuruluş yılını kutlayan İsveç Ölçmeciler Birliği 
evsahipliği yaptı. Toplantının konusu mevcut FIG konseyinin bütünsel yaklaşımı olan Kapasite 
Oluşturma çizgisinde bir başlık olan “Nesilleri Kaynaştırmak”tı. 350 sunumun  yapıldığı 70 
oturum gerçekleşti. FIG Genel Kurulu 15-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Stockholm’de 
toplandı. Genel Kurulda iki yeni başkan yardımcısı ve komisyon başkanlarının seçimleri yapıldı. 
Haberlerimizin ayrıntılarını Uluslararası Etkinlikler Bölümünde bulabilirsiniz.
HKMO 41. Dönem I. Danışma Kurulu, TMMOB 40. Dönem Başkanlar Kurulu Toplantısı ve  
TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu toplantılarının geniş özetini bültenimize taşıdık. 
Panel-Forum-Sempozyum bölümünde; Odamızca, Adana, Ankara, Trabzon, Antalya, Bursa, 
İstanbul şubelerimiz yürütücülüğünde “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik ve Tapu planları Tüzüğü” konulu forumlar düzenlendi. Mesleğimizi çok yakından 
ilgilendiren Tüzük ve Yönetmeliğin; meslek ve meslektaşlarımıza etkilerini tartışmak, Tüzük ve 
Yönetmeliğin çıkış süresini üyelerimizle paylaşmak, meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve ayrıca bu 
konulardaki görüş ve önerileri almak amacıyla gerçekleşen forumların ayrıntılarını ve Odamızca 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğinin uygulama sürecinde 
Üye görüşlerinden hareketle hazırlanan raporuna bu sayımızda ulaşabilirsiniz.
Odamız ile Erciyes Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen “2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Sempozyumu” 13-15 Ekim tarileri arasında Erciyes Üniversitesinde yapıldı. Üç gün 
süren  Sempozyumda 11 Oturum, 60 adet sözlü sunum ve 53 adet Poster sunumun yer  aldığı 
Sempozyum haberini de bu sayımızda bulabilirsiniz. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirilen pikniği,  HKMO Antalya şubemizin yeni 
hizmet binası açılışını, Birlik Başkanlarımızdan Teoman Öztürk’ün ölümünün 14. yılında bir dizi 
etkinlikle anılışını, yenilenen Ferdi Kaza Sigortası Poliçe haberini, İş kazasında kaybettiğimiz Gülseren 
Yurttaş’ın dava haberini, Malatya temsilciliğimizde yapılan toplantıyı, Gaziantep İl temsilciliğimizin 
hizmet binası açılışını, “Akp’ye DurDe” mitinginin haberini, Harita Genel Komutanlığı ziyaretini ve 
bazı kurumlara yazılan Oda yazılarını HKMO’dan Kısa Kısa Bölümünde bulabilirsiniz.
2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’ne yapılan saldırının 15. yılı, Tapu Kanunu’nda 
yapılan değişiklik, Kamu İhale Kanunu Değişikliği tasarısı, İstanbul Güngören de yapılan bombalı 
saldırı, 1 Eylül Dünya Barış günü, 12 Eylül 1980 Darbesi, Sosyal Haklar, Kamu arazilerinin satışı, 
Hakkari Şemdinli’de Aktütün karakoluna yapılan saldırı ile ilgili Odamızın basın açıklamalarına 
HKMO’dan Basına ve Kamuoyuna bölümünde ulaşabilirsiniz.
TMMOB çalışmalarını  TMMOB Güncesi bölümünden, Odamızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
olan yazışmalarını Yazışmalar bölümünden takip edebilirsiniz.
Şubelerimizin etkinliklerini ve çalışmalarını Şubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Bakış bölümünde 
üyelerimizden gelen güncel ve mesleki yazılara yer verdik.  Aramızdan Ayrılanlar, Evlenenler ve 
Atananlar bölümleri bu sayımızda yine sizlere ulaşıyor. Üyelerimizden gelen şiirleri , bulmacayı ve 
briç  dosyasını bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde   sizlerle paylaşıyoruz.
Bültenimizin sizin katkı, destek ve önerileri ile daha güzeli yakalayacağına inancımız tamdır. 
Dostça ve sevgiyle kalın.
Yayın Kurulu
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MERHABA

Merhaba...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
sevgili üyeleri, değerli meslektaşlarımız, 
değerli dostlar, 2008 sonbaharında 
bültenimizin yeni sayısı ile birlikteyiz.  
Sizlerle birlikte olmanın, sizlerle buluşmanın 
güzelliğini, dostluğunu, sıcaklığını ve 
mutluluğunu yine sizlerle paylaşmak 
istediğimizi belirtmek istiyoruz. Bültenimizin 
son sayısının yayımlandığı Temmuz 2008 
den bu yana ülkemizde, bölgemizde ve 
dünyada yaşanılan siyasi, toplumsal, 
ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte 
mesleki alanımızdaki gelişmeler, yaşanılan 
sıkıntılar ve bu süreç içerisindeki görev 
ve sorumluluklarımızın hızla arttığı bir 
dönemi yaşıyoruz. Bu ülkenin aydın ve 
çağdaş mühendisleri olarak, bir yurttaş 
olarak; gözlerimizi kapamadan, görmedik, 
duymadık, haberimiz yok demeden, 
bağımsız, sömürüsüz ve özgür bir ülkede 
birlikte, kardeşçe ve bir arada yaşamanın 
bizlere yüklediği sorumlulukları yok 
saymadan, gelecek günlerin güzelliği için 
şimdiden üzerimize düşenleri yapmanın 
gerekliliğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Değerli dostlar,

Emperyalizmin 1929’da yaşadığı bunalım 
ve gündeme gelen büyük dünya krizi, 
ardından yıllarca süren etkileri, 1940’lı 
yıllarda devam eden ikinci dünya paylaşım 
savaşı, 1970’li yıllarda yaşanılan yeni 
ekonomik bunalım, hayata sokulan yeni 
politikalar ve emperyalist sömürünün 
giderek artması ve sonucunda ülkelerin 
daha da yoksullaşması, baskı altına 
alınması, demokrasi ve özgürlüklerin 
yok edilmesi, ekonomik ve siyasi 
bağımsızlıklarının her geçen gün tehdit 
altına girmesi ve ülkelerin işgal edilmesi 
ile emperyalizm yeni bir bunalım sürecine 
girmiştir. Geçen yüzyıla damgasını vuran 
işgal ve savaş bu yüzyılda da kendini 
göstermektedir. Kan ve gözyaşı, ekonomik 
ve siyasi bunalımlar, dünyanın her 
köşesinde halka fatura edilmeye devam 
etmektedir. Kapitalizmin dünya ölçeğinde 
uyguladığı emperyalist programlara, 
projelere bakıldığında neredeyse aynı 
tablonun her ülkede benzer şekilde hayata 
geçirildiği görülmektedir.

Tek kutuplu dünyamızda jandarmalığa 
soyunan ve üretim ekonomisi olmayan 
ABD, özellikle enerji kaynakları üzerinde 

hegemonyasını sağlamak üzere dünya 
halklarına saldırılarını sürdürmektedir. 
Günümüzde emperyal devletlerin hem 
hasım hem de hısım ilişkileri hızla yol 
almaktadır. ABD, AB, Rusya ve Çin çeşitli 
düzeylerde bu ilişkilerini sürdürmektedirler. 
Kafkasya’da yaşanan turuncu ve kadife 
devrimleri, Yugoslavya’nın parçalanarak 
yok edilmesi, Gürcistan da gündeme gelen 
işgal ve savaş, Afganistan ve Irak’ın işgali, 
Lübnan, Suriye ve İran’a askeri müdahale 
girişimleri emperyalizmin egemenlik 
alanlarını genişletmek için yaptığı askeri 
girişimleri açıkça göstermektedir. Özgürlük 
ve demokrasi getirme söylemlerinin yalan 
olduğu artık dünya ölçeğinde bilinmektedir. 

Küresel sermayenin yeni bir dünya krizine 
adım adım girmekte olduğu özellikle 
son dönemlerde sürekli dile getirilen bir 
tahlildi. Ancak bu gerçeğin saklanması 
için verilen çabalar, kapitalizmin vahşiliği 
ve kural tanımaz uygulamaları ve daha 
fazla kar hırsı bir taraftan dünyanın 
doğal dengesini hızla zora sokarken 
diğer taraftan, sömürülen ülkelerde 
açlık, fakirlik, yoksulluk ve baskıların 
artmasını gündeme getirmiştir. Kapitalist 
sistem doğası gereği ekonomik krizlerden 
birisini daha üçüncü bin yılın ilk yıllarında 
üretmiştir. 1970’li yılların sonlarına doğru 
uygulamaya sokulan neo liberalizm eğik 
düzlemde kaymaya devam etmektedir. 
Özelleştirmeler ile satılan bankalar, stratejik 
kurum ve kuruluşlar ve tesisler yeniden 
devletleştirilmektedir. Batan kuruluşların 
kurtarılması için devlet kasasından 
milyarlarca dolar devreye sokulmaktadır. 
Kapitalizm yaşadığı bu bunalımdan bir 
şekilde çıkacak ve bunalımın bedelini dünya 
halklarına ödettirecektir. 

Başta ABD olmak üzere emperyalist 
ülkeler bu krizi atlatmak için başvuracağı 
adımlardan biri olan askeri müdahaleleri, 
işgal ve savaşları zaten başlatmıştı. Bu 
süreçte yeni savaşlar yaratmak için her 
çabayı gösterecekleri unutulmamalıdır. 
Yaratılacak bu savaşta mutlaka 
kendilerine birer yerli ortak bulacaklardır. 
Emperyalizm ile iş birliği yapmanın ne 
özgürlük ve demokrasi ne de mutluluk 
ve refah getirdiği, tam aksine kan ve göz 
yaşını, savaşı, sömürüyü ve yoksullaşmayı 
getirdiği ve hakim kıldığı bilinmektedir. 
Emperyalizmin kirli yüzü bilinmesine 
rağmen bu yönde yapılan girişimlerin 

kabul görmesi doğru değildir. Emperyalist 
ülkelerin bu süreçteki yeri ve rolü, doğal 
olarak başta ABD’nin yönetimine egemen 
olan silah ve petrol şirketlerinin karlarındaki 
şişkinlik ile paralellik içermektedir. Sadece 
2007 yılında ABD’deki 29 petrol şirketinin 
toplam 166 milyar dolar kâr ettiği gözden 
kaçmamalıdır.

Dünyanın tek kutuplu yapıdan çıkmakta 
olduğu günümüzde Türkiye’nin jeo-
politik ve stratejik konumu, doğal ve 
kültürel zenginliği, Orta doğu, Kafkaslar 
ve Hazar Bölgesindeki petrol ve doğal 
gaz kaynaklarının Avrupa ve dünyaya 
açılımındaki enerji koridorundaki rolü 
nedeniyle önemi her geçen gün daha 
da artmaktadır. Türkiye, emperyalist 
işgale karşı halkıyla bağımsızlık  savaşı 
vererek özgürlüğüne kavuşan bir ülke iken 
günümüzde dışa bağımlı bir ülke haline 
gelmiştir.  

Ülkemizde 1980 askeri darbe sonrası 
küreselleşme ve yeniden yapılanma adı 
altında emperyalizmin kurumları olan IMF, 
Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 
ve AB tarafından dayatılan neo liberal 
politikalar doğrultusunda programlar 
hayata geçirilmiş ve birçok alanda yapısal 
değişiklikler yapılmıştır. Özelleştirmeler 
sonucu ülkenin iç dinamikleri, stratejik 
öneme sahip kamu kuruluşları, bankaları, 
fabrikaları, tesisleri, hazine arazileri, 
toprakları, orman alanları, madenleri, 
limanları, havalimanları, yolları, barajları; 
kısaca ne varsa satılığa çıkarılmış 
durumdadır.

Halkımız için ciddi bir istihdam kaynağı 
olan KİT’lerin birçoğunda özelleştirme 
sonrasında kapanmalar yaşanmış; halka 
sağlıklı ve ucuz gıda, giyim gibi temel 
gereçleri sağlayan kamuya ait işletmeler 
de özelleştirme sonrası bu niteliklerini 
kaybetmişlerdir.

Örneğin, SEK’te özelleştirilen 31 fabrikadan  
23’ünde; ORÜS’te özelleştirilen 20 
fabrikadan  16’sında; Sümerbank’ta 
özelleştirilen 21 fabrikadan  18’inde ve 
EBK’da özelleştirilen 16 kombinadan  
9’unda bugün üretime tamamen son 
verilmiştir. Binlerce insana istihdam 
sağlayan TEKEL’de de aynı şeyler 
yaşanmaktadır. 25 yaprak tütün işleme 
müdürlüğü ile 8 suma, kibrit ve tuz 
fabrikaları kapatılmıştır. Kapatılan sigara 
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ve bira fabrikalarına yenileri eklenmektedir. 
Benzer süreçler büyük ya da küçük 
ölçekli başka kamu kurumlarında da 
yaşanmaktadır ve yaşanacağı siyasal iktidar 
tarafından sürekli dillendirilmektedir.

Dayatılan yeniden yapılanma ile küresel 
sermayeye eklemlenme girişimleri sonucu 
çeyrek yüzyılda ülkemizde; devletin 
sosyal yanının tasfiye edildiği, sağlık, 
eğitim, barınma gibi sosyal hakların hak 
olmaktan çıkarıldığı, kültürel yozlaşmanın, 
yoksulluğun, fakirleşmenin ve işsizliğin 
arttığı, yolsuzluğun yükselen değer olduğu, 
din üzerinden siyaset ve sömürünün 
yapıldığı, ırkçılığın hortlatıldığı bir düzleme  
gidildiği dönem olmuştur.

Yeni yüzü küreselleşme olan emperyalizmin 
egemenlik kurduğu yaşlı dünyamızda 
uygulanmakta olan neo-liberalizmin işe 
yaramadığı ve çöktüğü görülmüştür. Mali 
krizle 15 trilyon doların havaya uçtuğu, 50 
binin üzerinde şirket ve kuruluşun çöktüğü 
belirtiliyor. Yaşanılan bu krizin ülkemizi de 
etkileyeceği açıktır. Acil önlemlerin alınması 
yönünde talepler yükselmektedir. Yaşanılan 
ekonomik bunalımlarda büyük sermaye 
krizi iyi yönetmekte ve her nasılsa büyük 
karlarla krizlerden çıkmaktadır. Yapılacak 
müdahaleler sonucu faturanın yine halka 
mal edileceği, işten çıkarmaların ve 
işsizliğin artacağı, ücretlerin düşürüleceği, 
eğitim, sağlık gibi birçok alanda bütçe 
kısıtlamalarına gidileceği şimdiden 
görülmelidir.    

Dünyada yaşanılan mali kriz sonrası 
başta bankalar olmak üzere özelleştirilen 
kuruluş ve tesisler yeniden devletleştirilirken 
ülkemizde özelleştirmeye hız kesmeden 
devam edileceği, önemli hamlelerin 
yapılacağı açıklamaları endişeleri 
artırmaktadır. Özelleştirmeler ile elden 
çıkarılan TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM, 
Tarım İşletmeleri, Hazine Arazileri gibi 
işletme ve tesislerin derhal devletleştirilmesi 
gerekirken; otoyolları, köprüleri, Şeker 
Fabrikalarını, Milli Piyangoyu ve Halk 
Bankası’nın satışını planlamak hiç bir 
koşulda kabul edilemez. Halen özelleştirme 
kapsamında 16 kuruluş bulunmaktadır.  
Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 
62 taşınmaz, 77 tesis, 5 liman, 8 otoyol, 2 
boğaz köprüsü, şans oyunları lisans hakkı 
da  yer almaktadır.

Rant ekonomisine dayalı ve üretmeyen 
bir ekonomiye sahip olan ve bu nedenle 
doğrudan yabancı sermaye ve sıcak 
para girişine bağımlı hale getirilen 
ülke ekonomisinin yaşanan ekonomik 

sorunlar nedeniyle bu alanda meydana 
gelecek durgunlukla küçüleceği 
ortadadır. Ortaya çıkan bu mali kriz 
emekçiler açısından da bazı riskleri ve 
dayanışmaya olan ihtiyacı beraberinde 
getirmektedir. Toplu işten çıkarma, düşük 
ücretle ve sağlıksız koşullarda çalışma, 
sendikasızlaştırmaya yönelik baskı gibi 
sonuçları olan bu süreçte sendikalar; 
1994 ve 2001 krizlerinde yaşananların 
tekrarlanmasının önüne geçmeli ve gerekli 
tedbirleri almalıdır. Emekçiler bu krizin, 
toplu iş sözleşmesi imzalamamanın, 
kötü koşulları meşrulaştırmanın bir aracı 
olarak kullanılmak isteneceğini görmelidir. 
Emekçiler bu krizde hiçbir sorumluluklarının 
olmadığını bilmelidirler; unutmamalıdır 
ki kapitalizm her zaman içsel çelişkilerini 
emekçilere ödetmeye çalışmıştır.

Yaşanılmakta olan mali kriz kısa sürede reel 
sektöre yansıyacak ve inşaat sektöründen 
diğer yatırım alanlarına kadar birçok 
alanda daralmaları gündeme getirecektir. 
Kamu kurumlarının hizmet satın alma 
girişimleri yavaşlayacaktır. Bu olumsuz 
gelişmeler ister istemez serbest çalışan 
meslektaşlarımız  yönünden bazı sıkıntıları 
gündeme getirecektir. Bu tabloyu başta 
siyasal iktidar görmek ve ona göre 
çözüm yolları yaratmak durumundadır. 
Zaten gündemde olan kamu ihale yasası 
nedeniyle neredeyse tüm birikimleri yok olan 
serbest çalışan meslektaşlarımızın çok daha 
dikkatli olmaları gerekmektedir. Odamız 
bu kritik dönemde meslektaşlarımızın hak 
ve çıkarlarının korunması, geliştirilmesi 
yönündeki çalışmaları daha da 
yoğunlaştırarak sürdürmektedir.

Değerli meslektaşlar, sevgili dostlar

Ülkemizde terör ve şiddet, kan ve göz yaşı 
dökmeye, yürekleri yakmaya devam ediyor.  
Yıllardır ölümden, acıdan ve gözyaşından 
başka hiçbir şey getirmeyen çatışma, 
saldırı ve gerilimler son günlerde giderek 
tırmandırılmaktadır. Silahların konuştuğu 
yerde barışın sesi yok edilmektedir. Sıkılan 
her kurşun, atılan her bomba, patlayan 
her mayın ülkemizdeki barış içinde bir 
arada yaşama umuduna vurulan bir 
darbedir. Yaratılmaya çalışılan kin, nefret, 
ırkçılık ve şovenizmle, toplumu birbirine 
düşman etmek ve şiddet uygulamalarını 
meşrulaştırmak kardeşliği, demokrasiyi, 
huzur ve barış içinde birlikte yaşamayı 
çıkmaza sürüklemektedir. Demokrasiye 
sırt çevirme girişimlerinin ve tehditlerin 
çözüm olmadığı, demokratik hak ve 
özgürlüklerin insanca yaşamın ön koşulu 
olduğu unutulmamalıdır. İnsana ve 

yaşama saygının öne çıktığı, işkencenin 
bir insanlık suçu olarak tartışmasız kabul 
edildiği, insanların karakolda, cezaevinde 
dövülerek öldürülemeyeceği anlayışının 
aslında demokrasinin öncelikli ilkeleri 
olduğunu başta bu kurumlarda görev 
yapanlar olmak üzere siyasal iktidarların 
bilmesi gerekmektedir. Dergi  dağıttığı için 
cezaevine konulan ve dövülerek yaşamını 
yitiren genç bir yaşam için sadece özür 
dilemek değil; istifa etmenin gerektiği artık 
bilince yerleşmelidir.

Yaşanılan ekonomik mali kriz de bahane 
edilerek yaşamın her alanında dayatılacak 
sermaye tabanlı yeni politikalar ve olumsuz 
gelişmeler, işsizlik, yoksulluk ve emek karşıtı 
saldırılar daha da artacaktır. Emekçiler bu 
sürecin bedelini ödemeye razı olmamalı 
ve örgütlü bir zeminde iradelerini ortaya 
koymalıdırlar. Bunun ilk adımı 28 Ekim 
2008’de TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 
Çiftçi-Sen’in ortak basın açıklamasıyla 
ortaya konmuştur. Açıklanan Sosyal 
Dayanışma Programı’nda emek kesiminin 
krize karşı dayanmasına yönelik somut 
önlemler ortaya konmuştur. Bu önlemler 
arasında yoksullara doğrudan gelir desteği, 
istihdamı korumanın yanı sıra arttırma 
politikaları, son yıllarda Türkiye’nin aleyhine 
işleyen Gümrük Birliği’nin askıya alınması, 
sermaye ihracına kısıtlama getirilmesi ve 
özelleştirilmelerin durdurulması, tarımsal 
üretime ve köylüye destek sağlanması, hane 
halkı borç ödemelerine kolaylık getirilmesi, 
yerel yönetimlere kaynak aktarılması, askeri 
harcamalar kısıtlanırken eğitim ve sağlık 
harcamalarının arttırılması gibi uygulamalar 
yer almaktadır. 

Sendikaları ve demokratik kitle 
örgütlerini,TMMOB ve bileşeni Odalarımızı 
yoğun bir dönem beklemektedir. Tüm bu 
gelişmeleri doğru okumak ve bu yoğun 
döneme hazırlıklı girmek bugün bizleri 
bekleyen önemli bir görevdir. TMMOB 
halktan ve emekten yana politikaları ile bu 
sürece dur diyecektir. TMMOB ve bileşeni 
Odalar tarihsel sorumluluğu içerisinde ve 
gelenekleri ile hareket edecektir. Bir taraftan 
mesleğin gelişimi ve üyelerinin haklarını 
korurken diğer taraftan mühendisliği, bilimi 
ve teknolojiye sömürgenlerin ve emperyal 
güçlerin değil halkın ve toplumun yararına 
kullanmada kararlılığını sürdürecek ve 
mücadeleye ara vermeden devam edecektir. 
Yaşasın TMMOB ve Odalarının onurlu 
mücadelesi.

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası   
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Odamızın süreli eğitim etkinliklerinden 
olan ve İzmir Şubemizin 
yürütücülüğünde yapılan Yaz Eğitim 
Kampı‘nın yedincisi bu yıl 25 Ağustos 
3 Eylül tarihleri arasında Foça/İzmir‘de 
gerçekleştirildi. Yaz Eğitim Kampı, 
Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği (Harita ve Kadastro 
Mühendisliği) bölümlerinin öğrencileri 
ile birlikte diğer Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama 
bölümlerinden temsilen öğrencilerin 
katılımı ile organize edilmektedir. 
Odamızca 2001 yılından itibaren 
her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampına öğrenci arkadaşların yanı 
sıra Odamız yöneticileri ile birlikte 
TMMOB ve bileşeni temsilcileri katılım 
sağlamaktadır.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi 
ile yakın gelecekte meslektaşımız ve 
Odalarımızın üyesi olacak mühendis, 
mimar ve şehir plancısı adaylarının, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve bileşeni Odaların görevlerini, 
yetki ve sorumluluklarını, çalışma 
anlayışı ve uygulamalarını tanımaları, 
bunun yanında mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının yaşamdaki 
yerini ve meslektaşlarına bakışının 
önemini kavramaları, tamamlayıcı 
nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim 
ve atölye çalışmalarıyla teknik alanda 
gelişmelerine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte ayrıca farklı 
üniversitelerde ve farklı bölümlerde 
okuyan ve ileride meslektaş olacak 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
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 amaçlanmıştır. Diğer 
taraftan teknik, bilimsel, sosyal, 
kültürel ve spor etkinlikleri ile sohbet 
toplantıları, müzik, şiir dinletileri ve 
diğer aktiviteler ile yeni bir ders yılına 
başlamadan önce bir araya gelerek 
yeni bir döneme hazırlanma ortamı 
yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bu yıl etkinliğimizin ana teması 
“ÇELİŞKİLER” olarak seçildi. Bu 
amaç çerçevesinde eğitim programı 
büyük bir titizlikle hazırlandı. Etkinlik 
programı, mesleki ve teknik eğitimlerin 
yanında, güncel ve toplumsal 
gelişmelerin, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunların da ele alındığı 
seminerleri, konferansları ve sunumları 
içerecek şekilde oluşturuldu. 

Etkinliğimizin ilk gününde Foça 
Kaymakamı ve Yeni Foça Belediye 
Başkanı ziyaret edildi.

HKMO 7. YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI
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Yaz Eğitim Kampımızın açılış 
oturumunda, HKMO İzmir Şube 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU, Yeni 
Foça Belediye Başkanı Osman 
YURTSEVER , Konak Belediye Başkanı 
Muzaffer TUNÇAĞ, Foça Kaymakamı 
Kamil KÖTEN, HKMO Genel Başkanı 
A. Fahri ÖZTEN, TMMOB Genel 
Başkanı Mehmet SOĞANCI ve öğrenci 
Mustafa Onur GİRİŞKEN konuşma 
yaptılar.

Açılış konuşmalarında özetle; etkinliğin 
bölgede yapılıyor olması konusunda 
Yerel Yöneticiler memnuniyetlerini 
belirtirken gençlerin geleceğe 
hazırlanmasında bu etkinliğin 
ne denli önemli olduğuna vurgu 
yapıldı. Diğer taraftan TMMOB ve 
bileşeni Odalarımızın kuruluş yılı 
olan 1954‘ten bu yana demokratik 
ve çoğulcu katılımcı bir anlayış 
çerçevesinde, bilimin ve ortak aklın yol 
göstericiliğinde, yarım asrı aşan uzun 
soluklu mücadelede, çalışmalarını 

sürdürdüğü ifade edilerek; sıkıntı 
ve sorunları yoğun olan bir ülkede 
yaşıyor olmanın TMMOB ve bileşeni 
Odalara büyük görev ve sorumluluklar 
yüklediği, aydınlık bir Türkiye ve 
Dünya için barıştan, demokrasiden 
ve özgürlükten yana tavır koymanın 
olmazsa olmaz koşul olduğu belirtildi.

Kamp boyunca “İnsan, Toplum ve 
Çelişkiler”, “Mühendislikte ve Meslek 
Alanlarında Çelişkiler”, “Ekonomik ve 
Siyasi Çelişkiler”, “Doğada Çelişkiler”, 
“Sosyal ve Kültürel Çelişkiler”, 
“Çelişkilere Felsefi yaklaşım”,            
“1 Eylül Dünya Barış Günü ve Küresel 
Çelişkiler”, “Çelişkiler ve Biz” konu 
başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Belirtilen konu başlıklarında 
gerçekleştirilen oturumlarda, yazar 
Oğuzhan MÜFTÜOĞLU, Prof. Dr. 
Barış ÖZERDEM, Prof. Dr. Haluk 
KONAK, Doç. Dr. Haluk ÖZENER, 
Yard. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, 
İnşaat Mühendisi Odası Genel Başkanı 

Serdar HARP, Maden Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Mehmet TORUN, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, İzmir 
Milletvekili Kemal ANADOL, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
KOCAOĞLU, Muğla Milletvekili Fevzi 
TOPUZ, Araştırmacı ve TV Programcısı 
Metin YEĞİN, ÇEKÜL Başkanı Prof. 
Dr. Metin SÖZEN, Prof. Dr. Sebahattin 
BEKTAŞ , Doç. Dr. Çetin CÖMERT, 
Yrd. Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN, 
Şair-Yazar Sunay AKIN, Yazar Vecihi 
TİMUROĞLU, HKMO geçmiş dönem 
oda başkanlarından Erdal AKDAĞ, 
Arif DELİKANLI, geçmiş dönem 
Genel Sekreteri Ayhan KALYONCU, 
Yönetmen Yüksel AKSU, Yazar Melih 
PEKDEMİR, Toprak Çocukları; Azize 
ÜNLÜ, Azime ÜNLÜ, sanatçı Fuat 
SAKA,Yusuf ÖN‘ünde aralarında 
bulunduğu, siyasetçi, bilim insanı, 
akademisyen, edebiyatçı, şair, yazar, 
sanatçı, TMMOB ve Oda bileşeni 
yöneticileri ve temsilcileri yer aldı.
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Kamp süresince gerçekleşen 
oturumlarda vurgu yapılan konu 
başlıkları ve ortaya çıkan ortak 
görüşlerde, neo-liberal saldırılara, 
gericiliğe ve özelleştirmelere karşı 
örgütlü mücadelenin geliştirilmesi ve 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
ilkelerinden ödün verilmemesi konuları 
dile getirildi. 

“İnsan,Toplum ve Çelişkiler” konulu ilk 
oturumun Yürütücülüğü HKMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu üyesi S. Selçuk 
SAVCI tarafından yapılırken, yazar 
Oğuzhan MÜFTÜOĞLU oturumun 
konuğuydu.

MÜFTÜOĞLU konuşmasında; 
Cumhuriyet öncesinde ki dönemle 
birlikte Türkiye‘nin siyasal , sosyal 
ve iktisadi yapısını değerlendirdi. 
Emperyalizmi,1970‘li yıllarda 
yaşadığı bunalım ve uygulamaya 
koyduğu neo-liberal politikaları ve 
Türkiye‘ye yansımalarını anlatan 
sayın MÜFTÜOĞLU 1960 , 1971 
ve 1980 askeri müdahalelerini 
ve darbelerini değerlendirdi. 27 
Mayıs 1960‘ı 12 Mart 1971 ve 12 
Eylül 1980 darbelerinden farklı 
tutan MÜFTÜOĞLU özelikle son 
iki darbe ile Türkiye‘de ilerici,aydın 
ve demokratların önünün kesildiği, 
büyük bir baskı altında tutulduğu, 
işkencelerin yapıldığı ve halk ile 
olan bağlarının koparıldığını belirtti. 
MÜFTÜOĞLU sosyalist blokun 
dağılması sonrası neo-liberal 
politikaların, Türkiye‘de sosyal devlet 
anlayışını da yok etmeye çalıştığını, 
sermayenin ılımlı İslamla bütünleşerek 
serbest piyasa mantığı adı altından her 
şeyin pazarlandığı vatandaşın müşteri, 
devletin ticari şirkete dönüştürülmeye 
çalışıldığını ifade etti. Son günlerde 

gündemi özellikle işgal eden ve bir yılı 
aşkındır sürdürülen soruşturulmalarda 
ortaya çıkartılan Ergenekon ilişkilerini 
değerlendiren MÜFTÜOĞLI, filler 
tepişirken çimenlerin ezilmekte 
olduğunu, mahkemeden bir şeyin 
çıkmayacağını, belirtti. 12 Eylül 1980 
darbesini yapan Kenan Evren’in 
darbeci olarak neden yargılanamadığı 
öğrenciler tarafından soru olarak 
gündeme getirildi.

“Mühendislikte ve Meslek Alanında 
Çelişkiler” konulu oturumun 
yürütücülüğünü İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr Barış ÖZERDEM yaptı. Kocaeli 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Haluk KONAK , İstanbul Teknik 
Üniversitesi‘nden Doç. Dr. Haluk 
ÖZENER ve Yard. Doç. Dr. M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR ‘in sunumlarını yaptığı 
panelde; mühendislik eğitiminde 
karşılaşılan çelişkilerden, bilimsel 
yaklaşımlara ve yeni gelişmelerin 
meslek alanına yansımaları ele alındı. 

Bu oturumda etkinliğin ana teması 
olan Çelişkiler kavramı üzerine 
felsefi açıklamada, biçimsel mantığın 
çelişmezlik ilkesini öne çıkarırken 
diyalektik mantığın ise, her türlü 
yaşamın kaynağının çelişkiler 
üzerinden olduğu dile getirildi. 

Çelişkilerle çelişen, kavramların 
değil doğa ve toplumsal sürecin 
olduğu vurgulandı. Mühendislik, 
bilim ve teknolojideki gelişmeler 
ve uygulamadaki farklılık ve 
çelişkiler ifade edilirken depreme 
yönelik yerkabuğu hareketlerinin 
izlenilmesi, ortaya konulan tespitlere 
ve değerlendirmelere rağmen yerel 
yönetimlerin planlama sürecinde 
bu uyarıları dikkate almadığı 
depreme yönelik özellikle İstanbul‘da 
güçlendirme çalışmalarının 
yapılmadığı belirtildi. Ayrıca Kuzey 
Anadolu Fayının doğu kesiminin 
kabuk deformasyon ölçümü ve 
deprem potansiyelinin değerlendirmesi 
çalışmalarından örnekler verilerek, 
Ovacık fayında 7 - 7.2, Yedisu fayında 
6.7 - 7 aletsel büyüklüğünde deprem 
potansiyelinin gözükmekte olduğu 
belirtildi.

Elif ÖZTÜRK‘ün yürütücülüğünü 
yaptığı “Meslek Örgütleri ve Toplumsal 
Çelişkiler” konulu oturumdaki 
panel, İnşaat Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Serdar HARP, Maden 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Mehmet TORUN ve Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN‘inin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Oda başkanlarının 
değerlendirmeleri kendi Odaları 
üzerinden TMMOB‘nin kuruluşu, yetki 
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ve sorumlulukları,çalışma anlayışı dile 
getirildi. Panelde,TMMOB‘nun 1954 
yılında anayasının 135. maddesine 
göre kurulduğu kamu kurumu 
niteliğinde demokratik bir meslek 
kuruluşu olduğu vurgulandı. Ülkede 
mühendis ve mimarların sorunlarının 
ülke sorunlarından ayrı ele alınarak 
çözülemeyeceği belirtilirken özellikle 
1970‘li yıllarda TMMOB‘nin çalışma 
ve mücadelesini iki eksende yürütme 
yönünde karar aldığı vurgulandı. 
TMMOB ve Odaları; ülkeyi yaşamı 
dünyayı tanıyarak, anlayarak, 
sorgulayarak oluşturduğu politikalar ile 
yaşama müdahale etmeye çalışırken 
mühendisliği, bilimi ve teknolojik 
gelişmeyi insanla buluşturan ve 
öznesinde insan olan demokratik bir 
kitle örgütü olarak kamu ve toplum 
yararına, emekten ve halktan yana, 
ülkenin gelişmesi ve kalkınması 
yönünde yer alarak mücadelesini 
sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam 
ettiği belirtildi.

TMMOB ve Odaların küresel 
kapitalizm ve emperyalizme 
karşı mücadelesinde işgale karşı 
bağımsızlığı, savaşa karşı barışı 
özgürlüğü ve kardeşliği savunduğu 
ifade edilerek Türkiye‘de özelikle 
1980 den sonra uygulamaya konulan 
özeleştirme politikaları sonucu 

eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte, 
ulaşımda, haberleşmede, tarımda, 
madende, kıyı, orman ve mera 
alanlarında yapılan özelleştirmelerden 
örnekler verilerek TMMOB‘un karşı 
duruşu dile getirildi. Temel çelişkilerin 
üretim ilişkileri üzerine olduğu bir 
kez daha vurgulandı ve Türkiye‘de 
üretim ekonomisinden vazgeçilerek 
rant ekonomisine yöneldiği belirtildi. 
Üniversitelerin özerk ve demokratik 
olması bilimsel ve akademik 
özgürlüğün hayat bulması ve 
öğrencilerin müşteri, üniversitelerin 
ticarethane olmaması gerektiğinin 
vurgusunun yapıldığı oturumda 
belletme ve ezbercilik yerine anlayan 
sorgulayan ve bilimsel deneylere 
dayanan eğitimin olması gerektiği 
ifade edildi. 

“Türkiye‘de Ekonomik ve Siyasal 
Çelişkiler” konulu oturum İzmir Şube 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU’nun 
yürütücülüğünde gerçekleşti. Oturuma 
Kemal ANADOL (İzmir Milletvekili), 
Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı), Fevzi TOPUZ 
(Harita ve Kadastro Mühendisi- 
Muğla Milletvekili) konuşmacı 
olarak katıldılar. Türkiye‘deki siyasal 
gelişmelerin tartışıldığı oturumda 
öğrenciler milletvekillerine sorularını 
yöneltme olanağı buldular. İlgili 

milletvekillerinin bağlı oldukları 
partilerinin çalışmalarına yönelik bazı 
sorular gündeme getirildi. Türkiye‘deki 
son siyasi gelişmeler tartışıldı.

Alternatif Medya ve Çelişkiler konusu 
altında Metin YEĞİN (Araştırmacı-
TV Programcısı) öğrencilerle söyleşi 
gerçekleştirdi. Sohbette medyanın 
toplum üzerindeki etkisi ve yaptırımları 
konuşulurken var olan medyaya ve 
onun patronlarına karşı alternatif 
medyayı yaratma koşulları ele alındı.

Kamp alanındaki panel söyleşi ve 
etkinliklerin yanı sıra Bergama antik 
kentine ve Kozak yaylasına gezi 
düzenlendi. Karavelliler köyü halkı 
ziyaret edilerek orman köylüsü ve 
köyün geçim kaynağı olan fıstık çamı 
hakkında bilgi edinildi. Köy halkının 
siyanürle altın işleme konusunda 
sürece karşı mücadelelerinde onlarla 
birlikte olunduğu dile getirildi. Köy 
kahvesinde birlikte çaylar yudumlandı 
ve bu yönde konuşmalar yapıldı. 
Ziyaretin ardından “Doğada Çelişkiler” 
adlı oturum; mühendisliği toplumla 
buluşturma gerekliliğinden hareketle 
Yeni Foça‘da konunun uzmanları ve 
Yeni Foça halkı ile birlikte gerçekleşti. 
Yürütücülüğünü Hüseyin ÜLKÜ‘nün 
(HKMO Esk.Gn.Bşk) yaptığı oturumda 
konuşmacı Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 
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başkanı Prof. Dr. Metin SÖZEN‘di. 
Oturumda; çevre ve kültür varlıklarının 
korunması, tarihi mirasın yanında 
mera, orman ve kıyı alanlarının 
korunması, kentlerin düzgün gelişimi, 
doğaya ve iklime sahip çıkılması 
konuları üzerine görüşler dile getirildi. 
Tarihi ve kültür mirasın gelecek 
kuşaklara bozulmadan bırakılmasının 
önemine vurgu yapılarak, tüm toplum 
kesimlerinin duyarlı olması istendi. 

“Eğitim, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ve Çelişkiler” konulu oturumun 
yürütücülüğü HKMO Adana Şube 
Başkanı Hasan ZENGİN tarafından 
gerçekleştirildi. Oturuma Prof. Dr. 
Sebahattin BEKTAŞ (OMÜ), Doç.
Dr. Çetin CÖMERT (KTÜ) Yrd.Doç. 
Dr. S. Savaş DURDURAN (SÜ) ve 
TKGM Genel Müdür Yardımcısı Nihat 
ŞAHİN konuşmacı olarak katıldılar. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
çalışmalarının ele alındığı oturumda 
sayın ŞAHİN; kadastro paftalarının 
yenilenmesi, Harita Bilgi Bankası, 
TAKBİS, TARBİS ve Tapu Kadastro 
Modernizasyon Sistemlerini 
açıklayarak bu sistemler ve gelişimlerin 
takip edilmesi, geliştirilmesi ve 
uygulanması süreçlerinde gelişmekte 
olan teknoloji hareketlerinin takip 
edilmesi gerekliliğini vurguladı. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Bölüm Başkanı 

Sebahattin BEKTAŞ ; üniversitelerdeki 
eğitim politikalarında öne çıkan 
çelişkileri ve bölümlerde sürekli yeni 
programların ve ikinci öğretimlerin 
açılması ile eğitim ve öğretimin 
kalitesini etkilediğini belirti. Doç. 
Dr. Çetin CÖMERT konuşmasında; 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde hızlı 
gelişmeler olduğunu ve CBS‘nin 
ilk üç meslek arasında yer almaya 
başladığını belirtti. Neo-geography, 
İnternet CBS (Web GIS), wep mapping, 
Semantik web (otamatik olarak 
verilere ulaşım), birlikte üretme ve 
birlikte işlerlik konularında dünyadaki 
gelişmelerin altını çizen sayın 
CÖMERT ülkemizdeki üniversitelerin 
bu gelişmeleri yakalaması için ders 
müfredatında ve eğitim anlayışında 
önemli değişikliklerin olması ve 
dünyada eğitim ve CBS konusunda 
neresinde olduğumuzun sorgulanması 
gerekliliğinin altını çizdi. Selçuk 
üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölüm Bşk. Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. 
S.Savaş DURDURAN ülkemizdeki 
Kent Bilgi Sistemlerini değerlendirdiği 

konuşmasında arşivleme sistemindeki 
sorunları, CBS ve yöntemleri ile 
aşılacağını bellirtti. CBS‘nin birçok 
amaca hizmet eden bir disiplin 
olduğunu ve Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin CBS alanındaki 
yerlerinin daha önemli olduğunu ve 
korunması gerektiğini vurguladı.

Teknik oturum ve uygulama 
bölümünde meslek alanındaki 
teknolojik ölçme alet ve donanımındaki 
son gelişmeler ve yazılımlar hakkında 
firmalar sunum yaptılar. Teknolojide 
gelişim ve bilişim sürecine yönelik 
sorular soruldu. 

Yaz eğitim kampında sosyal etkinlik ve 
kamp anlayışının kavranması ve daha 
verimli olması açısından öğrencilerin 
kamptan güzel anılarla ayrılmalarının 
bir diğer yönü olan Oyuncu, sanatçı 
ve yazarlarımızın da kampa katılımı 
sağlanmıştır. Şair - Yazar Sunay 
AKIN‘la hoş bir söyleşi ve Fuat SAKA 
ile gece boyunca müzik dinletisi 
kampın unutulmaz anları arasında 
yerini aldı.
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“Düşüncede Yöntem ve Çelişkiler” 
konulu oturum; HKMO Onur Kurulu 
üyesi Halil KAYNARCA tarafından 
yönetilirken konuşmacı Vecihi 
TİMUROĞLU idi. Sayın TİMUROĞLU 
konuşmasında mantık süzgecinden 
geçirilen düşüncelerin çelişkilerini 
ele aldı. Türkiye‘nin 1920 ile 2000 
yılları arasındaki siyasi ve toplumsal 
değerlendirmelerde bulundu. 

60 Yılda Gelişmelerimiz ve 
Çelişkilerimiz konulu oturum Harita 
ve Kadastro Mühendisi Nail GÜLER 
(TMMOB II. Başkanı) tarafından 
yürütüldü. Erdal AKDAĞ (HKMO Esk.
Gn.Bşk), Ayhan KALYONCU (HKMO 
Esk.Gn.Sek) Arif DELİKANLI (HKMO 
Esk.Gn.Bşk) konuşmacı olarak 
katıldılar. Oturumdaki konuşmacılar 
üniversite yılları, Oda çalışmalarında 
görev aldıkları dönem ve ülkedeki 
toplumsal gelişmeler, öğrencilerden 
beklentiler, mesleğin gelişimi 
için nelerin yapılması gerekliliği 
konularında düşüncelerini dile 
getirdiler. Odanın kurumsal yapısı 
ve önemine vurgu yaptılar. Oda 
çalışmalarından örnekler verdiler. 
Mesleğimizin gelişmesi için neden 
daha çok çalışmamız gerektiği 
hususunda açıklamalarda bulundular. 
Mesleki davranış ilkeleri ve mesleki etik 
konularına vurgu yaptılar. 

Yakın tarihimizde öğrenci hareketleri 
konulu oturumda yürütücülüğü Oda 
Genel Saymanı Asiye Ülkü KUTLU 
yaparken yazar Melih PEKDEMİR 
oturumun konuğuydu. Melih 
PEKDEMİR 1968 ve 1978 kuşağı 
olarak bilinen dönemlere ilişkin 
başta üniversite olmak üzere gençlik 
hareketlerini anlattı. Aynı dönemlere 
yönelik Dünyada ve Türkiye‘de 
yaşanılmakta olan ekonomik ve 
toplumsal gelişmelere değinen sayın 
PEKDEMİR emperyalizmin yeni yüzü 
küreselleşme ve son döneme ilişkin 
siyasal ve politik ilişkileri özetle anlattı. 

Yaz Eğitim Kampı süresince gençler 
atölye çalışmalarında; halk oyunları, 
tiyatro, resim ve müzik çalışmalarında 
bulunurken Oryantiring yarışmasında, 
voleybol ve masa tenisi turnuvalarında 
ve heykel çalışmalarında birlikte 
üretimi ve paylaşımı hayata geçirmenin 
mutluluğu ve sevincini paylaştılar. 
Günün yorgunluğu sahilde yakılan 
kamp ateşi etrafında gitar, bağlama ve 
kemençe eşliğinde söylenen türkü ve 
şarkılarla atıldı. 

Kampın veda yemeğinde; atölye 
çalışmalarına katılanlar öğrendikleri 
kadarıyla farklı yörelere ilişkin halk 
oyunları ile tiyatro kısa gösterimi 
yanında yaptıkları resimleri ve 

heykelleri sergilediler. Gece‘de 
kısa film ve slayt gösterileri yapıldı. 
Voleybol, Oryantring, masa tenisi 
ve resim çalışmalarında dereceye 
girenler ödüllerini aldılar. Ayrıca tüm 
katılımcılara İzmir Şubemizce plaket 
verildi. 

Kampın son günü kurulan çadırlar 
yine hep birlikte söküldü, temizlendi, 
torbalarına konuldu. Masa, sandalye 
ve masalarla birlikte bir sonraki 
kampta kullanılmak üzere depoya 
gönderildi. 

Yaz eğitim kampına katılanlar kamp 
boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve 
toplumsal konulardaki oturumlar, 
atölye çalışmaları vb. etkinliklerle 
anlamlı ve bir o kadar da değerli bir 
süreç yaşadılar. Bir sonraki kampta 
buluşulmak üzere kamptan ayrılındı. 

7. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması 
ve hayata geçirilmesinde özverili ve 
yoğun çalışmalarından dolayı İzmir 
Şube Yönetim Kurulundaki sevgili 
arkadaşlara ne kadar teşekkür etsek 
yetmeyeceğini biliyoruz. Kendilerini bir 
kez daha kutluyor, sevgilerimizi iletiyor 
ve teşekkür ediyoruz. Başarılı bir 
etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm 
üyelerimizle paylaşıyoruz. 
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ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

5. AVRUPA SOSYAL FORUMU 
MALMÖ/İSVEÇ’TE TOPLANDI

1999 yılının Kasım Ayında Seattle‘da 
düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 
toplantısına karşı yapılan ilk protesto 
eylemi bir işaret fişeği gibiydi. Bu öyle 
bir eylemdi ki ezilenlerin karşısında 
beliren bir dizi olasılığı aynı anda 
işaret ediyordu: En önemli işaret, 
tüm dünyada ezilenlerin kısa sürede 
farkına vardığı gibi, kazanmanın 
mümkün olduğunu göstermesiydi.

Küresel kapitalizmin en önemli 
düzenleyici kurumu olan, serbest 
piyasa kuralları adı altında işçi 
sınıfının ve tüm ülkelerdeki ezilenlerin 
yaşamına kasteden Dünya Ticaret 
Örgütü‘nün toplantısı bloke 
edildi. Seattle‘da başka bir duygu, 
birlik duygusu, hiçbir eylemde 
yaşanmayan biçimde birlik, çeşitlilik, 
direniş şeklinde özetlenebilecek bir 

mücadele anlayışıyla, her 
kesimden sivil, demokratik ve 
toplumsal örgütler, çevreciler, 
hayvan hakları savunucuları, 
sendikalar, üçüncü dünya 
ülkelerinin borçlarının silinmesi, 
çocuk emeğinin sömürülmesi 
ve sorunun kökenindeki belanın 
aynı olduğunu fark ettiler : 
Kapitalizm!

30 Kasım 1999‘da 
Seattle‘da DTÖ delegelerinin 
bloke edilmesinden sonra 11 Eylül 
2001‘e kadar geçen sürede küresel 
sermayenin tüm zirve toplantıları; 
IMF, G8, Amerikan Serbest Ticaret 
Bölgesi, Asya Pasifik Ekonomik 
İşbirliği, AB, Dünya Ekonomi Formu, 
DTÖ zirveleri sistematik olarak anti 
kapitalist protestoların 
hedefi oldu. Bunların 
sonucunda çok önemli 
bir gelişme oldu; tüm bu 
hareketlerde bir araya 
gelen sosyal hareketler ilk 
defa Brezilya‘da Dünya 
Sosyal Forumu. çatısı 
altında bir araya gelmeye 
başladı DSF kısa sürede 
“hareketlerin hareketi” 
adını aldı. 

Avrupa Sosyal Forumu ilk defa 2002 
yılında İtalya‘nın Floransa kentinde 
toplandı. Polisin saldırdığı ve onlarca 
kişiyi yaraladığı, gözaltına aldığı 
Floransa Sosyal Forum‘unu, 2003 
Paris, 2004 Londra ve 2006 Atina 
Avrupa Sosyal Forumları izledi. 
Avrupa Sosyal Forumu süresince 
değişik atölye çalışmaları, seminerler, 
kültürel etkinlikler ve biri açılışta biri 
de kapanışta olmak üzere iki büyük 
protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. 
Forum alanına standlar açılıyor, konu 
başlıklı alanlar (anti-emperyalist 
alan, göçmenlik alanı, kadın alanı 
v.b) oluşturuluyor. Bugün Dünya 
Sosyal Formu yanında, bölgesel 
(Avrupa, Asya, Akdeniz, Afrika vb.) ve 
ülkesel (Almanya, Türkiye vb.) Sosyal 
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Forumlar yapılıyor. Bu kapsamda 
Türkiye Sosyal Forumu da (TSF), 14 
Haziran 2005 tarihinde yapılan bir 
basın açıklamasıyla kamuoyuna 
duyuruldu. Eylül 2006‘da toplanan 
Türkiye Sosyal Forumuna Odamız 
“Toprak İnsan İlişkileri ve Yabancılara 
Toprak Satışı” konulu bir seminerle 
katılım sağlamıştır. Porto Alegre‘de 
başlayan Dünya Sosyal Forumu ve 
Avrupa Sosyal forumu ile benzerlikler 
taşıyan TSF, Türkiye‘deki yüzlerce 
sosyal hareketi bir araya getiren bir 
zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Türkiye Sosyal Forumu‘nun (TSF) 
çalışmalarında emek ve meslek 
örgütleri, siyasi partiler, çeşitli 
dernekler ve inisiyatifler aktif rol 
oynuyor. 

5. Avrupa Sosyal Forumu, 17-21 
Eylül tarihler arasında Malmö/
İsveç’te gerçekleştirildi. 400 kültürel 
aktivitenin yanında, 250 politik 

toplantı ve atölyede küreselleşme, 
sendikal mücadele, emperyalist 
ülkelerin savaş politikaları, insan 
hakları, göç ve doğanın korunması 
konuları tartışıldı. Polonya, Yunanistan, 
Hindistan, Filistin’den demokratik kitle 
örgütlerinin temsilcileri ülkelerindeki 
gelişmeleri ve mücadelenin ulaştığı 
boyutları anlattı. Panellerde, Sosyal 
Eşitlik ve Haklar, Herkes İçin 
Yaşanabilinir Bir Dünya, Çevre ve 
İklim Adaleti, “Güvenlikçi” Politikalara 
Karşı Demokratik ve Hakları Temel 
Alan Bir Avrupa‘nın İnşası, Katılımcılık, 
Açıklık, Eşitlik, Özgürlük ve Azınlık 
Hakları, Ayrımcılığı Her Türlüsüne 
Karşı Eşitlik ve Haklar, Militarizme 
ve İşgalciliğe Karşı Barış, Adalet ve 
Dayanışma İçinde Bir Avrupa İnşası, 
Sömürüye Karşı İtibarlı Çalışma 
İçin Çalışanlar Stratejisi İnşa Etmek, 
Ekonomik ve Sosyal Adalet İçin, 
Halkların İhtiyaçları ve Haklarını Temel 
Alan Ekonomik Alternatifler, Bilginin, 

Kültürün, Eğitimin, Bilgi Alışverişinin 
ve Medyanın Demokratikleşmesi, 
Irkçılık ve Ayrımcılığın Her Türlüsüne 
Karşı Mülteci ve Göçmenlerin Eşitliği 
ve Hakları İçin Mücadele konularında 
yüzlerce sunum gerçekleştirildi. 

20 Eylül 2008 Cumartesi öğleden 
sonra Neo-liberalizme ve işgale karşı 
miting ve uzun yürüyüş gerçekleşti. 
Mitinge Türkiye’den katılanlar 
“Türkiye Sosyal Forumu” pankartı 
arkasında yürüdüler. Odamız da 
HKMO flamasını yürüyüş esansında 
açtı. 

Türkiye’den Forum’a farklı kurum 
ve kuruluşlardan yaklaşık 250 kişi 
katıldı. “Hangi Geleceği Seçiyoruz: 
Neo-liberal Büyükşehir veya 
Dayanışma için Ortak bir Yaşam 

Alanı mı?” başlıklı seminerde Odamız 
adına Genel Başkan A. Fahri ÖZTEN 
ve Yönetim Kurulu üyesi Timur Bilinç 
BATUR “Kent ve Demokrasi: Yerel 
Yönetimlerde Halkın Katılımı, Sosyal 
Haklar ve Demokratik Temsiliyet” 
başlıklı bir bildiri sundular.Dört farklı 
dilde çevirisi de yapılan seminerde, A. 
Fahri ÖZTEN konuşmasının başında 
bir dinleyicinin “Kentleşme sürecinde 
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kim, nasıl bir sorumluluk üstlenmeli; 
çarpık kentleşmenin önüne geçmek 
için hangi kurumlar görev üstlenmeli, 
sendikalar bu süreçte neden aktif 
görev alamıyorlar?” sorusuna, 
Türkiye’de mühendis ve mimarların 
bu sorumluluğu üstlendiğini, çarpık 
kentleşmeyle mücadelede üzerlerine 
düşen her görevi yerine getirmeye 
çalıştıklarını, Sendikaların özelleştirme 
kıskacında fabrika ve işyerlerine 
sahip çıkma konusunda mücadele 
etmekte olduğunu, ancak kente 
ilişkin her türlü müdahelede sürecin 
içinde aktif olamadıklarını, Türkiye’de 
mühendis ve mimarların halktan 
ve emekten yana, toplum ve kamu 
yararı ilkesinde, ülke kalkınması ve 
gelişimi yönünde duruş sergilediklerini 
ifade etti. Ancak gelişmiş ülkelerde 
ve Avrupa ülkelerinde mühendis ve 
mimarların ağırlıklı olarak sermaye 
yanında yer alması Türkiye’deki durum 
ile çelişkili bir tablo ortaya koyması 
dolayısıyla, Türkiye’de mühendis ve 
mimarların bu anlayış ve duruşunun 
büyük ilgi topladığı gözlendi. Daha 
sonra sunumda, Kentsel dönüşüm 
tasarıları ve uygulamaları beraberinde 
birçok tartışmayı da getirdiğinden 
bahsederken, Kentin yalnızca değişim 
değerinin gözetilerek uygulandığı 
kentsel dönüşümlerin halkın isteklerine 
ve ihtiyaçlarına ne ölçüde karşılık 

verdiği Sulukule Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında irdelendi. 

5. Avrupa Sosyal Forumu’nun “2009: 
Avrupa‘yı Değiştirmek İçin” başlıklı 
sonuç bildirgesi şöyle: 

“Avrupa düzeyinde pek çok konuda 
sosyal olmayan ve liberal bir 
süreçle karşı karşıyayız: Ekonomik 
krizler, zamlar, gıda krizleri, kamu 

hizmetlerinin ortadan kaldırılması, 
özelleştirmeler, iş yasasına aykırı 
hareketler, Avrupa Adalet Divanı 
kararları, ortak tarım politikasının 
yok edilmesi, göçmenlere karşı tutucu 
bir Avrupa kalesi inşası, demokratik 
ve sivil hakların zayıflaması, 
ekonomik işbirliği anlaşmaları, askeri 
müdahaleler, üsler Tüm bunların 
dünyasında eşitsizlikler, yoksulluk, 
küresel ve kalıcı savaş hali günden 
güne artıyor. 

Bu küresel kriz içerisinde bizler küresel 
adalet, barış, demokrasi ve çevre için 
yeni alternatifler yaratılabilir diyoruz. 

Biz, Malmö‘de bir araya gelen 
sosyal hareketler, başka bir Avrupa, 
insan hakları odaklı bir Avrupa için 
aşağıdaki mücadele ajandasına imza 
koyuyoruz. 

1) Sosyal konularda: Hızla AB‘nin 
sosyal ve emek politikalarına karşı, 
spesifik olarak çalışma saatlerine, 
göçmen emeği politikalarına karşı 
ortak bir Avrupa kampanyası 
örgütleyeceğiz. Bu kampanyanın farklı 
adımları olacak (örneğin 6 Aralık‘ta 
Paris‘te) ve Avrupa çapında ortak bir 
mobilizasyonu hedefleyecek. 

İkinci bir adım olarak Avrupa‘daki 
sosyal hareketlerle Mart ayında 
Brüksel‘de stratejik bir konferans/karşı 
toplantı örgütlenecek. 

2) NATO‘ya ve savaşa dair: 4 
Nisan‘da Strasburg/Kiel‘de NATO‘nun 
60. yıl kutlamalarının merkezinde, 
NATO‘ya dur demek, savaş örgütünün 
dağıtılmasını talep etmek için büyük 
bir gösteri çağrısı yapıyoruz. Aynı 
gün Avrupa‘daki tüm ülkeleri eylem 
yapmaya çağırıyoruz. Belem‘deki 
Dünya Sosyal Forumu‘na 4 Nisan‘ı 
NATO‘ya karşı uluslararası eylem 
günü olarak ilan etmeye davet 
ediyoruz. 

3) İklim değişikliğine karşı: 6 Aralık 
günü Poznan toplantısı boyunca, hem 
Poznan‘da hem de tüm ülkelerde 
iklim için küresel eylem günü çağrısı 
yapıyoruz. Aralık 2009‘daki kritik 
Kopenhag görüşmelerinde uluslararası 
büyük mobilizasyon hareketi çağrısı 
yapıyoruz. 

4) G8‘e karşı: Temmuz 2009‘da 
Sardunyalı ve İtalyan sosyal 
hareketler, Madalena adalarındaki 
G8 toplantısını ve onun politikalarını 
protesto etmek, kendi küresel adalet, 
barış ve demokrasi alternatiflerimizi 
ortaya koymak için tüm hareketleri 
Sardunya‘ya çağırıyoruz.”
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NESİLLERİ KAYNAŞTIRMAK - FIG’İN TARİHİNDEKİ 
EN BÜYÜK ÇALIŞMA HAFTASI STOCKHOLM’DE 

YAPILDI

FIG Çalışma Haftası Stockholm – 
İsveç’te toplandı. Toplantıya FIG 
ve 100 üncü kuruluş yılını kutlayan 
İsveç Haritacılar Birliği evsahipliği 
yapmıştır. Toplantının konusu mevcut 
FIG konseyinin bütünsel yaklaşımı 
olan Kapasite Oluşturma çizgisinde bir 
başlık olan Nesilleri Kaynaştırmak’tı.

Bir açılış oturumu ve yaklaşık 350 
sunumun  yapıldığı 70 oturumun 
yapıldığı toplantılara 90 ülkeden 950 
meslektaşın katılımı sağlanmıştır. 
Çalışma Haftasında “Yeni Finanslama 
Yoluyla Kenar Mahalle Koşullarının 
Geliştirilmesi” konulu ortak FIG/BM-
HABITAT semineri gerçekleştirilmiştir 

FIG 31.Genel Kurul 

31 inci FIG Genel Kurulu 15-19 
Haziran 2008 tarihleri arasında 
Stockholm’de toplandı. Genel 
Kurulda iki yeni başkan yardımcısı 

ve komisyon başkanlarının seçimleri 
yapılmışdı. Başkan yardımcıları 
olarak İngiltere’den Iain Greenway 
ve Malezya’dan Teo CheeHai 
seçilmişlerdir. Her iki başkan 
yardımcısı da FIG çerçevesinde iyi 
bilinen kişiler olup 2009 – 2012 yılları 
için seçilmişlerdir. Başkan yardımcıları 
Paul van der Molen ve Ken Allred’in 
görev süreleri 2008 yılı sonunda bitmiş 
olacaktır. 

Genel Kurul 2009 – 2010 yılları 
için aşağıda beliritlen komisyon 
başkanlarını seçmiş ve atamıştır: 

Komisyon1 Leonie Newnham, 
Avustralya 

Komisyon2 Dr. Steven Frank, USA 

Komisyon3 Prof. Yerach Doytsher, 
Israil 

Komisyon4 Dr. Michael Sutherland, 
Kanada 

Komisyon5 Mikael Lilje, İsveç 

Komisyon6 Dr. Gethin Wyn Roberts, 
İngiltere 

Komisyon7 Daniel Roberge, Kanada 

Komisyon9 Dr. Frances Plimmer, 
İngiltere 

Genel Kurulda FIG’in yeni Statü ve İç 
Kuralları’nı kabul etmiştir. Bunlarla 
beraber Genel Kurulda dört yeni 
yayının yayımlanması da kabul 
edilmiştir.

•  FIG 2007-2010 Çalışma Planı 

•  Kaçak Yapılaşma – Daha 
Sürdürülebilir Yerleşimlere Doğru

•  Arazi Yönetiminde Kapasite 
Oluşturma Üzerine FIG Rehberi

•  Kosta Rika Deklarasyonu

İki yeni birliğin üyeliği kabul edilmiştir: 

Filipinler Jeodezi Mühendisleri

Bulgaristan Harita Yüksek Mühendisleri 
Odası. 

Kurul toplantıları

Açılış töreninin ardından yapılan 
ilk açılış oturumunun başlığı 
“Sürdürülebilir kent gelişimi ve 
milenyum kalkınma hedefleri”dir.  
Temel adresler, toplumdaki çevre, 
iklim ve mülkiyetin rolünü ve arazi 
idaresi hakkında konuşan Bakan 
Carlgren tarafından verilmiştir.

İkinci konuşmacı Afganistan Kent 
Etkinliği Enstitüsü başkanı Dr. Ashraf 
Ghani, küreselleşen bir dünyada yasal 
yetkilendirme konusunda konuşma 
yapmıştır. Dar gelirlilerin Yasal 
Yetkilendirme Komisyonu tarafından 
“yasaların herkes için iş yaratılması” 
raporu yayınlanmıştır. Bu rapor dar 
gelirlilerin yetkilendirilmesi için dört 
önemli yaklaşımla ele alınmıştır: dar 
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gelirlilerin adil yaşamaları, mülkiyet 
hakları, işgücü hakları ve ticari hakları. 
Dr. Ghani “Arazi uzmanı bilgiyi, 
ilmi ve bilgeliği bir uyum içerisinde 
harmanlayabilir” konulu bir konuşma 
yapmıştır.

Başkan Enemark açılış oturumunda, 
FIG ve BM’n Milenyum Kalkınma 
Hedeflerinin desteklenmesi 
hedeflerinde işbirliği çabaları 
olduğunu ifade etmişlerdir.

İkinci açılış oturumu da FIG/BM – 
HABITAT tarafından organize edilen 
“Arazi Yönetimi ve Finansman 
Sistemleri” olmuştur. 

BM-HABITAT yetkilisi Dr. Anna K. 
Tibaijuka, açılış seremonisinde 
dünyanın giderek kentleştiğini ancak 
mevcut kentlerin bu değişim için yeterli 
olmadığını, bu nedenle kentleşme 
konusuna özel önem gösterilmesi 
gerekliliğine, bu kapsamdaki 
kentlere yıllık 20 milyar Amerikan 
doları destekle yaşanabilir hale 
getirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Dr. Tibaijuka dünyada mevcut 
taşınmazların sadece %10 undan biraz 
fazlasının tapu kütüğüne kayıtlı ve 
pek çok bölgede mülkiyet haklarının 
çok yetersiz olduğunu ifade ederek, 
garanti altına alınan taşınmazların 
ise sadece geleneksel anlamda mal 

sahipliği olduğu ve resmi olarak 
desteklenmediği, kayıtlı parsellerin 
sadece %5 inin kadınlar adına 
olduğunu, bu çerçevede FIG Arazi 
Yönetimi Etki Alanı Modelinin dünya 
genelinde uygulanması gerektiği 
konulu bir konuşma yapmıştır.

Mesleki gelişim 

Dünya çapındaki sorunlara çözüm 
sağlamak amacıyla kadastro ve arazi 
uzmanları geniş bir perspektiften 
katkıda bulunulabileceği, FIG’in 10 
komisyon bu konuda çalıştığı ifade 
edilerek çalışma konuları; profesyonel 
çalışma, profesyonel eğitim, coğrafi 
bilgi yönetimi, hidrografya, kentleşme, 
mühendislik araştırmaları, kadastro 
ve arazi yönetimi, coğrafi planlama 
ve gelişme, taşınmaz varlığın 
kıymetlendirmesi ve yönetimi ve inşaat 
ekonomisi ve yönetimi olarak ifade 
edilmiştir.

Arazi yönetimi, kadastro ve arazi 
uzmanları için esas alandır – arazi 
hakları politiktir. 

Amerika’dan David Zilkoski mesleki 
hizmetlerimizin yeni kullanıcılarının 
acil durum yöneticileri, plancılar, 
sigorta sanayi, ziraat endüstrisi, inşaat 
endüstrisi, çevre mühendisliği, kıyı 
yönetimi, yerel yönetimler, uluslararası 
organizasyonlar, akademik yaşam, 
mesleki organizasyonlar ve yabancı iş 
ortaklıkları olduğu anlatılmıştır. 

Yenilikler anlamında Galileo Programı 
ve EGNOS ile Bütünleşik Bilgi 
Sistemlerinde konumsal veri altyapıları 
konularında konuşmalar yapılmıştır. 

HKMO VE FIG
Çalışma Haftasına üniversitelerimiz, 
kamu kurumları ve özel sektörden 
katılım sağlanmıştır. 

Çalışma haftası içerisinde FIG Genel 
KUrulu iki toplantı yapmıştır. Genel 
kurulunda FIG 2014 adaylığımız 
kapsamında bir tanıtım broşürü 
hazırlanarak genel kurul delegelerine 
dağıtılmıştır. Toplantı boyunca 
delegelerle yakın temas sağlanarak 
kulis faaliyetleri sürdürülmüştür. 
Özellikle FIG komisyon Başkanları 
ile yapılan görüşmede FIG 2014 
büyük kongrenin Türkiye de 
gerçekleştirilmesindeki önemi ve 
açılımlar gündeme getirilmeye 
çalışıldı. Türkiye’nin bu etkinliği 
gerçekleştirebilecek hem mesleki, 
bilimsel ve teknik hemde sosyal ve 
kültürel yapıya sahip olduğu dile 
getirildi. Bu çerçevede ayrıca FIG 
Ofisinden genel Sekreter Markku 
Villikka ile adaylık kapsamında bir 
toplantı yapılmış, sunuş, karşılıklı 
soru cevaplarla geçen toplantıda 
kendilerinin değerlendirmeleri 
alınmıştır. 

Bu görüşmede FIG 2014 Genel 
Kurul ve Kongresi için Türkiye den 
başka 3-4 ülkede aday olduğu bu 
çerçevede çalışmalarını yürüttüklerini 
ancak Türkiye’nin iyi bir çalışma ile 
adaylık sürecini başarılı bir şekilde 
tamamlayabilecek konumda olduğu 
ifade edildi. Odamız bu çerçevede 
çalışmalarını hızla sürdürmektedir.
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HKMO’DAN HABERLER

HKMO 41. Dönem I. Danışma 
Kurulu, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, Şube Başkan, Yazman, 
Sayman, HKMO Denetleme Kurulu, 
HKMO Onur Kurulu, Merkeze bağlı 
Temsilciliklerin katılımı ile aşağıdaki 
gündemle 4-6 Temmuz 2008 
tarihinde Bursa / Uludağ‘da yapıldı. 

Toplantıda, Oda başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN‘in açılış konuşmasının 
ardından, Danışma Kurulu‘na 
katılanlar kendilerini kısa olarak 
tanıttılar. Genel Merkez Yönetim 
Kurulu çalışmalarına ilişkin 
bilgilendirmeyi Genel Sekreter 

Ertuğrul CANDAŞ, Mali İşlere ilişkin 
bilgilendirmeyi Genel Sayman 
Asiye Ülkü KUTLU yaptılar. Şube 
ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler 
yeni dönemde yaptıkları çalışmalar 
hakkında sözlü ve görsel sunumlar 
gerçekleştirdiler. Şube ve 
Temsilciliklerde yaşanılan sorunlar 
ele alınarak çözüme yönelik 
öneriler dile getirildi. Devam eden 
süreçte, aşağıda belirtilen gündem 
maddeleri üzerinde sürdürülen 
çalışmalar hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Konular hakkında Şube ve 
Temsilciliklerin görüş ve önerileri 
alındı, çalışmaları değerlendirildi. 

Denetleme ve Onur Kurulu kısa bir 
değerlendirme yaptılar.

HKMO 41. Dönem I. 
Danışma Kurulu Gündemi

Birinci Bölüm

1-  Gündemin Kesinleştirilmesi, Açılış 
Konuşmaları Ve Bilgilendirme

1.1- Tanışma ve Açılış Konuşması 

1.2- Oda Etkinlikleri Hakkında 
Bilgilendirme

1.3- Mali Durum Bilgilendirme

1.4- Şube / Temsilcilik Etkinlikleri 
Hakkında Bilgilendirme

HKMO I. DANIŞMA KURULU TOPLANDI
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1.5-  HKMO Onur Kurulu 
Bilgilendirme

1.6- HKMO Denetleme Kurulu 
Bilgilendirme

İkinci Bölüm

2- Meslek Alanımızla İlgili Yasal ve 
Yönetsel Metinler

2.1- Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları

2.2- Tapu Planları Tüzüğü

2.3- Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği - TUS

2.4- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Kentleşme Şurası

2.6- Arazi Toplulaştırması Tüzüğü

Üçüncü Bölüm

3.1- Kamu İhale Kanunu 
Değişiklik Tasarısı

3.2- Üye Sicil Durum Belgesi, 
Mesleki Denetim Uygulamaları ve 
Temsilcilikler

3.3- Eğitim ve Belgelendirme

3.4- Genel Değerlendirme

Dördüncü Bölüm

4.1- Şube Saymanları Ortak 
Toplantısı

HKMO 41. Dönem I. 
Danışma Kurulu Açılış 
Konuşmaları 

Oda Başkanımız A. Fahri ÖZTEN 
yaptığı açılış konuşmasında, ülkedeki 
ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
ÖZTEN konuşmasında özetle; 
300 bin üyeyi aşan TMMOB’un 
ülkede yaşanan gelişmelere hiçbir 
zaman kayıtsız kalamayacağını 
söyleyerek, “Türkiye’nin aydın 
ve eğitimli insanları olarak, 
ülkemizin ve insanlarımızın ortak 
sorunları üzerinde görüşlerimizi 
ve önerilerimizi hiç kimsenin 
baskısı altında kalmadan özgürce 
açıklamayı sürdüreceğiz. Türkiye’de 
inanılmaz bir yapısal değişim 
süreci yaşanıyor,” dedi. Son 25 
yılda önemli değişimlerin gündeme 
geldiğine dikkat çeken ÖZTEN iç 
ve dış borcunun 500 milyar dolar 
seviyesine yaklaşan bir ülkenin 
ekonomik yönden bu bağımlılığı 
ister istemez siyasi alanda da 
bağımsızlığını olumsuz yönde 
etkileyeceğini söyledi. Mera ve yayla 
alanlarımızın 44 milyon hektardan 
(%56) 12 milyon hektara (%16) 
kadar düştüğünü orman alanların 
hızla yok edilmeye sürüklendiğini, 
480 bin hektar 2B alanlarının 
satılarak bütçeye 25 milyar dolar 
getirmesi yönünde düşünülen 
yasa tasarısının halen gündemde 
olduğunu ifade eden ÖZTEN, 
mera, yayla ve orman alanlarının 
su havzalarının ve su rejimindeki 
önemini vurgulayarak “Mühendisliği, 
bilimi ve tekniği toplum ve kamu 
yararı ilkesi yönünde kullanılması 
ve meslektaşların hak ve 
çıkarların korunması çerçevesinde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” 
dedi. Sayın ÖZTEN konuşmasında, 

mesleki alanımıza yönelik kamu 
kurum ve kuruluşlar düzeyindeki 
gelişmeleri özetleyerek, özellikle 
ihaleli işlerde çok düşük maliyetle 
işlerin alındığı, sektörün giderek 
fakirleştiği, bu konuda herkese 
sorumluluk ve görevler düştüğünü 
belirtti ve örnekler vererek süreci 
özetledi. Sayın ÖZTEN diğer taraftan 
meslek alanımızla ilgili yasa, tüzük 
ve yönetmeliklerde gündeme gelen 
değişiklikleri ve Odamız çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.    

Olağan Genel Kurul’dan itibaren 
HKMO Genel Merkez etkinlikleri 
hakkında bilgilendirmede bulunan 
Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ, 
yaptığı sunumda TMMOB 
kapsamında etkinlikler, sosyal 
etkinlilikler, kurum-kuruluş ve 
üniversitelerle yapılan etkinlikler, 
bilimsel-teknik panel, sempozyum ve 
kongreler, ziyaretler, basımı yapılan 
kitaplarla ilgili bilgi verdi. 

HKMO Genel Saymanı Asiye Ülkü 
Kutlu, Şube ve temsilciliklerin resmi 
defter ve dosyalarının düzenlenmesi, 
gelir gider durumları, harcama 
yetkileri, çalışanların sosyal 
haklarının kullanılması konuşlarında 
dikkat edilecek hususlar ve Oda 
bütçesi gelir gider gerçekleşmesi 
hakkında bilgi verdi.

HKMO 41. Dönem I. 
Danışma Kurulu Toplantısı 
Ortak Görüş ve Öneriler

Genel Görüşmeler;

•  Şubelerimiz yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen, Yaz Eğitim 
Kampı, Genç Haritacılar Günleri 
ve Sosyal Çalıştaylar’ın, daha 
verimli ve düzenli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi amacı ile ortak 
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Etkinlik Yönergelerinin oluşturulması 
çalışmalarının gerekliliği,

•  Değişen Kat Mülkiyeti yasası, cins 
değişikliği işlemini de gündeme 
getirmektedir. Bu konuda kamuoyu 
ve üyelerimizin bilgilendirilmesi,   

•  Şubelerimizin Diyarbakır Şube ile 
olan ilişkilerinin yoğunlaştırılması, 
bölgenin ve bölgede çalışan 
meslektaşlarımızın sorunlarının 
daha yakından takip edilmesi, 
Dünyanın Çin seddinden sonra 
en uzun surları olan Diyarbakır 
Surları’nın, dünya mirası listesine 
alınması çalışmalarına katkı ve 
destek sağlanması ve bu amaçlar 
doğrultusunda, bir sonraki Danışma 
Kurulu toplantısının Diyarbakır 
Şubemize bağlı bir bölgede 
gerçekleştirilmesi,

•  Oda bütçesi doğrultusunda, hizmet 
binası bulunmayan Şubelerimize, 
çalışma mekanlarının alınmasında 
öncelik tanınması, 

•  TMMOB tarafından IKK bünyesinde 
düzenlenmekte olan Kent Sorunları 
sempozyumlarında, Oda olarak 
(Şubeler) aktif görev alınması, 
sekreteryada bulunulması ve teknik 
oturumlarda oda adına bildirilerin 
hazırlanması,

•  Yerel idarelerde etkin görev 
alınması, 2009’da yapılacak 
yerel seçimlerde aday olacak 
meslektaşlarımızın desteklenmesi, 

•  Yapı aplikasyonlarının, Harita 
ve Kadastro Mühendisi olmayan 
yetkisiz kişiler tarafından 
yapılmasının önlenmesi, mesleki 
denetimler konusunda daha sıkı 
tedbirler alınmalı,

•  Kamu İhale Kanunu’nda, en düşük 
bedel esasına göre ihalelerin 
sonuçlandırılması üyelerimizi 
ve sektör çalışanlarını zarara 
uğratmakta, sosyal kazanımlarını 
geriletmekte ve hizmet kalitesini 
düşürmektedir. 

•  Kamu İhale Kanunu’nun değişmesi 
gündemdedir. Bu bağlamda odamız 
birimleri ve üyelerimizden gelecek 
görüşlerin Genel Merkeze iletilmesi, 
Odanın yasa tasarısı hakkında 
gerekli çalışmaları yapması,

•  Kadastro yenileme çalışmalarının 
hayata geçirilmesi hususunda 
TKGM ile gerekli görüşmelerin 
yapılması,

•  Kamu ihale yasası ve uygulama 
sürecinde sektörümüzdeki 
fakirleşmenin önüne geçilmesi, 
aşırı düşük maliyetle alınan ihaleli 
işlerin yakından izlenmesi, bu yönde 
denetim sürecinin irdelenmesi,

•  Harita Bilgi Bankasının 
oluşturulması sürecinin takip 
edilmesi, 

•  Odamızın, Coğrafi Bilgi Sitemleri ve 
Teknolojileri Standardizasyonu ve 
Harita Üretimi Standardizasyonunda 
ki eksikliklerin belirlenmesiyle ilgili 
yapmış olduğu çalışmalarda gelinen 
nokta hakkında Odanın tüm 
birimlerinin bilgilendirilmesi,

•  HKMOBİS’in geliştirilen yeni 
sürümünün, mesleki denetimlerin 
yapılmasında karşılaşılan sorunların 
çözümü yönelik etkin bileşenler 
içermesi, Odamız birimleri ve 
HKMOBİS kullanıcılarının görüş 
ve önerilerini Genel Merkeze 
bildirerek, geliştirilen 2. sürüme 
katkıda bulunmaları,

•  SHKMM Bürolarının tescillerinin 
yenilenmesinin takip edilmesi, tescil 
yenilemesi yapmayan büroların 
kesinlikle mesleki denetimlerinin 
yapılmaması,

•  “Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları” ile 
ilgili çıkan yönetmelik hakkında 
üyelerimizin bilgilendirilmesi 
için tüm şubelerimizde konuyla 
ilgili panel, forum vb etkinliklerin 
düzenlenmesi,

•  Yapı Denetim Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 
üzerine yargı sürecine gidilmiş, bu 
konuda bilgilendirme yapılmış olup, 
konunun yakından takip edilmesi ve 
izlenmesine, 

•  Yapı Denetimi ile ilgili üyelerimizin 
karşılaştıkları sorunların tespiti ve 
işleyiş biçiminin anlatılması için 
toplantı ve eğitimler düzenlenmesi, 
Genel Merkez bünyesinde 
aplikasyon tutanağının standart bir 
formatının oluşturulması,

•  Konu başlıkları, çalışma 
komisyonları ve diğer ayrıntıları 
Odamız web sayfasında yayınlanan 
Kentleşme Şurası kapsamında 
yapılacak çalışmalara, Şubelerimiz 
bazında veya bireysel anlamda  
katkı sağlanması ve çalışma 
alanlarının belirlenerek Genel 
Merkeze bildirilmesi,

•  Belediye yasasına bir hüküm olarak 
giren ve yeni yasa taslaklarında 
Dönüşüm Alanları olarak ifade 
edilen Kentsel Dönüşümle ilgili 
mevzuatlar, mera alanlarından 
orman alanlarına ve tarım 
arazilerine kadar geniş bir alanı 
üstü kapalı özelleştirme kapsamına 
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almaktadır. Odamızın ana 
politikasının, Kentsel Dönüşüme 
böyle bir yaklaşımın kabul 
edilemeyeceği,

•  Kentsel Dönüşümün rantsal 
dönüşüme çevrilmesine izin 
verilmemesi, bu hususta Şubeler 
bazında çalışmaların sürdürülmesi,

•  Orman, mera, tarım arazileri, kıyı 
alanlarının özelleştirme kapsamında 
yok edilmesine karşı basın 
açıklaması yapılarak toplumun 
bilinçlendirilmesi, 

•  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
ait taşınmazların hazineye devri 
plan değişikliklerinin yapılması ve 
özelleştirme kapsamına alınarak 
satışı önüne geçilmesi bu kapsamda 
genel bir çalışma başlatılması ve 
kamuoyuna duyurulması, 

•  Bilim ve teknolojik gelişmelerin 
hızla yol aldığı günümüzde bu 
gelişmelerin meslek alanımıza 
yansımalarının kaçınılmazlığı 
dikkate alınarak Kongre, 

Sempozyum, Panel ve Seminerlerin 
genişletilerek hayata geçirilmesi, 

•  Kamulaştırma Bilirkişi Eğitiminin 
düzenli olarak devam ettirilmesi,

•  Sekreteryası Odamızca yürütülen ve 
birincisi 2007 yılında gerçekleştirilen 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi’nin ikincisinin 2009 yılında 
aynı başarı ile yapılması,  

• Harita Kadastro Enstitüsünün 
kurulması yönünde çalışmaların 
başlatılması,

•  Harita Kadastro Müzesinin TKGM 
ile ortaklaşa kurulması yönünde 
çalışmaların hızlandırılması,

İdari ve Mali Konulu 
Görüşmeler,

•  Odamız işleyiş sürecinde gerek 
tüzük, Mali İşler ve Bütçe Uygulama 
Yönetmeliği ve gerekse Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği ve Mesleki 
Denetim En Az Ücret Yönetmeliği 
ile birlikte diğer yazılımlara uygun 

hareket edilmesi,

•  Demirbaş gereksinimlerinin Genel 
Merkez Oluru alınarak yapılması, 
genel merkeze yazılan olur 
yazısının ekinde tekliflerin ve şube 
yönetiminin tercihinin de belirtilmesi 
ve alınan demirbaşın demirbaş 
defterine kayıt edilmesi, 

•  Temsilcilik dosyalarının usulüne 
uygun olarak düzenlenmesi, Şube 
ve Temsilciliklerin İzleme Çizelgesi 
ile takip edilmesi,

•  Harcama belgelerinde Genel 
Merkez ve Şube Yönetim Kurulu 
kararı tarih ve sayısının yazılması, 
Harcama belgelerinin arka yüzünde 
ne amaçla harcama yapıldığının 
belirtilmesi,

•  Gelir ve Gider evrakları ile tüm 
harcama belgelerinin sayman ve 
yazman üye tarafından kontrol 
edilerek imzalanması,

•  Bütçe ve Mali İşler yönetmeliğindeki 
gelir ve gider pozlarının doğru 
olarak kullanılması,
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•  Tüm harcamalarda Fatura 
ve Fiş alınması, fatura ve fiş 
olarak belge alınamayan 
harcamalarda doldurulan gider 
bildirimi formlarında tek tip form 
kullanılması, 

•  Çalışanların SSK prim ödemeleri, 
izinlerin kullandırılması ve 
bordroların imzalanması 
konularında dikkatli davranılması,

•  Mesleki denetim yapılmaması 
nedeniyle dosya gönderemeyen 
Temsilciliklerimizin bu durumu 
Şubeye, Şubenin de Genel Merkeze 
yazı ile bildirmesi,

•  Şube merkezlerinde elden tahsilat 
yapılmaması, eğer zorunluluk 
varsa tahsil edilen bedelden 
hiçbir harcama yapılmadan Oda 
hesaplarına aktarılması,

•  Karar defteri dışında Şubelerimizce 
tutulan demirbaş, yıllık ücretli izin ve 
kasa defterlerinin Genel Merkezce 
onaylanması ve defterlerin usulüne 
uygun olarak tutulmasına özen 
gösterilmesi, 

•  Denetim Kurulu raporlarına, 
açıklamalı cevap yazılması,

•  İKK hizmet binalarını kullanan 
temsilcilerimizin bina kirası ve 
ortak harcama katkı paylarına 
ait giderlerine, yeni olur alarak 
güncelleme yapmaları,

•  Her türlü etkinlik ve planlanan 
çalışmalar için Yönetim Kurulu 
kararı alınması ve bilgi olarak 
genel merkeze gönderilmesi, 
yapılması gerekli faaliyetlerde en 
az 15 gün önceden olur alınması, 
olur yazısının ekinde etkinlik 
tahmini bütçesinin de yer alması, 
olur alındıktan sonra ayrı olarak 
tutulan dosyada ve denk bütçe 
ilkesi içerisinde yapılmasına özen 
gösterilmesi,

•  Yapılacak etkinliklerde -panel, 
seminer, sempozyum vb.- 
panelistlerin ve/veya bildiri 
sunacakların belirlenmesinde Genel 
Merkezle birlikte ortak hareket 
edilmesi, 

•  İl/İlçe ve işyeri temsilcilerimizin 
süreci yakından izleyerek, gelişmeler 
hakkında üyelerimize gerekli 
duyuruları yapmalarının sağlanması 
ve üyelerle düzenli toplantıların 
yapılması,

•  Büro/Şirketlerin “tescil” ve “yıllık 
onay” işlemlerinin kontrol edilmesi, 

•  Üyelerin Oda ile her türlü iletişim 
sürecinde, -bilirkişi, belge alınması, 
mesleki denetim vb- üye aidatlarının 
ödenmiş koşulunun aranması,

•  Şube etkinlik alanı içerisinde Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerinin dikkatlice izlenmesi ve 
gerekli çalışmaların yürütülmesi,

•  Temsilciler dosyalarının ayın 
7’sinde şubeye, şubelerde sayman 
tarafından gerekli inceleme ve onay 
işleminden sonra ayın 15’inde 
genel merkeze gönderilmesi,

•  Şubelerin tahmini bütçelerinin 
her ayın 25’inde genel merkeze 
gönderilmesi,

•  Yemek, kokteyl, piknik gibi 
etkinliklerin denk bütçe esasıyla 
yapılması ilke kararı olarak 
benimsenmiş olduğundan, 
bu konuda özellikle hassas 
davranılması,

•  Şube etkinlik alanı içerisindeki 
il ve ilçe temsilcilikleri şubeden 
olur almak kaydıyla ve şube 
harcama yetkisi kapsamında belli 
harcamaları yapabilirler.

HKMO 41. Dönem I. Danışma Kurulu 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube 
Başkan, Yazman ve Saymanları, 
Denetleme ve Onur Kurulu üyelerinin 
katılımı ile tamamlanmıştır. Toplantıda 
mesleğimizden hareketle, bilimsel, 
teknik, sosyal ve siyasal alanda Oda 
politikalarının oluşturulmasına ve 
genişletilmesine katkı sunacak önemli 
tespitler yapılmıştır. Bu süreçte Oda 
birimlerinde yer alan tüm arkadaşlara 
teşekkür ederiz.
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TMMOB 40.Dönem Çalışma 
Programı Konusunda 12 Temmuz 
2008 Tarihinde Ankara‘da yapılan 
Başkanlar Kurulu Toplantısı‘na 41. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. 
Başkan F. Yaşar ÇETİNTAŞ katılmıştır. 
ÇETİNTAŞ konuşmasında özetle;

“Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar,

Sayın başkan, sayın divan, değerli 
dostlar, sevgili arkadaşlar. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odamız 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN‘in daha 
önce planlanan Eskişehirdeki 
üye toplantısına ve “forum”a 
katılacağından Başkanlar Kurulu 

Toplantısına katılamamakta, Başkanım 
ve Yönetim Kurulu adına sizleri saygı 
ile selamlıyorum.

Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışma 
dönemi içerisinde panel, sempozyum, 
kongre, miting ve gösteriler ile 
yasa, yönetmelikler, sosyal kültürel, 
toplumsal ve politik etkinlikler ile 
üyeler ile halkın buluşmasında 
bunca emek ve katkı veren başta 
TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanına ve Yönetim Kurulu‘na ve 
TMMOB çalışanlarına ve tüm Oda 
Yöneticilerine yapmış oldukları başarılı 
çalışmalarından dolayı Odamız adına 
teşekkürlerimiz sunarız.

40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
ve Oda Yönetimlerine yapacağı 
çalışmalar için başarılar ve yeni 
açılımlar sunacağı inancı ile sözlerime 
başlamak istiyorum.

Önder ve yiğit kişiliği ile hep ön 
safhalarda yer almış, TMMOB 
ile bütünleşmiş, örgütleşmiş olan 
TEOMAN ÖZTÜRK‘ü ölümünün 14. 
yıldönümünde bir kez daha saygıyla 
anıyoruz.

Her yıl düzenlenen anma 
toplantılarının Teoman ÖZTÜRK‘ün 
görüş ve felsefesine uygun olarak 
onun adına Bilim, Siyaset ve Politika 

TMMOB 40. DÖNEM 
I. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 

12 Temmuz 2008 / ANKARA
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konularını içeren sempozyumla 
yapılması görüşündeyiz.

Öncelikle 1980 yıllardan itibaren 
uygulamaya konulan neo-liberal 
politikaları ülkemizde üretim 
ekonomisinden uzaklaşılmasına, 
en yüce değer olan emeğin yok 
edilmesine, insanların tüketim 
ekonomisine yönlendirildiği tekelci 
ve sermayenin hakim olduğu bir 
düzen yaratılmasına, özelleştirmeler 
ile insanların işsiz kalmasına ve 
yoksullaştırılmasına, paralı eğitimin 
yaygınlaşmasına, insanların sosyal 
güvencesinin yok edilmesine neden 
olmuştur.

Bu çerçevede Odalara düşen başlıca 
görev bizlere Birlik Anlayışı‘nı 
somutlayan büyük insan Teoman 
ÖZTÜRK‘ün yolundan giderek, birlik ve 
beraberlik içerisinde yan yana durarak 
birbirimize omuz atmadan yapıcı 
eleştirilerimiz ile mücadelemize yasal 
ve demokratik olarak devam etmemiz 
için TMMOB ye destek vermemiz 
gerekir. 

Avrupa Sosyal Forumu

TMMOB gerek Türkiye Sosyal Forumu, 
Avrupa Sosyal Forumu ve Dünya 
Sosyal Forumu ile ve gerekse diğer 
özgürlükçü, demokratik ve sosyal 
kuruluşlarla ilişkilerini geliştirerek 
sürdürmelidir. Bu bağlamda da 2010 
Yılındaki Avrupa Sosyal Forumu‘nun 
İstanbul‘da yapılmasına önemli 
oranda katılınması gerekmektedir.

Ayrıca bu konuda da Oda olarak 
Eylül 2008 de İsveç‘te yapılacak olan 
Avrupa Sosyal Forumu‘na katılarak 

“Kent ve Demokrasi” konulu bir bildiri 
sunacağımızı belirtmek isterim. 

Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar,

Ülke topraklarını ve değerlerini; 
küresel ve yerel sermayeye satılacak, 
kar elde edilecek bir meta olarak 
görmeyen, emekten ve toplumsal 
faydadan yana, yurttaşının eğitim, 
sağlık ve ifade özgürlüğü gibi temel 
konularda güvencesi durumunda olan, 
insanlarını sahip oldukları kimlik ve 
yönelimlerinden dolayı ayrıştırmayacak 
biçimde ve onlara eşit mesafede 
olan bir anlayışın, geleneğinin ve 
kültürünün geliştirilip yerleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Anayasa Değişikliği

Bugünlerde en çok konuşulan ve 
en can alıcı konu yeni bir anayasa 
yapılması konusudur. 

Mevcut anayasanın olağanüstü 
koşullarda bu ülke insanlarına 
giydirilmeye çalışılmış bir deli gömleği 
olduğunu TMMOB yıllardır ifade 
etmektedir. 

TMMOB Yasası Değişikliği

Bu önemli konuda TMMOB Yasasında 
yapılacak değişikliğe TMMOB olarak 
bugüne kadar yapılan mücadele ile 
karşı durulacağı bilinmelidir.

Siyasal iktidarın Eylül 2008 ayı 
içerisinde TMMOB Yasası‘nda 
değişiklik yapacağı ve en önemli 
değişiklik ise; Meslek Faaliyetlerin 
kurulacak bir üst kurul tarafından 
yürütüleceği ve TMMOB‘ yi 
etkisizleştirmenin toplumsal 

yanının törpülenmesi yönünde 
olacağı düşünülmektedir. Ancak 
TMMOB‘nin bu zamana kadar 
vermiş olduğu mücadele ve TMMOB 
örgütlülüğü karşısında böyle bir yasal 
düzenlemenin gerçekleşemeyeceği de 
açıkça bilinmelidir.

Alanlarda Olunması

Ekim-Kasım ayları içerisinde miting 
düzenlenmesi ve TMMOB‘nin 
görüşlerinin anlatılarak sesinin 
duyurulması gerekmektedir.

MESLEKİ AÇIDAN 
BAKILDIĞINDA;

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu 

Haziran 2003 tarihli (4875 sayılı ) 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 
3 üncü maddesinin d bendinde yer 
alan Yabancı Yatırımcıların Türkiye 
de kurdukları veya iştirak ettikleri 
tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sınırsız 
taşınmaz edinimine ilişkin hüküm 
anayasa mahkemesince Mart 2008 
de iptal edilmiştir. 2003 tarihinden 
sonra şirket sayıları hızla artmış ve 
bugün itibariyle 18.400‘e yükselmiştir. 
3 bine yakını gayrimenkul kiralama, 
satış faaliyeti ile uğraşmaktadır. 
Şirketlerin satın aldığı taşınmaz miktarı 
bilinmemektedir. Yeni düzenleme 
çalışmaları devam etmektedir.

Yabancılara Toprak Satışı

Anayasa mahkemesince iptal edilen 
Aralık 2005 tarih ve 5444 sayılı yasa 
sonrası yeni düzenleme yapılmış ve 
geçen hafta TBMM‘den geçmiştir. 
Gündeme getirdiğimiz eleştirilerden 
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bir kısmına uyulduğunu bu düzenleme 
de görmekteyiz. Yeni düzenle ancak 
şekilde yönünde bir uyumluluk 
görülse de yasanın ruhu neoliberal 
politikaların temeli ile örtüşmektedir.

Turizmi Teşvik Kanunu

1982 tarihli 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik kanunu 2007 yılında anayasa 
mahkemesince iptal olmuş, kasım 
2007 de resmi gazete yayımlanmış ve 
bir yıl sonra yürürlüğün durdurulması 
sürecinin başlatılması hükme 
bağlanmıştır. Ancak kanunun 
07.05.2008 tarihinde yapılan 
değişiklikle (madde-8) üstün kamu 
yararı ilkesi anayasa mahkemesince 
belirtilmesine rağmen, tasarı da golf 
sahaları, lüks oteller, kıyı alanları 
içerisinde yapılaşmalar, yat turizmi, 
sağlık turizmi vb. adı altında orman 
alanları ve hazine arazilerinin tahsisi 
edilmesi yürürlüğe girmiştir. Yine 
aynı madde de “tahsisi edilen ve 
tesis yapılacak orman alanının üç 
katı kadar ağaçlandırma bedeli 
ile üç yıllık bakım bedeli yatırımcı 
tarafından ödenir” denmektedir. En 
acı tarafı ise ormanlarımızla birlikte 
içerisinde bulunan flora ve faunanın 
insanların yaşam alanlarının yok 
edilmesidir. Bunların hiçbir şekilde 
parayla yerine getirilemeyeceği açıktır. 
Burada şu anda gündemde olan 
Antalya Lara‘daki orman alanının 
Turizm Teşvik Kanunu‘na sokularak 
küresel sermayeye peş keş çekileceği 
düşünülmektedir. Antalya için önemli 
yaşam alanı olan böyle bir yerin 
Orman olarak kalması konusunda 
TMMOB olarak gerekli ve Antalya 
İKK bünyesinde gerekli girişimlerin 
yapılması gerekmektedir. 

Orman Alanlarımız

Özelleştirme uygulamalarının 
ormanlarımız üzerine çevrilmesi 
durumu ile karşı karşıyayız. 2B 
alanlarının satışı bugüne dek 
Anayasanın 169 ve 170 inci 
maddelerine aykırılığı nedeniyle sürekli 
engellenmiştir. Nihayetinde çözümün 
yeni bir anayasa hazırlığı sürecinde ele 
alındığını görüyoruz. Basına yansıyan 
anayasa taslak metnindeki ormanlarla 
ilgili düzenlemede; Mevcut anayasada 
Orman alanlarının devlet tarafından 
yönetilir ve işletilir ifadesi yer alırken 
taslak anayasada işlettirilir hükmü 
konarak orman alanlarımızda da 
özelleştirmenin önü açılmış olacaktır. 

Taslaktaki “başka alanlar” ifadesi ile 
orman içerisine, Golf sahaları, turistik 
oteller, madenler, konutlar, Kentsel-
Dönüşüm Alanları yaratılacaktır. Ancak 
Anayasa değişikliği yapılmadan da 
Turizm Teşvik Kanunu ve Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu ile orman 
alanlarının yağmalanması yasal hale 
getirilmiştir. 

Dönüşüm Alanları / Kentsel 
Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm adı altında 
gerçekleştirilen uygulamalar, insanın 
en temel hakkı olan barınma hakkını 
ihlal etmekte ve neticesinde sosyal 
yıkıma yol açarak demokrasinin temel 
gereği olan birlikte yaşama kültürünü 
ortadan kaldırmaktadır. Demokrasi, 
toplumsal katılım ve sosyal adalet 
ilkeleri gibi evrensel değerleri yok 
sayan ve yurttaşını küresel emlak 
piyasalarının eşitsizliğine terk eden 
dönüşüm mantığı sermayenin yeniden 
birikim sağladığı bir süreci ifade 
etmektedir. Yerel halkın içinde yaşadığı 
mekanların düzenlenmesinde söz ve 
karar hakkı ellerinden alınarak tüm 
yaşam alanlarındaki “insan” faktörü 
hiç düşünülmeden ortadan kaldırılmak 
istenmektedir.

Geleceğe yönelik açılımlar ve 
saptamaların yapılmasının, çağdaş 
kentleşme adımlarının atılmasının 
ve daha önemlisi bugünü iyi tahlil 
ederek sorunların tespitinin, çözüm 
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önerilerinin öne çıkarılmasını 
amaçlayan ve yıl sonunda Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca yapılması 
planlanan Kentleşme Şurası için 26 
Haziran 2008 tarihinde Bakanlıkta 
yapılan Kentleşme Şurası İstişare 
Toplantısı‘na TMMOB, TMMOB‘ye 
bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası, Şehir Plancıları 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ile 
Bakanlık müsteşarı Sabri Erbakan, 
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Hami Yıldırım katılmıştır.

Kentleşme ve planlama süreçlerinin 
masaya yatırılması hedeflenerek, 
planlı kentsel yapılanma için 
çeşitli komisyonlar oluşturulması 
kararıyla, kentsel sorunlara ve 
sorunların çözümüne odaklanılması 
planlanmıştır. Bu çerçevede 
oluşturulan “mekansal planlama 
sistemi ve kurumsal yapılanma; kentsel 
teknik altyapı ve ulaşım; kentsel 
dönüşüm, konut ve arsa politikaları, 
afetlere hazırlık ve kentsel risk 
yönetimi; doğal, kültürel, tarihi miras 
ve kentsel tasarım; iklim değişikliği, 
doğal kaynaklar, ekolojik denge, 
enerji verimliliği ve kentleşme; kentsel 
yoksulluk, göç, kır-kent ilişkisi ve sosyal 
politikalar; bölgesel eşitsizlik, yerel 
kalkınma ve rekabet edebilir kentler; 
kentlilik bilinci, kültür ve eğitim; yerel 
yönetimler, katılımcılık ve kentsel 
yönetim” başlıklı komisyonlara ve alt 
başlıklı konulara öneriler yapılması 
ve çalışmalara her alandan katılım 
sağlanması konularında TMMOB bir 
tavır sergilemeli ve çalışmalara yön 
vermesi önem içermektedir.

CBS Kongresi

“Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak 
Dünya...” sloganıyla sekretaryasını 
yürüttüğümüz ve Odamız tarafından 
Trabzonda 1.si düzenlenen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi başarıyla 
yapılmıştır. Kongreye kayıtlı ve resmi 
1150 delege katılmış ve kayıtlı 
olamayan delegelerle bu sayı 1500 e 
ulaşmıştır. Sekretaryasını yürüttüğümüz 
Kongrenin 2009 yılında İzmir‘de 2. 
sinin düzenlenmesi çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

İş Güvenliği

Üyemiz Gülseren Yurttaşı 27.09.2007 
günü çalıştığı iş yerinde iş kazası 
olarak nitelendirilen ancak bir iş 
cinayetinde hayatını kaybetmiştir.

Yine Tuzla tersanelerinde işçi 
kardeşlerimiz iş kazası olarak 
nitelendirilen ancak iş cinayetinde 
hayatlarını kaybetmiştir.

TMMOB Çalışma Grupları içerisinde 
yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışma Grubu kurulması olumludur.

Kamu İhale Yasası

TMMOB Çalışma Programı taslağında 
yer alan çalışma gruplarına ilave 
olarak Kamu İhale Yasası ile ilgili 
çalışma grubu kurulması önemlidir.

Yabancı Mühendislerin 
Çalıştırılması

Yabancı mühendislerin çalıştırılması 
ile ilgili yasa tasarısının gündeme 
gelebileceği bu konuda TMMOB 
olarak gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Gençlik

Geleceğimiz olan gençlerin örgütlülük 

mücadelesi içerisinde yer alması için 

Oda olarak her yıl düzenlediğimiz 

örgütlülük mücadelesi içerisinde yer 

alması için Oda olarak Üniversitelerin 

bölümlerimizle ilgili öğrencilerin 

katılımı ile, her yıl “Yaz Eğitim Kampı” 

iki yılda bir “Genç Haritacılar Günleri” 

düzenlenmektedir.

Bu etkinliklerde mesleğin genel 

yararlara ve bilime uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbiriyle ve halkla 

olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 

hakim kılmak üzere meslek disiplinini 

ve ahlakını korumak ilkeleri üzerinde 

durulmaktadır.

Sosyal Çalıştaylar

Siyasal ve politik konularda eğitim 

çalışmaları içermektedir.

Sözlü Tarih

Odamızın kuruluşu olan 1954 

tarihinden bugüne kadar Oda 

Başkanlarımız ve Oda çalışmalarında 

ve komisyonlarında görev alanların 

görev dönemleri içerisinde Oda 

faaliyetleri, yaşanan siyasal ve politik 

konuları, anılarını içeren bir tarihin 

yansıması olarak nitelendirdiğimiz 

“Sözlü Tarih” kitabını yayınlanmıştır.

Danışma kurulumuzun başarılı 

geçmesini diliyor, Oda yönetim 

kurulumuz adına saygı ve sevgilerimi 

sunuyorum.” konularını dile getirdi.
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Türkiye’de kadastro sistemini ve 
uygulamalarını değerlendirmek, 
yaşanan sorunları ve beklentileri 
ortaya koymak, böylece gelecekteki 
Türkiye kadastrosunun içermesi 
gereken bilgileri, üstlenmesi gereken 
yeni görevleri doğru saptayabilmek 
ve oluşturulacak bir bilgi sisteminin 
kullanıcılarının gereksinimlerini eksiksiz 
karşılayabilecek içerikte oluşması için 
görüşler  geliştirmek  amacıyla  Tapu  
ve   Kadastro  Genel   Müdürlüğü’nün  
161’inci  kuruluş yılı kutlamalarını da 
kapsayan,  Odamız   ile   Tapu   ve   
Kadastro    Genel   Müdürlüğü’nün   
ortaklaşa    düzenlediği “2. Kadastro 
Kongresi” 21-24 Mayıs 2008 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

2. Kadastro Kongresi’ne, çalışma 
alanlarında kadastro ile ilişkisi 
olan farklı meslek disiplinlerinden 
mühendis, mimar, şehir ve bölge 
plancısı, bilim insanları ve uzmanların 
temsil ettiği kamu kurum ve kuruluşları, 
merkezi ve yerel yönetimler, 
üniversiteler, yabancı bilim insanları 

ve  uzmanlar ile  özel sektör kuruluşları 
tarafından 42 bildiri sunulmuştur. 
Kongreye  494 delege,  216 konuk, 
toplam 710  katılım sağlanmıştır.  

Kongre Başkanı Sn. Prof. Hüseyin 
ERKAN, HKMO Genel Başkanı Sn. 
Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB Genel 
Başkanı Sn. Mehmet SOĞANCI, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sn. 
Mehmet Zeki ADLI ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Sn. Faruk Nafız ÖZAK 
açılıştaki konuşmalarıyla Kongreye 
katkı vermişlerdir.

2. Kadastro Kongresi’ne, FIG 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Paul 
Van Der MOLEN, Avusturya Ölçme 
ve Değerlendirme Federal Ofisi  
temsilcisi Gerhard MUGGENHUBER, 
Hollanda Kadastro Genel Müdürlüğü 
temsilcisi BARNASCONİ, Münih 
Teknik Üniversitesinden Micheal 
KLAUS, Libya’dan Mahmoud EJWELİ, 
Avustralya’dan Antony BURNS, 
Azerbaycan’dan BAYRAMOV ELKHAN, 
Guliyev EMİN, İsmailov MUSHVİG, 

Mammadov BABEK, Shukurov SAHİB, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
Hacire DENİZ, Sırbistan’dan Suleiman 
DABBAS ve Özbekistan’dan Mübariz 
İSMAYİLOV bildirileri ile etkinliğe katkı 
vermişlerdir.

Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı 
açılışı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Sn. Faruk Nafız ÖZAK ve Oda 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Açılışa Bakanlık 
Müsteşarı Sn. Sabri ERBAKAN, 
Müşteşar Yardımcıları Sayın Mahmut 
KÜÇÜK, Sayın Emrullah KARDEŞ 
ve Sayın Sadık YAMAÇ ile Genel 
Müdürler katılmışlardır. 

Kongre Açılış Bildirisini FIG Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Paul Van Der 
MOLEN  sunmuştur.

Kongrede sundukları bildirilerle 
kadastro hizmetlerinden ve 
ürünlerinden yararlanan merkezi ve 
yerel idarelerimiz gereksinimlerini, 
görüş ve önerilerini ortaya koyarak, 
bilim insanlarımız, yabancı bilim 

2. KADASTRO KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
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insanları ve uzmanlar ile yabancı 
devlet temsilcileri dünyadaki gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
uygulamalardan örnekler vererek 
kadastro konusunda geniş bir çerçeve 
çizmişlerdir.

Kongrede, Türkiye’de kadastronun 
şimdiye kadar tapu sicil sistemini 
kurma göreviyle tamamlanan ve bazen 
tesis kadastrosu adıyla da tanımlanan 
bir hizmet olarak algılandığı, oysa 
bütün dünyada gözlendiği gibi, tapu 
ve kadastro hizmetlerinin sürekli ve 
gelişen temel bilgi teknolojilerinin 
de desteğinde, içeriği giderek 
zenginleşen, yeni görevler yüklenen 
arazi ve mekansal bilgi sistemine 
evrilen çok amaçlı bir kamu hizmeti 
olduğu vurgulanmıştır.

Çok amaçlı kadastronun ise; 

Taşınmazların güvence altına • 
alınmasının,

Araziye ilişkin her tür proje ve • 
uygulamasının,

Kamu, Hazine ve Vakıf • 
taşınmazlarının envanterlerinin 
çıkarılmasının,  

Toprağa ve taşınmazlara bağlı • 
kredi piyasasının,

Adil vergilemenin, • 

Taşınmaz işlemlerinden • 
kaynaklanan devlet gelirlerinin, 

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin,• 

Adil ve hızlı kamulaştırmanın,• 

Çevre koruma ve çölleşmeyle • 
mücadelinin,

Kültür ve tabiat varlıkları ile sit • 
alanlarının,

Toprak koruma ve arazi kullanım • 
planlamasının,

Kırsal alan düzenlemesi ve arazi • 
topluşlaştırmasının,

İmar planlarının ve parselasyon • 
planlarının,

Tarım Bilgi Sistemi ve Doğrudan • 
Gelir Desteği için doğru ve güncel 
bilginin,                       

Arazi  Bilgi Sistemi olarak • 
kurulduğunda, her tür kara para,  
mali suç araştırmalarının ve 
malvarlığı  sorgulamalarının, 

temel ve güvenilir altlığını oluşturduğu 
dile getirilmiştir.

Kongrede aşağıda belirtilen 
konular, görüş ve öneriler 
öne çıkmıştır;

T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 
yorumuyla;

“Türkiye kadastrosu, ülke çağdaş 
kimliğinin bir simgesi, taşınmaz 
yüzölçümlerinin kesin ve gerçek 
tanımı, imarın ve mekana ilişkin 
düzenlemelerin ilk koşulu, arazi 
ıslahının tek aracı, taşınmazların 
vergilendirmesinde devletin dayandığı 
büyük kuvvet, ulusal dayanışmayı 
bozan etkenleri ortadan kaldıran 
toplumsal bir varlık, taşınmazlarla ilgili 
yatırımların en güvenli koruyucusudur.” 

Uluslararası Haritacılar Birliği 
(FIG) Kadastro Komisyonu İkinci 
Başkanının ifadesi ile tapu ve kadastro 
faaliyetlerinin tek bir çatı altında 
yürütülmesi, gerek fonksiyonel içerikleri 
ve gerekse elektronik yönetime 
sağlayacakları katkılar yönüyle artık bir 
zorunluluktur. FIG’e bağlı tüm ülkelere 
bu yapı önerilmektedir. Türkiye’de 
uygulanan tapu kadastro birlikteliği bu 
yönüyle diğer ülkelere örnek olacak bir 
yapıdadır. 

Türkiye’de e-devlet 
yaklaşımı

Ülkemizde, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı koordinasyonunda 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi çalışmaları 
yürütülmektedir. e-Devlet yaklaşımının 
temel unsurlarından birini oluşturan ve 
gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin tek 
numara altında birleştirildiği MERNİS 
(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Projesi, 
mülkiyet hakları açısından oldukça 
önem taşıyan Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi (TAKBİS) Projesi, Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından vergi 
dairelerinin otomasyonuna yönelik 
ikinci aşaması başlatılan VEDOP (Vergi 
Daireleri Otomasyon Projesi) Projesi, 
İçişleri Bakanlığı tarafından kurumsal 
uygulamaların e-dönüşümünün 
sağlanmasına yönelik e-Bakanlık 
Projesi ve Adalet Bakanlığınca hayata 
geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP) bu konuda önemli örnekler 
arasında yer almaktadır. Bunlarla 
beraber coğrafi boyutu şimdilik olmasa 
bile Adres Kayıt Sistemi de önemli 
e-devlet projeleri arasındadır.

e-devlet projelerinin hepsinde de 
coğrafi boyutun olması kaçınılmaz bir 
gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu kapsamda, öncelikle coğrafi 
verilerin, tüm kullanıcı kurumların 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
içerik standartları oluşturulması, 
coğrafi veri değişim standartları 
belirlenmesi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının sorumlusu oldukları 
coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden 
kullanıcılara sunabilmelerinin 
sağlanması amaçlarıyla Ulusal 
Konumsal Veri Altyapısının ivedilikle 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Bununla beraber, Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sisteminin (TAKBİS) hem tapu 
hem de kadastro ayağıyla çalışır 
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vaziyete getirilmesi de ülkemiz bilgi 
toplumu stratejisinin en önemli 
hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Kadastro bugün tüm dünyada 
kalkınma ve çevresel gelişimi 
sağlamak için yeniden 
tasarlanmaktadır. Ülkemiz için 
dünyadaki ve Avrupa ülkelerindeki 
çağdaş düzeyle uyumlu çok amaçlı 
bir kadastro sisteminin oluşturulması, 
“arazi kayıt sistemi”, “tarım bilgi 
sistemi”, “coğrafi bilgi sistemi”, “kent 
bilgi sistemi”,”e –Devlet” çalışmaları 
açısından da öncelikli ve zorunludur.  

Bu nedenle ülkemizde kadastroya 
konu oluşturacak alanların yeniden 
gözden geçirilmesi, TKGM’nün yeni 
yüzyılın gelişmelerine ve beklentilerine 
uygun çağdaş çok amaçlı kadastroyu 
gerçekleştirebilecek mevzuata ve örgüt 
yapısına kavuşturulması, mekânsal 
bilgi sistemlerinin oluşturulmasında, 
güncel tutulmasında, yaşatılmasında 
ve hizmete sunulmasında, parsel bazlı 
arazi bilgi sistemleri ve Coğrafi Bilgi 
Sisteminin kurulmasında önemli bir 
adım olacaktır.

Kamu ve Özel 
Sektör birlikteliğiyle 
gerçekleştirilen kadastro 

İhaleli işler kapsamında; 2004 yılında 
19, 2005 yılında 153, 2006 yılında 
203 ve 2007 yılında 117 olmak 
üzere toplam 492 proje sözleşmeye 
bağlanmıştır. Yaklaşık 175 adet 
firma veya firma grubu 492 kadastro 
projesini üstlenmiştir. Harita özel 
sektör kuruluşları dört yıldır Sayısal 
Kadastro yapımı işlerini Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü personeli 
ile birlikte eşzamanlı sürdürmektedir. 
Harita özel Sektörü, kadastroda iş 
arzının düşmesi, adaletsiz ve haksız 
rekabete dayalı ihaleler nedeniyle zor 
durumdadır. İhale biçimi değişmelidir. 

Tapu ve kadastro çalışanlarının 
ücretleri de mutlaka ve geciktirilmeden 
iyileştirilmelidir. 

Kültür tabiat varlıklarının 
ve Vakıf taşınmazların 
korunması ve yaşatılması 
için kadastro 

Kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması ve yaşatılmasında öncelikle 
güncellenmiş kadastro bilgilerinin 
ve mülkiyet durumlarının erişilebilir 
olmasının sağlanması ve bu bağlamda 
kurumlar arası koordinasyonun 
oluşturulması zorunludur. Bu 
koordinasyon çerçevesinde; Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
Kararlarına ilişkin SIT sınırlarının, 
tescilli parsel ve yapıların verileri Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği standartlarına uygun 
biçimde düzenlenmeli ve ilgili Genel 
Müdürlük kanalıyla TKGM’ye iletilerek 
bilgiler sistemde güncel tutulmalıdır.

İmar planları çalışmaları sırasında 
Vakıf taşınmazlar çoğunlukla yol, 
yeşil alan, otopark vb. DOP’tan 
karşılanması gereken alanlara tahsis 
edilmektedir. Şahıs parsellerinde 
İmar Kanununun 15. ve 16. madde 
uygulamaları yapılırken, Vakıf 
parselleri değerlendirme olanağı 
olmayan alanlara isabet ettiğinden 
değerlendirilememektedir. Bu 
nedenle gelir getirici nitelikteki 
vakıf taşınmazların akar niteliği 
korunamamakta, Vakfiye şartlarının 
yerine getirilmesinde problemler 
yaşanmaktadır. Bunun önlenebilmesi 
için imar planı uygulamalarında 18. 
madde uygulaması yapılmadan 15. ve 
16. Madde uygulaması yapılmaması 
ve belediyelerin 18. Madde 
uygulamasının zorunlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.

Ülkemizdeki imar uygulamalarının 
büyük çoğunluğunu kapsayan 3194 
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sayılı İmar Kanunun 18. madde 
uygulaması, mevcut en adil imar 
uygulama yöntemidir. Ancak yapılan 
uygulamalarda görülmektedir ki, 
taşınmazların değerinin korunması 
konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu 
yetersizlik mutlaka giderilmelidir. Vakıf 
Bilgi Sistemi, Tapu Kadastro Bilgi 
Sistemi ile aynı Ulusal Konumsal Veri 
Alt yapısına kavuşturularak veri alış 
verişi sağlanmalı ve sistemdeki bilgiler 
güncel tutulabilmelidir.

Kentsel Dönüşüm, kıyı ve 
imar uygulamaları için 
kadastral bazlı taşınmaz 
değerleme haritaları

Kentsel Mekânın oluşumunun, 
ilişkilerinin ve dönüşümünün 
incelenmesinde en önemli nokta 
üretim araçları ve mülkiyet ilişkilerinin 
kavranmasıdır. Tüm planlama süreçleri 
gibi ‘Kentsel Dönüşüm’ süreçlerinin 
tümü, mülkiyet ilişkileri içinde 
gelişmektedir. Bu durum çok amaçlı 
kadastroyu zorunlu kılmaktadır. Ayrıca 
Kentsel Dönüşüm rant amaçlı değil, 
kent ve toplum sorunlarının çözüm 
aracı olarak uygulanmalıdır. Kentsel 
Dönüşüm 3194 sayılı İmar Kanunu 
içerisinde ve kent planlamasından 
kopartılarak parçacı bir yaklaşım 
şekline dönüştürülmemelidir. Kentsel 
Dönüşümde yöreye ilişkin kimlik, 
kültür ve sosyal zenginlikler yok 
edilmemelidir.  İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nce kongrede sunulan 
“Kadifekale Heyelan Bölgesi Dönüşüm 
Projesi” bu yöndeki en uygun 
örneklerden biridir. 

Türkiye’de değerlemeye konu olan 
taşınmazlar; arazi, arsa ve yapı 
olarak sınıflandırılmakta; halihazır 
haritalar ve kadastro paftaları 
üzerinde gösterilmektedirler. 

Ancak özellikle gecekondu türü 
yapılaşmanın yer aldığı kamu orta 
malları ve sahipsiz yerler kadastro 
planlarında yer almamaktadır.  Yine 
yasal süreçlere uygun olarak yapılıp, 
yapı kullanma izin belgesine sahip 
olan/olmayan, cins değişikliği işlemi 
uygulanmayan taşınmazlar, tapu 
kütüğünde ve kadastro paftalarında 
yapısız taşınmaz; arazi-arsa olarak 
görülmektedir. Bu durumdaki tapu 
sicili ve kadastro paftası, taşınmaz 
değerlemesi için gerekli olan altlığı 
oluşturamamaktadır.  Tapu kütüğü 
ve kat mülkiyeti kütüğünde yer alan 
satış bedeli de, çoğu zaman pazar 
değerinin çok altında kalmakta, emsal 
olarak kullanılmasında sakıncalar 
oluşmaktadır.

Bu sakıncaların ortadan kaldırılması 
için ivedilikle ülkemizde taşınmaz 
değerleme haritaları kadastral bazlı 
oluşturulmalı ve değerleme yapanların 
kullanımına sunulmalıdır. Değerleme 
haritaları,  mahkeme bilirkişileri için de 
bağlayıcı olmalıdır.

İmar uygulamaları, kentsel dönüşüm 
kıyı alanlarına ilişkin taşınmaz 
değerleri ve mülkiyet açısından 
yetersizliklerin ve eksiklerin giderilmesi 
yönünde yapılan çalışmalar hakkında 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Teknik Araştırma Uygulama Genel 
Müdürlüğü’nce Kongrede sunulan 
bildiride;

18. madde uygulamasında • 
eşdeğerlik ilkesini esas alan 
projenin test aşamasından geçtiği, 
meslek odalarıyla görüşme 
aşamasına gelindiği,

Dönüşüm alanlarında her bir • 
birim alanın veya parselin proje 
öncesi ve sonrası toplam değer 
içindeki payının eşit olmasına 

dayalı bir sistemin oluşturulmaya 
çalışıldığı,

Kıyı alanlarının DOP’a konu • 
alanlar haline getirilerek Kıyı 
Kanunu’nda ön görülen biçimde 
kamuya kazandırılması yönünde 
imar mevzuatı düzenleme ön 
çalışmalarının sürdürüldüğü dile 
getirilmiştir. 

Türkiye’de kırsal alan 
düzenlemesi arazi 
toplulaştırmasında yeni 
yaklaşımlar

Kadastro çalışmaları taşınmazın fiziki 
ve geometrik özelliklerinin yanı sıra 
taşınmazın niteliklerini ve değerine etki 
edebilecek unsurları da içermelidir. 
Kamu yatırımlarının verimli olabilmesi 
için gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara 
benzer şekilde tüm kamu yatırımları 
öncesinde toplulaştırma yönteminin 
uygulanması özellikle tarımsal üretim 
içinde yer alan ailelerin üretim 
dışına atılmasını engelleyecek ve 
kamulaştırma maliyetlerinde de çok 
önemli tasarruf sağlayacaktır.

Bu nedenlerle karayolu, 
demiryolu, sulama, hava alanı gibi 
bayındırlık projeleri kamulaştırma 
uygulamalarının bugünkü uygulama 
yöntemine ivedilikle son verilmelidir.

Türkiye’de kırsal alan düzenlemesi 
arazi toplulaştırması için arazi 
stoğu ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
gereksinimin karşılanabilmesi 
için her şeyden önce hazine 
arazilerinin satılmaması ve bu yönde 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Geçmişte yapılan kadastro 
çalışmalarında büyük miktarda 
tescil harici alanlar bırakıldığı 
bilinmektedir. Özellikle büyük baraj 
projelerinde rezervuar alanlarındaki 
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tescil harici yerlerin kamulaştırma 
başlamadan hazine adına tescil 
edilmesi gerekmektedir. Bu işlem 
sayesinde tescil harici yerlerin imar 
ve ihya iddiası ile sahiplenilmesi 
ve kamulaştırmanın haksız kazanç 
kapısı olmasının önüne geçilmesi 
sağlanacaktır. 

Arazi toplulaştırma ile imar 
uygulama çalışmaları, kadastronun 
yenilenmesini ve güncellenmesini 
sağlayan çalışmalardır. Bu nedenle 
kadastro yenileme programları, arazi 
toplulaştırma ve imar uygulama gibi 
çalışmalarla eşgüdüm içerisinde 
planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Kırsal alan düzenlemesinde sadece 
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 
Ziraat Mühendislerinin değil diğer 
meslek disiplinlerinin de katılımı ile 
geniş alanlarda, havza ölçeğinde 
arazi planlamasının yapılması ve buna 
göre arazi toplulaştırma çalışmalarının 
yürütülmesi sosyal, bilimsel ve teknik 
açıdan uygun çözüm olacaktır.

Ülkemizde tarım arazilerinin kadastral 
kayıtları yapılmaktadır. Bu kayıtlar 
mülkiyetin belirlenmesi açısından 
günün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 
Ancak koruma, geliştirme ve verimli 
kullanma açısından; kullanım şekli ve 
nitelikleri ile ilgili ek arazi bilgilerine 
gereksinim olduğu ortadadır.  

Yapılan arazi tanımlama ve kayıtlar 
günün koşullarına göre gözden 
geçirilmeli, tarım arazileri için sadece 
parsel bazlı değil, arazi nitelikleri ve 
kullanım şekillerini de içeren ulusal 
koordinat sistemine bağlı olarak geniş 
alanları kapsayan bilgilerin kayıtlarına 
bir an önce geçilmelidir. Bunun için 
kadastro çalışmalarında arazinin 
nitelikleri ile ilgili bilgileri içeren 5403 
sayılı Kanunda yer alan tanımlara 

uygun bilgilerin tapuya işlenmesi tarım 
arazilerinin korunması, geliştirilmesi 
ve toplum yararına verimli kullanılması 
açısından önemli boşluğu dolduracak 
ve arazinin daha etkin bir şekilde 
idaresini sağlayacaktır. 

5403 sayılı Yasa ile getirilen arazi 
sınıflama sistemine uygun kayıtlar 
yapıldığında arazinin sadece parsel 
şekli ve mülkiyet bilgileri değil toprak, 
topografya ve kullanım şekli hakkında 
da bilgiler kayıt altına alınmış 
olacaktır. 

Sektörler arası 
kullanılabilen bir kadastro 
modeli oluşturulması 

Çevre koruma ve alan yönetimi 
günümüz dünyasında insanlığın 
en önemli ve en öncelikli gündem 
maddesidir. Doğal Değerleri korumak 
için sektörler arası eşgüdüm ve 
çalışmalara temel altlık oluşturacak 
olan Kadastro sadece bir mülkiyet 
haritası değil aynı zamanda sektörler 
arası kullanılabilen bir model olmak 
zorundadır. 

Bu nedenle çok amaçlı kadastro 
çalışması modellemesinde 
çevre koruma ve alan yönetimi 
boyutuna önem verilmelidir. Çevre 
koruma zonları ve alan kullanımı 
kararlarının taşınmaz kayıtlarında 
yer alması, taşınmaz sahiplerinin, 
taşınmazlarına ilişkin mülkiyet 
hakkı kısıtlarını önceden bilmesi, 
çevre koruma kararlarının ve alan 
yönetimi kararlarının uygulanmasını 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca kamu 
yararı için yapılan çevre koruma 
faaliyetlerinin, sosyal bir problem 
haline dönüşmesini de önleyecektir. 
Çevre koruma ve izlemeye özgü 
mekânsal verilerin de yer aldığı 
çok amaçlı kadastro çalışmaları ile 

alan yönetim kararlarının, tek elden 
yürütülmesi, doğru ve zamanında 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Orman kadastrosu, 2B 
alanları, mera, yaylak ve 
kışlaklar

Günümüze değin ertelenmiş olan 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman 
Kadastro Çalışmalarında tapu 
kaydına dayalı yerlerde yaşanan 
Mülkiyet Sorunları, 4785 sayılı ve 
6831 sayılı Kanunların birlikte ve 
tam olarak uygulanmasıyla ancak 
çözümlenebilecektir.

Muğla, Aydın, İzmir ve diğer illerdeki 
fıstık çamları alanları konusu özel 
olarak ele alınmalı, tapu ile vasıf tayini 
konusu teknik, hukuki ve bilimsel 
olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Teknik yeterliğe haiz olmayan ve 
zemindeki sınırları doğru şekilde 
göstermeyen orman kadastro 
haritaları sadece kroki mahiyetinde 
kabul edilerek, orman tahdit 
tutanaklarına göre sağlıklı haritaya 
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dönüştürülmelidir. Böylece orman 
sınırlarının çekişmesiz bir duruma 
getirilmesi yanında kadastro yenileme 
projelerinin de programlanacak süre 
içinde tamamlanması sağlanmış 
olacaktır.

Orman konusunda bir milli politika 
izlenmek zorunluluğu vardır. Orman 
her siyasi iktidarın kendi görüşüne 
göre şekillenecek bir olgu olmamalıdır.  
“Nitelik kaybı” kavramının hukuki 
ve bilimsel dayanağı yoktur. Türkiye 
ormanlarının hiçbirisi doğal olarak 
nitelik kaybetmemiştir. Dolayısıyla 
2B’nin de hukuki ve bilimsel dayanağı 
yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
nitelik kaybı kavramıyla ormanlara 
zarar vermek söz konusu değildir. 

Yerleşim alanı haline dönüşmüş yerler 
yerleşim alanı tanımı ve kriterleri 
arazi kullanım kararları ve çevresel 
değerleri dikkate alınarak Türkiye 
ölçeğinde yeniden belirlenmesi, 
toprağın mülkiyeti devredilmeden suçu 
özendirecek ve rant yaratmayacak 
biçimde ekonomik, sosyal, kültürel ve 
toplumsal yapı çerçevesinde çözüm 
yolu araştırılmalıdır.

2B alanlarında devletin verdiği 
tapular gerekçe gösterilerek haksız 
ilişkiler sonucu açılan, satılan orman 
alanlarındaki yerlerde tapu verilmesi 
söz konusu olmamalıdır.

Mera, yaylak, kışlak gibi 
hayvancılıkta kullanılan veya bu 
şekilde kullanılmasında yarar 
bulunan alanlar Mera Yasasına 
göre değerlendirilmelidir. Tarımda 
kullanılan veya bu şekilde 
kullanılmasında yarar bulunan yerler 
iç göçler ve evvelki tecrübeler ışığında 
gerçek orman köylülerine tahsis 
edilmeli, belli bir süre işlenmediğinde 
geri alınıp ormana dönüştürülmelidir. 

Orman dışına çıkarılan alanlardan 
belli özelliklere sahip olanlar;  ilgili 
yasaların çevrenin, doğal ve kültürel 
varlıkların korunmasına ilişkin 
hükümleri göz önünde tutularak 
öncelikle bu amaçlara tahsis edilmeli, 
söz konusu yasaların koruduğu kaynak 
değerlerine zarar verecek şekilde 
kullanılmamalıdır.

Kongrede dile getirilen sorunların 
çözümlerine ilişkin somut adımların 
atılması için TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odamız ilgili 
idarelerle birlikte bilim insanlarının, 
uygulamacı kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımlarıyla çalıştaylar 
düzenlemelidir.

SON SÖZ

Son yıllarda kadastro’da, proje bazlı 
pek çok faaliyet yürütülmektedir. 
CBS-A, CORS-TR vb. projelerle, 
Türkiye Kadastrosunda modern veri 
toplamanın altyapısı oluşturulmaktadır. 

Günümüzde kadastro; sürdürülebilir 
kalkınma, çevre koruma, alan ve 
arazi yönetiminin temel bileşeni 
olarak değerlendirilmektedir. 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çağımızın 
gelişmelerine ve beklentilerine uygun 
çağdaş çok amaçlı kadastroyu 
gerçekleştirebilecek mevzuata ve 
örgüt yapısına kavuşturulması, 
mekânsal bilgi sistemleri altyapısının 
oluşturulmasında, güncel 
tutulmasında, yaşatılmasında ve 
hizmete sunulmasında etkin görev 
alması beklentilerin de ötesinde artık 
bir zorunluluk haline gelmiştir.  

Uluslararası Haritacılar Birliği 
(FIG) Kadastro Komisyonu İkinci 
Başkanının ifadesi ile tapu ve kadastro 
faaliyetlerinin tek bir çatı altında 

yürütülmesi, gerek fonksiyonel içerikleri 
ve gerekse elektronik yönetime 
sağlayacakları katkılar yönüyle tüm 
dünya ülkelerinin geçmesi gereken bir 
modeldir. Türkiye’de uygulanan tapu 
kadastro birlikteliği bu yönüyle diğer 
ülkelere örnek olacak bir yapıdadır. 

Kadastro içerik ve geometri veri 
yapıları yönüyle yenilenmelidir. 
Aksi takdirde, başta TAKBİS olmak 
üzere e-devlet’in diğer bileşenlerinin 
de uygulamasında darboğazlar 
yaratacaktır.

Ulusal Konumsal Veri Altyapısı araziye 
ilişkin her türlü projenin elektronik 
altyapısıdır. Bu nedenle öncelikle 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Bununla beraber, Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sisteminin (TAKBİS) hem tapu 
hem de kadastro ayağıyla çalışır 
vaziyete getirilmesi ve kadastro 
yenilemesi ülkemiz bilgi toplumu 
stratejisinin en önemli ve en öncelikli 
hedefleri haline gelmiştir.

Harita Kadastro özel sektörü, yaptıkları 
uygulamalarla teknik anlamda 
kurumsallaşmaya başlamış, ülke 
sınırları dışında da iş yapabilecek 
potansiyele ve kabiliyete erişmiştir. 
Teknik anlamdaki kurumsallaşmanın 
nitelikli işgücünün sürekliliği ve 
finansal anlamda da oluşturulabilmesi 
için ihale tekniklerinin yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kadastronun başarısı, arazi 
yönetimi amaçlı; orman, imar, arazi 
toplulaştırması, tarım, kıyı, çevre 
koruma, kültür ve tabiat varlıkları, 
hazine malları, vakıf taşınmazlar, 
mühendislik projeleri, kent bilgi 
sistemleri vb. alanlara verdiği katkıyla 
özdeşleşecektir.
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TMMOB 40. Dönem I. Danışma 
Kurulu 11 Ekim 2008 tarihinde İMO 
Teoman ÖZTÜRK Salonu‘nda 392 
kişinin katılımıyla gerçekleşti. Danışma 
Kurulu‘nda en çok vurgu kapitalizmin 
geldiği aşamada yaşadığı küresel 
kriz ve bunun ülkemize yansımaları 
üzerineydi. Kurul TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI‘nın 
açılış konuşmasıyla başladı. Sayın 
SOĞANCI konuşmasında küresel 
krizin emekçiler üzerindeki etkisinden, 
keskinleşen ve aşırı dengesizleşen 
bölüşümden söz ederken; böyle 
bir süreçte emekten, halktan yana 
kesimlere ve TMMOB‘nin de dahil 
olduğu demokratik örgütlenmelere 
önemli görevler düştüğünü belirtti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN gelinen süreçte 
ülkemizin ve dünyamızın genel bir 
değerlendirmesini yaparak konuşması 
boyunca ülke gündemine ilişkin 
çarpıcı gerçekliklerden ve neo-liberal 
siyasete karşı bir duruş geliştirme 
gerekliliğinden söz etti. TMMOB genel 
kurulundan sonra geçen bu dört 
aylık kısa zaman diliminde ülkemizde 
ekonomik, sosyal, toplumsal ve politik 
alanlarda herşeyin çok hızlı değiştiğini 
ifade eden Sayın ÖZTEN, ülkemizde 
yaşanan bu hızlı değişimin bölge ve 
dünyadaki gelişmelerden bağımsız 
olmadığını belirtti. 

Kapitalizmin çok uluslu şirketler 
aracılığıyla dünya ölçeğinde kurduğu 

egemenliğin hız kazandığı, kapitalist 
küreselleşme sürecinde emperyalizmin 
kurumları olan IMF, DB, DTÖ, AB‘nin 
istekleri yönünde uygulamaya koyduğu 
programlar sonucu yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin bu sürece eklemlenme 
çabasını beraberinde getirdiğini 
belirten Sayın ÖZTEN, neoliberalizmin 
zemin kaybettiğini vurguladı. TMMOB 
Çalışma Programı‘na baktığımızda 
ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik 
ve siyasal gelişmeler üzerine yapılan 
tahlil ve tespitlerin doğruluğunun 
açıkça görülebileceğini, özellikle mali 
krizin hızla yaklaşmakta olduğunu 
mortgage konut krizinin ilerlediğinin 
ifade edildiğini belirttti. Türkiye‘de 
1980 Askeri Darbesi sonrası 
uygulamaya konulan neoliberal 
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politikalar IMF, DB ile yapılan 
anlaşmalar sonrasında geldiğimiz 
noktanın içaçıcı olmadığını söyleyen 
Sayın ÖZTEN, Türkiye‘nin 2001‘de 
yaşadığı bunalımın; hortumlanan 
20‘ye yakın bankanın, borçlarının 
devlet tarafından üstlenilmesi, 30-40 
milyar doların ödenmesinin ardından 
ayağa kaldırılan bu kuruluşların 
özelleştirilmesinin; eğitimden, sağlıktan 
kesilen ve böylelikle halka ödetilen 
bedelle karşılandığını hatırlattı. 

Ülkemizde özelleştirmeler ile kamu 
varlıklarının, fabrikaların, tarım 
işletmelerinin, mera alanlarının, 
ülkenin iç dinamiklerinin teker 
teker satılığa çıkarılmış olduğunu; 
1986‘dan günümüze 28,5 milyar 
dolarlık varlığın satıldığını, devletin 
giderek mülksüzleştirildiğini, yapılan 
son düzenlemelerle TOKİ‘ye ve 
Özelleştirme İdaresi‘ne plan yapma 
yetkisi verilerek TOKİ‘nin amacı olan 
sosyal konut yapma girişimindense 
ranta hizmet eden bir araç haline 
dönüşmekte olduğunu, Hazine‘ye 
devredilecek arazi büyüklüğünün 
yaklaşık: 445 milyon m2 olduğunu, 
bununla birlikte 480 bin hektar 
2/B alanlarının satışı için Anayasa 
değişikliğinin gündemde olduğunu 
ve bu alanların tapuya tescilinin 
hızlandırıldığını ifade etti.

Sayın ÖZTEN, 2003 yılında 
yürürlüğe giren Kamu İhale 
Yasası tasarısının geçen dönem 
Bayındırlık Komisyonundan geçtiğini, 
mühendislik-mimarlık hizmetleri, 
yaklaşık maliyetler, ihale bedelleri, iş 
deneyim belgeleri, müelliflik yetkisi, 
aşırı fiyat düşüklüğü, sektörümüzün 
fakirleşmesi, emeğin karşılığının 
alınamaması vb. sonuçlar üzerine kısa 
bir değerlendirme yaptı ve TMMOB‘nin 
sürece müdahle etmesini istedi.

TMMOB Çalışma Programında 
belirtilen çalışma anlayışımız, 

programımız ve ilkelerimizin hayata 
geçirilmesinde Odalarımıza, 
Şubelerimize, Temsilciliklerimize ve 
üyelerimize görev ve sorumluluklar 
düştüğüne dikkat çeken Oda 
Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, Oda 
olarak TMMOB etkinlik ve çalışma 
gruplarına katkı ve destek verildiğini 
belirtti. Bu çerçevede Odamızın II.sini 
yürüteceği TMMOB CBS Kongresi‘nin 
İzmir‘de gerçekleştireceğini, bu yıl 
7.si yapılan Yaz Eğitim Kampı‘nın 
çok verimli geçtiğini, geçtiğimiz Eylül 
ayında Malmö‘de düzenlenen Avrupa 
Sosyal Forumu’nda Odamızın Kent 
ve Demokrasi konulu panelde kentsel 
dönüşümün iki farklı yüzünü anlatan 
bir bildiri sunduğunu, Genç Haritacılar 
Günleri‘nin 2009‘da düzenleneceğini, 
Harita-Kadastro Müzesi çalışmalarının 
yürütüldüğünü vb. birçok etkinliğin 
Odamız bünyesinde önümüzdeki 
dönemde gerçekleştirileceğini ifade 
etti.

Sözlerini; kapitalizmin ve 
emperyalizmin askeri, ekonomik, 
politik ve kültürel tüm örgütlerinden 
bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, 
demokratik ve bağımsız bir Türkiye 
için TMMOB ve Odaları‘nın onurlu 
mücadelesini ve dik duruşunu 
sürdürmeye devam edeceğini 
belirterek sürdüren Sayın ÖZTEN 
konuşmasını, Che’nin 41. ölüm 
yıldönümüne atfen “herkes düşlerinin 
büyüklüğü kadar özgürdür...” 
sözleriyle bitirdi.

Konuşma yapan diğer kişiler; 
Emin KORAMAZ (MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı), Mehmet TORUN 
(MADENMO Yönetim Kurulu Başkanı), 
Kemal Zeki TAYDAŞ (GIDAMO 
Yönetim Kurulu Üyesi), Serdar HARP 
(İMO Yönetim Kurulu Başkanı), 
Şevket DEMİRBAŞ (JFMO Yönetim 
Kurulu Başkanı), Musa ÇEÇEN (EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı), Kaya 
GÜVENÇ (TMMOB Eski Başkanı), 

Redife KOLÇAK (PEYZAJMO Yönetim 
Kurulu Üyesi), Hakkı ATIL (JMO 
Yönetim Kurulu II. Başkanı), İdris 
EKMEN (Diyarbakır İKK Sekreteri), 
Ferdan ÇİFTÇİ (İzmir İKK Sekreteri), 
Cemal GÖKÇE (İMO İstanbul Şube 
Başkanı), Hüseyin ATICI (MMO Adana 
Şube Başkanı), Erhan KARAÇAY 
(EMO İstanbul Şube Başkanı), Yavuz 
ÖNEN (TMMOB Eski Başkanı), Tevfik 
ÖZLÜDEMİR (HKMO İstanbul Şube 
Başkanı), Tarık ŞENGÜL (ŞPO Yönetim 
Kurulu Başkanı), İlhan DEMİRÖZ 
(Bursa İKK Sekreteri), Dinçer METE 
(MMO İstanbul Şube Başkanvekili), 
Şevket AKDEMİR (Van İKK Sekreteri), 
Coşar BÜYÜKDOĞAN (Gemi M.O. 
Yönetim Kurulu Üyesi), Onur DORUK 
(İMO Trabzon Şube), Mehmet MAK 
(EMO Adana Şube Başkanı), Yaşar 
ÜZÜMCÜ (GIDAMO Yönetim Kurulu 
Üyesi), Hayati ŞİMŞEK (MMO Mersin 
Şube II. Başkanı), Semih OKTAY (MMO 
Diyarbakır Şube Başkanvekili), Sevda 
ELÇEK (EMO Ankara Şube), Şükrü 
KUMBASAR (Samsun İKK Sekreteri), 
Özgür YAYLA (GIDAMO Marmara 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Hüseyin 
KAHRAMAN (Kırklareli İKK Sekreteri), 
Erhan KUTLU (MMO Eskişehir Şube 
Başkanı), Erdal TAŞ (MMO Adana 
Şube), Aydın YÜCEL (Denizli İKK 
Sekreteri), Remzi ERİŞLER (MMO 
Bursa Şube), Hakan AYDOĞDU 
(Gemi M.O. İstanbul Şube), Hikmet 
DURUKANOĞLU (FMO İstanbul Şube 
Başkanı), Ali Ekber ÇAKAR (MMO 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi), Tevfik 
YENER (TMMOB Onur Kurulu Üyesi).
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12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı (THBTK) çalışmaları; Kurultay 
Başkanı, Yürütme Kurulu Başkanı 
ve Yürütme Kurulu Üyelerinin ODA 
Yönetim Kurulu tarafından atanması 
ile başlamıştı.

13 Temmuz 2008 Tarihinde Kurultay 
Başkanı’nın da katılımı ile yapılan ilk 
Kurultay Yürütme Kurulu toplantısında 
alınan karar doğrultusunda; 12.THBT 
Kurultay Başkanı, 12. THBT Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı, STBK ve 
diğer komisyon Başkanları, Eski 
Kurultay Başkanları, Eski Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanları, Onur ve 
Denetleme Kurulu İstanbul üyeleri 
(Toplantının İstanbul’da yapılması 
nedeniyle) ve TMMOB 2.Başkanı’ndan 
oluşan Kurultay Danışma Kurulu ile 
Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube 
Başkanlarından oluşan Düzenleme 
Kurulu ortak toplantısı, Yürütme 

Kurulu ile birlikte 13 Eylül 2008 
Cumartesi günü İstanbul Şubemizde 
gerçekleştirilmiştir.

Danışma, Düzenleme ve Yürütme 
Kurulları ortak toplantısında özet 
olarak; Kurultayın tarihi, ana teması, 
içeriği, hedefleri ve sloganı ile Kurultay 
kapsamında düzenlenebilecek 
sosyal etkinlikler görüşülmüş ve 12. 
THBTK’nın 2009 Yılı Mayıs ayının ilk 
yarısında yapılması konusunda eğilim 
kararı oluşmuştur.

Ayrıca Yürütme Kurulunca önerilen;

- Milli Eğitim Bakanlığına başvurularak 
Lise düzeyinde mesleğimize ilişkin bir 
kompozisyon yarışmasının yapılması 
ve ödüllerinin kurultayda verilmesi, 

- Üyelerimizin ilköğretim çağındaki 
çocuklarına yönelik bir resim 

yarışmasının düzenlenmesi, seçilecek 
resimlerin kurultayda sergilenmesi ve 
ilk üçe ödüllerinin kurultayda verilmesi,

- Mesleki fotoğraf yarışmasının 
düzenlenmesi ve seçilecek fotoğrafların 
kurultayda sergilenmesi, Katılımcıların 
oyuyla seçilecek ilk üç fotoğraf için 
ödüllerin kurultayda verilmesi,

Konuları tüm katılımcılar tarafından 
benimsenmiştir.

Daha sonra duyurusu yapılacak 
kompozisyon yarışması dahil tüm 
yarışmalarımıza üyelerimizin ve 
üyelerimizin çocuklarının katılımını 
bekliyor şimdiden başarılar diliyoruz.

12. THBTK’na ilişkin tüm gelişmeler ve 
duyurular  http://www.hkmo.org.tr/
etkinlikler/kurultay/  adresinden takip 
edilebilir.

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…
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İlk duyurusu 1 Temmuz 2008 tarihinde yapılan ve Bültenimiz 
aracılığıyla da sizlere ulaştırılan 12. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara’da 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 
İlk duyuruda da vurgulandığı gibi kurultaylarımız, bilimsel 
gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, bu 
gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen 
çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun 
yanında meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın sosyal 
kaynaşmalarının da sağlanması, sosyal ve toplumsal içerikli 
etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ülkemiz 
ve mesleğimiz adına yeri doldurulamaz bir hizmeti kesintisiz 
sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir.

Bu yönüyle önemsediğimiz ve daha etkin kılınması gerektiğine 
yürekten inandığımız Kurultayımızda, ilk duyuruda belirtildiği gibi 
aşağıdaki konulara ilişkin çalışmalar katılımcılarla paylaşılacaktır. 

Dünyada ve ülkemizdeki toplumsal, siyasal  ve ekonomik 1. 
gelişmeler ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğine 
yansımaları,
Türkiye kadastrosunun temel sorunları ve çözüm önerileri, 2. 
Orman kadastrosu,3. 
Kentsel ve kırsal alan düzenlemesi, 4. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri,5. 
Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi,6. 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar 7. 
ve yasal düzenlemeler,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin geleceği ve 8. 
geliştirilecek politikalar,
Devletin yeniden yapılandırılması, merkezi ve yerel yönetimler, 9. 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
Gelişmiş ülkelerde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerinin 10. 
yetki ve sorumlulukları
Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik,11. 
Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik,12. 
Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,13. 
Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar,14. 
Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik,15. 
Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş analizi,16. 
Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri,17. 
Uydu teknolojilerinin Jeodezi ve Fotogrametri 18. 
Mühendisliğindeki yeri ve kullanımı,
Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Jeodezi ve 19. 

Fotogrametri Mühendisliği alanında yeni açılımlar, 
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama,20. 
Yer kabuğu hareketleri, tektonik ve Jeodezi ve Fotogrametri 21. 
Mühendisliği,
Mühendislik ölçmeleri ve ölçme teknikleri-endüstriyel ölçmeler, 22. 
deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon, 
madencilik ölçmeleri,
Kamu ölçmeleri,23. 
Kamulaştırma,24. 
Kartografya,25. 
Sürekli gözlem yapan referans istasyonları sistemleri – CORS,26. 
Yabancıların mülk edinmeleri,27. 
Afet ve risk yönetiminde Jeodezi ve Fotogrametri 28. 
Mühendisliği’nin yeri ve uygulamaları,
Mesleğimizin diğer mesleklerle arakesiti,29. 
Küresel ısınma ve etkileri,30. 
Kültürel mirasın korunması31. 
Sürdürülebilirlik çerçevesinde Jeodezi ve Fotogrametri 32. 
Mühendisliği,
Dönüşüm Alanları, Kent ve Demokrasi33. 

Kurultayımız, yukarıda sıralanan ve sayıları gelecek istemler 
doğrultusunda artırılabilecek konulara ilişkin görüş, düşünce, 
deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylaşmak isteyen kişi ve 
kurumların bildirileri ile katkılarına açıktır. Kurultay programında, 
geçmiş kurultaylarımızda olduğu gibi meslektaşlarımızın güncel 
teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmeleri konusunda önemli 
katkı sağlayan bir sergi de yer alacaktır. Sergi, ürünlerini tanıtmak 
isteyen kişi, kurum ve firmaların katılımına açıktır. Mesleki alanda 
aklın ve bilimin ışığında açılım geliştirmemizde önemli bir payı 
olan Kurultayımızda, tüm meslektaşlarımızı ve birlikte çalışma 
yaptığımız mesleki disiplinlerinden katılımcıları aramızda görmek 
istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER         Doç. Dr. Haluk ÖZENER

12. THBTK Kurultay Başkanı          12. THBTK Yürütme Kur. Bşk.

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş bildiri özetlerini son gönderme tarihi : 15 Aralık 2008

Genişletilmiş bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması :  2 Şubat 2009

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih : 27 Mart 2009

12. THBTK WEB adresi: http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

DAĞITIM  :

Gereği         :- Kamu Kurum ve Kuruluşları 

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 
II. DUYURU
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1. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

a. Yarışmanın Konusu: Hayatımızda 
Jeodezi ve Fotogrametri 

b. Yarışmanın Amacı: Mesleki anlamda 
yaşanan deneyimlerin farklı bir bakış 
açısı ile paylaşımı

2. Genel Katılım Koşulları:

a. Fotoğraf yarışması, tüm HKMO 
üyelerine ve öğrenci üyelerine açıktır.

b. Gönderilecek eserler, T.C. 
kanunlarına ve genel ahlak kurallarına 
aykırı olmamalıdır. Bu gibi durumlarda 
söz konusu eserler yarışmacıya önceden 
haber verilmeksizin değerlendirme dışı 
bırakılabilecektir. 

c. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha 
önce herhangi bir yarışmada derece 
almamış olması gerekmektedir.

d. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin 
kendilerine ait olduğunu beyan ve 
taahhüt etmiş, bu eserlerin HKMO yayın 
organlarında yayınlanması hakkını 
devretmiş sayılacaklardır.

e. HKMO ve 12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Düzenleme ve 
Yürütme Kurulları yarışmaya gönderilen 
eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki 
sorumluluk kabul etmemektedir.

f. Katılımcı eserler arasından seçilenler 
HKMO ve 12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı web sitelerinde 
yayınlanabilecektir. Söz konusu eserlerin 
farklı yayın organlarında kullanılması 
durumunda ana yayın organlarının 
kaynak gösterilmesi gerekmektedir. 

g. Esere konu olan canlı ya da cansız 
obje ile ilgili her türlü telif, izin ve benzeri 
taleplerde sorumluluk, fotoğrafı çeken 
ve / veya fotoğrafı yarışmaya gönderene 

aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 
HKMO ve 12. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı Düzenleme ve Yürütme 
Kurulları sorumlu değildir. 

h. Seçici kurulun, herhangi bir 
başvurunun kurallara aykırı olduğunu 
tespit etmesi durumunda, eser sahibine 
bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme 
ya da değerlendirme dışı tutma hakkı ve 
yetkisi saklı tutulmaktadır.

i. Şartname koşullarını taşımadığı daha 
sonra belirlenen fakat değerlendirmeye 
alınmış ve ödül kazanmış olan eserlerin 
derece ve ödülleri geçersiz sayılacaktır. 
Bu gibi durumlarda kazanılan ödüllerin 
iadesi zorunludur.

j. Yarışmaya katılacak sayısal eserlerin 
dosya boyutları 5MB’tan büyük 
olmamalıdır. 

k. Basılı eserler ile yarışmaya katılım 
durumunda söz konusu eserlerin yüksek 
çözünürlükte taranarak (en az 300 dpi) 
teslim edilmesi gerekmektedir. Bu gibi 
durumlarda eserin dosya boyutu için j 
maddesinde belirtilen kural geçerlidir.

l. Yarışmaya katılım, aday eserlerin 
sayısal ortamda internet sitesine 
yüklenmesi şeklinde olacaktır. Eserlerin 
sayısal dosyalarının isimlendirilmesi 
ad, soyad ve eser no şeklinde Türkçe 
karakter kullanılmaksızın yapılmalıdır 
(Örnek: ugur_altin_02). Kurala uygun 
isimlendirilmemiş eserler yarışma dışı 
bırakılabilecektir. 

m. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 4 
eser ile katılabilir.

3. Seçici Kurul soyadı alfabetik 
sırasına göre aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur.

• İbrahim ATÇAKARLAR

• Ayhan ERDOĞAN

•Süleyman İSKENDER

•Hüseyin ÜLKÜ

4. Yarışma Takvimi:

a. Yarışmaya katılım: HKMO 
12.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı genişletilmiş bildiri özetlerinin 
değerlendirilmesinin tamamlanacağı 2 
Şubat 2009 tarihine kadar 12. Kurultay 
sayfasında belirtilen internet adresinden 
doğrudan yapılabilecektir.

b. Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 
Gönderilen eserler öncelikle seçici 
kurul tarafından bir ön elemeden 
geçirilecek ve belirlenen sayıdaki 
eser 12.Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı’nda eser sahipleri 
belirtilmeksizin numaralanarak kurultay 
katılımcılarının oylamalarına  açılacaktır. 
Her bir katılımcının sadece tek oy vererek 
değerlendireceği resimler alınan oylara 
göre değerlendirilecektir. 

c. Sonuç Bildirimi: Sonuçlar 12.Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının 
4. Günü akşamı kurultayda ve internet 
sitesinde ilan edilerek yarışmada derece 
alanların ödülleri kapanış oturumunda 
verilecektir. 

5. Ödüller: 

Yarışmada 1., 2. ve 3.lük ödüllerinin 
yanı sıra seçici kurulun belirleyeceği veya 
oylama sonuçlarının değerlendirilmesi 
sırasında belirlenecek sayıda (en az 3) 
mansiyon ödülü verilecektir. Ödüller 
detaylı olarak daha sonra duyurulacaktır. 

6. Yarışmaya eser yollayan tüm 
katılımcılar bu şartnamedeki bütün 
koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

 FOTOĞRAF YARIŞMASI
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Konusu:

TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri 
Odası tarafından 12. 
Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı Çocuk 
Resim Yarışması’nın 
konusu:  “Yakınımdaki 
Harita/Haritacılar” 

Yarışmaya ilköğretim 
okulu öğrencileri en 
çok iki adet resimle 
katılabilirler. 

Amacı:

Çevremizde mühendislik hizmetleri 
yürüten haritacıların çalışmalarına 
zaman zaman tanıklık etmekteyiz, 
bu hizmetleri yürüten kimi zaman 
annemiz, babamız ya da bir yakınımız 
olmuş, kullandıkları ölçme aletlerini 
bu sayede anlamlandırmamız daha 
kolay olmuştur. Pek çoğumuz haritaları 
ilkokul kitaplarımızın ardındaki ülke 
haritalarında görmüş ve belki de 
önce doğduğumuz kenti bulma, 
konumlandırma gayreti içinde 
olmuşuzdur. Zamanla haritanın ve 
konum bilgisinin yaşamımızın her 
alanında kendini gösterdiğine tanıklık 
etmiş ve bir parçası olmaktan, onunla 
iletişim kurabilmekten keyif almışızdır.

Bu resim yarışması ile de harita 
ve haritacıları, dolayısıyla 
mesleğimizi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendislerinin/Harita ve Kadastro 

Mühendislerini yakınlarının gözünden 
yansıtmak, harita ve haritacıyı en 
temel düzlemde anlamlandırmak 
istenmektedir. 

Katılımcılar:

Katılım üç kategoride yapılacaktır;

1. Okul Öncesi, ilköğretim 1. ve 2. 
sınıf öğrencileri

2. İlköğretim, 3, 4, ve 5.  sınıf 
öğrencileri

3. İlköğretim, 6, 7. ve 8. sınıf 
öğrencileri

Katılan ürünler, daha önce ödül 
almamış olmalıdır.

Seçim/Ödül:

Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere 
özel anı belgesi verilecektir. Bunun 

yanında seçici kurul tarafından 
her bir kategoride 20 şer 
adet resim seçilecek ve bu 
eser sahiplerine resim araç-
gereçleri armağan edilecektir. 
Bu seçilen 60 resim dışında, 
sergilemeye değer görülen 
başka resimler de seçilebilir. 
Seçici kurul, ödül ve sergilemeye 
değer resim sayısını yeniden 
değerlendirebilir.

Boyut ve Teknik:

Resimlerin boyama tekniği 
serbesttir. Kullanılacak resim 

kâğıdının kısa kenarı 35 cm., uzun 
kenarı 50 cm. olmalıdır. 

Teslim: 

Resimlerin son teslim günü 6 Şubat 
2009 Cuma günü saat: 17.00’dir. 
Resimler, TMMOB Harita ve Kadastro 
Odası Genel Merkezi’ne (Sümer 1. 
Sokak NO: 12/4 06440 Kızılay / 
Ankara) imza karşılığı elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta ya da kargo ile gönderilebilir. 
Posta ya da kargo gönderimlerinde 
gecikme ihtimaline karşı 0312 232 
5777’ye  telefonla, 0312 230 85 
74’e faksla ya da kurultay12@hkmo.
org.tr adresine e-posta ile önceden 
bilgi verilebilir. Resimlerin arkasına, 
katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, 
sınıfı, resmin adı ve tekniği ile birlikte 
öğretmeninin ismi de yazılmalıdır.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Resim 

Yarışması
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Seçici Kurul:

Seçici Kurul soyadı alfabetik sırasına 
göre aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

• Yiğit ADİLOĞLU

• Meliha DÜZAĞAÇ 

• Güner ERDEN

• Kerem HALICIOĞLU

• Yüksel SUNGURÇETİN

• Necla ULUĞTEKİN

Değerlendirme/Sergileme/
Telif:

Seçici kurulun değerlendirmesi 
sonrasında seçtiği eserler Kurultay 
boyunca ayrılan özel bölümde ayrı 
kategoriler şeklinde sergilenecek ve 
her bir kategori için katılımcıların 
oyları da dikkate alınarak Seçici Kurul 
tarafından kurultayın 4. Günü (14 
Mayıs 2009) akşamı  belirlenecek ve 
sonuçlar hem konferans salonunda 
hem de internet sayfasında 
duyurulacaktır. Yarışmada derece 
alanlara ödülleri kapanış töreninde 
verilecektir.  Seçilmiş bulunan 
resimler bütün haklarıyla Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası’na 
verilmiş sayılırlar. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası bu resimleri ve/
veya kopyalarını yayınlarında ve 
açacağı sergilerde kullanma hakkına 
sahiptir.

Geri Alma:

Sergilemeye değer görülenlerin 
dışında kalan resimler, 15 Mayıs 2009 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 
teslim edildikleri adresten geri 
alınabilecektir. Bu sürede alınmayan 
resimlerden HKMO ve 12. Kurultay 
Yürütme ve Düzenleme Kurulu sorumlu 
olmayacaktır.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve 
velileri bu şartname hükümlerini kabul 
etmiş sayılırlar.

Bilgi İçin:

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Merkezi, Sümer 1. Sokak No: 
12/4 06440 Kızılay / Ankara, 

www.hkmo.org.tr,  kurultay12@hkmo.
org.tr

Öğrencinin Adı ve Soyadı  

Doğum Tarihi  

Ev Adresi ve Telefonu  

Okulu  

Şehir  

Resmin Adı ve Tekniği  

Öğretmeninin Adı ve Soyadı

Haritacılık hakkında bilgi 
notu:

“Haritacılık, insanın topluluk olarak 
yaşamını sürdürmeye başlaması ile 
tarihte ilk formunu oluşturmuş bir 
mühendislik dalıdır. İnsanın sorduğu 
temel sorular belki de neredeyim ve 

nerede soruları idi. Bunun bir iletişime 
dönüşmesi, haritanın bir çeşit iletişim 
aracı olarak kullanılmasını zorunlu 
kılmıştı. Avlanan, mevsimlere göre yer 
değiştiren, yaşam alanları kuran insan, 
bu dili yaşamanın bir parçası olarak 
içselleştirmiş, mülkiyet kavramı ile de 
harita ve ölçme işlerini yürüten bir sınıfı, 
haritacıları yaratmıştır. Tarih kayıtları 
astronominin gelişimi ile Asur, Babil 
ve Mısırlılarda ölçme uzmanlarının 
tanındığını da belgelemektedir. 
Şehirleşme, tarım ve mevsimsel 
değişimler ise ancak haritacıların 
gerçekleştirdiği çalışmalarla 
düzenlenebilir ve üstesinden gelinebilir 
sorunlardı. İsa’dan önce dördüncü 
bin yıllara kadar izleri sürülebilen 
harita, dünyanın uzaydaki konumu ve 
hareketlerinin belirlenmesi problemi 
ile uğraşan bilim insanlarının jeodezi 
biliminden yararlanma gereksinimleri 
ile de günümüzdeki çalışmalara kadar 
evrimleşmiştir. Harita ayrıca siyasi 
bir araçtır ve haritaların sınır çizgileri 
içinde yaşayan halkların üzerinde 
iktidarın bilimsel ve siyasi bir egemenlik 
söylemi geliştirmesi anlamına 
gelmektedir. Bu bağlamda harita, 
tükenen günümüz iletişim yöntemleri 
içinde kendini üreten ve genelde 
ürettiğine karşılıksızca hizmet veren 
güçlü bir dildir.”
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Ülkemizde 2001 yılından buyana 
her yıl kutlanmakta olan “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Günleri- CBS “ (GIS-
Geografik Informatıon Sistem-DAYS) 
etkinlikleri bu yıl “Dünya CBS Günü” 
tarihi olan 14 Kasım ve izleyen 
günlerde ülke genelinde faklı illerde 
Odamızca düzenlenen panel, forum 
ve sempozyumlar ile kutlanacaktır. Bu 
etkinliklerle Coğrafi Bilgi Sistemleri 
kültürünün, yediden yetmişe herkese, 
ilköğretimden üniversiteye, kamu 
kurumlarından özel sektöre kısaca faklı 
kesimlere tanıtımı ve yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bir veri 
yönetimi aracıdır. Diğer bir değişle 
bir Veri Tabanı Yönetim Sistemidir. 
Özetle CBS, veri ve bilginin sayısal 
formda hızlı ve ekonomik olarak 
temini, depolanması, periyodik olarak 
güncellenmesi, işlenmesi ve analizlerin 
yapılarak kararlar üretilmesi ile; istenen 

formda bilgi sunulmasına olanak 
tanıyan yazılımlardır. Çağımızda 
bilgi hızla yer değiştirmektedir. 
Günümüzde coğrafi bilgi, değişik 
karar verme süreçlerinde etkin olarak 
kullanılmaktadır. Çünkü coğrafi bilgi, 
hem çevresel faktörlerin daha iyi 
anlaşılmasında temel unsur olarak 
ele alınmakta hem de planlama 
kararlarının toplum üzerindeki 
etkilerinin gösterilmesinde bir araç 
olarak görülmektedir. Coğrafi verinin 
toplanması için çok büyük kaynaklar 
harcamaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
bu tür harcamalara ayrılan bütçe 
gelişmekte olan ülkelerdekilere oranla 
çok daha fazladır ve her geçen gün 
artmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, farklı 
disiplinlerin bir arada ürettiği ve global 
sorunlara sistem yaklaşımı çerçevesinde 
çözümler bulmayı amaçlayan bir 
araç olarak, gündemdeki yerini 
korumaktadır. CBS ye yönelik bütün 
bilgilerin %80 ininin mekan/konum 
bilgisi içerdiği, dünya genelinde kabul 
edilen bir olgudur. Bu nedenledir ki 
CBS bugün, afet yönetiminden tarıma, 
ormancılıktan arkeolojiye, çevresel 
kaynakların yönetiminden turizme, kırsal 
ve kentsel gelişime kadar çok geniş bir 
yelpazede kullanılmaktadır. 

Ülkemizde bugün CBS kapsamında 
yerel ve ulusal düzeyde, kamu ve özel 
sektör kesiminde yürütülen önemli 
projeler söz konusudur. TAKBİS (Tapu 
ve Kadastro Bilgi Sistemi) projesi, 
Ulusal Adres Veri Tabanı projesi, 
Kent Bilgi Sistemleri kapsamında 
belediyelerde yapılan uygulamalar, 

özel sektörün yürüttüğü diğer projeleri 
de örnekleyebiliriz. Günümüzdeki tüm 
bu gelişmelerin yanında ülkemizin bilgi 
altyapısının ve “elektronik Türkiye” nin 
temel yapı taşı olan “Ulusal Coğrafi 
Veri Altyapısının” oluşturulması ve 
Stratejileri‘nin belirlenmesi çalışmaları 
ivedilikle tamamlanmalıdır. Kurum 
ve kuruluşlar Ulusal Coğrafi Veri 
Altyapısı ile uyumlu çalışabilecek bir 
altyapıya kendilerini kavuşturabilmeleri 
için yeniden yapılanmaya gitmeleri 
gerekmektedir. Kuşkusuz bu süreçte 
ülkemizde CBS alanındaki en büyük 
eksikliklerden biri olan yasal mevzuatın 
hiç zaman kaybedilmeden giderilmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Odamız; diğer çalışma alanlarımızda 
olduğu üzere bu alanda da ülkemiz 
genelinde CBS kapsamındaki bilimsel, 
teknolojik, sektörel ve akademik bütün 
gelişmeleri izleyerek ve destekleyerek 
gerekli katkıları yapmayı kurumsal 
bir görev olarak görmektedir. Bu 
kapsamda Kasım ayı içerisinde HKMO 
Genel Merkez ve bağlı şubeleri 
bünyesinde “CBS Günleri” etkinlikleri 
dünya ülkelerine paralel bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. 

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek 
panel, seminer ve sempozyumlarda 
bilim insanları, uzmanlar, kurum 
temsilcileri ve uygulayıcılar yer alacak 
olup, eğitim, bilgilendirme ve bilgi 
paylaşımı ortamları yaratılacaktır. 
Anılan etkinliklere katılımın sağlanması, 
etkinliklerin istenilen amacına 
ulaşmasında katkı sağlayacağı açıktır. 
Düzenlenecek etkinliklere herkesi 
bekliyoruz.

2008 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNLERİ              
(CBS GÜNLERİ - GIS DAYS) 
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PANEL - FORUM - SEMPOZYUM

İZMİR, ADANA, ANKARA, TRABZON, ANTALYA, 
BURSA, İSTANBUL ŞUBELERİMİZDE “LİSANSLI HARİTA 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK VE TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ” KONULU 

FORUMLAR DÜZENLENDİ

16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Kanunun 2, 
3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmış 
ve 05.05.2008 tarihinde 26867  
sayılı Resmi Gazete de Lisansli Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolari 
Hakkinda Yönetmelik yürürlüğe 
girmiştir.

Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; 
Lisanslı harita kadastro mühendisleri 
ve bürolarının çalışma usul ve 
esaslarını belirleyerek, kadastro teknik 
hizmetlerinin yerine getirilmesini 
sağlamak ve uygulamayı yönlendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır.  Bu 
Yönetmelik, lisanslı harita kadastro 

mühendisleri ve bürolarının 
lisans alma, kuruluş, faaliyet, 
denetim ve sorumlulukları ile bu 
işlerin planlanması, izlenmesi ve 
yürütülmesini sağlayan lisanslı harita 
kadastro mühendisleri ve büroları 
komisyonunun kuruluş, görev ve 
yetkilerine dair usul ve esasları 
kapsamaktadır.

Ayrıca 27/08/2008 tarih ve  26980 
sayılı Resmi Gazetede Tapu Plânları 
Tüzüğü yayımlanmıştır. Bu Tüzük, 
taşınmazların tapu kütüğüne tescil 
edilebilmesi için gerekli olan resmi 
ölçüme dayalı tapu plânlarının 
yapımı, üzerindeki değişikliklerin 
izlenmesi, hataların düzeltilmesi, 
kullanıcıya sunulması, aplikasyon 
ve yer gösterme ile ilgili hususları 
kapsar ve  Türk Medenî Kanununun, 
taşınmazların tapu kütüğüne tescili 
ve sınırlarının belirlenmesinde esas 
alınmasını öngördüğü tapu plânlarının 
yapımına ve üzerindeki değişikliklerin 
izlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemeyi amaçlamıştır.

Mesleğimizi çok yakından ilgilendiren 

bu Tüzük ve Yönetmeliğin meslek 

ve meslektaşlarımıza etkilerini 

tartışmak, Tüzük ve Yönetmeliğin 

çıkış süresini üyelerimizle paylaşmak, 

meslektaşlarımızı bilgilendirmek 

ve ayrıca bu konulardaki görüş ve 

önerileri almak amacıyla; Odamız, 

Şubelerimiz yürütücülüğünde panel 

ve forumların düzenlenmesine 

karar vermiştir. Bu kapsamda  ilki 6 

Haziran 2008 tarihinde İzmir Şubemiz 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

panelin ardından Adana, Eskişehir, 

Çanakkale, Trabzon ve İstanbul 

da Şubelerimiz yürütücülüğünde 

düzenlenmiştir.

Adana Şubemizce 
“Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları” 
konulu forum 28 
Haziran 2008 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Adana Şube başkanı Sayın Hasan 

ZENGİN’nin yürütücülüğünü yaptığı 
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forumda konuşmacı olarak HKMO 

Genel Başkanı  A.Fahri ÖZTEN, TKGM 

Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN 

ile önceki dönem Oda Başkanı ve 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenleme 

komisyon Başkanı Hüseyin ÜLKÜ yer 

aldı.

Sayın ZENGİN açılış konuşmasında; 

meslek alanımızla ilgili yapılmakta 

olan mevzuat değişikliği ve bu 

değişikliklerle ilgili görüş ve önerilerin 

oluşturulması için üyelerle yapılacak 

bilgilendirme toplantılarının önemini 

ve gerekliliğinin altını çizdi. ZENGİN 

sözlerine, forumun gündemini 

belirleyen Tüzük ve Yönetmeliğin 

oluşma sürecinde başta TKGM olmak 

üzere ilgili idarelerle görüşmelerin 

yapılmış olduğuna ve ortak etkinlikler 

düzenlendiğine yer verdi.

Açılış konuşmasında Odamız Genel 

Başkanı Sayın A.Fahri ÖZTEN özetle; 

Odamız Nisan ayı sonlarına doğru 

Oda Genel Kurulunu, Mayıs ayı 

içerisinde “2.Kadastro Kongresi’nin” 

gerçekleştirildiğini, ayrıca Odamızın 

Sözlü Tarih çalışmasının sonucu “Bir 

Dönemin Yansıması, Sözlü Tarih 

Kitabı’nın” yayımlandığı, Adana da 

TMMOB Kent Sempozyumuna katılım 

sağlandığı ve Mayıs ayı sonunda 

TMMOB Genel Kurulunun yapıldığını 

ifade ederek; Şube ve Oda genel 

merkezinde yürütülen sosyal ve diğer 

etkinliklere ilişkin bilgiler verdi.

Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin 

ÜLKÜ yaptı. Sayın ÜLKÜ, Tapu 

Planları Tüzüğü hakkında gelişmelere 

geçmeden önce, Odamızın 2002 

yılında gerçekleştirdiği “Mesleki 

Sorunlar ve Geleceğe Yönelik 

Politikaların Belirlenmesi” konulu 

Sempozyum‘da Kadastro konusunda  

gündeme getirilen konular ile “FIG 

Kadastro 2014” ve Odamızın “Türkiye 

Kadastrosu 2023” raporlarına paralel 

olarak çalışmaların adım adım 

gerçekleştirilmekte olduğunu ve bu 

yönde Odamızın planlı çalışmalarının 

önemi vurgulandı. Hüseyin ÜLKÜ 

“Tapu Planları Tüzüğü” ile önümüzdeki 

dönemde meslek alanımıza yönelik 

olarak yeni çalışmaları açıklarken 

tüzük çalışmalarında Odamızın 

verdiği katkı  ve desteği dile getirerek 

Danıştay 1. Dairesinde yapılan 

toplantılarına Odamızın da aktif katkı 

verdiğini ve Tüzüğün Danıştay Birinci 

Dairesinde imzalanarak Başbakanlığa 

gönderildiğini ifade etti.               

Forumda ilk konuşmacı TKGM 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Nihat Şahin “Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları” 

üzerine görüşlerini açıkladı. Sayın 

ŞAHİN konuşmasında Lisanslı 

Büroların Avrupa‘da bazı ülkelerde 

uygulanmakta olduğu, Ülkemizde 

de bu uygulamanın yapılabileceğini, 

TKGM‘nin gündeminde  TUCBS, 

TAK-BİS, Yenileme, CORS-TR gibi 

bir çok proje olduğunu, ağırlıklı 

olarak gücünü bu alanda kullanması 

gerektiğini vurgularken, Lisanslı 

bürolara ilişkin çalışmaların 1998 

yıllarına dayandığını, bu yönde 

Oda ile çalışmalarda bulunduklarını 

ifade etti. Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları yasasının 

20 Temmuz 2005 yılında yürürlüğe 

girdiğini, uygulama yönetmeliğin 

Oda ile ortak yapılan görüşmelerin 

uzaması nedeniyle yayımlanmasının 

zamanında yapılamadığını, ancak 

Oda‘nın görüşlerine ağırlıklı olarak 

yönetmelikte yer verildiğini dile 

getiren sayın ŞAHİN, Lisans verilmesi 

ve lisanslı büroların kurulmasına 

yönelik komisyon çalışmaların 

bir hafta içerisinde çalışmalarına 

başlayacağını, lisans sahibi Harita 

Kadastro Mühendisinin Yer Gösterme, 

Aplikasyon, Plan Örneği gibi 

işlemlerde yapım ve kontrolü, Cins 

Değişikliği, Birleştirme ve Arazi İrtifak 

Hakkı Tesisi işlemlerinde ise, yapım 

sorumluluğu taşıyacağını belirtti. 

Sayın Şahin, lisanslı büroların sağlıklı 

yürüyebilmesi ve istenilen düzeyde 

başarılı bir süreç  yakalanabilmesi 

için herkesin çok duyarlı olması 

gerektiğini ifade ederek yönetmeliğin 

işleyişi üzerine genel değerlendirme 

yaptı. Gelecek sorular ile konunun 

daha ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının 

önemine de vurgu yaptı. 

Forumda üçüncü konuşmacı olarak 

konuşan Oda Başkanımız Ali Fahri 

ÖZTEN, 2006 ve 2007 yıllarında 

Serbest Mühendislik Müşavirlik 

Hizmetleri üreten bürolarımızın 
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(SHKMMB)  talebe bağlı olarak 

yaptıkları iş ve işlem sayıları ve yaklaşık 

maliyetleri, 2007 ve 2008 yıllarında 

tescilini yenileyen SHKMMB sayıları, 

aktif üye sayısı ve çalışma alanları, 

kamu kuruluşlarının 2005, 2006, 

2007 yıllarındaki meslek alanımıza 

ilişkin yaptıkları toplam ihale bedelleri, 

son dönemdeki ihalelerde verilen 

tekliflerin aşırı derece düşük değerde 

olması ve sektörün fakirleşmesi, 

mesleki davranış ilkeleri ve mesleki 

etik konuları çerçevesinde kısa bir 

değerlendirme yaptıktan sonra Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendisleri ve 

Büroları hakkındaki yasa ve yönetmelik 

sürecini özetledi.

Sayın ÖZTEN, konuşmasında özellikle 

yönetmelik hazırlık çalışmalarında 

üye ve şubelerimizden gelen görüş ve 

önerilerin dikkate alınması hususunda 

TKGM ile yapılan toplantılarda hassas 

davrandıklarını ancak bazı konularda 

TKGM yetkilileri ile görüş birliğine 

varılamadığını, uygulamada bazı 

sıkıntıların gündeme gelebileceğini 

ifade ederek, özellikle  tekelleşme 

ortamının yaratılmaması için herkesin 

duyarlı davranması gerektiğini 

vurguladı. Yönetmelikte yer alan bazı 

hükümlerin altını çizerek açıklamalar 

getiren sayın ÖZTEN soru yanıt 

bölümünde bazı madde hükümlerinin 

daha geniş olarak açıklanmasının 

yararlı olacağına vurgu yaptı.  

Formun ikinci bölümü soru-yanıt 

şeklinde gerçekleştirildi. Foruma 

katılan meslektaşlarımız yönetmeliğe 

ve yasanın çeşitli hükümlerinin 

uygulamada nasıl olacağı, ne anlam 

taşıdığı, üyelerimizin bu süreçte 

yapmaları gereken hususlar, yetki ve 

sorumluluklar, sınav, lisans verilmesi, 

Lisanslı büronun açılması, Lisaslı Büro 

sayısı, nerelerde hangi yoğunlukta 

açılabilecekleri, denetimi vb. 

konularda soruları gündeme getirdiler. 

Foruma katılan konuşmacılar sorulara 

açıklama ve yanıt vermeye çalıştılar. 

Karşılıklı bilgi alışverişinin yaşandığı 

Forum‘un Haziran sıcağına inat yararlı 

olduğu, verimli geçtiği katılımcılar 

tarafından ifade edildi.

Meslektaşlarımızın haklarının 

korunması, haksız rekabet ortamının 

yaratılmaması ve tekelleşmeye 

yol açılmaması için Lisanslı Harita 

ve Kadastro Mühendisleri ve 

Büroları Yönetmeliği için özellikle 

hassas davranıldığını belirten 

Zengin, yönetmeliğin uygulamaya 

geçirilmesinde meslektaşlarımızın 

katılımının önemini vurguladı. Zengin, 

özetle meslekle ilgili tüm yasal 

düzenlemeler ve uygulamalarda 

katılımcılığın ve üretkenliğin ön plana 

çıkması gerektiğine dikkat çekerek 

sözlerini bitirdi.

“Tapu Planları Tüzüğü ve 
Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları” 
konulu Forum 12 Temmuz 
2008 tarihinde Eskişehir‘de 
Odamız Ankara Şubesi 
yürütücülüğünde yapıldı.

Forum açılışında Şube Başkanı Halil 

AKDENİZ ve Oda Genel Başkanı Ali 

Fahri ÖZTEN birer konuşma yaptılar. 

Forum‘a TKGM İç Denetim Birimi 

Başkanı Yener KARATAŞ, önceki 

dönem Oda Başkanı Hüseyin ÜLKÜ 

ve Oda Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 

konuşmacı olarak katılırken Forum‘un 

yürütücülüğünü Şube Başkanı Halil 

AKDENİZ yaptı.

AKDENİZ açılış konuşmasında, bir 

mesleki örgütlülük olan Odamızın 

üyelerimizin gelişen teknolojiyi 

yakalaması ve bilgilendirilmesi 

konusunda da meslektaşlarımıza 

ulaşılması gerektiğini ve meslek 

alanımızda yapılan mevzuat 

değişikliklerden ve bu değişikliklere 

kapsamında yürütülecek olan 

bilgilendirme toplantılarının 

gerekliliğinin altını çizdi. Gerek Tapu 

Planları Tüzüğü gerekse Lisanslı 

Ölçme Büroları konularının gündemde 

olduğu bu süreçte üyelerimizin 

bilgilendirilmesinin önemini ele aldı

Sayın Oda Başkanı A.Fahri ÖZTEN 

konuşmasında; Odamızın yapmış 
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olduğu etkinlik ve çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra 2B alanları, 
Mera alanları ve Toplulaştırma 
Tüzüğü gibi konularda da Oda‘nın 
çalışmalarını özetleyen ÖZTEN; 
Lisanslı Bürolara ilişkin yönetmeliğin 
yayınlamasıyla Şubelerimizde kısa süre 
içinde panel-forumlar gerçekleştirilerek 
üyelerimizden gelecek görüş ve 
önerilerin yönetmeliğin uygulanmasına 
ilişkin karar alma süreçlerinde önemini 
vurgulayarak Eylül ayı içerisinde 
tüm şubelerimizde bu etkinliklerin 
tamamlanmasını planladıklarını ifade 
etti. 

TKGM İç Denetim Birimi Başkanı 
Yener KARATAŞ konuşmasında Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Yönetmeliği hakkında teknik 
bilgiler sundu. Yönetmelikte yer alan 
Lisanslı Büro Komisyonunun ve alt 
Komisyonlarının kurulduğunu ve 
çalışmalarının başladığını belirten 
KARATAŞ yönetmeliğin uygulanması 
aşamasında yaşanabilecek sıkıntılar 
olabileceğini ve bu sıkıntıları daha 
az yaşanması için Lisanslı Büro 
Komisyonuna düşen görev ve 
sorumlulukları açıkladı. LİHKAB 
uygulamasının yasalaşmasından 
bugüne kadar geçen üç yıllık zaman 
dilimini değerlendiren KARATAŞ, 
LİHKAB‘ın nasıl uygulanacağı, 
LİHKAB yönetmeliğinin içeriğinin 
ne olduğu konularını ayrıntılarıyla 
katılımcılara açıkladı. Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Yönetmeliğinin hazırlık 
çalışmalarında üye ve şubelerimizden 
gelen görüş ve önerilerin rapora 
dönüştürülerek bu görüşlerin TKGM 
ile yapılan toplantılarda ele alındığını 
, uygulamada bazı sıkıntıların 

gündeme gelebileceğini ifade ederek, 
özellikle tekelleşmenin yaşanmaması 
Odanın bu sürecin takipcisi olacağını 
vurguladı.

Forumun ikinci kısmı soru cevap 
şeklinde gerçekleşti. Lisanslı Bürolar 
ile başlayacak olan yeni süreçte TKGM 
çalışanlarının durumu ve büroların 
uygulama alanları ile ilgili sıkıntılar 
ele alındı. Tekelleşme konusunun 
önemini vurgulayan üyeler Odanın 
bu durum karşısında nasıl bir tutum 
takınacağı sorusu üzerine ÖZTEN; 
üyelerin meslektaşlarımızın haklarının 
korunması, haksız rekabet ortamının 
yaratılmaması ve tekelleşmeye 
yol açılmaması için Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Yönetmeliği için özellikle hassas 
davranıldığı, denetimin sıkı bir 
şekilde yapılması gerektiği, ayrıca 
uygulamadan hareketle TKGM 
ile görüşmeler yapılarak yasa 
değişikliğine gidileceği konuşmacılar 
tarafından belirtildi.

Trabzon Şubemizce “ 
Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
ve Tapu Planları Tüzüğü “ 
konulu Forum 19 Temmuz 
2008 tarihinde Trabzon 
şubemizde gerçekleştirildi.

HKMO Trabzon Şubesi Başkanı Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU forumun 
yürütücülüğünü yaptığı forumda  
HKMO Genel Başkanı A.Fahri 
ÖZTEN,  HKMO Kırsal ve Kentsel 
Alan Düzenleme Komisyon Başkanı 
Hüseyin ÜLKÜ ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür yardımcısı  Nihat ŞAHİN  
konuşmacı olarak katıldı.

YOMRALIOĞLU açılış konuşmasında; 
üyelerimizin gelişen teknolojiyi 
yakalaması ve bilgilendirilmesi 
konusunda meslek alanımızda yapılan 
mevzuat değişikliklerden ve bu 
değişikliklere kapsamında yürütülecek 
olan bilgilendirme toplantılarının 
gerekliliğinin altını çizdi. Gerek Tapu 
Planları Tüzüğü gerekse Lisanslı 
Ölçme Büroları konularının gündemde 
olduğu bu süreçte üyelerimizin 
bilgilendirilmesinin önemini ele aldı.

Oda Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN 
açılış konuşmasında; Türkiye‘nin 
aydın ve eğitimli insanları olarak, 
ülkemizin ve insanlarımızın ortak 
sorunları üzerinde görüşlerimizi 
yılmadan açıklamayı sürdüreceğiz. 
Özten, iç ve dış borcu 600 milyar 
dolarlar seviyesine çıkmış bir ülkenin 
ekonomik yönden bu bağımlılığı ister 
istemez siyasi alanda da bağımsızlığını 
olumsuz etkileyeceğini söyledi. 44 
milyon metrekareden 12 milyon 
metrekareye kadar düşen mera 
alanları ve ormanlık alanların hızla 
katledilemeye devam ettiğini, 480 
bin hektar 2B alanlarının satılarak 
bütçeye 25 milyar dolar gelir getirmesi 
yönünde düşünülen yasa değişikliğine 
karşı olduklarını ifade etti. ÖZTEN 
konuşmasında Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve büroları hakkında 
Oda görüşlerini de dile getirdi.



43Ekim 2008

Sayın  ÜLKÜ, “Tapu Planları Tüzüğü” 
ile önümüzdeki dönemde meslek 
alanımıza yönelik olarak Tüzüğü 
eklenen yeni tanımlar ile meslek 
alanında gerçekleştirilen yeni açılımları 
ele aldı ve tüzük çalışmalarında 
Odamızın verdiği katkı ve desteği 
dile getirerek Danıştay 1. Dairesinde 
yapılan toplantılarına Odamızın katkı 
verdiğini belirtti.

Nihat ŞAHİN konuşmasında; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına 
yönetmeliğin detaylarından bahsetti. 

Forumun ikinci kısmı soru cevap 
şeklinde gerçekleşti. Lisanslı Harita 
Kadastro Büroları ile başlayacak olan 
yeni süreçte TKGM çalışanlarının 
durumu ve büroların uygulama 
alanları ile ilgili sorunlar ele alındı. 

“Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları” 
Forum‘u Antalya Şubemizde 
gerçekleştirildi. 

16 Ağustos 2008 tarihinde Antalya 
Şubemizin yeni hizmet binasında 
gerçekleşen forumun yürütücülüğünü 
Antalya Şube Başkanı İlhami OKUDAN 
yaptı. Forum‘a Genel Başkan Ali Fahri 
ÖZTEN ve TKGM Teftiş Kurulu Başkanı 
Hüseyin KAVLAK konuşmacı olarak 
katıldı.

Forum‘un ilk bölümünde sayın Hüseyin 
KAVLAK LİHKAB yasası ve yönetmeliği 
hakkında bilgilendirme yaptı. 
Yönetmelik kapsamında oluşturulan 
komisyon çalışmaları ve gelişmeleri 
özetledi. Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN  yaptığı sunumda, meslek 
alanımıza yönelik gündeme gelen 
yasa ve ikincil mevzuat düzenlemeleri 

ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 
son yıllardaki meslek alanımıza ilişkin 
ihaleli işlerin yaklaşık maliyetleri, ülke 
genelinde talebe bağlı Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
hizmetlerinde işlem sayısı ve hacmi, 
üyeler hakkında istatistiki veriler 
ve bu verilerden hareketle sürecin 
değerlendirmesini yaptı. Ayrıca LİHKAB 
düşüncesinin hangi yıllarda ve hangi 
amaçla nasıl gündeme geldiğini; yasa 
ve yönetmelikle getirilmek istenen 
yapılanmayı anlattı.

Forumun ikinci kısmı katılımcılardan 
gelen sorular doğrultusunda, Tüzük 
ve Yönetmeliğin daha detaylı 
tartışılmasına olanak sağladı. Forumun 
ikinci kısmının, konular hakkında 
bilgi sahibi olunmasına büyük katkı 
sağladığı belirtildi.

Çanakkale / Bursa’da Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Tapu Planları 
Tüzüğü, Mesleki Konular 
bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN , Bursa Şube Başkanı Celil 
ÇOLAK ve  Bursa Yönetim Kurulu 
Üyemiz Necmettin KIRTAŞ’ın katılımı 
ile Çanakkale’de gerçekleştirildi. 
Çanakkale ve civarı il ve ilçelerdeki 
meslektaşlarımıza Tapu planları 
Tüzüğü, LİHKAB ve yerel mesleki 
problemler konusunda bilgi verildi.

Oda Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN  
konuşmalarında özetle; Oda Genel 
Merkez ve Şubelerimizce yürütülen 
mesleki, sosyal ve diğer etkinliklere 
yönelik bilgiler verdi. Lisanslı Bürolara 
ilişkin  üyelerimizden gelecek 
görüş ve önerilerin, yönetmeliğin 
uygulanmasına ilişkin karar alma 
süreçlerinde önemini vurgulayan 
sayın ÖZTEN, Tüzük ve Yönetmelik 
hakkında Oda görüşlerini aktardı 
tüm şubelerimizde bu etkinliklerin 
tamamlanmasını planladıklarını ifade 
etti.
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2. Kadastro Kongresi, Türkiye 
kadastrosunun yenilenme süreci 
ve meslek alanımıza yönelik yasal 
değişiklikler hakkında özet bilgi 
veren Sayın ÖZTEN, ülkemizdeki 
gelişmeleri yakından izlediklerini, 
basın açıklamaları ile üyelerimizi 
ve kamuoyunu bilgilendirmeye 
çalıştıklarını dile getirdi.  

Forumların ikinci bölümleri soru-yanıt 
şeklinde gerçekleştirildi. Forumlara 
katılan meslektaşlarımız yönetmeliğe 
ve yasanın çeşitli hükümlerinin 
uygulamada nasıl olacağı, ne anlam 
taşıdığı, üyelerimizin bu süreçte 
yapmaları gereken hususlar, yetki ve 
sorumluluklar, sınav, lisans verilmesi, 
Lisanslı büronun açılması, Lisaslı Büro 
sayısı, nerelerde hangi yoğunlukta 
açılabilecekleri, denetimi vb. 
konularda soruları gündeme getirdiler. 
Forumlara katılan konuşmacılar 
sorulara açıklama ve yanıt vermeye 
çalıştılar. Karşılıklı bilgi alışverişinin 
yaşandığı Forumların yararlı olduğu, 

verimli geçtiği katılımcılar tarafından 
ifade edildi. 

LİHKAB İstanbul’da yapılan 
Forumda tartışıldı!

17 Ekim 2008 tarihinde HKMO 
İstanbul Şubemizce Makine 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Konferans salonunda  düzenlenen 
LİHKAB konulu  foruma Genel Merkez 
adına Genel Başkan     A. Fahri 
ÖZTEN  , 2. Başkan F.Yaşar ÇETİNTAŞ 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Timur Bilinç 
BATUR katıldı. Foruma konuşmacı 
olarak TKGM İstanbul Bölge Müdürü 
Adnan CEVHER, LİHKAB Komisyon 
üyesi Doç. Dr. Hülya DEMİR ve özel 
sektörden Ahmet İPEKÇİ katıldılar. 
Açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Şube Başkanı M.Tevfik ÖZLÜDEMİR’in 
ardından  Genel Başkanımız  A.Fahri 
ÖZTEN yaptığı konuşmasında, 
LİHKAB’ın süreci, Oda bakışı ve güncel 
konulara ilişkin  değerlendirmeler 
yaptı. Daha sonra Foruma geçildi. 
Oturumu yöneten HKMO İstanbul 
Şube  Sekreteri Mehmet HIŞIR Şube 
faaliyetlerini özetledi ardından 
forumun işleyiş şeklini belirtti. Forumda 
ilk konuşmayı yapan TKGM İstanbul  
Bölge Müdürü Adnan CEVHER,  
LİHKAB Yönetmeliği ve kadastro 
yaklaşımları konusunda bilgiler verdi. 
Ardından söz alan Doç. Dr. Hülya 

DEMİR aynı zamanda komisyon üyesi 
sıfatıyla sınav yöntemi ve içerikleri 
hakkında detaylı bilgiler verdi ve son 
gelinen sürece ilişkin açıklamalar yaptı. 
Forumun son  konuşmacısı olarak 
Ahmet İPEKÇİ ise İstanbul ölçeğinde 
özel sektör sorunları, konuya bakışları, 
lisanslı büroların yıllık maliyetleri, iş 
hacimleri ve sayısal değerlendirmeler 
içerikli bilgiler vererek konuya farklı 
bakış açısı getirdi.

Verilen aranın ardından  tartışma, 
soru-yanıt ve katkının yer aldığı 
Forumun ikinci bölümüne geçildi.   
Bu bölümde katılımcılardan gelen 
sorular ve görüşler ile konuşmacılar 
konuya açıklık getirdiler. Forumda 
gündeme getirilen soruların Oda 
yönüyle ilgili bölümleri başta olmak 
üzere ve genel değerlendirmeyi 
de içerecek şekilde, Oda başkanı 
A. Fahri ÖZTEN bütünlüklü bir 
açıklama getirdi. Konunun daha iyi 
anlaşılması, Odamız tarafından bu 
süreçlerde yapılan mücadelelerin 
üyelerimize ve kamuoyuna 
aktarılması açısından yararlı ve 
anlamlı geçen Forumun sonunda 
LİHKAB konusunda sektörümüzün 
beklentileri, yaşanabilecek olası 
sorunlar çerçevesinde bilgilendirme ve 
paylaşım süreci yaşandı. Forumda dile 
getirilen görüş ve önerilerin LİHKAB 
Komisyonuna iletilmesinin önemine 
vurgu yapıldı.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak; “5368 sayılı Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları” hakkında yasa ve 
05/05/2008 tarihli 26867 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
ilgili yönetmeliğin uygulanması 
çerçevesinde yapılan çalışmalar ile 
diğer gelişmeleri değerlendirmek 
üzere Şubelerimizde ve çeşitli illerde 
toplantı ve forumlar düzenlemektedir.

Bugüne değin İzmir, Adana, 
Trabzon, Ankara -(Eskişehir), 
Bursa -(Çanakkale) ve Antalya 
Şubelerimizde üyelerimizin katılımıyla 
düzenlenen Forumlarda önemli 
hususlara vurgu yapılmıştır. Söz 
konusu bu önerilerin yönetmelik 
çerçevesinde oluşturulan Lisanslı Büro 
Komisyonuna iletilmesinin yararlı 
olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda 
aşağıda belirtilen konu başlıklarının 
öne çıktığı görülmüştür. 

1. Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolarına ilişkin 
böyle bir düzenlemeye neden 
gereksinim duyulmuştur? Geneli 
üzerinden bakıldığında böyle bir 
düzenlemeye gidilmeden tıpkı 
ifraz, imar uygulaması, yola 
terk gibi hizmetler çerçevesinde 
Aplikasyon, Cins değişikliği, 
Birleştirme işlemlerinin Serbest 
Çalışan Harita ve Kadastro 

Mühendislerince yerine 
getirilebileceği, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün kontrol 
hizmetlerini yürütebileceği 
şeklinde bir düzenleme yapılması. 

2. Yasada belirtildiği üzere 
Lisans alan Harita Kadastro 
Mühendisinin diğer Serbest 
Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerini de yapabileceğine 
göre; 

a) Halen Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasına kayıt 
ve tescili bulunan ve aktif 
olarak Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Hizmetlerini 
yürüten büro sayısının 2300 
civarında olduğu,

b) Kadastrodaki işlem sayısı 
dikkate alınarak yetki verilecek 
büro sayısının çok kısıtlı 
olması nedeniyle (yaklaşık 
450-500 civarında) Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Büroları (SHKMMB) 
ile Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisi ve Büroları arasında 
çok ciddi sıkıntıların gündeme 
gelebileceği,

c) Taşınmaza ilişkin Yer 
Gösterme, Aplikasyon işlemi 
nedeniyle Lisanslı HKM ve 
Bürolarına yapılan bir başvuru, 

daha sonra söz konusu 
taşınmaza ilişkin Halihazır 
Harita, İmar Uygulaması, İfraz, 
TUS vb. hizmetleri de aynı 
müellifin adına kayıtlı SHKMM 
Bürosu tarafından yürütüleceği 
tartışmaya yer bırakmayacak 
kadar açık olduğunun 
şimdiden görülmesi gerektiği,

d) Böyle bir süreç içerisinde 
Lisanslı HKM ve Bürolarının 
tekelleşeceği ve diğer SHKMM 
Bürolarının sıkıntı yaşamasına 
ve kapanmasına neden 
olacağı,

e) Tekelleşmenin önüne 
geçebilmek için lisans alan her 
HKM’nin istediği yerde hiçbir 
kısıtlama olmaksızın Lisanslı 
Harita Kadastro Bürosunu 
açabilmesinin önem içerdiği,

f) Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolarının, 
nüfus, coğrafi yapısı ve 
özellikle etkinlik sahası 
içerisindeki Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik SHKMM Büroları 
dikkate alınarak olabildiğince 
sayısının arttırılmasının ara bir 
çözüm olabileceği, 

3. Diğer bir yaklaşımla Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendislik 

RAPOR
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında 

Kanun Ve Yönetmeliğine İlişkin Düzenlenen “Forum”larda Öne Çıkan Görüşler 
Rapor Haline Dönüştürülerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne İletildi
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Bürolarının yetki ve sorumlulukları 
dışında diğer serbest HKMM 
Hizmetlerini yapmamaları 
yönünde bir düzenlemeye 
gidilmesi,

4. Ücret tarifelerinin hazırlanmasında 
Oda Birim Fiyat ve Cetvellerine 
özen gösterilmesine,

5. Kadastro paftalarının yaklaşık 
olarak 2/3’sinin sayısal olmadığı, 
grafik olduğu ve  uygulama 
yönünden sorunlar içerdiği 
değerlendirildiğinde, Lisanslı 
Büroların belirtilen hizmetleri 
yapmasında teknik ve hukuksal 
olarak çok büyük zorluk ve 
sıkıntılar yaşayacakları bu gibi 
yerlerde uygulama yeteneklerinin 
neredeyse olmadığı, Bu nedenle; 
Söz konusu uygulamanın sayısal 
kadastrosu yapılmış olan bir 
bölgede pilot uygulama yapılması 
ve sonuçların irdelenmesi,

6. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nden ayrılanlar son 
iki yıl içinde görev yaptıkları 
müdürlüklerin yetki alanlarında 
üç yıl süre ile Lisanslı Büro 
açamayacaklarına ilişkin 
hüküm Lisanslı Büroların yetki 
ve sorumlulukları ve niteliği 
yönünden bakıldığında dayanak 
alındığı 2531 sayılı yasa ile 
örtüşmemekte, Anayasanın 10, 13 
ve 48 inci maddelerine aykırılık 
taşımakta olup, iptal edilmesi,

7. Lisans sınavı başvurusu, lisans 
verilmesi ve lisanslı büro açılması 
hükümleri incelendiğinde; Başvuru 

tarihi itibariyle mesleğinde beş 
yılını dolduranların başvuru 
yapabilecekleri, lisans alan ve 
lisanslı büro açanların 67 yaşına 
kadar bu yetki ve sorumluluğu 
taşıyacakları görülmektedir. 
Bilindiği üzere ilk kez yapılacak 
başvuru ve sınav sonrası lisans 
verilmesi ve Lisanslı Büroların 
açılması tamamlandığında, 
bundan böyle yeniden başvuru, 
sınav, lisans verilmesi ve lisanslı 
büro açılması işlemleri, (ilk 
sınavda belirlenecek olan yedek 
listeninde bitirilmesi sonrası) boş 
bulunan bölgeler için geçerli 
olacağı dikkate alındığında; 
ilk başvuru tarihinde meslekte 
beş yılını doldurmayanlar, yeni 
mezunlar ve bir şekilde sınava 
katılamayanların lisanslı büro 
kapsamındaki işlemleri yapmaları 
olanaksız hale gelecektir. Bu 
tür bir sınıflamanın anayasaya 
aykırılık içerdiğinin görülmesi, 

8. Başvuru, sınav, lisans verilmesi ve 
yerleştirme işlemlerinde izlenecek 
yol, yöntem ve gerçekleştirilen 
çalışmalar; şeffaf olmalı ve 
asla şüphe, endişe ve olumsuz 
yorumlara meydan vermeyecek 
şekilde olmalı, kişi ve kurumlar 
yıpratılmamalı,

9. a) İmar uygulaması, İfraz  
işlemleri, Toplulaştırma vb. gibi 
mülkiyete yönelik mühendislik 
hizmetlerini yerine getiren SHKMM 
Bürolarının yine bu çerçevede 
görülen Birleştirme işlemleri, Cins 
Değişikliği vb. hizmetleri yerine 

getirmesinde herhangi bir yasal 

kısıtlama olmaması gerektiği, 

dolayısıyla bu hizmetlerin Lisanslı 

Harita Kadastro Bürosu yetki ve 

sorumluluğu içerisine alınması 

ve bu hizmetleri yapabilmek 

için “Lisans” alınması ve benzeri 

işlemlerin zorunluluk haline 

getirilmesi serbest çalışanlar 

arasında bölünmeler ve sınıflar 

yaratacağından Anayasanın eşitlik 

ilkesine aykırılık içerdiği,

b) Belirtilen nedenler çerçevesinde 

uygulamadan hareketle, 5368 

sayılı Yasanın Anayasaya aykırılığı 

yönünde değerlendirmeler dikkate 

alınarak yargı sürecine gidilmesi,

c) Üyelerin haklarının korunması, 

geliştirilmesi, mesleğimizin 

önünün açılması, bilim ve 

teknoloji ile buluşturulması, 

toplum ve ülke kalkınması 

yönünde çalışma yapmakla 

yükümlü olan Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odasının, Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendislik 

Bürolarına ilişkin yargı sürecinin 

başlatılmasında, takip edilmesinde 

üzerine düşen görevini yapması,

10. Belirtilen görüş, öneri ve 

eleştirilerin TKGM’ne iletilmesinin 

ve gereğinin yapılmasını talep 

edilmesi,

 şeklindedir.  

Yukarıda anılan Forumlarda öne 

çıkan görüş ve öneriler özetlenmiş ve 

rapor haline getirilmiştir. 



47Ekim 2008

Odamız ile Erciyes Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü ve İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümüyle ortaklaşa 
düzenlenen “2. Uzaktan Algılama ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu”  
13 - 15 Ekim 2008 tarihleri arasında 
Kayseri’de yapıldı. Üç gün süren 
Sempozyumda 11 Oturum, 60 adet 
sözlü sunum ve 53 adet Poster sunum 
yer aldı. Farklı üniversitelerden bilim 
insanı, akademisyen ve araştırmacı, 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektörden mühendis ve uzmanlar ile 
öğrencilerin katıldığı sempozyumun 
açılışı müzik dinletisi ile başladı. 

250 civarında katılımcının yer aldığı 

açılışta; Erciyes Üniversitesi (EÜ) 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölüm Başkanı ve Sempozyum 

Düzenleme Kurulu eş başkanı Doç.

Dr. Erkan BEŞDOK, Sempozyum 

Düzenleme Kurulu eş başkanı Prof. Dr. 

Derya MAKTAV, HKMO Genel Başkanı 

Ali Fahri ÖZTEN, Mühendislik Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Kerim GÜNAY, EÜ 

Rektörü Prof.Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR 
birer konuşma yaptılar. 

Açılış konuşmalarında özetle; Söz 
konusu etkinliğin birincinin 2006 
yılında İTÜ de yapıldığı, ikincinin 

EÜ de gerçekleştirilmekte olduğu 

ve bundan sonra iki yılda bir olmak 

üzere başka bir üniversitemizle 

ortaklaşa düzenleneceği, bu etkinlikle 

Uzaktan Algılama ve CBS nin önemi, 

çalışma alanları ve gereksinimi, diğer 

meslek disiplinleri ile ortak çalışma 

alanları ve birlikte üretim sürecinin 

önemi, AR-GE çalışmaları, özel 

sektör ile ilişkiler, bilimsel çalışmalar 

ve paylaşım, nitelikli eğitim ve 

nitelikli insan gücünün yaratılması 

vb. konulara değinildi. Açılış 

konuşmalarının ardından oturumlara 

geçildi.

2. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU YAPILDI
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Erciyes Üniversitesinde 2004 
yılında eğitime başlanılan Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümümüzün; geniş katılımlı böyle 
bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği 
yapması hem öğretim üyelerini 
hemde öğrenci arkadaşlarımızı 
heyecanlandırdığı gözlemlendi. 
Oldukça sıcak yaklaşımları ve candan 
ev sahipliği yapmaları yanında bu 
etkinliğe iyi hazırlandıkları bilimsel 
ve sosyal düzenlemelerde kendini 
göstermekteydi.

Sempozyumun açılışında konuşma 
yapan Oda başkanımız A.Fahri 
ÖZTEN ‘in açılış konuşmasının tam 
metnini aşağıda veriyoruz.

“Sayın Rektör, Sayın Dekan, Değerli 
Bölüm Başkanları ve hocalarım, 
Odamızın değerli yöneticileri, Sayın 
Kadastro Bölge Müdürüm, değerli 
meslektaşlarım, sevgili öğrenci 
arkadaşlar, sizleri HKMO adına sevgi 
ve saygı ile selamlıyorum.

Erciyes Üniversitesi JFMB, İTÜ-
JFMB ve Odamızca Ortaklaşa 
düzenlenen “ 2.Uzaktan Algılama 
ve CBS Sempozyumu”nun bilim 
adına, mesleğimiz adına ve ülkemiz 
adına başarılı geçmesini diliyorum. 
Sempozyumun hazırlanmasında 
ve gerçekleşmesinde emeği ve 
katkısı geçen herkesi, başta bu 
etkinlikte bizlere ev sahipliği 
yapan EÜ Rektörlüğüne ve Bölüm 
başkanlığımıza ve hocalarımıza 
teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, sevgili konuklar; 

Son günlerde Güneydoğu bölgemizde 
yaşanan saldırıları kınadığımızı 

belirtmek istiyorum. Terör ve şiddetin 
çözüm olmadığını bir kez daha ifade 
ediyoruz. Bu coğrafyada terör her 
yerde ölüm, şiddet, göz yaşı ve korku 
yaratmaktadır. Yıllardır ölümden, 
acıdan ve gözyaşından başka hiçbir 
şey getirmeyen çatışma, saldırı ve 
gerilimler son günlerde giderek 
tırmandırılmaktadır. Bu saldırılarda 
yaşamını kaybedenlerin acısını 
yüreğimizde hissediyor ve ailelerine 
başsağlığı diliyoruz. Bölgede barış, 
Türkiye‘de barış ve dünyada barışı 
savunan biz mühendis mimarlar 
silahların konuştuğu yerde defalarca; 
barışın sesinin duyulamayacağını 
dile getiriyoruz. Bir kez daha 
yineliyoruz ki; sıkılan her kurşun, 
atılan her bomba, patlayan her 
mayın ülkemizdeki barış içinde bir 
arada yaşama umuduna vurulan 
bir darbedir. Yaratılmaya çalışılan 
kin, nefret, ırkçılık ve şovenizmle, 
toplumu birbirine düşman etmek ve 
şiddet uygulamalarını meşrulaştırmak 
kardeşliği, demokrasiyi, huzur 
ve barış içinde birlikte yaşamayı 

çıkmaza sürüklemektedir. 
Demokrasiye sırt çevirme 
girişimlerinin çözüm olmadığını bir 
kez daha ifade ediyoruz. 

Diğer taraftan kapitalist küreselleşme 
sürecinde yaşanılan global mali 
kriz dünyayı etkisi altına almıştır. 
Uygulanmakta olan neo-liberalizm’in 
hızla zemin kaybetmekte olduğunu 
görüyoruz. Mali krizle 20 trilyon 
doların havaya uçtuğu, 50 binin 
üzerinde şirket ve kuruluşun çöktüğü 
belirtiliyor. Yaşanılan bu krizin 
ülkemizi de etkilemekte olduğu 
dolayısıyla acil önlemlerin alınması 
yönünde taleplerin yükseldiğini 
görüyoruz. Yapılacak müdahaleler 
sonucu faturanın yine halka mal 
edileceği, eğitim, sağlık gibi bir 
çok alanda bütçe kısıtlamalarına 
gidileceği şimdiden görülmelidir. 

Değerli katılımcılar

Odamız, kuruluş yılı 1954’ten bu 
yana, ülkeyi, dünyayı ve yaşamı 
tanıyan, algılayan, anlayan, 
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sorgulayan, bilimin ışığında ve 
ortak akılla mesleki alanlarımızdan 
hareketle politikalar oluşturarak 
ve geliştirerek yaşama sunan bir 
anlayış içerisindedir. Odamız, 
mühendisliği, mimarlığı, bilimi ve 
tekniği kamu ve toplum yararına 
ve ülkenin sanayisinde, tarımında, 
sanat ve kültürünün gelişmesinde 
etkin olarak kullanılması gerekliliğini 
ifade etmektedir. Bilimin ve tekniğin 
gelişmesi, özgürleşmesi, paylaşımı ve 
insanlık yararına kullanılması temel 
ilkelerimiz arasında yer almaktadır. 

Odamız meslek alanımızla ilgili 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
yakından izlemekte, bu çerçevede 
başta üniversiteler ve uygulayıcı 
kurum ve kuruluşlar ile panel, 
seminer, sempozyum ve kongreleri 
ortak düzenlemektedir.

Sevgili katılımcılar,

Çağımızda bilgi hızla yer 
değiştirmektedir. Kullanıcıların, 
kişilerin, kurum ve kuruluşların buna 
erişimi, olanak ve araçları da her 
geçen gün daha da artmaktadır. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri; veri ya 
da bilginin “etkin” bir biçimde 
yönetilmesi için tasarlanmış, 
bilgisayar destekli sistemlerdir. 

Günümüzde coğrafi bilgi, değişik 
karar verme süreçlerinde etkin olarak 
kullanılmaktadır. Çünkü coğrafi bilgi, 
hem çevresel faktörlerin daha iyi 
anlaşılmasında temel unsur olarak 
ele alınmakta hem de planlama 
kararlarının toplum üzerindeki 
etkilerinin gösterilmesinde bir aracı 
olarak görülmektedir. Coğrafi verinin 
toplanması için çok büyük kaynaklar 
harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
bu tür harcamalara ayrılan bütçe 
gelişmekte olan ülkelerdekilere 
oranla çok daha fazladır ve her 
geçen gün artmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri, farklı 
disiplinlerin bir arada ürettiği ve 
global sorunlara sistem yaklaşımı 
çerçevesinde çözümler bulmayı 
amaçlayan bir araç olarak, 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
CBS, mekana ilişkin verinin 
planlanmış bir sistematik içerisinde 
toplanmasına, yönetilmesine ve 
sürdürülmesine tüm bu aşamaların 
sonucunda da söz konusu veriden 
yararlı bilginin çıkarımına olanak 
tanır. Bütün bilgilerin %80 ininin 
mekan/konum bilgisi içerdiği, dünya 
genelinde kabul edilen bir olgudur. 
Bu nedenledir ki CBS’leri bugün, afet 
yönetiminden tarıma, ormancılıktan 
arkeolojiye, çevresel kaynakların 

yönetiminden turizme, kırsal ve 
kentsel gelişime kadar çok geniş bir 
yelpazede kullanılmaktadır. 

Günümüzde mühendislik 
hizmetlerinin üretiminde farklı meslek 
disiplinleri ile birlikte çalışarak üretim 
yapılmaktadır. Meslek alanımızda 
klasik haritacılık uygulamaları 
dışında bir çok farklı alanda CBS 
uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Değerli katılımcılar, sevgili öğrenci 
arkadaşlar

Odamız; CBS nin her yönüyle 
tanıtımı amacıyla 2001 yılından 
buyana her yıl kasım ayında CBS 
Günleri Etkinlikleri, Sempozyumlar 
düzenlemektedir. Son olarak TMMOB 

adına sekretaryası Odamızca 
yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 2007 yılında 
Trabzon‘da gerçekleştirilmiştir. Bu 
yılda Odamız TMMOB adına aynı 
kongreyi İzmir‘de gerçekleştirecektir. 

Kuşkusuz, ülkemizde CBS alanındaki 
en büyük eksiklerden biri olan 
yasal alt yapının oluşturularak 
ulusal ölçekte kurumsal bir yapıya 
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kavuşturulması ile gerek bu 
uygulamaların kullanımını daha da 
yaygınlaştıracak, gerekse uygulama 
birliğinin sağlanması nedeniyle 
şimdiye kadar gerçekleşmesi 
gecikmiş olan niteliksel bir sıçrama 
yaratacaktır. Yasal düzenlemelere 
bakıldığında Belediye yasasında 
yapılan değişiklikle CBS ve Kent Bilgi 
Sistemleri’nin Kurulması görevleri 
Belediyelere verilmiştir. Diğer taraftan 
3402 sayılı kadastro kanununda 
yapılan değişiklikle Mekansal 
Bilgi Sistemleri’nin alt yapısının 
hazırlanması TKGM’ne verilmiştir. 
Yine 2005 yılında Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yayımlanan BHHBÜY‘nin 
amaç ve kapsam bölümünde 
Mekansal Bilgilerin altyapısının 
oluşturulması ve standartları 
konularına yer verilmiştir. Ancak bu 
düzenlemeler eksiktir ve genişletilmesi 
gerekmektedir.

Bu kapsamda Odamızın da içerisinde 
yer aldığı kamuda, ulusal düzeyde 
ele alınan e-Dönüşüm Türkiye Projesi, 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi (TAKBİS) gibi çalışmalar ön 
plana çıkmaktadır. İçeriği benzer 
olmakla birlikte başta Ulusal 
Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) 
olmak üzere giderek Ulusal-Mekansal 
Bilgi Altyapısı (UMBA), Ulusal 
Mekansal Veri ve Bilgi Altyapısı 
(UMVEBA) gibi çeşitlenen isimlerle 
anılmaya başlayan Ulusal Coğrafi 
Veri Altyapısının oluşturulması 
ve Stratejileri‘nin belirlenmesi 
gereklidir ve bu konudaki çalışmalar 
desteklenmelidir. Odamız bu 
çalışmalara her türlü desteği 
vermektedir ve vermeye devam 
edecektir.

Akademik çevrelerden farklı olarak, 
CBS altyapısını kurmayı hedefleyen 

kurum ve kuruluşların Yeniden 
Yapılanmayı yol haritalarına almaları 
artık bir zorunluluktur ve CBS 
uygulamalarını hayata geçirmeye 
çalışan kurumların projenin başarısını 
etkileyecek böylesi önemli bir 
noktayı gözden kaçırmamaları 
gerekmektedir. 

CBS‘nin uygulanması ve 
sürdürülmesinde en önemli etken 
sistemin temel bileşenlerinden biri 
olan veri‘nin hızlı ve ekonomik 
olarak temini ve periyodik olarak 
güncellenmesi gereksinimidir. İşte 
bu noktada çeşitli özelliklerde 
verinin uydu teknolojisi kullanılarak 
toplanmasını ve işlenmesini kapsayan 
ve diğer meslek disiplinleriyle ortak 
çalışma konularımız ve araştırma 
alanlarımızdan biri olan Uzaktan 
Algılama tekniği çok önemli bir 
ihtiyacı tek başına karşılamaktadır. 

Son yıllarda uydu teknolojilerindeki 
olağanüstü gelişimin sonucunda 
daha da yaygın olarak kullanılmaya 
başlayan Uzaktan Algılama, 
mesleğimiz açısından oldukça 
önemli bir uygulama alanıdır. 
Günümüzde tarım, ormancılık, afet 
yönetimi, yerbilimleri, kentleşmenin 
izlenmesi, oşinografi, hidroloji 
vb. bir çok alanda uzaktan 
algılama uygulamalarından 
yararlanılmaktadır. Yine CBS ve 
Uzaktan Algılama teknolojilerinin 
entegrasyonu, meslektaşlarımızın 
özellikle farklı disiplinler ile yaptıkları 
çalışmaların temel bileşeni olarak 
kendini göstermektedir. 

Ülkemizde Uzaktan Algılama 
alanında yapılan çalışmalar sadece 
akademik alanda gerçekleştirilen 
ulusal ve uluslararası ölçekteki 
araştırma geliştirme faaliyetleriyle 

sınırlı değildir. Özellikle Doğu Avrupa 
ve Ortadoğu ülkeleri için gereksinim 
duyulan farklı çözünürlükteki uydu 
verilerinin gerek üniversitelerde 
kurulan farklı birimler gerekse 
özel sektörde yapılan çalışmalar 
ile sağlanması ülkemizi bu alanda 
bölgesinde öncü duruma getirmiştir. 

Uzaktan algılama teknolojilerinin 
mesleğimizi yakından ilgilendiren 
başka bir alanı da son zamanlarda 
oldukça sık gündeme getirilen 
uydu görüntülerinden harita 
üretimi konusudur. Ancak harita 
üretim hizmetlerinin Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği‘nde belirtilen standartlar 
çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi 
için uzaktan algılama verilerinin 
yeterliği konusundaki tartışmalar hâlâ 
devam etmektedir. Uydu görüntüleri 
ile, özellikle de kadastral haritalar 
başta olmak üzere büyük ölçekli 
harita üretimi henüz söz konusu 
değildir.

Uzaktan Algılama ve CBS 
konusundaki çalışmalarda son 
zamanlarda çok büyük bir artış 
olmuştur. CBS ve Uzaktan Agılama 
ile ilgili etkinliklerde öncü bir rol 
üstlenen Odamız, bu görevini 
bünyesinde kurduğu bilimsel ve 
teknik komisyonlar, düzenlediği 
ve desteklediği etkinlikler ile 
sürdürmektedir ve sürdürmeye de 
devam edecektir. 

Unutulmamalıdırki “paylaşılmayan 
bilgi verimli değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle 
etkinliğimizin başarılı geçmesini 
diliyor, emeği geçenleri bir kez daha 
kutluyorum. Saygılarımla..”
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HKMO’DAN KISA KISA

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi'ndeki 
Öğrencilerle Piknik 
Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı ve HKMO Ankara 
Şubemizin ortaklaşa düzenlediği 
piknik; Bölüm Başkanı Yar. Doç.
Dr.Tamer BAYBURA, Arş.Görevlileri 
İbrahim TİRYAKİOĞLU, A.Kazım 
TELLİ, HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Örgütlenme Sekreteri 
Ufuk Serdar İNCİ, HKMO Ankara 
Şube II. Başkanı Atakan SERT, 
HKMO Ankara Şube Saymanı Rabia 
SATIR, Afyon İl Temsilcimiz Hazım 
ABİ, Afyonkarahisar İlinde çalışan 
meslektaşlarımız ve yaz okuluna 
katılan bölüm öğrencililerimizin 
katılımı ile 3 Ağustos 2008 Pazar 
günü, Afyon Gazlıgöl civarında 
ormanlık alanda gerçekleştirilmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
İNCİ yaptığı konuşmada; TMMOB 
ve bağlı Odaların kuruluşundan 
bugüne yaşadığı süreçleri, çalışma 

ilkelerini ve TMMOB‘nin dünyaya 
bakışını kısaca özetledikten sonra, 
HKMO‘nun etkinlikleri, Oda üye-
Oda öğrenci örgütlülüğü ile mesleğin 
durumu ve geleceği hakkında 
genç meslektaş adaylarımızı 
bilgilendirmiştir. Atakan SERT ve 
Rabia SATIR, Ankara Şubemize 
bağlı üniversitelerimizle her zaman 
ortak çalışmalarda bulunmak 
istediklerini belirtmişlerdir. Araştırma 
Görevlisi İbrahim TİRYAKİOĞLU 
ise mesleğin tanıtımının önemli 
olduğuna ve Oda üniversite 
ilişkilerinin geliştirilmesinden 
yana olduklarına değinmiştir. 
Afyonkarahisar İl Temsilcimiz 
Hazım ABİ, tüm öğrencilerin; 
Afyon Karahisar İli hakkında, 
mesleği seçim noktasındaki 
kararlarında ve okuldan, Harita 
ve Kadastro Mühendisi mesleğine 
ilişkin beklentileri noktasında 
söz almalarının yararlı olacağını 
söyledikten sonra pikniğe katılan 
öğrenciler , mesleğe ilişkin 
beklentileri, sorunları ve Oda işleyişi 
hakkında merak ettikleri konularda 
konuşma yaptılar. 

Genç meslektaş adaylarımızın; 
Oda öğrenci ilişkileri, mesleğimizin 
geleceği, mesleğimizdeki iş 
potansiyeli ve çalışma koşulları 
hakkındaki sorularını, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Araştırma 
Görevlisi İbrahim TİRYAKİOĞLU 
cevaplandırmışlardır. Bayan 
arkadaşlarımızın meslekte geri 
planda olmak istemediklerini 
belirtmesi de önemsenmesi gereken 
bir konu olmuştur. Ayrıca öğrenci 
arkadaşlarımız Genç Haritacılar 
Günlerinin Afyon Kocatepe 
Üniversitesinde yapılmasının 
kendilerini mutlu edeceklerini 
belirtmişlerdir.

Dikkat çeken en önemli konu 
ise tüm meslektaş adaylarımızın; 
mesleğimizin geleceğine ilişkin 
umutlu olduklarıdır. Öğrenci 
arkadaşlarımız; bu tür etkinliklerle 
mesleği daha iyi tanıdıklarını, 
dolayısıyla Oda ve Bölüm 
Başkanlığının ortak düzenleyecekleri 
etkinliklerin daha fazla olması, 
geleceğe bakışları açısından daha 
olumlu olacağını belirtmiş ve etkinliği 
düzenleyen Odamıza ve Üniversite 
Bölüm Başkanlığımıza teşekkürlerini 
sunmuşlardır.

Antalya Şubemiz Yeni 
Hizmet Binasına Kavuştu

Yaklaşık bir yıl önce temeli atılan 
Antalya Şubemizin hizmet binası 
11 Ağustos 2008 tarihinde açıldı. 
Odamız Antalya Şubesi hizmet 
binasının açılışı geniş katılımlı bir 
törenle yapıldı. Antalya şubemiz, 
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1992 yılında etkinlik alanı Antalya, 
Burdur ve Isparta illeri olacak şekilde 
kurulmuş olup, 7 il/ilçe temsilciliği ve 
460 aktif üye sayısına sahiptir.

Antalya Şubesi hizmet binamız, 
Antalya Veterinerler Hekimler Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi olmak üzere üç Oda‘nın ortak 
bir mekanı şeklinde gerçekleştirildi. 
Antalya Muratpaşa Belediyesinden 
Antalya Veteriner Hekimler Odasına 
2002 yılındaki Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şener ÖZDEMİR‘in uğraşları 
ile tahsisi alınan taşınmaza (parsel) 
inşaat sürecine başlanmadan Ziraat 
Mühendisleri Odası‘nın 2007 
başındaki katılım istemi uygun 
görülerek bu Oda sürece dahil 
edilmiştir. Üç Oda‘nın bağımsız 
mekanları ile sosyal ve kültürel ortak 
kullanım alanlarının yer aldığı hizmet 
binası çağdaş ve modern kullanımı 
ile üyelerimize daha iyti hizmet 
vermenin önemli bir aracı olacaktır. 

Hizmet Binası açılışı; Oda 
Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN‘in 
yanısıra TMMOB ZMO Antalya Şube 
Başkanı Vahap TUNCER, TMMOB 
HKMO Antalya Şube Başkanı 
İlhami OKUDAN, Antalya Veteriner 
Hekimleri Odası Antalya Şube 
Başkanı Muammer SAYGILI, Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Konsey 
Başkanı Dr.Mehmet ALKAN, Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Konsey 
Başkanı adına Burdur Millet Vekili 
Veteriner Ramazan Kerim ÖZEN, 
TMMOB ZMO Genel Başkanı Dr. 
Gökhan GÜNAYDIN, Antalya 
Muratpaşa Belediye Başkanı 
Süleyman EVCİLMEN, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes TÜREL, CHP Antalya 
Millet Vekili Hüsnü ÇÖLLÜ, MHP 

Antalya Millet Vekilleri Mehmet 
GÜNAL ve Hüseyin YILDIZ, Antalya 
Vali Yardımcısı Mehmet SEYMAN‘ın 
konuşmalarıyla tamamlandı.

Açılış konuşmalarında genel olarak, 
binanın başarı ile zamanında 
tamamlanmasında emeği 
geçenlere ve arsa tahsisini yapan 
Muratpaşa Belediyesi‘ne teşekkür 
edilerek hizmet binasının ivedilikle 
tamamlanmasının memnuniyeti dile 
getirilmekle birlikte kamu kurumu 
niteliğinde üç meslek Odasının aynı 
mekanda hizmet üretmelerinin ve 
güç birliğinin önemi vurgulandı.

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
törende yaptığı konuşmasında, 
ülkemizde ve dünyada yaşanılan 
ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel 
ve toplumsal süreci özetleyerek, 
günümüzde mühendislere ve 
mimarlara düşen görev ve 
sorumlulukları dile getirdi. Ülkenin 
kalkınmasında ve gelişmesinde 
özgür ve bağımsız bir Türkiye için 
mühendis ve mimarların gerekliliğini 
ve önemini vurguladı.

Teoman Öztürk'ü Andık

Türkiye‘de mühendis ve mimarların; 
bilimi ve tekniği toplum yararı, ülke 
kalkınması ve halkın hizmetine 
sunulması kararı ile TMMOB‘nin 
70‘li yıllardaki tavrını ve duruşunu 
belirlemede etkin rol üstlenen Birlik 
başkanlarımızdan Teoman ÖZTÜRK, 
ölümünün 14. yılında bir dizi 
etkinlikle anıldı. 

Sevgili Teoman ÖZTÜRK, 11 
Temmuz 2008 Cuma günü 
gömütü başında; TMMOB başkanı, 
yöneticileri, Oda başkan ve 
yöneticileri ve TMMOB çalışmalarına 
yıllardır katkı ve destek veren 
üyeler ile DİSK yöneticileri ve basın 
mensuplarının katılımı ile özlemle 
anıldı. TMMOB başkanı Mehmet 
SOĞANCI‘nın konuşmasının 
ardından 70‘li yıllarda Teoman 
ÖZTÜRK ile aynı yönetim kurulunda 
görev yapanlar, yol arkadaşları, 
mücadele arkadaşları 1970-1980‘li 
yıllardan kesitler sundular. 

Teoman ÖZTÜRK‘ün anma gününde 
ikinci etkinlik akşam saatlerinde 
kendi adının verildiği salonda 
bir dinleti ile başladı ve Teoman 
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ÖZTÜRK‘ün başkanlığı dönemindeki 
TMMOB faaliyetlerine ilişkin bir slayt 
gösterisi ile devam etti.

Müzik dinletisinden sonra açılış 
konuşmasını yapan TMMOB Başkanı 
Mehmet SOĞANCI, TMMOB‘nin 
bugünkü çizgisinde, onurlu ve dik 
yürüyüşünde Teoman ÖZTÜRK'ün 
çizdiği yolun önemini vurgularken bu 
dönemde yapılacakları özetleyerek 
TMMOB‘nin neoliberal politikalara, 
gericiliğe ve darbeciliğe karşı 
mücadele anlayışını ifade etti.

Daha sonra SOĞANCI‘nın yönettiği 
"70‘lerden bu Yana Oluşturulan 
Anlayışlarla TMMOB ve bağlı 
Odalarının Bugünkü Sorumlulukları 
ve Görevleri" konulu bir forum 
düzenlendi.

Forumda Oda Başkanları ve 
katılımcılar Teoman ÖZTÜRK‘ü farklı 
açılardan okuyarak düşünce ve 
duygularını ifade eden konuşmalar 
yaptılar. Odamız Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN konuşmasında;

Türkiye‘de mühendis ve mimarların 
örgütlenme sürecine değinerek 1920, 
1950 ve 1970, 1980 ve 2000‘li 

yıllara ilişkin mühendis ve mimarlar 
ile ülkedeki aydın, demokrat, çağdaş 
insanların mücadelesini özetledi. 
Sayın ÖZTEN, TMMOB‘nin kırılma 
noktalarından birisinin "mücadele 
anlayışı"nın hakim olması ile 
başladığını ifade ederken TMMOB‘nin 
taşıdığı sorumluluk ve görevinin 
önemine değinerek bu yöndeki 
Odamız çalışmalarını özetledi. 
1980‘den bu yana uygulamaya 
konulan programları ve değiştirilen 
yasalara yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Sayın ÖZTEN, bundan 
böyle Teoman ÖZTÜRK‘ün anma 
etkinliklerinin bilimsel, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle birleştirilerek 
bir-iki günlük sempozyuma 
dönüşütürülmesi yönünde öneride 
bulundu.

Ferdi Kaza Sigortası 
Poliçeleri Yenileniyor

Üyelerimiz adına; Odamız 40. dönem 
Yönetim Kurulu‘nca alınan karar 
üzerine 15/08/2007-15/08/2008 
tarihleri arasında ilk kez "Ferdi Kaza 
Sigortası Poliçesi" düzenlenerek 

uygulamaya konulmuştur. Oda Genel 
Kurulumuzda dile getirildiği üzere 
aynı uygulamaya devam edilmektedir. 
Bu kapsamda 15/08/2008-
15/09/2009 tarihleri arasında geçerli 
olacak şekilde ve bedeli Odamızca 
karşılanmak üzere Ferdi Kaza Sigorta 
Poliçeleri yenilenmektedir.

Üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortasından 
yararlanabilmeleri için; 2008 yılı hariç 
geçmiş yıllara ait aidat borcunun 
olmaması ya da taksitlendirilmiş olan 
borçlarını düzenli olarak ödemesi 
gerekmektedir. 

Ferdi kaza sigorta poliçeleri en kısa 
zamanda düzenlenerek üyelerimize 
ulaştırılacaktır.

Odamız örgütlülük ve dayanışma 
bilinci ile üyelerini esas alan, hakların 
korunması ve geliştirilmesi yönündeki 
temel anlayışla çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Ferdi Kaza Sigorta poliçelerinizi 
şubelerinizden temin edebilirsiniz.

Saygı ve sevgilerimizle. 
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İş Cinayetinde Kaybettiğimiz 
Gülseren YURTTAŞ‘�n 
Davas�n�n Takipçisiyiz

Beş buçuk y�l İstanbul Şubemiz 
müdürlüğü görevini yürüten Gülseren 
YURTTAŞ, İSKİ‘nin Melen Çay�‘n�n 
İstanbul‘a Getirilmesi Boğaz Geçiş 
Projesi Sarayburnu Şantiyesindeki 
müteahhit firma Kutay İnşaat Taahhüt 
Tic. Ltd. Şti. firmas�n�n taşeronu olan, 
DETEK (Deniz Teknolojisi Ltd. Şti.) adl� 
firmada çal�ş�rken, 27.09.2007 günü, 
boru taş�yan mobil vinç bomunun 
kopmas� ile meydana gelen "iş 
kazas�nda" hayat�n� kaybetmişti. 

Gülseren YURTTAŞ için aç�lan kamu 
davas�n�n 3. duruşmas� 11 Temmuz 
2008 saat 10:00‘da 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesi‘nde (Sultanahmet Adliyesi) 
- İSTANBUL da gerçekleştirildi. 
Mahkeme, dava dosyas�na sunulan 
delillerin incelenmesi taraflara varsa 
başka delil ve tan�klar� bildirmeleri 
hususunu kararlaşt�rarak, 3. 
Duruşmay� 24.10.2008 günü saat 
11:00'a ertelemiştir.

Ayr�ca 16 Temmuz 2008 saat 
10:20‘de İstanbul 7. İş Mahkemesi‘nde 
(Sirkeci) - İSTANBUL tazminat 

davas�n�n duruşmas� yap�lm�şt�r. 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (IKK) 

Bileşenleri ile birlikte Odam�z davan�n 

takipçisi olmaya devam edecektir. 

Malatya Temsilciliğimizde 
Toplant� Yap�ld�

19.06.2008 tarihinde Malatya 

Temsilciliğinde mesleğimizi yak�ndan 

ilgilendiren; Kanun ve  Yönetmelikler 

de yap�lan değişiklikleri, mesleğimizle 

ilgili  gelişmeleri üyelerimizle 

paylaşmak ve tart�şmak   için  

bilgilendirme toplant�s� yapm�şt�r.

Gaziantep İl Temsilciliğ� 
Hizmet Binas� Aç�ld�

Adana Şubemizin etkinlik alan� 

içerisinde yer alan Gaziantep İl 

Temsilciliği hizmet binas�n�n 18 Ekim 

2008 tarihinde aç�l�ş� yap�ld�. Aç�l�ş 

törenine Oda Genel Başkan� Ali 

Fahri ÖZTEN , Tapu Kadastro Bölge 

Müdürü Cengiz YILDIRIM, Genel 

Merkez Sayman� Asiye Ülkü KUTLU, 

Adana Şube Başkan� Hasan ZENGİN, 

İl Temsilcisi Eray YILDIZ ve Temsilcilik 

Yürütme Kurulu üyeleri, diğer Oda 

temsilcileri, meslektaşlar�m�z ve 

bas�n mensuplar� kat�ld�. Aç�l�şta, 

Oda başkan� Ali Fahri ÖZTEN, Tapu 

ve Kadastro Bölge Müdürü Cengiz 

YILDIRIM ve İl Temsilcimiz Eray YILDIZ 

birer konuşma yapt�lar. Konuşmalarda 

özetle; meslek alan�m�zdaki gelişmeler, 

sorunlar ve s�k�nt�lar, ülke ve dünyada 

yaşan�lan sorunlar, mühendislere 

düşen görev ve sorumluluklar vb 

konular dile getirildi. Aç�l�ş konuşmas� 

ve bas�n mensuplar�yla yap�lan 

görüşmede ayr�ca meslek disiplinimizle 

ilgili yerel yönetimlerde yap�lmakta 

olan hizmetlere ve gündeme gelen, 

bas�na yans�yan yolsuzluk iddialar�na 

değinilerek, mühendislerin mesleki 

etik ve mesleki davran�ş ilkelerine 

vurgu yap�ld�, Oda çal�şma anlay�ş� 

ile Odam�z ilkeleri ifade edildi. 

Gaziantep İl Temsilciliğimizin hizmet 

binas�na kavuşmas�nda emeği ve 

katk�s� olan herkese teşekkür edilirken, 

bundan böyle Oda çal�şmalar�n�n 

daha sağl�kl� bir ortamda yürütülmesi 

ve beklenilen etkin çal�şmalar�n öne 
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ç�kacağ� belirtildi. Ayn� günün akşam� 

İl Temsilciliğinin geleneksel yemeği 

yap�ld�. Gaziantep İl Temsilciliği 

etkinlik alan�nda bulunan üyelerimizin 

neredeyse tamam�n�n yemeğe kat�l�m 

sağlamas�, mesleki dayan�şman�n 

önemine dikkat çekerken, 

meslektaşlar�m�z güzel bir günün ve 

gecenin keyfini ç�kard�lar.

"AKP'ye Dur De"
Mitingi Yap�ld�

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulu ve KESK Ankara Şubeler 

Platformu çağr�c�l�ğ�yla düzenlenen 

ve başta Ankara Tabip Odas�, DİSK, 

Türk İş Şubeleri olmak üzere tüm emek 

ve demokrasi güçlerince desteklenen 

"Zamlara, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, 

Hak Gasplar�na Son vermek İçin 

AKP'yi Durdural�m" başl�kl� miting 

binlerce kişinin kat�l�m�yla 18 Ekim 

2008 tarihinde kolej meydan�nda 

gerçekleştirildi. Mitinge DİSK Ankara 

Bölge Temsilciliği, Türk-İş şubeleri, 

Ankara Tabip Odas�, Pir Sultan Abdal 

Kültür Derneği, Devrimci 78’liler 

Federasyonu, Halkevleri, ODTÜ 

Mezunlar� Derneği, CHP, SHP, DTP, DSP, 

EMEP, ÖDP, SDP ve TKP destek verdi. 

Miting için saat 12:00'den itibaren 

S�hhiye Toros Sokak'ta toplanmaya 

başlayan kat�l�mc�lar "Yolsuzluğa, 

yoksulluğa zamlara hak gasplar�na 

AKP'ye dur diyelim" pankart� açt�.

Mitingde, “Kahrolsun ABD, işbirlikçi 

AKP”, “Zam zulüm, işkence, işte AKP” 

sloganlar� at�ld�. Odam�zdan da çok 

say�da katl�m�n olduğu mitingde "Zam, 

zulüm işkence, işte AKP", "Kurtuluş 

yok tek baş�na, ya hep beraber, 

ya hiç birimiz", "AKP'den hesab� 

emekçiler soracak", "İnsanca yaşamak 

istiyoruz", "Yaşas�n, iş, ekmek, 

özgürlük mücadelemiz" şeklinde 

sloganlar at�ld�. Mitingde  KESK 

Ankara Şubeler Platformu Dönem 

Sözcüsü Hasan Karakaya, TMMOB 

Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

Sekreteri Ramazan Pektaş ve DİSK 

Bölge Temsilcisi Kani Beko konuştular. 

Yaklaş�k 3 bin kişinin kat�ld�ğ� mitingde 

Odam�z Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Sekreteri Ertuğrul CANDAŞ ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Timur Bilinç BATUR 

ve Odam�z Üyelerinin kat�l�m�yla  

TMMOB'nin bir bileşeni olarak yer 

alm�ş ve hükümetin emekçi halk�m�za 

yönelik politikalar�n� protesto etmiştir.

Coşkulu bir şekilde geçen miting 

olays�z bir şekilde sona erdi.

Harita Genel Komutanl�ğ�'na 
Ziyaret

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 

Ankara Şube Yönetim Kurulumuz, 

Harita Genel Komutanl�ğ�n� (HGK)10 

Ekim 2008 tarihinde ziyaret etti. 

Komutanl�ğa yeni atanan Tüm 

General Necmettin BAYKUL ile hem 

tan�şma hem de gündemdeki baz� 

mesleki konular�n görüşülmesini 

içeren ziyarette Odam�z çal�şmalar� 

ve ülke gündemindeki baz� gelişmeler 

değerlendirildi. 

Say�n Tüm General Necmettin 

BAYKUL’la göreve yeni atanmas� 

nedeniyle kendilerine başar� 

dileklerimizi ileterek, mesleki 

alanlar�m�zla ve Bakanl�klar aras� 

Harita İşlerini Koordinasyon ve  

Planlama Kurulu çerçevesinde 

yürütülen çal�şmalar hakk�nda bilgi 

paylaş�m� yap�ld�. Türkiye Ulusal 

Jeodezi Komisyonu ile birlikte 

Kas�m ay�nda İstanbul’da yap�lacak 

ortak etkinlik ile diğer çal�şma ve 

etkinlikler değerlendirildi. Görüşmede 

özellikle 5740 Say�l� Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

kanununda Değişiklik Yap�lmas�na 

Dair Kanun’da 26 Şubat 2008 

tarihinde yap�lan değişiklikle meslek 

alan�m�zda gündeme gelen ciddi 

problemler olduğu ifade edildi. 

Yap�lan değişiklikle, Fotogrametrik 

yöntemle harita üretim için uçuş 

yap�lmas� sürecinde al�nmas� gerekli 

izinler nedeniyle yap�lan başvurular�n, 

askeri yasak bölgelere güvenlik 

bölgelerinin eklenmesi ve yetki 

belirsizliği dolay�s�yla (kamu ve özel 
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sektör) uçuş izinlerinin bekletildiği 

ve verilemediği, dolayısıyla harita 

üretimin yapılamadığı, bu nedenle 

diğer mühendislik hizmetleri ve 

yapım işlerinin ( baraj, yol, sulama, 

toplulaştırma, halihazır harita vb.) 

aksadığı, diğer bir anlatımla kamu 

hizmetlerinin yapılamadığı konuları 

dile getirildi. Yaşanan sıkıntıların 

aşılmasında acilen girişimlerin 

yapılmasının gerekliliği vurgulandı. 

Sayın BAYKUL bu olumsuz tablo 

hakkında bilgi sahipleri olduklarını ve 

çözümü için girişimlerin devam ettiği 

ifade ederken, harita sektörüne katkı 

ve destek vermeye hazır olduklarını 

ve 1/25.000 ölçekli paftaların 

sayılaştırılması ve güncelleştirilmesinde 

özel sektörden yararlanmayı 

gündemlerine aldıklarını dile getirdi. 

Harita Genel Komutanı ile birlikte 

HGK’lığı Erkan Başkanı Albay Ahmet 

YILDIRIM ve (HGK) Genel Sekreteri 

Albay Alaeddin BÜYÜKNOHUTÇU 

Odamızın ziyaretini birlikte karşıladılar. 

Kendilerine sıcak ilgilerinden dolayı bir 

kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tapu Planları Tüzüğü 
Yayınlandı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 

103. Maddesine dayanarak 

hazırlanan Tapu Planları Tüzüğü 

27.08.2008 tarih 26980 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayınlanarak yürülüğe 

girdi. Taşınmazların tapu kütüğüne 

tescili ve sınırlarının belirlenmesinde 

esas alınmasında öngördüğü tapu 

planlarının yapımına ve üzerindeki 

değişikliklerin izlenmesine ilişkin, usul 

ve esasları belirleyen Tapu Planları 

Tüzüğü‘nün hazırlanması sürecine 

Odamız katkı ve destek vermiştir. 

Gerek tüzük taslağının hazırlanması 

ve gerekse taslağın Danıştay 1. 

Daire Başkanlığı‘nda görüşülmesi 

toplantılarında Oda görüşümüz 

çerçevesinde tüzüğün şekillenmesine 

çalışılmıştır. Özellikle; "aplikasyon", 

"bağımsız bölüm planı" "vaziyet planı".. 

vb tanımlarının tüzükte yer alması ve 

parsellerde inşa edilecek yapıların yapı 

ruhsatına esas projeleriyle yerleşim 

planındaki ölçülerine göre kontrol 

noktalarına dayalı biçimde sayısal ve 

çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakı 

ve kat mülkiyetine esas konumlarını 

gösteren harita ve planların 

yapılmasının istenilmesi zorunluluğu, 

meslek alanımızda yeni açılımlar 

sağlayacaktır. Tüzüğün uygulanmasına 

yönelik kurum tarafından hazırlanacak 

olan Genelge için Odamızca 

gerekli katkı ve destek verecek olup, 

uygulanması süreci çok yakından 

takip edilecek  ve gerekli çalışmalar 

yapılacaktır.

Üyemiz Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN İTÜ Rektörü Oldu

Meslektaşımız 
ve Odamız üyesi 
Muhammed 
Şahin, 1987 
yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri 
Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1989 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu 
ile Lisansüstü eğitim için İngiltere'ye 
gitti. 1991'de University College 
London'dan Master ve 1994 yılında 
University of Newcastle upon Tyne'dan 
Doktora derecelerini aldı. 1994 
sonunda İTÜ'de Yardımcı Doçent 
olarak göreve başladı. 1996'da 
Doçent ve 2002 yılında Profesör 
oldu.  1994-2008 arasında 14 adet 
uluslararası makale ve 64 adet 
bildiri yayınladı ve 16 adet AR-GE 
projesi yürüttü. Bu süre zarfında 
üç adet uluslararası sempozyum 
düzenledi. Sayın Muhammed Şahin 
Odamız çalışmalarında ise; 1994 
yılında “Uluslar arası Deformasyon 
Sempozyumu”nda yürütme kurulu ve 
yurt dışı ilişkileri görevi, 2003 yılında 
Uluslar arası CBS Sempozyumu 
Yürütme kurulu üyeliği, 11. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Bilim Kurulu üyeliği görevlerinde 
bulundu. Sayın Şahin halen Odamızın 
Uluslarararası Ölçmeciler Birliği’nin 
(FIG) 2014 yılında yapılacak olan 
Büyük Kongre ve Genel Kurulu’nun 
ülkemizde yapılması için yürütülen 
çalışmada FIG 2014 direktörü olarak 
görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 

babasıdır.
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Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN Evlendi

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 

ÖZTEN ve meslektaşımız Saadet 

TOKDEMİR 26 Temmuz 2008 

tarihinde Ankara'da yapılan nikah 

töreni ile yaşamlarını birleştirdiler

Nikah şahitliğini TMMOB Başkanı 

Mehmet SOĞANCI ve Zeki ÖZTÜRK'ün 

yaptıkları nikah törenine TMMOB 

bileşeni Oda temsilcileri, Odamız 

Şube ve diğer birim temsilcileri, Kamu 

kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok 

sayıda meslektaşımız ve aile dostları 

katıldılar.

İller Bankası Genel 
Müdürlüğü’ne Yazı Yazıldı

İller Bankası Genel Müdürlüğünce 

yürütülmekte olan Belediyelerin 

İçmesuyu ve  Kanalizasyon projelerinin 

hazırlanması ve uygulanması 

sürecinde  Harita ve Kadastro 

Mühendislik Hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde, 23/06/2005 tarih ve 

2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile, 15 Temmuz 2005 tarih 

ve 25876 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği hükümlerinin 

hükümleri çerçevesinde yürütülmesi 

yönünde Genel Müdürlüğüne yazı 

gönderildi. Yazıda özetle İçmesuyu 

ve Kanalizasyon projelerinin 

hazırlanması, uygulanması ve işletme 

planlarının yapılmasında; özellikle 

mekansal bilgilerin alt yapısının 

oluşturulması, Kent Bilgi Sistemlerinin 

kurulması sürecinde anılan 

yönetmeliğin hükümlerine uyulmasının 

önemine vurgu yapılarak söz konusu 

yönetmeliğin Bakanlar Kurulu kararı 

ile yayımlanması nedeniyle tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarını kapsadığı ifade 

edildi.  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu'na Yazı 
Yazıldı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumuna alınacak   denetçi, uzman 

ve destek personeline ilişkin sınav 

ilanında açıklanan kadrolara  farklı 

meslek gruplarının alınmasına 

yer verildiği halde Harita ve 

Kadastro Mühendislerine neden yer 

verilmediğine yönelik Tarım Bakanlığı, 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu'na yazı yazıldı. Yazıda 

özellikle Kırsal alan düzenlemesi ve 

Toplulaştırma çalışmalarında Harita 

ve Kadastro Mühendislerinin yetki 

ve sorumluluğuna vurgu yapılarak 

personel istihdam uygulamalarının 

ilgili yasa ve anayasa hükümlerine 

aykırılık içerdiği ifade edildi. 

Bakanlıktan gelen yazıda uygulamanın 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu yasası çerçevesinde yapıldığı 

belirtildi. Oda yönetim kurulu anılan 

yasanın iptaline yönelik uygulamadan 

hareketle yasanın anayasaya 

aykırılığını gündeme getirerek yargı 

sürecini başlatma kararı aldı. 

Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne Yazı Yazıldı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü'nün Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

uygulanmasına yönelik olarak 

Valiliklere gönderdiği 07.05.2008 

tarihli yazılarında “yapı” nın aplikasyon 

işlemlerine ilişkin yorumlarının 4708 

sayılı Yapı Denetim Kuruluşu Yasası'na 

aykırı olduğu, bu nedenle konunun 

yeniden değerlendirilmesi gerektiği 

içerikli bir yazı Yapı İşleri genel 

Müdürlüğüne gönderildi. Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2008 

tarihli cevaben yazılarında Odamız 

görüşüne katılmış olup; uygulamada 

yaşanılan sıkıntılar özetlenerek 

Yapı Denetim Kuruluşlarının yasa 

gereği denetim işlemlerini yapmakla 

yetkilendirildiklerini, bu nedenle diğer 

projeler gibi Aplikasyon Projesinin 

de ilgili müellifince hazırlanması ve 

uygulanması gerektiği, Yapı Denetim 

Kuruluşu bünyesinde Harita ve 

Kadastro Mühendisi var ise ancak 

denetim işlemlerini yapabileceği, 

eğer bünyesinde Harita ve Kadastro 

Mühendisi yok ise kontrol ve denetim 

işlemini de hizmet satın alarak bu 

hizmeti yerine getirmesi gerektiğine 

açıklık getirildi. 
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Bir
çocuğun
hayatından
daha
değerli
ne olabilir ki?

Lösemili çocuklar
bu bayram
desteklerinizi bekliyor.

Kamulaştırma 
Kanunu Kapsamında, 
Kamulaştırma 
Davalarında Bilirkişilik 
Yapmak Üzere 
Odamızdan Bilirkişilik  
Eğitimi Almış 
Üyelerimizin  "Bilirkişi 
Yetki Belgeleri'ni" 
Yönetmelik gereği 
2009 Yılı İçin 
Yeniletmeleri 
Gerekmektedir.
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BASINA VE KAMUOYUNA

“Ey yüreğimin onmaz acıları

Ey beynimin dinmez sancıları

Suç ne bende ne de sende

Suç seni karanlıklara gömenlerde

Ne de olsa yurttaşımsın

Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları 
yüzüne

Bilmelisin bir yerin var canevimde”

Aziz Nesin

Sivas katliamının üzerinden tam 15 
yıl geçti. 

15 yıl önce Sivas‘ta Madımak Oteli‘nde güvenlik güçlerinin 
ve hükümetin gözleri önünde gericiler 33 aydını, 33 canı 
yakarak öldürdüler. 

İnsanlık tarihinin yaşadığı en acı katliamlardan biridir 2 
Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı. İradenin, bilincin, 
direncin ve bilginin simgesi olan Pir Sultan Abdal‘ı yaşadığı 
yer olan Sivas‘ta anmak için etkinliğe katılan Aydın, Yazar, 
Şair, Sanatçı, Ozan ve semah grubundan oluşan 33 kişi 
Madımak‘ta yakılarak katledildi.

Sivas Katliamı 1978 Maraş, 1978 Malatya, 1980 Çorum 
katliamları‘nın niteliği yönünden benzerlik taşımaktadır. 
Arka planındaki zihniyet, işlenme biçimi, yaratılan 
atmosfer ve kaotik ortam birbiriyle ilişkili görülmektedir. 
Bunun yanında geçtiğimiz yıl yaşanan Hrant Dink‘in, 
Tilman Ekkehart Geske‘nin ve papaz Andrea Santoro‘nun 
öldürülmesi ise hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının ayrı bir dışavurumudur. O yüzden Sivas hala 
yanmaktadır. 

33 aydının canına kıyan katillerden bazıları yakalanmadı. 
Sanıklardan bazılarının Almanya‘ya sığındıkları ortaya 
çıktı, ama şu ana kadar bu sanıkların iade edilip, 
cezalandırılması için hiç bir sey yapılmadı.

Başta bu katliamda yaşamını yitiren 33 aydının yakınları 
olmak üzere, bütün demokratik toplumsal dinamiklerin 
Madımak Oteli‘nin müze olmasına yönelik talepleri de 
maalesef karşılanmadı. 

Peki O gün yani 2 Temmuz 1993 günü neler olmuştu. 
Neler meydana geldi ? En yüce değer olan insan canının 
yakılarak yok edilmesini çığlıklar atarak izlemenin anlamı 
neydi ? İnsanlık dışı olayda taşınan duygu neydi ? Bu duygu 

ve düşünceler kimler tarafından 
beslenmekteydi ? Bu hoşgörüsüzlük 
ve canilik nasıl saklı tutulmuştu 
? Bu utanç verici süreçle neden 
hala yüzleşilemedi ? Bu nedenle 
bellekler taze tutulmalı ve Sivas 
unutulmamalıdır!

2 Temmuz 1993 günü organize 
biçimde sayıları yaklaşık 10.000 
kişiye ulaşan grup, Kültür 
Merkezi‘nden yeniden Hükümet 
Meydanı‘na geldi. Hükümet 
Konağı‘nı taşlamaya ve slogan 

atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına 
ulaşarak, slogan atmaya devam etti. Grubun sayısı akşam 
saatlerinde 20.000‘e yaklaştı. Grup önce Madımak 
Oteli önündeki araçları ateşe verdi otele sığınmış olan 
aydınlardan, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis 
Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin‘in de bulunduğu 
37 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını 
yitirdi. Aralarında Aziz Nesin‘in de bulunduğu 51 kişi de 
olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. 

Dönemin hükümeti yaklaşık 7 saat süresince kendilerine 
iletilen yardım çağrılarına yanıt veremedi. Olaylar 
sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi yaşamını yitirdi. 

Sivas tabii ki ilk değildi ve halkın suni gündemler 
üzerinden birbirine düşürülmesinin ve korku siyasetinin 
yoğunlaşmasının önemli bir virajıydı. İnanç özgürlüğüne 
dahi tahammül edemeyen zihniyet, özgürlüklerini yaşamak 
isteyenlere Sivas‘ta tehditlerini savurmuştur. Biliyoruz ki 
farklı kültür, düşünce ve inançların bir arada özgür ve 
kardeşçe yaşamı, küresel güçlerin çıkarları uğruna yerli 
işbirlikçilerinin tetiklemesiyle yok edilmek istenmektedir. 
Bu sürecin içersinde yer alanlar ve destekleyenler Maraş 
Katliamı‘ndan, Çorum Olayları‘ndan, Sivas Katliamı‘ndan 
ve Hrant Dink cinayetinden, halkın birbirine düşman 
edilmesinden sorumludur. Özgür, eşit ve demokratik 
bir ülke mücadelesinde sorumlulardan mutlaka hesap 
sorulmalıdır.

Özgür ve demokrat bir Türkiye mücadelesinde yaşamlarını 
yitirenleri sevgiyle anıyor ve 2 Temmuz‘da Sivas 
Katliamı‘nda hayatını kaybeden değerli insanların anıları 
önünde saygıyla eğiliyoruz. 

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

SİVAS ‘93 Unutmadık! Unutturmayacağız...
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Anayasa Mahkemesi‘nin 4 kez iptal 
ettiği Tapu Kanunu Değişikliği 5. kez 
5782 sayılı Kanun ile 15.07.2008 
tarihinde Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Anayasa Mahkemesi, 29.12.2005 
tarihli 5444 sayılı kanun ile Tapu 
Kanununun değiştirilen 35 inci 
maddesinin; “... Yabancı gerçek 
kişilerin edinebilecekleri taşınmaz yüz 
ölçümü miktarını iki buçuk hektardan 
otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir” ve “..yabancı 
uyruklu gerçek kişilerin il bazında 
edinebilecekleri taşınmazların, illere 
ve il yüz ölçümüne göre binde beşi 
geçmemek üzere oranını belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir...” 
hükümlerinin iptaline karar vermiş, 
iptal kararı 16.01.2008 tarihinde Resmi 
Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti. 

Yabancılara taşınmaz satışı konusunda 
Anayasa Mahkemesi‘nin iptal 
kararı dikkate alınarak hazırlandığı 
iddia edilen yasada yabancılara 
satılacak toplam arazi miktarı “her 
ilde imarlı alanın %10‘u” olarak 
belirtilmektedir. Kabul edilen yasaya 
göre yabancıların Türkiye‘de sahip 
oldukları tüzel kişiliğe sahip şirketler 
“faaliyet konularını yürütmek üzere” 
taşınmaz edinebilmekte ve başka 
bir yabancı şirkete tüm haklarını 
devredebilmektedir. Diğer bir yandan, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu‘nun Anayasa Mahkemesi 
tarafından 05.06.2008 tarihinde 
iptal edilen “Yabancı yatırımcıların 
Türkiye‘de kurdukları veya iştirak 
ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, 
Türk vatandaşlarının edinimine açık 
olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti 

veya sınırlı aynî hak edinmeleri 
serbesttir.” hükmü, 5782 sayılı 
kanunla yeniden düzenlenen 
Tapu Kanunu‘nun 36. maddesi 
olarak karşımıza çıkmıştır. 
Türkiye‘de yabancı uyruklu uluslararası 
sermayeli 18.308 adet şirketin ne kadar 
toprak satın aldığı bilinmemektedir. 
Şimdi de Karşılıklılık ilkesini gözardı 
eden, Tapu Kanunu‘na 36.madde 
olarak sızdırılan Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu‘nun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen 
madde hükmü; taşınmazları yabancı 
sermayenin hedefine hukuki olarak da 
açık hale getirmiştir.

Yasanın kabul edilen hali Anayasa 
Mahkemesi‘nin iptal kararını dikkate 
alır nitelikte görünmektedir. Ancak 
Tapu Kanunu‘nun yanı sıra gündeme 
gelen birçok yasa değişikliği getirilen 
kısıtlamaları ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarının özünü by-pass etmektedir. 
2003 yılından itibaren Köy Kanunu, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 
Turizmi Teşvik Kanunu ve Endüstri 
Bölgeleri Kanunu, Özelleştirme 
Kanunu gibi bir çok yasanın temelini 
oluşturan Tapu Kanunu, 1980‘den beri 
5 inci kez değiştirilmiştir. 88 ülkeyle 
hukuken sahip olduğumuz Karşılıklılık 
ilkesi bu yasalarla neo-liberal iktisat 
politikalarına kurban edilmektedir. 
Oysa bu ilkenin hukuken olduğu 
kadar fiilen uygulanabilir olması ülke 
özgürlüğü ve bağımsızlığı açısından 
hayati önem taşımaktadır. 

Tapu Kanunu‘nda yapılan son 
değişikliğin olumsuz yanlarından 
biri de imar planları üzerinde 
yabancı sermayenin baskısını daha 
da arttıracak olmasıdır. Bu yasayla 
yabancılara toprak satışında yerleşim 

alanları dışında yeni imar planları 
hızlıca yapılabilecek, imar planlarının 
oluşturulmasında kamu ve toplum 
yararı değil, “kâr” asıl belirleyici 
olacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak Tapu Kanunu‘nda olduğu gibi 
bu alandaki diğer gelişmeleri ve yasal 
düzenlemeleri izliyor ve gelişmeler 
hakkında üyelerimizi ve kamuoyunu 
bilgilendiriyoruz. Bu süreç sermayenin 
serbest dolaşımının önündeki tüm 
engellerin kaldırılmasını hedeflemekle 
birlikte, toprağı, suyu, ormanı bir 
rant aracı olarak görmektedir. 
Bunun yanında Türkiye‘yi jeo-politik 
konumundan ötürü Orta doğu, Kafkas- 
Hazar Bölgesindeki petrol ve doğal 
gaz kaynaklarının Avrupa ve Dünyaya 
açılımındaki enerji koridoru olarak 
gören yeni ekonomi politikalarının 
bu sürecin taşıyıcısı olduğu bilinciyle 
hareket ediyor ve yabancılara toprak 
satışında ilişkin yasal düzenlemelere 
bu bilinçle yaklaşmak gerektiğini 
düşünüyoruz.

Bir bütünün parçası olan yapısal 
değişikliklere bir bütün olarak karşı 
durmak gerekmektedir. Bundan 
sonraki süreçte de, kamu ve toplum 
yararını temel alan, bilimsel ve teknik 
çalışmalar ışığında hazırlanan görüş 
ve raporlarımızla gelişmelerin takipçisi 
olacağız.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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Kamu İhale Kanunu 5 Yılda 16‘ıncı kez 
Değiştiriliyor 

Bugüne kadar doğrudan ya da dolaylı birçok kez 
değiştirilmesi gündeme gelen Kamu İhale Kanunu, kamu 
ihalelerinde iptal davalarından kaynaklı devletin zarara 
uğradığı gerekçesiyle bir kez daha TBMM‘de ele alınıp 
değiştirilmektedir. 2002 yılında IMF‘nin kredi önkoşulu 
olarak belirlemesiyle gündeme gelip Ocak 2003‘de 
uygulamaya konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nda 
yapılan, uygulamadaki temel sorunlara çözüm getirmeyen 
15 değişikliğin üzerine bir kez daha değişiklik yapmadaki 
bu ısrar düşündürücüdür. Üstelik 4734 Sayılı Kamu İhale 
Yasası ile getirilen düzenlemelerle kamu ihalelerine 
uluslararası şirketlerin katılmasının önü açılmıştır. Bu süreç 
ülkemizde artık hayat bulmuştur. 

Siyasal iktidar Kamu İhale Yasasında yaptığı değişiklikler 
ile bir yandan birçok kurumu kapsam dışına çıkarmakta, 
bir yandan da sürece hakim olmak istemektedir. Ağırlıklı 
bölümünün çeviri olması nedeniyle ülke gerçekleriyle de 
örtüşmeyen Kamu İhale Yasası uygulamada da büyük 
güçlükler yaratmaktadır. Yasanın değişiklik tasarıları da 
hazırlanırken ne yazık ki 400 bin mühendis - mimarın 
mesleki örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinden görüş ve öneri istenilmemektedir. Aksine 
TMMOB ve Odalarımızdan yapılan öneriler ve görüşler 
dikkate alınmazken, iş adamları ve müteahhitlik kuruluşları 
ile ortak toplantılar yapılarak onların istemleriyle bu yasa 
tasarısına yön verilebilmektedir.

Bu anlayış ve yaklaşımla, ülkenin kalkınmasında, 
gelişmesinde, sanayileşmesinde ve kentleşmesinde büyük 
katkısı olan bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve mimarların 
geleceği karartılmak istenilmektedir. Müellifliğimiz, 
yetkilerimiz ve sorumluluklarımız ticarileştirilerek büyük 
sermaye şirketlerine pazarlanmak yolunda ciddi adımlar 
atılmaktadır. 

Serbest olarak mesleğini icra eden meslektaşlarımız 
serbest piyasa mantığının egemenliği altında her gün 
daha fakirleşmektedirler. İhalelerde insanlar yarışa 
sokularak kalkamayacakları yükün altına itilmekte 
ve yaklaşık maliyetin çok altında iş alma konumuna 

sürüklenmektedirler. Sonuçta işin kalitesi düşmekte, özel 
sektörde serbest çalışan meslektaşlarımız iflas noktasına 
taşınmaktadır. Daha da kötüsü yıllardan beri emek 
vererek oluşturmaya çalıştıkları birikimleri ellerinden 
çıkmakta, ücretli çalışanların giderleri karşılanamamakta ve 
çalıştırdıkları meslek adamları ile birlikte sosyal yaşamları 
her gün daha da kötüye gitmektedir.

Kamu İhale Yasası‘nda yapılan değişiklikler ile Kamu 
kuruluşlarında ve özel sektörde ücretli olarak çalışan 
mühendis ve mimarların mesleki deneyimleri yok 
edilmektedir. Örnek verecek olursak, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü‘nde veya İller Bankası Genel 
Müdürlüğü‘nde 20 - 25 yıl çalışan kontrol mühendisi 
veya müdür olarak görev yapan Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin emekli olmaları ya da kurumdan 
ayrılmaları halinde iş deneyimleri “sıfır” sayılmaktadır. 
Serbest çalışan Harita Kadastro Mühendislik bürolarımızda 
yıllardır üretilen mühendislik hizmetlerine beş yıl gibi bir 
süre konularak, 30-40 yıllık “iş bitirme” deneyimleri yine 
sıfır sayılmaktadır. 

Diğer taraftan mühendis ve mimarlık hizmetlerinin 
gerekliliği ve önemi dikkate alındığında özel bir 
düzenlemenin zorunluluğu tartışmasız olmasına 
rağmen, bu yönde de yapılan girişim ve önerilerimiz 
dikkate alınmamaktadır. Bu durum piyasa mantığının 
devreye girmesiyle mühendis ve mimarların bilgi, 
deneyim ve yetkisinin şekil ve yön vermesinin gerektiği 
hizmet alanlarının, hem siyasallaştırılması hem de 
ticarileştirilmesini gündeme getirecektir. 

Gündemde olan Kamu İhale Yasa Tasarısında mühendis 
ve mimarlar yine yok sayılmakta, piyasa mantığı egemen 
olmaya devam etmektedir. Ülkenin her zamankinden daha 
çok mühendis ve mimara gereksinim duyduğu bu dönemde 
mühendis ve mimarları yok sayan bu siyasal anlayış, 
ülkenin kalkınması ve gelişmesini de gözden çıkarmaktadır.

Meslek alanlarımızın bu şekilde piyasalaştırılması ve mesleki 
deneyimlerimizin yok sayılması kabul edilemez.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ 
MECLİS GÜNDEMİNDE
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27 Temmuz 2008 Pazar günü, İstanbul Güngören‘de 
trafiğe kapalı alanda ardı ardına patlatılan bombalar ile 
18 insanımız yaşamını yitirirken 150‘yi aşkın insanımız 
yaralanmıştır. 

Son dönemlerde ülkemizde sıkça gündeme gelen terör 
saldırılarına bir yenisi daha eklenmiştir. Terörün nereden 
gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu; demokrasi, 
özgürlük ve kardeşliği hedeflediğini, toplumda korku yaratıp 
insanları hem susturmak hem de yılgınlığa sürüklemek için 
başvurulan insanlık dışı bir olay olduğunu bir kez daha 
yinelemek gerekiyor. 

Sorulması ve yanıt bulması gereken sorular aslında bellidir. 
Masum insanları, çocukları, gençleri kör bir terör yaratarak 
öldürmek yurttaşları ve aileleri acılara boğmak kim ya da 
kimlerin hangi örgütlerin işine gelmektedir ? Yaratılmak 
istenen bu kaotik ortamda kimlerin beklentileri vardır ? 
Demokrasiyi, özgürlüğü, kardeşliği ortadan kaldırmak 
hangi kişilerin, örgütlerin, güçlerin amaçlarına hizmet 
etmektedir ? Ülkemiz siyasal, politik ve toplumsal olarak 
nereye götürülmek istenmektedir ? Türkiye‘nin bu bölgede 
ve coğrafyada zayıflatılması kimlerin işine gelmektedir ?

Şiddete ve insan öldürmeye, insan kanından beslenmeye 
alışmış bu karanlık güce karşı “dur” deme iradesinin 
güçlendirilmesine her zamankinden daha çok gereksinim 
duyulmaktadır. Farklı yer ve tarihlerde meydana gelen 
patlamaların aldığı canların acısı hala yüreklerimizi 

yakıyorken İstanbul Güngören‘de meydana gelen bu 
patlama ile yüreğimizdeki insan sevgisinin nedenli 
hırpalandığını paylaşmak durumundayız.

İki ayrı patlamanın zamanlamasına bakıldığı zaman 
olabildiğince çok sayıda insana zarar verilmek istendiği 
ortadadır. Sokaktaki insanımızı hedef alan bu alçakça 
saldırı ile akıtılan kan ve yok edilen insan canının fazla 
olmasının derin bir acı ve kaygı uyandırdığı görülmektedir. 
Hain saldırıyı planlayan kişi ve örgütleri ortaya çıkarmakla 
bu acıyı ve kaotik ortamı en aza indirmek biraz olsun 
başarılmış olacaktır. Demokratik hukuk devletinin 
gereği olarak faillerin ve planlayanların yakalanıp örgüt 
bağlantılarının çözümlenmesi ve “Artık Yeter” diyenlerin 
sesini yükseltip ölümlere dur demesi gerekmektedir. Acıdan, 
şidetten, baskıdan ve gözyaşından çekmiş olan insanlarımız 
bundan böyle şiddetin değil barışın ve huzurun kol gezdiği 
sokaklarda güven içinde yürümelidir. Bunun için tüm 
demokrasi güçleri, insandan yana tavır alan örgütler bu tür 
olayların son bulması için hep birlikte hareket ederek bu 
bombaların arkasındaki karanlığı aydınlatmalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak yaratılan 
terör ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. Yaşanılmakta olan bu 
zor, sıkıntılı ve sorunlu günlerin emekten halktan barıştan 
demokrasiden ve kardeşlikten yana duruşla ve güç birliği ile 
aşılması gerektiğine inanıyoruz. 

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TERÖR
BİR İNSANLIK 

SUÇUDUR!
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“Ölümlerden geliyorum şarkı söyleyerekten,

geliyorum yaşamak için...”

Mahmud Derviş 

1 Eylül 1939‘da Nazilerin Polonya‘yı işgali ile büyük 
yıkımlara, katliamlara, milyonlarca insanın ölümüne 
ve bir o kadarının sakat kalmasına, kentlerin yerle bir 
olmasına neden olan İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım 
Savaşı başlamış oldu. Emperyalist paylaşım yarışında güçlü 
bir şekilde kendini var etmek isteyen Almanya faşizmle, 
emperyalist saldırı yöntemleri ile tarih sahnesine çıktı. 
Bu savaşla dünya halkları bir kez daha kapitalizmin kar 
hırsının, sermaye düzeninin hedef tahtasındaydı.

1 Eylül, bu tarihi unutturmamak acılarımızdan ders 
çıkarmak için seçilmiş bir gündür. Ancak kapitalizm ve 
onun en kirli yüzü emperyalizm var olduğu sürece bu acılar 
devam edecektir ve etmektedir.

Ülkelerin işgali, savaş tehditleri ve uygulanan ambargo 
ile; emperyalist güçlerin amacının bir taraftan enerji 
kaynaklarına sahip olmak ve bunlara diğer ülkelerin 
ulaşımını engellemek, enerji yolları güvenliğini ve 
kontrolünü sağlamak, diğer taraftan ise görülebilir 
gelecekte dünya ekonomisine sınırsız bir şekilde hakim 
olmak olduğu bilinmektedir. Filistin‘deki bitmek bilmeyen 
savaş ve ambargo, Irak‘ta yaşanan işgal, Afganistan, İran 
ve Suriye‘ye dönük tehditler, Balkanlar‘da yaşananlar ve 
son olarak Kafkasya‘da patlak veren savaş bu acı tarihin 
devam ettiğinin örnekleridir. Dünyanın dört bir yanında 
çatışmalar, savaşlar, işgaller, yıkımlar sürmektedir. Yaşamın 
sonunu getirebilecek nitelikteki bir nükleer savaş tehdidi 
dahi bugün bizlere yabancı değildir.

Savaşın açık ve fiili olarak yaşanmadığı zamanlarda ise 
savaşın dili ve militarizm kendini hissettirmektedir. Bugün 
dünya da 2 saatlik zaman diliminde 230 milyon dolar 
silahlanmaya giderken, sadece yere döşeli mayınlardan 
haftada 800 kişi ölmektedir. 2 saatlik zaman diliminde 
dünyanın değişik yerlerinde 10 insan patlayan mayınla 
ölüyor. Dünya coğrafyası, yaşamlarımız savaş ve/veya 
savaş tehditleri ile kuşatılmış durumda.

Tüm bu saldırıların karşısında halkların kardeşliği ve 

barışını hatırlamak ve hatırlatmak bir ödevdir. Nükleer 

savaş tehdidi başta olmak üzere savaş tehditlerine karşı 

durmak, temel insan haklarının korunması için çaba 

harcamak; barış içinde adil ve özgür bir dünya yaratmanın 

gerekliliğidir. Odamız 1 Eylül Dünya Barış Günü‘nü 

savaşsız bir dünya yaratma mücadelesine hizmet eden ve 

emperyalist saldırganlığa bir kez daha dur deme fırsatı 

veren bir gün olarak değerlendirmektedir. Emperyalizmin 

büyük ve kanlı bir savaşının başlangıcı olan bugünün 

dünya barışına, kardeşliğine ve özgürlüğüne vesile olmasını 

diliyoruz. Tarihten gerekli dersleri alabilenler, geleceğe 

güvenle ve umutla bakar. Bizler ölümlerden şarkı söyleyerek 

çıkabilenlerin, turna kuşlarıyla yaşama tutunanların, barışın 

dilini dirençle yaşatanların yanındayız. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak geçmişte 

olduğu gibi bugün de dünya halkların barış içinde yaşama 

taleplerine sahip çıkıyor ve bunun mücadelesini yürütmek 

gerektiğine inanıyoruz. 

Tüm Halkların Dünya Barış Günü Kutlu Olsun!

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN
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12 Eylül 1980...

650 bin kişi gözaltına alındı...

1 milyon 683 bin kişi fişlendi... 

Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı... 

7 bin kişi için idam cezası istendi... 

517 kişiye idam cezası verildi...

Haklarında idam cezası verilenlerden 50‘si asıldı...

İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis‘e gönderildi... 

71 bin kişi TCK‘nin 141, 142 ve 163. maddelerinden 

yargılandı...

98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan yargılandı... 

388 bin kişiye pasaport verilmedi... 

30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı... 

14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı... 

30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti... 

300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü... 

171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi... 

937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı... 

23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu... 

3 bin 854 öğretmen öğretmenlikten atıldı...

Üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine 

son verildi... 

400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi...

Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi... 

3 gazeteci silahla öldürüldü... 

Gazeteler 300 gün yayın yapamadı... 

13 büyük gazete için 303 dava açıldı... 

39 ton gazete ve dergi imha edildi... 

12 EYLÜL 1980: 

DİKTATÖRLÜK DÜZENİNİN EVRİMİ

Ve direndik

Ordular kurduk türkü renklerinden

Bütün ağıtları bir hücumda yendik

Acıya kurşun işlemez artık

Biz yaşamayı zulümsüz sevdik

A. YÜCEL
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Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi... 

144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü... 

14 kişi açlık grevinde öldü... 

16 kişi “kaçarken” vuruldu... 

95 kişi “çatışmada” öldü... 

73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi... 

43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi...

12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye tarihine kara bir leke 

olarak geçmiştir. Ülkede 1960‘lardan bu yana güçlenerek 

gelen demokratik hareketlenmenin önü önce 12 

Mart‘la kesilmeye çalışılmış ancak işçi, köylü ve öğrenci 

eylemlilikleri 1970‘lerde artarak sürmüştür. 100 binlerin 

katıldığı grevler, üniversitelerdeki öğrenci direnişleri, üretici 

eylemi ve gecekondularda yükselen toplumsal muhalefet, 

darbenin yapılmasının temel nedenlerinden biridir. Darbe 

ile toplumsal muhalefet ezilmiş, demokratik haklar yok 

edilmiş, insan hakları yok sayılmıştır. Yeni bir ekonomik 

ve politk aşamaya girmesi beklenen düzenin önündeki 

pürüzlerin temizlenmesi amacı uluslararası destekle hayata 

geçirilmiştir. 

12 Eylül ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel anlamda 

kısacası hayatın her alanı için bir dönüm noktası olmuştur. 

Kültürel yozlaşma, dinci gericilik, şovenist milliyetçilik 

darbenin ürünüdür. Hak arama bilincinin yok edilmesi, 

örgütlenme hakkının gaspı, sosyal hakların törpülenmesi 

yine 12 Eylül kalıntılarıdır. Emperyalizmin yeni yüzü olan, 

24 Ocak Kararları ile çerçevesi önceden çizilmiş neo-

liberal ekonomi siyasetinin zeminini hazırlamak amacıyla 

tertiplenen darbe, toplumsal adaletsizliği derinleştirmiş ve 

toplumdaki dayanışma ruhunu ve değerini giderek artan bir 

ivmeyle eritmeye çalışmıştır.

Küresel sermayeye eklemlenmenin bir parçası olan ve 

12 Eylül‘le başlayan yeniden yapılanma süreci bugün 

de sağlık, eğitim, barınma gibi sosyal hakların hak 

olmaktan çıkarılması ve bunlar için mücadelenin önünün 

kesilmesiyle devam etmektedir. Darbecilerle mücadale 

demokratik haklar için, sosyal haklar için, insan hakları için 

mücadeledir. Demokratik, eşit, özgür bir toplum yaratma 

mücadelesidir. Ancak Anayasa‘nın geçici 15. maddesi1 

ile darbeyi düzenleyen ve uygulayanların yargılanmasına, 

darbe sürecinin sorgulanmasına engel olunmakta ve 

darbeciler hala korunmaktadır. Demokrasiye doğru ilk 

adım darbecilerin yargılanmasıyla atılacaktır. Benzer 

süreçler yaşamış diğer ülkeler bu noktada geçmişleriyle 

hesaplaşarak, darbe zihniyetini mahkum etmişlerdir. 

Bizler de bu hesaplaşma sürecinin bir an önce hayata 

geçirilmesini ülkenin aydınlık geleceği için talep ediyoruz.

12 Eylül darbesinin bu topraklarda attığı tohumların 

farkındayız, yaşananları unutmayacağız ve 

unutturmayacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Darbe 

Karşıtı Platform bu yıl da etkinlikleriyle darbecilere, 

darbeci zihniyete ve darbe düzenine karşı muhalefetini 

sürdürmektedir. Odamız da emekten, demokrasiden, 

eşitlikten, özgürlükten yana olanlarla darbe düzenine karşı 

mücadelenin bir parçası olmaya devam edecektir.

TMMOB 
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI

1 GEÇİCİ MADDE 15. - 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk 

genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek 

süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti 

adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik 

Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş 

hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla 

görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve 

tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî 

sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi 

bir yargı merciine başvurulamaz.

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, 

merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar 

alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da 

yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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Toplu sözleşme ve grev hakkının 
sözkonusu bile edilmediği ve bu 
yüzden KESK‘in katılmama kararı 
aldığı kamu emekçileri sendikalarının 
hükümet ile görüşmeleri geçtiğimiz ay 
içerisinde neticelendi. Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu‘nun deklare ettiği 
gibi kamu çalışanlarının maaşlarına 
2009 yılında yıllık kümülatif yüzde 8,7 
oranında artış yapılacağı konusunda 
görüşmelere katılan sendikalar ile 
anlaşma sağlandı. Sadece memur 
maaş zamlarına endeksli bu görüşmeler 
emekçi insanları yoksullaştırmayı kalıcı 
kılmaktadır. Görüşmelerden bir zafer 
edasıyla çıkan sendika yetkililerinin 
gittikçe daha da zorlaşan yaşama 
koşullarına karşı ne diyecekleri merak 
konusudur. Kaşıkla verip kepçeyle alan 
siyasal iktidar gün geçtikçe emekçileri 
daha zor yaşam şartlarıyla karşı karşıya 
bırakmaktadır.

Öte yandan hükümet elektriğe, 
doğalgaza, petrole ve gıda ürünlerine 
aşırı zamlar yapmaktadır. Temmuz‘da 
elektriğe yüzde 21 oranında zam 
yapıldı. Elektrik fiyatları 6 ayda yüzde 
45 oranında arttı ve tekrar zam 
yapılması gündemdedir. Doğalgaz 
fiyatları geçtiğimiz ay konutlarda 
yüzde 16.8 zamlandı. Ancak doğalgaz 
fiyatlarına yılbaşında da konutlarda 
zam yapılmıştı. Temel girdilerdeki bu 
artış tüm yaşam alanlarına artarak 
yansımaktadır. Bu olumsuz gelişmelere 
karşın asgari ücrette %5, memur 
ve emekli ücretlerinde ise 2009 
yılı için ortalama %8.7 dolayında 
bir artış olmuştur Ancak, yapılan 
hesaplamalardan da görüleceği gibi 
elektrik, doğalgaz, ulaşım ve temel 
gıda ürünlerine yapılan zamlar maaş 
ve ücretlerde yapılan artışları şimdiden 
zaten götürmüştür

Bütün bunların yanı sıra göz ardı 
edilen bir başka konu da ülkenin 
kalkınmasında , gelişmesinde yoğun 
emeği bulunan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının karşı karşıya kaldığı 
“eşit işe eşit ücret” ilkesinin kamu 
kurum ve kuruluşlarında uygulanmadığı 
durumdur. 2006 yılında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
2006/10344 sayılı zam ve tazminatlara 
ilişkin kararname kamu kurumlarında 
bazı sıkıntıları gündeme getirmiştir. 
Düzenleme ile mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının şube müdürü, il 
müdürü gibi görevlere atanmaları 
durumunda ücretlerinde azalma 
meydana gelmektedir.

2006‘da başlatılan süreç ile, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının özel hizmet 
tazminatı %160 oranına getirilirken 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı olup; 
Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür 
Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, 
Proje Müdürü, Grup Müdürü, Şube 
Müdürü ve Müdür kadrosunda olanların 
özel hizmet tazminatı %155 olarak 
belirlenmiştir. Özel hizmet tazminatı 
oranındaki bu fark mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının şube müdürü ya da 
müdür kadrosuna atanması durumunda 
maaşlarında düşüş yaşanmasına neden 
olmaktadır.

Bununla birlikte 16 Ağustos 2008 günü 
resmi gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe 
giren yeni düzenleme ile özel hizmet 
tazminatına yönelik olarak mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına % 82; 
mühendis, mimar, şehir plancısı olup 
müdür, şube müdürü vb. kadrosuna 
atananlara % 52 oranında ek artış 
getirilmiştir. Bu artışla birlikte mühendis, 
mimar ve şehir plancısı olup; Müdür, 
Şube müdürü, Kadastro müdürü vb. 
kadroya atanan ya da bu kadroda 
çalışanların aylık ücretlerinde önemli 

oranda azalma olmaktadır.

Bu durum kamu kurumlarında çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
görevde yükselme düşüncelerini 
törpülemekte, yönetim kadrolarına 
geçme isteklerini yok etmektedir. Söz 
konusu maaş farkının giderilmesi, 
artışların dengelenmesi ve bu durumun 
düzeltilmesi gerekmektedir. Böylece 
eğitim düzeyi ve formasyon gereği 
olarak yönetici kadrosuna atananların 
bir nevi cezalandırılmasına son 
verilmiş ve mağduriyetleri en aza 
indirilmiş olacaktır. Daha şimdiden 
bazı il/ ilçe Kadastro Müdürlüğü 
görevlerini yürüten meslektaşlarımız 
yaşadıkları ekonomik sıkıntının artması 
nedeniyle bu görevlerinden istifa 
etmeye başlamışlardır. Siyasal iktidarın 
bu konuda duyarlı davranılmasını 
üyelerimiz adına beklemekteyiz.

Sonuçta ister mühendis, mimar şehir 
plancısı ister diğer kamu çalışanları 
olsun özlük ve ekonomik hakların 
kazanımı, korunması ve geliştirilmesi 
için gereken sendikal örgütlenmelere 
sahip çıkmak gerekiyor. Böylelikle 
maaş artışı tartışmalarına sıkışıp kalan 
sendika-hükümet görüşmeleri yerini; 
toplu sözleşmenin hayata geçirildiği, 
grev hakkının alındığı ve dolayısıyla 
daha insanca bir yaşamın tohumlarının 
atıldığı bir platforma bırakacaktır.
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1929’daki dünya ekonomik bunalımının etkisiyle devletçi 
bir sanayileşme modeli arayışına giren Türkiye Cumhuriyeti, 
bu yıllarda planlı bir sanayileşme sürecine sahne olmuştur. 
1930’lar süresince uygulanan planlı sanayileşme süreci, II. 
Emperyalist Savaşın yarattığı krizin etkisiyle, 1946 yılında 
7 Eylül Kararları olarak bilinen liberal tedbirlerle sona 
ermiş ve Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonuna 
gidilmiştir. Böylece, bir anlamda liberalleşme yoluyla dünya 
ekonomisiyle bütünleşme sürecine kapı açılmış, dış yardım 
ve kredi arayışlarına sıcak bir tavır takınılmıştır. 

DP 1950 yılında iktidarı teslim aldığında özel teşebbüse 
dayalı, devletçiliği ret eden ve planlamaya çok soğuk 
bakan bir iktisadi kalkınma anlayışına sahipti. 1961 
Anayasasıyla birlikte kalkınmanın demokratik yollarla 
gerçekleştirilebilmesi için kalkınma planlarının hazırlanması 
hükme bağlanmış, planlama ve Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) Anayasal bir kurum hüviyeti kazanmıştır. Bu 
yıllardan itibaren karma ekonomik planlama anlayışının 
uygulanmaya başladığı görülür. 

Kuruluş yasası DPT’yi planları hazırlama ve uygulamayı 
izleme dışında araştırma, destek olma ve danışmanlık 
yapma gibi işlevlerle yetkilendirmiştir. Kalkınma planlarının 
daha önceki planlama anlayışı ve deneyimlerinden çok 
farklı olduğunun da altını çizmek gerekir. Yalnızca kamu 
yatırım projelerini öngören 1930’lardaki planlama anlayışı; 
ulusal bağımsızlığı sağlamak için ve kalkınmanın ulusal 
kaynaklarla yönlendirilmesini içerirken, 1960’lardaki 
planlar dış yardımdan yararlanmanın aracı haline gelmiştir. 
1970’ler süresince de dış borçlardan dolayı, 1960’larda 
uygulanan dış yardım politikalarının sonucu olarak dışa 
bağımlılık artmıştır. 70‘li yılların ikinci yarısında yaşanılan 
emperyalizmin kriziyle birlikte kapitalist ekonomik sistem 
yeni bir aşamaya geçmiş; IMF ve Dünya Bankası, özellikle 
1980’lerden sonra gelişmekte olan birçok ülkede kendi 
tasarladığı ekonomi politikalarını dayatma sansı bulmuştur. 
Uygulatılan bu politikaların özünde liberalleştirme, 
özelleştirme, para ve maliye politikalarında kontrol gücünün 
bazı uluslar üstü kurumlara devredilmesi, yani kısaca 
ulus devletin ekonomideki kalkınmacı rolünün tasfiye 

edilmesi olgusu bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler 
için kalkınma söylemi ve uygulamalarının yerini küresel 
pazara uyum sağlama ideali almaktadır. Ulusal kalkınma 
planlaması da bu süreçte hızla önemini kaybetmekte 
ve dönüşüm yaşamaktadır. Bu çerçevedeki değişiklikler 
ülkemizde de hayata geçirilmektedir.

Neo-liberal politikaların yükselişiyle, devlet bir yandan 
ekonomiden çekilmeyi hedeflemekte, diğer yandan ise 
sorumluluğu altında olmayan alanlarda bir özel şirket gibi 
faaliyet göstermektedir. Bu alanlardan biri olan imar alanı 
da rant kaynağı olarak görülmekte olup, siyasiler sıfatlarını 
sermaye lehine kullanmakta bir sakınca görmemektedirler. 
Son dönemlerde, Silivri ve Gaziantep‘te yaşanan belediye 
imar sınırı içerisindeki ada ve parsel bazındaki plan 
değişiklikleri ve siyasilerin karıştığı rüşvet olaylarının 
yaşanması siyasetin ranta alet edildiğine önemli bir kanıt 
oluşturmaktadır.

Siyasilerin devreye girmesiyle parsel ve ada bazında yapılan 
plan değişiklikleri iİe korunması gerekli tarım arazileri 
ile yeşil alan, park, yol ve kent alanlarının ticari alanlara 
dönüştürülmesinin İmar Kanununa aykırılık içerdiği, 
Kanunun 18. maddesine ve ilgili yönetmeliğe uyumlu 
olmadığı görülmektedir. 

Hükümet tarafından kamuya ait taşınmazların yerli ve 

KAMU ARAZİLERİ PARSEL PARSEL SATILIYOR!
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yabancı sermayeye satılmasını kolaylaştıracak yasalar 
paketinden son olarak 6 Ağustos 2008’de 5793 sayılı 
kanun çıktı. Daha önce 5018 sayılı kanunun taşınır ve 
taşınmaz edinmeyi düzenleyen 45.maddesi ile taşınır ve 
taşınmaz satışını düzenleyen 46. maddesinde yapılan 
değişiklikle, devletin şirket gibi işletilmesi süreci, TOKİ‘nin 
işlev değiştirip, kamu arazilerini ve kaynaklarını sosyal 
konutlar yapmak yerine kar getirecek alanlara alışveriş 
merkezleri, iş merkezleri yapmaya başlamasıyla devam 
etmiştir. 

Kanun, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Özelleştirme 
İdaresi‘ne (ÖİB) geniş imar yetkileri veriyor. Resmi olarak 
tanımlanan görevi sosyal konut üretmek olan (Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı) TOKİ‘nin, yeni yasayla, kamuya 
ait gayrımenkulleri ve kaynakları kullanarak, iş merkezi, 
otel, alışveriş merkezi üreten bir inşaat firmasından farkı 
kalmayacağı açıktır. Asıl amacı olan kamu yararı ilkesi 
doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara ucuz ve kaliteli konut 
üretmek işlevinden uzaklaşarak, lüks konut yatırımları ile 
özel sermayeli bir şirket gibi işletilecektir. 

Kamuya ait arazilerin satışında son olarak gündeme gelen 
girişim, İstanbul‘da Ataköy Kompleksinin 4 Eylül 2008 
tarihinde açık artırma usulü ile ihale etme planları yapması 
da TOKİ‘nin dönüşen yüzünün açık bir ifadesidir. 

Sürecin ilk adımı olarak, DATİ‘ye 2038‘e kadar kiralanan 
Ataköy’deki 139 bin 251 metrekarelik arsayı 450 milyon 
YTL muhammen bedelle satışa çıkan TOKİ Ataköy 
Kompleksi Emlak Bankası‘nın kapanmasıyla birlikte Ziraat 
Bankası‘na geçmiş daha sonra, Ziraat Bankası tarafından 
TOKİ‘ye satışı yaklaşık 90 Milyon dolara gerçekleşmiştir. 
İstanbul Atatürk Havaalanı‘ndan yaklaşık 5 km. mesafedeki 
kompleks, 1/3‘ünün yüksek gelir seviyesinde 3 milyon 
kişinin yaşadığı ve lüks konutlardan oluşan Ataköy, Bakırköy 
ve Yeşilköy semtlerine hitap etmektedir. Komplekste, 
tamamı satışa dahil; Galleria Alışveriş Merkezi, Sheraton 
Hotel, Dünya Göz Hastanesi, Akaryakıt istasyonu, Kapalı 
Otopark ve Yat Limanı Alanı bulunmaktadır.

Medya, basın ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 
baskılar sonucu bu satıştan vazgeçilmiştir. Ancak, bu kez 
satışı yapılacak gayrimenkulün yanındaki parsel‘in satışı 
gündeme gelmiştir. TOKİ neden bu çok değerli yerleri 

satışa çıkarmaktadır? Söylendiği gibi halka sosyal konut 
üretmek için mi yoksa lüks konut, rezidanslar vb. yapım 
işlerine kaynak sağlamak için mi yada ekonomik bir çöküş 
içerisinde olduğı için mi?

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından iki gün 
önce 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan 
Ataköy-Bakırköy sahil şeridindeki 124 bin 980 metre karelik 
arazinin ihalesinde, en yüksek teklifi 850 milyon YTL ile 
Simpaş-Kat Turizm Gayrimenkul A.Ş. Ortak Girişimi verdi. 
Teknik bir aksilik çıkmazsa bu alanı Simpaş istediği gibi 
kullanacak. Yani bir kamu alanını özel-kamuya kapalı- bir 
alan haline “yasal” yollardan getirmiş olacak.

Bu “yasal” yollar kamuoyunun zihnindeki şüpheleri 
gidermemektedir. Daha önce özelleştirme kapsamında 
satılan arazilerde satış sonrasında daha yüksek kar 
getirecek şekilde yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği 
değişikliğine yönelik plan değişikliği sıkça yaşanan bir 
durum olmuştur. Dolayısıyla TOKİ tarafından satışa 
çıkarılan Ataköy‘deki arazinin satışından sonra plan 
değiştirilerek emsal değeri arttırmaya gidilir mi sorusu 
akıllara gelmektedir. Mevcut plana göre baca dahil çatı 
yüksekliği 20 m.‘yi geçemeyektir düzenlemesine ve 1991 
tarihinde belirlenen kıyı-kenar çizgisindeki yaklaşma 
mesafelerine uyulacak mıdır? Mevcut planda yer alan 
plan notlarına göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu kararı uyarınca korunması gereken dört eski yapının 
akıbeti ne olacaktır? En yüksek teklifi veren Simpaş hangi 
ortaklıklarla araziyi kullanacak? Sessiz sedasız yabancı bir 
ortakla işbirliği içerisine girecek mi? Bu güzelim arazi de 
dolaylı olarak yabancılara verilmiş olacak mı? Kıyı Kanunu, 
Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu gibi 
kanunlar en gözde ve değerli arazilerin yabancı ve yerli 
sermayeye satışı için mi değiştirilmektedir? Tüm bu soruların 
yanıtlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi demokrasinin 
gereğidir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, kar marjları 
oldukça yüksek olan gayrimenkul satışlarının kamusal 
faydayı yok ederek, kentleri yaşanmaz hale getirdiğinden 
hareketle soruları çoğaltmaya devam edeceğiz ve bu 
soruların takipçisi olacağız. 
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Hakkari-Şemdinli‘de Aktütün Sınır Karakolu‘na yapılan 
saldırıyı kınıyor, terörün ve yaratılan şiddetin çözüm 
olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda yaşamını 
kaybeden canların acısını yüreğimizde hissediyor, ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Şiddet, gerginlik ve çatışma bir kez daha ülke gündemine 
oturdu. Ülkemizde sürekli canlı tutulmaya çalışılan etnik 
çatışma ortamı yine gözle görülür bir şekilde körükleniyor. 
Her geçen gün ırkçı milliyetçi anlayışın beslediği kin ve 
nefret barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama karşı 
tehditler savuruyor. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde çatışma 
ortamlarının yaratılmasına ve yayılmasına yönelik sinsi 
planlar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Sakarya, Mersin, 
Adana gibi illerimizdeki olaylar ile bu günlerde Altınova, 
Dikili‘den gelen çatışma haberleri ve son olarak Şemdinli‘de 
gerçekleşen karakol baskınıyla sürüklenmekte olduğumuz 
karanlık günler istenilen korkuyu salmaktadır. Yaşananlar 
barıştan, kardeşlikten yana olan herkesin acısını daha da 
artırmıştır. 

Din ve milliyetçilik temelinde 
örgütlenmeye çalışılan ayrımcılık, 
bir yandan linç kültürünü beslerken 
diğer yandan çözüm olanaklarını 
engellemektedir. Bir dönem inanç 
kültürüne yönelik Maraş‘ta, Çorum‘da, 
Malatya‘da, Sivas‘ta yapılan 
katliamların günümüzde ırkçı, şoven 
milliyetçilik üzerinden yaşanmasına izin 
verilmemelidir. Saldırı sonrası hesabı 
sorulacaktır haykırışları gerçek çözüm 
arayışından uzak durmaktadır. 

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 
yaratılan savaşın, açık işgallerin ve enerji 
kaynaklarının kontrolü girişimlerinin 
bölge ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de çok kültürlü zenginliğimizi, 
barışçıl toplumsal yapıyı dışladığı ve 

konunun farklı zeminlere kaydırıldığı 
görülmektedir. Irkçılık, şiddet, terör, tehdit ve baskılar 
artmaya devam etmekte, çatışmalar savaşa dönüşmekte 
ve alevlendirilmektedir. Emperyalizmin siyasetine karşı 
uyanık olmak, insanı en yüce değer görenlerin başlıca 
sorumluluğudur. Ülkemizde yaratılmak istenen etnik 
çatışma ortamına bu çerçeveden yaklaşmanın doğru 
olduğuna inanıyoruz. Türk-Kürt çatışması bu topraklarda 
sıklıkla oynanan bir oyundur, kan ve gözyaşından başka bir 
şey getirmemiştir. 

Sorunun baskıcı yaklaşımlardan, silah seslerinden, çatışma 
ve şiddet ortamından uzak barış ve demokrasi zemininde 
masaya yatırılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Bir arada 
kardeşçe yaşam temelinin oluşması için haykırmanın 
zamanıdır. Ayrımcılığa karşı özgür ve eşit bir toplumu 
yaşatma mücadelesi her zamankinden daha çok 
sahiplenilmesi gereken bir mücadeledir. 
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Sayın; Faruk Nafız ÖZAK                                                                                                                        25/09/2008 

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI     

Bilindiği üzere ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sanayileşmesi, kentlerin planlı ve çağdaş gelişimi yaşam alanlarının oluşması 
ve refaha ulaşmasında mühendis ve mimarların rolü, yetkileri ve sorumluluğu oldukça yüksektir. Bu süreç içerisinde teknik 
elemanların eğitimi ve formasyonu, çalışma anlayışları, mesleki davranış ilkeleri, mesleki etik ve halkla olan ilişkilerinde 
güvenin sağlanması, üretimin sağlıklı ve kullanılabilir olması, bu alandaki çalışma koşullarının, sosyal ve özlük haklarının sıkıntı 
yaratmayacak düzeyde olmasıyla ilişkili olduğu kaçınılmazdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 75 bin civarındaki mühendis ve mimarın aynı mühendislik ve mimarlık hizmetlerini 
sunmalarına karşın özlük ve sosyal haklarında farklılıklar vardır. Bu farklılığı gidermek amacıyla hükümet tarafından “Denge 
Tazminatı” adı altında iki kez iyileştirme yapılmıştır. Ancak iyileştirmeler sürecinde mühendis, mimar ve şehir plancısı olupta 
müdür, müdür yrd., yönetici gibi idareci kadrosunda görev yapanların mağdur olduklarının gözden kaçtığı görülmüştür.

2006 yılında yapılan düzenlemede mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel hizmet tazminatı %160 oranına getirilirken 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı olup; Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı,  Proje Müdürü, Şube Müdürü ve Müdür 
kadrosunda olanların özel hizmet tazminatı %155 olarak belirlenmiştir. Özel hizmet tazminatı oranındaki bu fark mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının şube müdürü ya da müdür kadrosuna atanması durumunda maaşlarında düşüş yaşanmasına neden 
olmaktadır.

Bununla birlikte 16 Ağustos 2008 tarihli yeni düzenleme ile denge tazminatı adı altında özel hizmet tazminatına yönelik olarak 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına % 82; mühendis, mimar, şehir plancısı olup müdür, şube müdürü vb. kadrosuna 
atananlara % 52 oranında bir iyileştirme getirilmiştir. Bu artışla birlikte mühendis, mimar ve şehir plancısının Müdür, Şube 
Müdürü, Kadastro Müdürü vb. kadroya atanan ya da bu kadroda çalışanların aylık ücretlerinde önemli oranda azalma 
olmaktadır.

Bu durum kamu kurumlarında çalışan üyelerimizin görevde yükselme düşüncelerini törpülemekte, yönetim kadrolarına geçme 
isteklerini kırmaktadır. Daha şimdiden bazı il/ ilçe Kadastro Müdürlüğü görevlerini yürüten üyelerimiz yaşadıkları ekonomik 
sıkıntının artması nedeniyle bu görevlerinden istifa etmeyi gündeme getirmektedirler. 

Yapılacak yeni bir düzenleme ile mühendis unvanına sahip idari ve yönetici kadrosuna atananların ekonomik yönden mağdur 
olmalarının önlenmesi; bir taraftan çalışma barışının bozulmasına olanak vermeyecek diğer taraftan ise üretim sürecinin daha 
etken ve verimli kılınmasını sağlayacaktır. Halen hazırlıkları sürdürülen 2009 yılına ait Bütçe Kanunu görüşmelerinde belirtilen 
konu çerçevesinde gerekli girişimin geç kalınmadan yapılması hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz. Saygılarımızla. 

A. Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

Dağıtım :

Gereği              : - T.C. Maliye Bakanlığı

                           - T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BAKANA MEKTUP
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BASINDAN

Harita Mühendisleri 
Gaziantep temsilciliği açıldı

20 Ekim 2008

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nın Gaziantep İl Temsilciliği Açıldı.

Prestij İş Merkezi ikinci katında açılan 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Gaziantep Şubesi’nin açılışına Türkiye 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Ali Fahri Özden,  
Gaziantep Temsilcisi Eray Yıldız ve çok 
sayıda harita mühendisi ve davetli katıldı. 

Oda Temsilcisi Eray Yıldız, Gaziantep’in 
özellikle Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası’nı hizmete açmaktan son 
derece mutlu olduklarını söyledi. Eray 
Yıldız, “Harita Mühendisleri olarak 
sorunlarımıza birlik beraberlik içinde 
çözüm üreteceğiz” dedi. 

Türkiye Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Ali Fahri Özden 
ise, Türkiye’de büyük ve en gelişmiş 
odalardan biri olan Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın 11 bin üyesi 
olduğunu belirtti. Özden, “Biz her yerde 
ve her zaman varız. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri olarak ülke kalkınmasında 
ve üretimde kamu yararlarını göz önünde 
bulundurarak ve ileriye dönük gelişmekle 
olacaktır. Eğer Ülke sorunlarında çözüm 
için birlik olmak zorundayız” diye 
konuştu.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN 22 Temmuz 2008 
tarihinde Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın 
Ulusal Kanal’da sunduğu “Halkçı 
İktisat” programının konuğuydu. En son 
yapılan değişiklikle Tapu Kanunu’nun 
yabancı şirketlerin mülk edinmelerinin 
önünü açıp açmadığı, imar alanlarının 
yüzde 10’unun yabancılara verilmesinin 
ne anlama geldiği vb. konulara 
açıklık getirdi. Odamızın kuruluş 
süreci hakkında bilgi veren ÖZTEN, 
mesleki eğitimimizin başlangıcından bu 
yana yaşadığı gelişim ve değişimlere 
kısaca değinerek Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin çalıştığı alanlar, 
meslek içeriği hakkında da bilgi verdi. 
TMMOB’un dünyadaki örneklerinden 
farklı olarak 70’den bu yana emekten, 
halktan yana politikalar izlediğini 

belirten ÖZTEN Odamızın 
bu yürüyüşteki paydaşlığını 
vurguladı. 

Mülkiyetin hayatımızdaki 
rolü ve anlamına 
değinen ÖZTEN toprağın 
bağımsızlığın ve özgürlüğün 
simgesi olduğunu söyleyerek 
Yabancılara Toprak Satışı 
tarihçesi ve bu çerçevede 
ilgili kanunlarda meydana 
gelen değişiklikler hakkında 

süreci özetlendi. 16 Temmuz 2008 
de Tapu Kanununda meydana gelen 
değişiklik özelinde Tapu Kanununda 
yapılan değişiklikleri ele alarak 
irdeleyen ÖZTEN Karşılıklılık İlkesi 
çerçevesinde alınan kararlar ve bu 
değişikliklerin sonuçlarının sakıncalarını 
ve eksikliklerini ifade etti. Yabancılara 
Toprak Satışından örnekler ve bu 
satışların politik, ekonomik, sosyal 
sonuçlarını yorumlayan ÖZTEN, 
Türkiye’deki enerji koridoru ve güvenlik 
durumu açısından yabancılara toprak 
satışının stratejik durumunu ele aldı.

Toprak-insan ilişkisi çerçevesinde 
toprağın kamuya ait olması gerektiğini 
ifade eden ÖZTEN, toprak reformunun 
zamanında geniş ve kapsamlı 
olarak yapılamayışının bir anlamda 
sonuçlarının da yaşandığını belirtti. 

Yabancı şirketlerin Türkiye’de aldıkları 
taşınmazların tespit edilememesinin 
yaratabileceği sorunların hangi 
boyutlarda olabileceğini ifade eden 
ÖZTEN, Türkiye’de 1980 ‘den sonra 
uygulanan neoliberal politikaların 
yabancıların toprak alımını önemli 
ölçüde arttırdığının görüldüğünü 
vurguladı.

1980’den sonra Tapu Kanunu, Köy 
Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu vb. 
bir çok kanunda değişiklik yapıldığını 
vurgulayan ÖZTEN bu konuda alınması 
gereken politik önlemlere katkı ve ek 
olması açısından bir Bilgi Sistemi’nin 
kurularak kurumların birbiriyle iletişim 
halinde olması gerekliliğini özetle ifade 
etti.

Oda Başkanımız
Ulusal Kanal’ın Konuğuydu



73Ekim 2008

TMMOB  GÜNCESİ

12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
yıldönümü Ankara’da 
protesto edildi.

TMMOB üyelerinin de katıldığı 
protesto gösterisi için saat 12:30’da 
Yüksel Caddesi’nde toplanarak, 
sloganlar ve dövizler eşliğinde ABD 
Büyükelçiliği’ne yürüyüşe geçildi. 
Polis, yürüyüşçülerin Büyükelçiliğe 
kadar gitmesine izin vermeyerek, 
yolu Kennedy Caddesi’yle Atatürk 
Bulvarı’nın kesiştiği noktada kesti. 
Burada Darbe Karşıtı Platform adına 
bir basın açıklaması yapıldı. Daha 
sonra bir heyet ABD Büyükelçiliği 
önüne giderek siyah çelenk bıraktı.

İzmir’de Devrimci 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
öncülüğünde 13 
Eylül Cumartesi günü 
gerçekleştirilen mitinge 
binlerce kişi katıldı. 

Emek-meslek örgütlerinin destek 
verdiği miting öncesinde Alsancak 
Limanı, Cumhuriyet, Konak ve 
Montrö Meydanlarında toplanan 
kortejler mitingin yapılacağı 
Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. 
Mitinge, DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Özdemir Özok, Türk-İş Genel 
Sekreteri Mustafa Türkel, Türk 
Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal 
Korkut Yıldırım da katıldı.  
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da mitinge 
katılanları selamlayarak şunları 
söyledi:

“Merhaba arkadaşlar,  
Dostlar merhaba 
Yüreği emekten ve insandan yana 
atanlar merhaba 
Bu ülkenin aydınlık beyinli, aydınlık 
yürekli yiğit insanları merhaba 
“12 Eylül darbecileri yargılansın, Biz 
12 Eylül düzeniyle hesaplaşıyoruz” 
diyenler merhaba. 
Bugün dost örgütümüz DİSK’in 
çağrısıyla, 12 Eylül’ün 28. yılında, 
“Emek ve Demokrasi Mitingi”nde, 
İzmir’de bu alanda ses çıkarmaya 
gelenler merhaba

Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları adına, 
örgütüm TMMOB adına sevgiyle, 
dostlukla selamlıyorum.

Sevgili arkadaşlar,

12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır. 
12 Eylül devletin, siyasetin, ekonomi 
ve toplumsal yaşamın yeniden 
yapılandırıldığı dönemecin adıdır.

Türkiye bugün de darbecilerin, 
çetelerin ve kirli ilişkilerin 
kıskacındadır.  
Darbe yalnızca, 12 Eylülcülerin, 
onların çocuklarının yönetimi elinde 
bulundurduğu dönemde değil, 
siyasal, ekonomik ve toplumsal 
yaşamda yarattığı dönüşümle, 12 
Eylül Anayasası ve kurumlarıyla 
günümüzü de belirlemektedir. 12 
Eylül, Susurluk’ta, Şemdinli’de 
Ergenekon’da kirli yüzünü 
göstermektedir. 

12 Eylül faşizmi, emperyalizmin 
Türkiye üzerindeki bir uygulamasıdır

Bugün yaşadığımız; sosyal 
devlet anlayışından uzaklaşma, 

gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
emekçilerin haklarının tırpanlanması, 
kamunun birikiminin özelleştirme 
uygulamalarıyla talan edilmesi, 
gericiliğin tüm yaşam alanlarımıza 
girmesi, neo-liberal politikalarla ABD-
AB-Dünya Bankası-IMF güdümünde 
bir Türkiye 12 Eylül’ün sonucudur. 
12 Eylül’ü yaratan güçlerin tam da 
istediği bu sonuçtur.

Türkiye 12 Eylül dönemiyle 
hesaplaşmadan, darbecileri 
yargılamadan bu karanlıktan 
çıkamayacaktır. Yüreği emekten, 
halktan yana çarpanların 
mücadelesi esas olarak bu kapitalist 
küreselleşmeye uyum sağlayan 
bu düzene karşı olmalıdır. Biz 
esas olarak bu düzenin kendisiyle 
hesaplaşmayı önümüze koymalıyız. 
Biz neo-liberalizme, gericiliğe, darbe 
özlemcilerine karşı bir mücadeleyi 
esas almalıyız.

Evet, “Ergenekon yetmez, 12 Eylül 
darbecileri yargılansın.” sözü 
doğrudur; ama yeterli değildir. Biz, 
12 Eylül düzeniyle hesaplaşmalıyız

Halkına karşı sorumlulukları olan 
bu ülkenin mühendisleri, mimarları, 
şehir plancıları ve onların örgütü Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
şimdi 12 Eylül düzeniyle hesaplaşma 
zamanıdır demektedir. 

TMMOB, “Bir başka yaşam, Bir başka 
Türkiye, Bir başka dünya”nın mümkün 
olduğunu bilmekte ve yurttaşları ve 
örgütleri bu mücadelede omuz omuza 
olmaya çağırmaktadır.

Şimdi haykırma zamanıdır 
arkadaşlar:
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Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber, ya hiç birimiz.

TMMOB İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çalışma Grubu 
Toplandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma 
Grubu 18 Eylül 2008 tarihinde 
TMMOB’de toplandı.

Toplantıda; Bakanlığın hazırladığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun 
Taslağı üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya; Alaeddin Aras (TMMOB), 
Av. Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Serdar Paker (EMO), Zuhal Can 
(GMO), Gökhan Abana (GMO), 
Sevsin Erdoğan (HKMO), Gülsüm 
Sönmez (İMO), Ruhi Öktem (KMO), 
H. Can Doğan (Maden MO), Bedri 
Tekin (MMO), Mustafa Yazıcı (MMO), 
Burhan Harmankaşı (Ziraat MO) 
katıldı.

TMMOB Su Çalışma Grubu 
Toplandı

TMMOB Su Çalışma Grubu 19 
Eylül 2008 tarihinde ilk toplantısını 
yaptı. Toplantıda, Çalışma Grubu 
Başkanlığına İsmail Küçük oy 
birliğiyle seçildi. Çalışma grubunun 
alanına giren su ve suyla ilgili 
konularda genel görüş alışverişinde 
bulunulduktan sonra 2009’da 
İstanbul’da yapılacak 5. Dünya 
Su Forumu’na karşı alternatif 
çalışmaların gerekliliği vurgulandı. 
Bu kapsamda, çalışma yapılacak 
konular taslak olarak belirlendi.

Toplantıda;

1- Taslak olarak belirlenmiş 
konuların netleştirilmesi için bir 
sonraki toplantıya kadar üyelere süre 
verilmesine,

2- İstanbul İKK ile 5. Dünya Su 
Forumu sürecine ilişkin görüşmeler 
yapılmasına ve sonraki toplantıda 
örgütlenmenin sağlanması için 
sürecin takvimlendirilmesine,

3- Taslak programın bütün İKK’lara 
gönderilerek destek ve öneri 
alınmasına, 

4- 5. Dünya Su Forumu 
çalışmalarına karşı yapılacak 
alternatif çalışmalarda gerçekçi 
bilgilerin halkla buluşmasının 
sağlanmasının hedeflenmesine ve 
bunun için sloganlar belirlenmesine,

5- Ülkemizde yaşanan su sorununa 
ilişkin belirgin örnekleri su 
forumunun gündemine taşımak için 
gerekli çalışmaların yapılmasına,

6- Su Forumu gerçeğini açıklığa 
kavuşturmak üzere, belli sürelerde 
su gerçeğiyle ilgili seçilen özel 
konularda basın açıklaması 
yapılması için taslak metnin Yönetim 
Kurulu’na ulaştırılmasına,

7- Sonraki toplantıda Başkan Vekili 
ile Raportörün seçilmesine,

8- Taslak metnin netleştirilmesine 
kolaylık sağlamak amacıyla 
çalışmalarını tamamlayan üyelerin 
görüşlerini ismkck@gmail.com 
(İsmail KÜÇÜK) adresine e-posta 
olarak göndermesine

karar verildi.

Toplantıya; Alaeddin ARAS 
(TMMOB), A.Deniz ÖZDEMİR 

(TMMOB), Bülent AKÇA (TMMOB), 
Yılmaz KİLİM (ÇMO), Elif BULUT 
(ÇMO), Ertuğrul CANDAŞ 
(HKMO), Işıkhan GÜLER (İMO), 
Fatma BOZBEYOĞLU ( JMO), 
Dr. Erdoğan IŞIK (KMO), Mustafa 
SUVAR (MadenMO), Suat DURSUN 
(Maden MO), Bünyamin AYDIN 
(Makina MO), İsmail KÜÇÜK 
(Meteoroloji MO), Şükran ŞAHİN 
(PeyzajMO), Vedat ÖZBİLEN (ŞPO), 
Nilgün GÖRÜR TAMER (ŞPO), Betül 
GÖÇMEN (ZMO) katıldı.

Tmmob 40. Dönem I. 
Denetleme Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB 40. Dönem 1. Denetleme 
Kurulu toplantısı 20 Eylül 2008 
tarihinde TMMOB’de yapıldı. 
Toplantıya Denetleme Kurulu Üyeleri 
M. Macit MUTAF, Köksal ŞAHİN, 
Nadir AVŞAROĞLU, A. Kirami 
KILINÇ ve Yusuf Ziya DEMİR katıldı.

Nükleer Santral İhalesine 
Karşı Yapılan Eyleme 
TMMOB de Destek Verdi

Mersin Akkuyu’da nükleer santral 
yapılması için açılan ihalenin 
yapıldığı 24 Eylül 2008 tarihinde 
ihaleye karşı çeşitli protesto 
etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklere 
TMMOB de destek verdi. 
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Nükleer santral ihalesini protesto 
etmek için saat 10:00’da Yüksel 
Caddesi’nde toplanılarak, saat 
12:00’de ihalenin yapılacağı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüşe 
geçildi. TMMOB yönetici ve üyelerinin 
TMMOB pankartı altında katıldıkları 
yürüyüş sonrası, Bakanlık önünde bir 
basın açıklaması yapıldı.

Genel Sağlık Sigortası 1 
Ekim’de Yürürlüğe Giriyor!

“Paran Kadar Sağlık Hizmeti” 
Anlayışını Getiren Bu Düzenleme 
Durdurulmalıdır. 
 
SSGSS Yasası’nın Genel Sağlık 
Sigortası ile ilgili maddeleri 1 Ekim’de 
yürürlüğe giriyor. IMF ve Dünya 
Bankası’nın direktifleri doğrultusunda 
sağlık alanını tamamen özel sektöre 
bırakmayı hedefleyen bu uygulamadan 
bir an önce geri dönülmelidir. Sosyal 
devlet anlayışının tasfiyesi anlamına 
gelen bu yasa, toplumsal yıkıma ve 
geri dönülemez vahim sonuçlara yol 
açacaktır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5754 
Sayılı Kanun’un 1 Ekim’de yürürlüğe 
girecek maddeleri ile:

Sağlık hizmetinden yararlanmak prim 
ödeme şartına bağlanıyor ve 60 günü 
geçen prim borcu olanlar, meslek 
hastalıkları, iş kazaları ve acil durumlar 
gibi zorunlu haller dışında sağlık 
hizmetlerinden yararlanamayacak, 
Aile içinde kişi başı aylık gelirin 212 
YTL’den yüksek olduğu durumlarda 
kişiler kendi primlerini ödemek 
zorunda kalacak, 18 yaşını dolduran 
kadınlar (okuyorsa 25), bu yasa 
ile bakmakla yükümlü olunan kişi 
kapsamından çıkartılıyor, sağlık 
hakkından yararlanabilmek için prim 
ödemeleri zorunlu hale getiriliyor, 
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek 
için prim ödemek yeterli olmayacak. 
Ayakta tedavilerde muayene başına 2 
YTL, ilaç ve kurumlarca karşılanacak 
tüm iyileştirme araç ve gereçleri için 
ise yüzde 10-20 oranında katkı payı 
alınacak, Prim üzerine katılım payı 
ödenmesi de yeterli olmayacak ve 
bunların üzerine Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından belirlenen bedelin 
bir katına kadar, (Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenen oranda) fark ücreti 
alınabilecek.

Sağlık alanının tümden 
ticarileştirilmesi, parası 
olmayanın sağlık hizmetlerinden 
yararlanamaması anlamına gelen bu 
düzenleme, sosyal devletin tasfiyesidir. 
Siyasal iktidar, emek-meslek 
örgütlerinin yaptığı tüm çağrılara 
kulaklarını tıkamış ve düzenleme Mayıs 
ayında yasalaşmıştır. 
 
Şimdi Siyasal İktidara bir kez daha 
sesleniyoruz, 

Sağlık alanını tamamen piyasaya terk 
etmek yerine sosyal devlet anlayışının 
gereğini yerine getirin. Toplumsal 
yıkıma yol açacak bu düzenlemenin 
yürürlüğe girmesini durdurun.

TMMOB Yöneticileri 
Hakkında Seydişehir’de 
Açılan Davanın İlk 
Duruşması Yapıldı

Seydişehir- Eti Alüminyum A.Ş. 
özelleştirmesinin Danıştay tarafından 
iptal kararının uygulanmaması üzerine 
23 Şubat 2008 tarihinde Seydişehir’de 
bir basın açıklaması yaptıkları için 
haklarında “Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”ten 
dava açılan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Metalurji Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemalettin Küçük, TMMOB 
39. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail Küçük ve Metalurji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Savaş hakkında açılan davanın ilk 
duruşması yapıldı.

Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
7 Ekim 2008 tarihinde görülen 
duruşmaya TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi İlker Ertem de katıldı. Duruşma 
tanık polislerin dinlenmesi istemiyle 7 
Kasım 2008 tarihine ertelendi.

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin 
özelleştirilmesi Danıştay 13. Dairesi’nin 
27.11.2007 tarih ve 2007/7898 
no’lu kararı ile iptal edilmişti. İptal 
kararının uygulanmaması üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı 
Cemalettin Küçük, TMMOB 39. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Küçük ve Metalurji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Savaş 23 Şubat 2008 tarihinde 
Seydişehir’deki tesisleri ziyaret ederek 
burada geniş katılımlı bir basın 
açıklaması yapmışlar ve yetkilileri 
“yargı kararını uygulamaya” davet 
etmişlerdi.
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Aşağıdaki yazı, 2-10 Temmuz 2008 tarihlerinde Fransa’da 
harita ve harita ile ilgili konularda araştırma yapan bir 
enstitüde konuk araştırmacı olarak bulunduğum süredeki 
izlenimleri meslektaşlarımla paylaşmak üzere kaleme 
alınmıştır. 

İnternet İngilizce IGN sayfasında “Institut Geographique 
National – National Geographic Institute” yerine Ulusal 
Harita Dairesi “National Mapping Agency” tanımlamasını 
yapmışlardır. Dilimize Ulusal Coğrafya Enstitüsü olarak da çevrilebilir. 
Bu tür sivil daire ve enstitü karşılığı ülkemizde yoktur. IGN dört ana 
laboratuvardan oluşmaktadır:

Jeodezi Araştırmaları Laboratuvarı (LAREG, Laboratoire de Recherches 
en Géodésie, Geodesy Research Laboratory), Optik, Elektronik ve Mikro 
Hesaplama Laboratuvarı (LOEMI, Laboratoire d’optique et de Micro-
Informatique, Laboratory for Optics, Electronics and Micro Computing), 
Görüntü Analiz ve İşleme Laboratuvarı (MATIS, Méthodes d’Analyses et 
de Traitement d’Images pour la Stéréo-restitution, Methods of Analysis 
and Processing of Images for Stereo-restitution), Topografik Bilgi 
Genelleştirmesi ve Obje Tasarımı Laboratuvarı (COGIT, Conception 
Objet et Généralisation de l’Information Topographique, Object Design 
and Generalisation of Topographical Information) olarak dilimize 
çevrilebilir. Bu laboratuvarların hepsi aynı bahçeyi paylaşmasına karşın 
yapılacak çalışmaların ve araştırmaların seyri laboratuvar sorumluları 
tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bu araştırma laboratuvarlarının 
yanı sıra bir de harita üretim merkezi bulunmaktadır. Hatta bu merkez 
ile COGIT laboratuvar çalışanları daha yoğun ilişki halindedir. Ayrıca 
bu laboratuvarda çalışan araştırmacılar, IGN’nin kendi çalışanlarını 
yetiştirdiği Ulusal Coğrafi Bilimler Okulu’nda  (Ecole Nationale 
des Sciences Géographiques ENSG) saatleri çok fazla olmayan ve 
araştırmacıların uzmanlık konularına göre aralarında paylaştıkları 
dersleri de vermektedirler. Öğrencilerin 3. yılda uzmanlıklarını 
belirleyerek daha yoğun mesleki eğitim aldığı ENSG, 

Kartografya ve Coğrafi Bilgi Analizi,• 

Yersel ve Mekânsal Konum  Ölçmeleri• 

Hava ve Uydu Görüntüleri• 

İnsan Bilimleri• 

Enformatik• 

bölümlerinden oluşmaktadır. Kartografya 
alanında eğitim alanlar “Geographical 
and Cartographical State Works Engineer” 
unvanı almakta ve en az 5 yıl süreyle 
COGIT Laboratuvarında ya da IGN 
kapsamında çalışma yürütebilecekleri başka 
bir birimde eğitimleri süresince aldıkları 
tam bursa karşılık olarak mecburi hizmet 
yapmaktadırlar.

COGIT Laboratuvarında (COGIT Laboratory, 
Object Design and Generalisation of 
Topographic Information) daha çok 
topografik vektör veri üzerine çalışılmaktadır. 
1988’de kurulan COGIT’te çalışmalar 
kuruluşundan günümüze sırasıyla Isabelle 
Destival, Benoît David, Jean-Philippe 
Lagrange (1992-1995), Sylvie Lamy (1995-
2000) ve Anne Ruas (2000-) liderliğinde 
yürütülmüştür. Laboratuvar harita ve harita 
veri takımlarının üretiminde karşılaşılan 
sorunlara, özellikle de klasik harita 
üretiminden otomatik yöntemlerle üretime 
geçişte yaşanan problemlere çözümler 
geliştirmek üzere kurulmuştur. Diğer bir 
deyişle COGIT çalışanları bir yandan harita 
üretim biriminin kendilerinden istediği 
temel konular üzerine araştırma yaparken 
diğer taraftan otomatik harita üretimi ve 
farklı veri gruplarının ilişkilendirilmesi ve bu 
süreçlerin otomasyonu üzerine de çalışmalar 
yapmaktadırlar. Ayrıca laboratuvar 

BAKIŞ

IGN – PARİS İZLENİMLERİ

Necla Uluğtekin 
(HKMO-SBTK Kartografya ve Mekânsal Bilişim Komisyonu Başkanı)
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kapsamında harita üretim biriminden 
bağımsız, harita tasarımına yönelik 
teknoloji ve yöntem geliştirme 
çalışmaları da devam etmektedir. Bu 
çerçevede COGIT çalışanları, çoklu 
gösterim veritabanlarının geliştirilmesi, 
veri analiz sürecinin otomasyonu, 
coğrafi verinin uygunluğu ve değişimi, 
İnternet üzerinden hizmet veren harita 
servisleri gibi konularda uluslararası 
standartlara bağlı olma ve kullanıcı 
ihtiyaçlarını çok iyi şekilde belirleme 
ilkeleri ile araştırma yapmaktadırlar.

İhtiyaçlara karşılık verecek coğrafi 
veriye ulaşım önemlidir. Bu nedenle 
birçok ölçekte veri tabanı mimarisi 
gerekir. Bu nedenlerden hareketle, 
enstitüde beş adet CBS ile ilişkili 
alanda uygulama araştırması 
yapılmaktadır:

Veritabanından istenilen verinin • 
oluşturulması ve genelleştirmenin 
otomasyonu (GIGA - Automation 
of generalisation) 

Afet ve risk yonetimine yönelik • 
mekansal analizler (XDOGS: 
Spatial analysis)

Çoklu gösterim ilişkilendirilmesi: • 
istenilen detaya bağlı olarak 
harita veya veri takımlarından 
otomatik genelleştirme 
çalışmaları, (BDMUL: Integration 
and multiple representation)

Coğrafi bilginin elde edilmesi • 
ve paylaşımı, çok amaçlı ve çok 
kaynaklı verilerden otomatik 
bütünleme / veri kalitesi artırma 
çalışmaları, (SISSI: Helping access 
to geographic information)

Veri görülebilirliği problemi • 
çözülmüş işaretlerin otomatik 
analizi, renk seçimi ve lejant 
tasarımı (LUCIL: Colours and 
legends)

Adı gecen araştırma gruplarının 
çalışmaları birbirinin devamı 

olan doktora araştırmaları olarak 
tasarlanmaktadır. Doktora 
çalışması başlamadan önce COGIT 
Laboratuvarında 3-5 yıl çalışmak ve 
uygun görülmesi durumunda doktora 
araştırmasını yönetmek ve sürdürmek 
üzere bir ekip kurulmaktadır. Doktora 
çalışmaları aynı konunun farklı 
ele alınışı olduğu gibi genellikle 
birbirlerinin devam biçiminde 
daraltılmış problemler çerçevesinde 
yürütülmektedir. Aynı problemi 
farklı platformlarda çözmek ve farklı 
yönlerden ele almak için 3 farklı 
doktora yaptırıldığı tarafımıza beyan 
edilen ilginç bilgiler arasındadır. 

A.Özgür Doğru, IGN-COGIT 
laboratuvarında TÜBİTAK araştırma 
bursuyla bir yıl süre ile Ekim 2007 
tarihinden itibaren GIGA ve BDMUL 
araştırma gruplarının ortak elemanı 
olarak Cécile Duchêne ve Sébastien 
Mustière gözetiminde çalışmaktadır. 
TMMOB HKMO Kartografya ve 
Mekânsal Bilişim Komisyonu üyemiz 
olan A.Ö.Doğru, aynı zamanda 
İTÜ Kartografya Anabilim Dalında 
doktora çalışması yapmaktadır. Benim 
de COGIT Laboratuvarını ziyaretim 
bu doktora çalışmasının yürütücüsü 
olmam nedeniyle İTÜ İnşaat Fakültesi 
Dekanlığı tarafından desteklenmiştir. 

Ziyaretim süresince oldukça yoğun ve 
özenli hazırlanan ziyaret programına 
bağlı olarak her sabah, yukarıda 
anlatılan 5 proje grubunun tüm 
ekipleriyle ayrı ayrı ve her bir ekip 
elemanı kendi geliştirdiği konuyu 
anlatarak, A.Özgür Doğru ve 
tarafıma bilimsel açıdan dinlemekten 
ve aralarında olmaktan çok mutlu 
olduğumuz programlı sunuşlar 
yapmışlardır. Bu vesile ile bizim için, 
asıl amacı araştırma yapmak olan bir 
enstitüdeki çalışmaları, yerinde izleme, 
yayınlarını takip ettiğimiz kişilerle 
tanışma ve tartışma fırsatı oluşmuştur. 

Ziyaret programının birinci sabah 
oturumunda IGN-COGIT Laboratuvarı 

lideri Anne Ruas genel olarak 
yürütülen çalışmaları anlatmış ve bu 
oturumda tüm proje yürütücüleri ve 
katılımcıları hazır bulunmuştur. Aynı 
gün tarafımdan da İTÜ Kartografya 
Anabilim Dalında yapılan çalışmalar 
detaylı olarak, Yıldız Teknik ve Selçuk 
Üniversitelerindeki araştırmalar (bu 
iki üniversitenin Kartografya Anabilim 
dallarındaki doktora jüriliklerimden 
dolayı bilgi sahibi olmam nedeniyle) 
genel olarak, her iki üniversite ile 
benim de içinde bulunduğum projeler 
ise detaylı olarak anlatılmıştır. 
Konuşmamda; HKMO Kartografya 
ve Mekânsal Bilişim Komisyonu 
oluşumunun günümüze kadar gelen 
gelişme süreci, çalışma ilkelerimiz ve 
ülkemizde mevcut olan kartografyanın 
algılanmasına yönelik problemler de 
ele alınmıştır. 

Bir tam gün süreyle yapılan başka bir 
toplantıda ise A.Özgür Doğru’nun 
önce bize sunduğu Belçika-Gent 
Üniversitesindeki ve IGN-COGIT 
Laboratuvardaki doktora çalışması 
aşamaları (ki bu aşamalar Ülkemizde 
de kendisinin doktora jürileri 
tarafından incelenmişti.), gelinen 
nokta ve takip edilecek yol üzerine 
Cécile Duchêne ve Sébastien Mustière 
ile fikir alışverişi yapılmıştır. Toplantı 
sonucunda çalışmaların verimli 
bir sekilde ilerlediği ve daha önce 
teorisi geliştirilen doktora araştırma 
konusuna yönelik uygulama 
programlarını ve prototipleri 
geliştirmek üzere yapılan çalışmalara 
devam edilmesi gerektiği üzerinde fikir 
birliğine varılmıştır. 

Bu ziyaret, öncelikle Fransız 
meslektaşlarımız ile yoğun ve karşılıklı 
beslendiğimiz bir beraberliğin 
başlangıcı olmustur. Biz onlara “bize 
bu bilimsel ortamı hazırladıkları ve 
Ozgür’ü destekledikleri için” teşekkür 
ederken onlar da bize ”böyle bir 
konu seçtiğimiz ve doktora konumuzu 
onlarla paylaştığımız için” teşekkür 
etmişlerdir. 
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ADANA

Lisanslı Harita Ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
Yönetmeliği ve Tapu Planları 
Tüzüğü Konulu Söyleşi

HKMO Adana Şubemizce, 28.06.2008 tarihinde 
Adana Sürmeli otelinde “Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Ve Büroları Yönetmeliği ve Tapu Planları 
Tüzüğü Konulu Söyleşi” düzenlenmiştir.

Forum açılışında Şube Başkanı Hasan ZENGİN ve Oda 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN birer konuşma yaptılar. 
Forum‘a Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Yardımcısı 
Sayın Nihat ŞAHİN, önceki dönem Oda Başkanımız Sayın 
Hüseyin ÜLKÜ ve Oda Başkanımız Sayın Ali Fahri ÖZTEN 

konuşmacı olarak 
katılırken Forum‘un  
yöneticiliğini Şube 
Başkanımız Hasan 
ZENGİN yaptı.

Şube Başkanımız 
Hasan ZENGİN 
açılış konuşmasında, 
meslek alanımızda 
yapılan mevzuat 
değişikliklerinden ve bu 
düzenlemelere yapılması 
gereken müdahaleler 
kapsamında yürütülecek 

olan bilgilendirme toplantılarının gerekliliğinin altını çizdi. 
Sayın ZENGİN sözlerinde, konferansın da gündemini 
belirleyen iki önemli değişiklik sürecine ve  bu süreçte 
TKGM başta olmak üzere başka  kurumlarla ortak etkinlik 
yapıldığına yer verdi. Meslektaşlarımızın haklarının 
korunması, haksız rekabet ortamının yaratılmaması ve 
tekelleşmeye yol açılmaması için Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Yönetmeliği için özellikle hassas 
davranıldığını belirten Sayın ZENGİN, yönetmeliğin 
uygulamaya geçirilmesinde meslektaşlarımızın katılımının 
önemini vurguladı. Sayın ZENGİN, özetle meslekle ilgili 
tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalarda katılımcılığın ve 
üretkenliğin ön plana çıkması gerektiğine dikkat çekerek 
sözlerini bitirdi.

Oda Genel Başkanımız Sayın Ali Fahri ÖZTEN açılış 
konuşmasında özetle; “Odamız Nisan ayı sonlarına doğru 
Oda Genel Kurulu, Mayıs ayı içerisinde ise “2. Kadastro 
Kongresi” nin gerçekleştirildiğini, ayrıca mayıs ayı içersinde 
Odamızın sözlü tarih çalışmasının sonucu “Bir Dönemin 
Yansıması ve Sözlü Tarih Kitabı”nın yayımlandığı, Adana‘da 
TMMOB Kent Sempozyumuna katılım sağlandığı ve Mayıs 
ayı sonunda ise TMMOB Genel Kurulu‘nun yapıldığını 
ifade ederek Şube ve Oda Genel Merkezinde yürütülen 
mesleki, sosyal ve diğer etkinliklere yönelik bilgiler verdi. 
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Lisanslı Bürolara ilişkin yönetmeliğin 
yayınlamasıyla Şubelerimizde kısa süre 
içinde panel-forumlar gerçekleştirilerek 
üyelerimizden gelecek görüş ve 
önerilerin yönetmeliğin uygulanmasına 
ilişkin karar alma süreçlerinde 
önemini vurgulayan Sayın ÖZTEN, 
Eylül ayı içerisinde tüm şubelerimizde 
bu etkinliklerin tamamlanmasını 
planladıklarını ifade etti.

2. Kadastro Kongresi, Türkiye 
kadastrosunun yenilenme süreci 
ve meslek alanımıza yönelik yasal 
değişiklikler hakkında özet bilgi 
veren Sayın ÖZTEN, ülkemizdeki 
gelişmeleri yakından izlediklerini, 
basın açıklamaları ile üyelerimizi 
ve kamuoyunu bilgilendirmeye 
çalıştıklarını dile getirdi. Oda Genel 
Başkanı etkinliği düzenledikleri için 
Şube yönetim kuruluna ve Adana‘nın 
Haziran sıcağında Foruma katılan 
üyelerimize teşekkür etti. 

Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin 
ÜLKÜ yaptı. Sayın ÜLKÜ, Tapu 
Planları Tüzüğü hakkında gelişmelere 
geçmeden önce, Odamızın 2002 
yılında gerçekleştirdiği “Mesleki 
Sorunlar ve Geleceğe Yönelik 
Politikaların Belirlenmesi” konulu 
Sempozyum‘da Kadastro konusunda  
gündeme getirilen konular ile “FIG 
Kadastro 2014” ve Odamızın “Türkiye 
Kadastrosu 2023” raporlarına paralel 
olarak çalışmaların adım adım 
gerçekleştirilmekte olduğunu ve bu 
yönde Odamızın planlı çalışmalarının 
önemi vurgulandı. Hüseyin ÜLKÜ 
“Tapu Planları Tüzüğü” ile önümüzdeki 
dönemde meslek alanımıza yönelik 
olarak yeni çalışmaları açıklarken 
tüzük çalışmalarında Odamızın 
verdiği katkı  ve desteği dile getirerek 
Danıştay 1. Dairesinde yapılan 
toplantılarına Odamızın da aktif katkı 

verdiğini ve Tüzüğün Danıştay Birinci 
Dairesinde imzalanarak Başbakanlığa 
gönderildiğini ifade etti.               

Forumda ikinci konuşmacı TKGM 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Nihat ŞAHİN “Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları” 
üzerine görüşlerini açıkladı. Sayın 
ŞAHİN konuşmasında Lisanslı 
Büroların Avrupa‘da bazı ülkelerde 
uygulanmakta olduğu, Ülkemizde 
de bu uygulamanın yapılabileceğini, 
TKGM‘nin gündeminde  TUCBS, 
TAK-BİS, Yenileme, CORS-TR gibi 
bir çok proje olduğunu, ağırlıklı 
olarak gücünü bu alanda kullanması 
gerektiğini vurgularken, Lisanslı 
bürolara ilişkin çalışmaların 1998 
yıllarına dayandığını, bu yönde 
Oda ile çalışmalarda bulunduklarını 
ifade etti. Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları yasasının    
20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe 
girdiğini, uygulama yönetmeliğin 
Oda ile ortak yapılan görüşmelerin 
uzaması nedeniyle yayımlanmasının 
zamanında yapılamadığını, ancak 
Oda‘nın görüşlerine ağırlıklı olarak 
yönetmelikte yer verildiğini dile getiren 
Sayın ŞAHİN, Lisans verilmesi ve 
lisanslı büroların kurulmasına yönelik 
komisyon çalışmalarının bir hafta 
içerisinde başlayacağını, lisans sahibi 
Harita Kadastro Mühendisinin Yer 
Gösterme, Aplikasyon, Plan Örneği 

gibi işlemlerde yapım ve kontrolü, 
Cins Değişikliği, Birleştirme ve Arazi 
İrtifak Hakkı Tesisi işlemlerinde ise, 
yapım sorumluluğu taşıyacağını belirtti. 
Sayın ŞAHİN, lisanslı büroların sağlıklı 
yürüyebilmesi ve istenilen düzeyde 
başarılı bir süreç  yakalanabilmesi 
için herkesin çok duyarlı olması 
gerektiğini ifade ederek yönetmeliğin 
işleyişi üzerine genel değerlendirme 
yaptı. Gelecek sorular ile konunun 
daha ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının 
önemine de vurgu yaptı. 

Forumda üçüncü konuşmacı olarak 
konuşan Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, 2006 ve 2007 yıllarında 
Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri üreten bürolarımızın 
(SHKMMB)  talebe bağlı olarak 
yaptıkları iş ve işlem sayıları ve yaklaşık 
maliyetleri, 2007 ve 2008 yıllarında 
tescilini yenileyen SHKMMB sayıları, 
aktif üye sayısı ve çalışma alanları, 
kamu kuruluşlarının 2005, 2006, 
2007 yıllarındaki meslek alanımıza 
ilişkin yaptıkları toplam ihale bedelleri, 
son dönemdeki ihalelerde verilen 
tekliflerin aşırı derece düşük değerde 
olması ve sektörün fakirleşmesi, 
mesleki davranış ilkeleri ve mesleki 
etik konuları çerçevesinde kısa bir 
değerlendirme yaptıktan sonra Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları hakkındaki yasa ve yönetmelik 
sürecini özetledi.
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Sayın ÖZTEN, konuşmasında özellikle 
yönetmelik hazırlık çalışmalarında 
üye ve şubelerimizden gelen görüş ve 
önerilerin dikkate alınması hususunda 
TKGM ile yapılan toplantılarda hassas 
davrandıklarını ancak bazı konularda 
TKGM yetkilileri ile görüş birliğine 
varılamadığını, uygulamada bazı 
sıkıntıların gündeme gelebileceğini 
ifade ederek, özellikle tekelleşme 
ortamının yaratılmaması için herkesin 
duyarlı davranması gerektiğini 
vurguladı. Yönetmelikte yer alan bazı 
hükümlerin altını çizerek açıklamalar 
getiren Sayın ÖZTEN soru yanıt 
bölümünde bazı madde hükümlerinin 
daha geniş olarak açıklanmasının 
yararlı olacağına vurgu yaptı.  

Formun ikinci bölümü soru-yanıt 
şeklinde gerçekleştirildi. Foruma 
katılan meslektaşlarımız yönetmeliğe 
ve yasanın çeşitli hükümlerinin 
uygulamada nasıl olacağı, ne anlam 
taşıdığı, üyelerimizin bu süreçte 
yapmaları gereken hususlar, yetki ve 
sorumluluklar, sınav, lisans verilmesi, 
Lisanslı büronun açılması, Lisanslı Büro 
sayısı, nerelerde hangi yoğunlukta 
açılabilecekleri, denetimi vb. 
konularda soruları gündeme getirdiler. 
Foruma katılan konuşmacılar sorulara 
açıklama ve yanıt vermeye çalıştılar. 
Karşılıklı bilgi alışverişinin yaşandığı 
Forum‘un Haziran sıcağına inat yararlı 
olduğu, verimli geçtiği katılımcılar 
tarafından ifade edildi.

Seyhan ve Yüreğir Kadastro 
Müdürlüğü Ziyareleri

Adana İlimize bağlı 2 merkez 
ilçe Seyhan ve Yüreğir Kadastro 
Müdürlükleri, yeni binalarına 
taşınmışlardır. Seyhan ve Yüreğir 
Kadastro Müdürlükleri personeli, 
öteden beri Adana’mızdaki Serbest 
Harita Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerinin yürütülmesi noktasında 
Serbest çalışan meslektaşlarımıza 
yardımcı olmaktadırlar. Serbest Harita 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin 
denetimi kapsamında da Odamız ile 
birlikte hareket eden Seyhan ve Yüreğir 
Kadastro Müdürlüklerinde faaliyet 
gösteren elemanlara teşekkürlerimizi 
sunarız.

25.05.2008 günü Adana 
Şubemiz Yönetim Kurulunca yeni 
bürolarına taşınan Seyhan kadastro 
müdürlüklerimizde görevli, Seyhan 
Kadastro Müdürü Sayın İhsan ERDEM 
ve Yüreğir Kadastro Müdürü Sayın 
Cumali YAKAN ve meslektaşlarımız 
ziyaret edilmişlerdir.

Yapılan ziyarette genel olarak, Adana 
ilimizde yürütülen Serbest Harita 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinde 
yaşanan sorunlar, hizmetlerin daha 
sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için 
hazırlanan dosyalarda istenilen 
standartlar ve oda-üye-Kadastro 
Müdürlüğü ilişkileri konuları 
görüşülmüştür.

Ziyaret, yeni ve daha modern ortamda 
yapılacak olan tüm çalışmaların 
başarılı bir biçimde sürdürülmesi 
dileğiyle son bulmuştur.

Odamız çalışmalarına destek 
veren Seyhan ve Yüreğir Kadastro 
Müdürlüklerimizde faaliyet gösteren 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Danışma Kurulu Toplantısı

HKMO Adana Şubemizce 11 Eylül 
2008 günü Şube Hizmet Binamızda 
Danışma Kurulu  gerçekleştirilmiştir.

Danışma Kurulu Gündemi

Mesleğimizi ilgilendiren Yasa, • 
Tüzük, Yönetmelik değişiklerinde 
odamızın duruşu.

Meslek alanlarımızı ilgilendiren • 
konularda düzenlenen bilirkişi 
raporları ve sonuçları.

Adana’da son 10 yılda yapılan • 
3194 sayılı İmar Yasası 18. Madde 
Uygulamalarına karşı Hazinenin 
açmış olduğu davalar sonucu 
yaşanan sorunlar.

Şeklinde oluşturulmuştur.

Toplantıda; en çok üzerinde durulan 
konu, Bilirkişilik ve Adana Büyükşehir 
Belediyesi’ne Hazinenin açmış 
olduğu davalara karşı Odamız 
görüşünün oluşturulması olmuştur. Bu 
konuda Odamıza yardımcı olan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.
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TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası  Hizmete Açıldı. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya 
Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi ortak mekanı olarak yaptırılan hizmet binası 11 Ağustos 2008 
tarihinde değerli konukların katılımı ile yapılmıştır. 

Hizmet binası açılış törenine Odaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Antalya Vali Yardımcısı, Siyasi partilerin Antalya ve Burdur 
Milletvekilileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Muratpaşa 
Belediyesi Başkanı, Kepez Belediyesi Başkanı, Konyaaltı Belediyesi 
Başkanı, Yeşilbayır Belediyesi Başkanı ve Çığlık Belediye Başkanı, Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürü, Tarım İl Müdürü, Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı, Meslek Odaları Başkanları  ve temsilcileri ile 
meslektaşlarımız iştirak etmişlerdir.

Protokol konuşmalarından sonra şube 
başkanları oda genel başkanlarına teşekkür 
plaketi sunmuşlar. Hizmet binası arsasını 
tahsis eden Muratpaşa Belediye Başkanı 
Süleyman EVCİLMEN ‘e Antalya Vali 
Yardımcısı, Mimari projeyi hazırlayan Mimar 
Osman Ali ECİŞ’e Büyükşehir Belediye 
Başkanı  ve Müteahit Enver ŞİMDİ‘ye ZMO 
şube başkanı tarafından katkılarından dolayı 
plaketleri sunulmuştur.

ANTALYA
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Açılış kurdelesi; Antalya Vali 
Yardımcısı, Milletvekilleri, Büyükşehir 
ve ilk kademe belediye başkanları, 
oda genel başkanları, şube 
başkanları, tarafından kesilerek hep 
birlikte katlar gezildi ve incelemelerde 
bulunuldu.

Hizmet binası teras katında canlı 
müzik eşliğinde kokteyle geçildi. Her 
üç şube başkanının ev sahipliğinde 
yapılan ağırlama üyelerimizle 
sohbetlerle sona erdi. 

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
Forumu Yapıldı.

16 Ağustos 2008 tarihinde HKMO 
Antalya Şubede “Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları” 
Forum‘u gerçekleştirildi. Antalya 
Şubemizin yeni hizmet binasında 
gerçekleşen forumun yürütücülüğünü 
Antalya Şube Başkanı İlhami OKUDAN 
yaptı. Forum‘a Genel Başkan Ali Fahri 
ÖZTEN ve TKGM Teftiş Kurulu Başkanı 
Hüseyin KAVLAK konuşmacı olarak 
katıldı.

Yoğun katılımın olduğu Forum iki 
bölüm halinde yapıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ve multivizyon 
gösterilerinden sonra, Birinci bölümde; 
Şube Başkanımızın açılış konuşmasının 
arkasından, Genel Başkanımız Sn. 
ÖZTEN, Genel Merkez çalışmaları 
hakkında bilgilendirmenin yanında, 
Lisanslı Ölçme Büroları hakkında 
şubemizi ilgilendiren detaylı bir sunum 

ANTALYA GÜNDEM - 13 AĞUSTOS 2008

AKDENİZ’DE YÜZYIL - 13 Ağustos 2008

ÖNDER - 18 Ağustos 2008
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yaptı. Daha sonra TKGM Teftiş Kurulu 
Başkanı Sn. KAVLAK ise Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Kanunu ve Yönetmeliği hakkında 
bir sunum yaptılar. Verilen çay ve 
İkram arasından sonra soru – cevap 
bölümüne geçildi. Birinci bölümde 
yapılan sunumlara ilişkin yoğun 
sorular ve cevaplar oldu. Önerilerinde 
yapıldığı ikinci bölümde, en çok 
Lisanslı Ölçme Bürolarının yapacakları 
işlem çeşitliliği ile İl ve İlçelere düşecek 
büro sayısının adedinin yeterli 
olmayacağı konusu yoğun tartışıldı. 
Yeni hizmet binamızın açılışından 
sonra yapılan ilk forum olmasına 
rağmen çok katılım ve ilginin olduğu, 
aynı zamanda yararlı bir toplantı 
olduğu ifade edildi.

HKMO Antalya Şubesi, Türk 
Kızılayı Antalya Şubesini 
Ziyaret Etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, Antalya Şubesi yönetim kurulu 
üyeleri Türk Kızılay’ı Antalya Şubesini 
08.08.2008 tarihinde ziyaret etti.

Ziyaretin amacını Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı İlhami OKUDAN Manavgat 
ve Serik bölgesinde yanan orman 

alanları ve zarar gören 
yurttaşlarımıza yapılacak 
yardımlar konusunda 
destek olmak amacı ile 
yönetim kurulu olarak 
hazır olduğumuzu 
söyledi. Kızılay Antalya 
Şube Başkanı Dr. Cengiz 
NİZAM ise ziyaretten 
memnun olduklarını 
ve yapılacak aynı 
yardımların depolama 
sorunları olduğunu bu 
yüzden Kızılay’ın hesap 

numarasına bağış yapılmasının daha 
iyi olacağını söyledi.

Manavgat Ve Serik 
İlçeleri’nde Etkili Olan 
Orman Yangın Alanında 
İnceleme Yapıldı

Şubemizce de iştirak edilen TMMOB’ye 
bağlı İl Koordinasyon Kurulu heyeti; 
31 Temmuz 2008 günü saat 12.00 
civarında Manavgat ilçesi Taşağıl 
Beldesi Karabük köyü Pelitdibi 
mevkiinde başlayıp yaklaşık bir hafta 
süren, Antalya’nın tarihindeki en büyük 
Orman yangınının yaşandığı alanlarda 
inceleme yapmıştır.

Antalya il merkezinden hareket eden 
Heyet Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Taşağıl İşletme Şefliği’ne geldi. 
Burada kendilerine Yangını bizzat 
yaşayan Orman Mühendislerince ve 

Oda Temsilcisi tarafından; Yangın 
ve sonrasında yapılacak çalışmalar 
hakkında 1/25.000 lik Harita 
üzerinden bilgilendirme yapıldı. 

Alınan bilgilerden;

Yangına 9 adet Helikopter, 5 uçak, 2 
adet Anfibik yangın uçağı müdahale 
etti. İstanbul, Ankara, Kütahya başta 
olmak üzere Orman teşkilatının ülke 
genelindeki % 50’si oranında imkanlar 
seferber edildi.

Yangın 150 km. Civarında bir 
cephede etkili oldu. Müdahale eden 
İşçi ve Personelden ölen olmadı. 
Karataş köyü; Ormanla iç içe 
olması,Tedbir alınmamış oluşu ve 
Saman balyalarının evlerle iç içe oluşu 
gibi sebeplerle büyük Hasar ve can 
kayıplarına maruz kalmıştır.

Uzun uğraşı ve mücadelelerin 
sonucunda Akyokuş Mevkiinde 4 
km.lik bir cephe şeridinde ve doğusu 
Kepez Mahallesi civarında 6 km. lik 
şeritte Orman Yangını kontrol edilerek 
durdurulabildiği anlaşılmıştır.

Yangın sonrasında bölgede süratle 
inceleme ve değerlendirmelerin 
yapılacağı anlaşılmıştır. Yanan yerlerin 
hiçbir şekilde Orman Mülkiyeti dışına 
çıkartılmayacağı,Yeni yapılacak 
Ağaçlandırma çalışmalarında; yangına 
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dayanıklı olan, Keçiboynuzu,Badem 
vb. türlerin değerlendirileceği 
anlaşılmaktadır. Yöre halkının 
bilinçlendirilmesi, Erken uyarı ve İhbar 
mekanizmalarının geliştirileceği ifade 
edilmiştir.

Şubemizi Temsilen II. Başkan Ramazan 
ECİŞ’in katıldığı gezi; Odaların, Sivil 
Toplum Örgütleri ile Kamuoyunun 
bu konuya katılımı ve Ağaçlandırma 
Kampanyasına desteğinin sağlanması 
konularında topyekün  görüş birliği 
sağlanarak sonlandı. Ayrıca bu 
kapsamda Toplantıların sürmesi 
kararlaştırıldı.

HKMO Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Asat Genel 
Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Yönetim Kurulu ve Mesleki Denetim 
ve Özel Sektör Sorunları Komisyonu 
üyeleri 26.08.2008 tarihinde Antalya 
Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel 
Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretin amacı ASAT ‘ın yeni hizmet 
binasına taşınmasını kutlamak ve 
mesleki bilgi aktarımı, paylaşımı 
şeklinde olmuştur. 

ASAT Genel Müdürü Faruk KARAÇAY, 
ASAT projeleri hakkında yönetim 
kurulumuza bilgi aktarmıştır ayrıca 
Kent Bilgi Sistemi Kurma çalışmalarının 
devam ettiğini bu yüzden bünyelerinde 
Harita Mühendisi ve Harita teknikeri 
istihdamını sağladıklarını ifade ettiler. 

Şube başkanımız İlhami OKUDAN 
ise bu projenin hem mesleğimiz hem 
Antalya‘mız için olumlu gelişmeler 
olduğunu ve oda olarak ASAT ‘la 
bilgi alışverişini yapabileceklerini 
söyledi. Ayrıca Harita Mühendisliğini 
ilgilendiren konularda Harita 
Mühendisliği sorumluluğunda 
yapılmasının gerekli olduğunu ifade 
ettiler.

ASAT Genel Müdürü uygulanmakta 
olan Su Yönetimi Projesi hakkında 
Yönetim Kurulumuza örneklerle bilgi 
aktardılar.

HKMO Antalya Şubesi 
Akdeniz Üniversitesi Yeni 
Rektörünü Ve Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Yeni Baş Hekimini Ziyaret 
Etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE’yi  

27.08.2008 tarihinde makamında 
ziyaret etti.

Ziyaretin amacı, göreve yeni atanan 
Rektörü nezaket ziyaretinde bulunmak, 
görevinde başarı dileklerimizi iletmek 
ve mesleğimizle ilgili konularda 
işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu 
ifade etmek için ziyaret gerçekleştirildi. 
Ziyaretimizden memnun olduğunu 
ifade eden Sn. KURTCEPHE, Üniversite 
Rektörlüğü ve birimleri olarak, 
Antalya’ya hizmet etme ve ışık tutma 
noktasında olduklarını ve kendisininde 
halkın içinden gelen biri olarak halka 
hizmet etmenin gerekli olduğu, bu 
amaçla projeler üreteceklerini söyledi.

Şube Başkanımız İlhami OKUDAN 
ise, Oda olarak Üniversitemizin 
çalışmalarında hazır olduğu, yeni 
projelerin üretilmesinde memnuniyetle 
yer alabileceğimizi söyledi.

Aynı gün içerisinde göreve yeni atanan 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. İbrahim DEMİR 
‘ide makamında ziyaret edildi. 
Başhekim İbrahim DEMİR’ ede 
aynı duygu ve düşünce ile başarı 
dileklerimiz söylendi. 
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Hkmo Antalya Şubesi 
Manavgat Ve İncekum 
Belediye Başkanlarını 
Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu 
ve Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu 
Başkanı Tevfik ALTINAY, 28.08.2008 
tarihinde Manavgat Belediyesi Başkanı 
ve İncekum Belediyesi başkanlarını 
makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretin amacı Harita Mühendisliği 
faaliyetlerinde Odamızdan 
yararlana bileceklerini ve şubemizin 
temsil noktasında her zaman 
olduğunu söylemek için ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir.

1/1000 Ölçekli Sayısal 
Fotogrametrik Halihazır 
Haritanın Bilgilendirme 
Toplantısı Hakkında

5.Bölge İller Bankası tarafından,özel 
sektöre yaptırılan Antalya Büyükşehir 
Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli Sayısal 

Fotogrametrik Antalya haritaları, 
04.04.2008 tarihinde yapılan törenle 
kullanıma sunuldu.

HKMO Antalya Şubesi Yönetimi 
ve Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu olarak bu haritanın 
Belediyemize kazandırılması 
memnuniyetinin belirtilmesi ve haritayı 
kullanacak kurum ve kuruluşlara 
bilgilendirilme yapılmasının yararlı 
olacağı dile getirilmesi amacı  ile 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile 
görüşmeler yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı ve İmar Dairesi Başkanlığı 
konunun kendileri açısından da 
yararlı olacağını belirttiler. Bu amaçla 
26.08.2008 tarihinde yapılan toplantı 
sonucu, önümüzdeki tarihlerde, birlikte 
yapmayı planladığımız, “1/1000 
Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Hali 
Hazır Antalya Haritaları Bilgilendirme 
Paneli” düzenlenecektir. Panel 
Büyükşehir Belediyesi,HKMO Antalya 
Şubesi,Yönetici Firma,İller Bankası 
5.Bölge Müdürlüğü ve TKGM Antalya 
6.Bölge Müdürlüğü düzenleme kurulu 
olarak planlanıldı.

HKMO Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Alanya 
Temsilciliğinde Üyeleriyle 
Toplandı.

HKMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu 
Alanya Temsilciliğinde 10.06.2008 

tarihinde Üyeleriyle Alanya Evinde 
toplantı düzenledi. Toplantının amacı 
Alanya Temsilciliği bünyesindeki 
üyelerimizin sorunlarını dinlemek 
ve önerilerini almak, ayrıca Şube 
çalışmaları hakkında üyelerimizi bilgi 
aktarmak şeklinde olmuştur.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Başkanı İlhami 
OKUDAN yaklaşan yerel seçimler 
öncesi Siyasilere çağrıda bulunan 
Başkanımız, Yerel Seçimlerde 
başarılı olmak isteyen siyasi partilerin 
adayları arasında ya da kadrolarında 
mutlaka Harita Mühendisi olması 
gerektiğini anlattı. Yerel Yönetimlerde 
kentleşmenin sağlıklı olması için Harita 
Mühendislerini daha etkin rol verilmesi 
gerektiğine değinen Başkanımız 
“Harita Mühendisleri doğru bilgi 
kaynaklarıdır. Bir yapının inşasında 
Harita Mühendisi büyük rol oynar. 
Meslektaşlarımız sadece kentleşmenin 
sağlıklı olmasında değil Kent Bilgi 
Sistemlerini oluşumunda da büyük rol 
oynarlar. Örneğin Alanya Belediyesi 
Kent Bilgi Sistemi bizim her toplantıda 
gündeme getirdiğimiz ve örnek 
gösterdiğimiz bir sistem. Bu sistemin 
oluşmasında Alanya Belediye Başkan 
yardımcısı ve aynı zamanda Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Akbaş‘ın bu 
sisteme büyük katkısı olmuştur” dedi.
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HKMO Antalya Şubesi 
Yönetimi Aksu İlçe 
Kaymakamlığı  Ve Tapu Sicil 
Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

HKMO Antalya Şube Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri yeni oluşan 
İlçe Kaymakamlıklarını ve Tapu Sicil 
Müdürlüklerini 17.09.2008  tarihinde 
ziyaret etti.

Aksu Kaymakamı Raif ÖZENER 
ziyaretlerinde Aksu ilçesinin bakir bir 
ilçe olduğunu Kentleşmenin daha çok 
başında olduğunu belirterek ilçenin 
ilk yöneticileri ilçeyi kurumsal olarak 
oluşturmak yakın ve uzak hedefleri 
belirlemek gibi görevleri olduğunu 
söyledi. 

Başkan İlhami OKUDAN ise Aksu sizin 
gibi bir kaymakam ile yapılanacağı 
için şanslı görünüyor. Aksu ilçemiz 
yerel seçimlerde tecrübeli birikimli 
hedefleri ve projeleri olan bir belediye 
başkanına kavuşur ise Aksu da Turizm, 
Ticaret ve Tarım fonksiyonlarının 
ahenk içinde planlanacağı önemli bir 
ilçe olacağını ifade etti. Ayrıca,

Bu süreçte Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak göreve 
hazır olduklarını, önemli ölçüde katkı 
ve katılımlarının olacağını, Aksu 
ilçesinin Antalya tarımında önemli 
ağırlığa sahip olacağı şimdiden 
görülmeli tarımsal planlama ve arazi 
toplulaştırılması kentin hedefleri 
arasında mutlaka bulunmalı, Tarım 
Topraklarını koruma ve arazi kullanım 
kanunu  uygulanmalıdır dedi.

Aynı gün Aksu Tapu Sicil 
Müdürlüğünde yapılan ziyarette ise 
Tapu Sicil Müdürü Zafer KİMYONOK 
ziyaretten memnun olduklarını ayrıca 
yeni müdürlük olmalarının verdiği 
olumsuzlukların büyük çoğunluğu ile 
tamamladıklarını söyledi.

Şube yönetim kurulu olarak Tapu 
işlemlerinde ve uygulamalar öncesinde 
Harita Mühendislerinin vekaletname 
yerine oda sözleşme örneği ile tapu 
bilgilerine ulaşılabilmesi gerektiği ifade 
edildi.

HKMO Antalya Şubesi 
Döşemealtı  İlçe 
Kaymakamlığı Ve Tapu Sicil 
Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Antalya Şube Başkanı İlhami OKUDAN 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan 
ECİŞ, İlhan KAYA ve Zafer YÖRÜK 
Döşeme altı İlçe Kaymakamı Hayrullah 
SUN ve Tapu Sicil Müdürü Hamit 
BERBER’i 17.09.2008 tarihinde ziyaret 
ettiler.

Başkan İlhami OKUDAN Döşeme 
altı Kaymakamı Hayrullah SUN’a 
yeni görevlerinin hayırlı olması 
temennilerine ilaveten Döşeme altı 
İlçesinin Antalya’nın teras katı olarak 
algıladıklarını ifade ederken Antalya 

Merkezde yapılan hava sirkülasyonunu 
engelleyici planlama hatalarının 
Antalya’nın teras katı olan Döşeme altı 
İlçemizde yapılmamasını ümit ediyoruz 
dedi.

Kaymakam Hayrullah SUN daha ileri 
planlama hedeflerinden bahsederek 
geçmişte yapılmış hatalarından 
düzeltilmesi hususunda tavizsiz 
olacaklarını ifade ettiler. Yerel 
Seçimlerini iple çektiklerini belirten 
Döşeme altı İlçe Kaymakamı Hayrullah 
SUN gelecek olan Belediye Başkanı 
ile beş sene sonunda Döşeme altı 
İlçesini tanıyamazsınız şimdilerde 
Antalya’dan Döşeme altı İlçesine 
gelecek olanlar “köye gideceğim” 
diyorlar. Köy yok artık buranın koca bir 
ilçe olduğunu insanlara gelişmelerle 
kabullendirmemiz lazım dedi. 
Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade 
eden kaymakam Hayrullah SUN bu 
bakir İlçede HKMO ile yapacağımız 
çok hizmetin olacağının farkındayım 
dedi.
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Katılım Belgesi Töreni

Bilgi toplumundan söz edilen ve bilişim 

teknolojilerinin giderek daha fazla önem 

kazanmasına bağlı olarak, harita ve kadastro 

mühendisliği de daha fazla öne çıkmaktadır. 

Ancak, bir yandan gereksinim duyulan bilgiler 

çeşitlenmekte ve artmakta, öte yandan artan 

bilgilerin toplanması, depolanması, analizi 

ve sunumunda klasik yöntemler yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca, bireysel bilgi çok kısa 

zamanda güncelliğini kaybettiği için, kişinin 

kendini sürekli yenilemesi zorunlu hale 

gelmektedir. Bu aşamada, verinin/bilginin 

toplanması, üretilmesi ve/veya paylaşımı, 

mesleğimizin gelişmesi açısından daha çok önem 

kazanmaktadır.  

HKMO Ankara Şubesi, mevcut bilgileri 

paylaşarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

gelişmesine katkı sağlayabilmek ilkesinden 

hareketle,  eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmayı 

benimsemiştir. Bu bağlamda;

• 7-8-9 Mayıs 2008 tarihlerinde ArcGIS 9.2 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

• 13-14 Mayıs 2008 tarihlerinde Uzaktan 

Algılama ve 

• 28-29-30 Mayıs 2008 tarihlerinde Autocad 

Civil 3D Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

Yılın ilk yarısı için planlanan eğitimler, hem 

kuramsal ve hem de uygulama boyutlarıyla başarı ile tamamlanmıştır. 

Tamamen ücretsiz olarak ilgili firmalarda görevli uzmanlar tarafından 

verilen eğitime katılan üyelerimize, hazırlanan katılım belgeleri 

03.07.2008 tarihinde düzenlenen bir törenle takdim edilmiştir. 

Talebe bağlı olarak yılın ikinci yarısında eğitimlerimiz devam 

edecektir. Eğitime katkı sağlayan İşlem Şirketler Grubu‘na, İNTA 

Spacetürk‘e ve Prota Bilgisayar AŞ.‘ye katkılarından dolayı üyelerimiz 

ve HKMO Ankara Şubesi adına şükranlarımızı sunarız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencileri İle Piknik 
Gerçekleştirilmiştir.

HKMO ve Ankara Şubesi olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

ANKARA
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bölümünde okuyan öğrencilerimiz 
ve Afyon‘ daki üyelerimiz ile birlikte 
03.08.2008 tarihinde teknik gezi ve 
piknik gerçekleştirilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü 
Ziyareti Gerçekleştirildi

HKMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri 
geliştirme kapsamında 11.06.2008 
tarihinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünü ziyaret etmiştir. 

Başlangıçta DSİ Genel Müdürlüğünde 
görev yapan üyelerle bir araya 
gelinmiştir. Emlak ve Kamulaştırma 
Daire Başkanı Mustafa Karataş‘ın da 
katıldığı toplantıda meslektaşlarımız, 
kuruluşlarındaki sorunları ve isteklerini 
Şube Yönetim Kuruluna iletmişlerdir. 
Üyelerimiz tarafından;

• Harita Şube Müdürlüğü ile Emlak 
Kamulaştırma Daire Başkanlığının 

birleştirilmesi,

• DSİ de görev alan meslektaşlarımızın 

özlük haklarının iyileştirilmesi,

• Hidroelektrik Santraller(HES) 

hakkındaki yönetmelik kapsamında 

harita mühendisliği alanına yapılan 

müdahalenin önlenmesi hususlarında 

odadan ve Ankara Şubesinden katkı ve 

destek talep edilmiştir..

Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. 

Halil AKDENİZ ve Şube Sekreteri 

Burak KUKUL konuşmalarında, 

hem mesleki sorunların çözümü için 

hem de sosyal alanlarda birlikte 

hareket etmenin ve birlikte üretmenin 

önemini vurgulamışlardır. Ayrıca, 

faaliyetlere yön verecek olumlu eleştiri 

ve katkıların Yönetim Kurulunca her 

zaman beklendiği ve önemsendiği 

belirtilmiştir.

Daha sonra DSİ Genel Müdürü 

makamında ziyaret edilmiştir. Şube 

Yönetim Kurulu adına Başkan Doç. 

Dr. Halil AKDENİZ tarafından, HKMO 

ve Ankara Şubesi hakkında bilgi 

sunulmuş ve üyelerimizin talepleri 

Sayın Genel Müdüre iletilmiştir. 

Ziyaret, HKMO Ankara Şubesi‘nin 

kurumsal yönden DSİ Gn. Md.lüğü ile, 

örgütsel yönden meslektaşlarımızla 

ilişkilerin geliştirilmesi açısından 

anlamlı ve verimli geçmiştir. 

HKMO Ankara Şubesi, 22 
Haziran 2008 tarihinde 
sosyal, kültürel ve eğitim 
amaçlı düzenlediği teknik 
geziyi gerçekleştirmiştir.

Başlangıçta, İstiklal Savaşı sırasında 
Garp Cephesi Komutanlığının 
Karargâhı olarak kullanılan Alagöz 
Köyü‘ndeki Atatürk Karargâhı Müzesi 
ziyaret edilmiştir. Başkomutan Mustafa 
Kemal, Sakarya Muharebelerine 

ait buhranlı ve sevinçli bilgileri bu 
karargâhta almıştır. Atatürk, 23 
Ağustos‘tan, 13 Eylül 1921 tarihine 
kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam 
eden savaşı bu binadan idare etmiş, 
bütün planlarını burada hazırlamış, 

tarihi kararlarını burada vermiştir. 

Daha sonra, Topçu ve Füze 

Okulu Komutanlığı tarafından 

görevlendirilen Bnb.Yıldırım Yıldıran‘ın 

mihmandarlığında “Sakarya Şehitleri 
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Anıtı” ile “Duatepe Anıtı” gezilmiştir. 

Bnb. Yıldıran tarafından, anıtlar 

ve kurtuluş savaşının bölgedeki 

cereyan tarzı hakkında açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

Sakarya Şehitleri anıtı mimarisi, 1 inci 

Dünya Savaşı‘ndan yenik çıkan 

Osmanlı İmparatorluğu‘nda güçlerin 

dağınık ve az, milletin sonunun ne 

olacağının görülemediğini anlatılır. 

Merdivenlerden yukarıya çıkıldıkça 

meyil azalarak görüş çoğalmakta, 

kenardaki sütunlar büyümekte ve 

araları daralmaktadır. Bu da güçlerin 

gittikçe arttığını ve birleştiğini, karanlık 

ufkun yavaş yavaş açıldığını ve artan 

güçle birlikte sorunların da çoğaldığını 

ifade eder. 42 çift olan sütunlar, aynı 

zamanda TÜRK Ordusunun 

SAKARYA‘da yaşadığı gece ve 

gündüzlerin işaretidir. Sütun ve 

merdivenlerin bitimi umutla beklenen 

sonucun alındığını, bunalımlı günlerin 

geride kaldığını aydınlığı ve açıklık 

kazanan istikbali anlatır.

Duatepe, Türk Milli Mücadelesinin 

dönüm noktası sayılan Sakarya 

Meydan Savaşı‘nın son savunma 

hattı üzerinde bulunmakta olup, 

işgalcilerden ilk geri alınan tepedir. 

Diğer bir deyişle, Duatepe‘ nin alınışı, 

Viyana‘dan bu yana asırlardır devam 

eden geri çekilmenin sona erdiği tarihi 

dönemeçtir. 

Bir sonraki aşamada, Yassıhöyük 

Köyü‘nde bulunan Gordion Müzesi ile 

Kral Midas‘ın Tümülüsü ziyaret 

edilmiştir. Müzede Eski Tunç, Hitit, ithal 

Yunan seramikleri, Helenistik ve Roma 

dönemi eserleri koleksiyonları yer 

almaktadır. Ayrıca Gordion‘da ele 

geçirilen mühür ve sikke koleksiyonları 

da bu müzede sergilenmektedir. 

Kayabaşı Köyü temel kazısında ortaya 

çıkarılan Roma dönemine ait mozaik 

ile bir Galat mezarı sergilenmektedir. 

Ayrıca, Kral Midas‘ın kemikleri daha 

önce Tümülüsden alınarak Ankara 

Medeniyetler Müzesi‘ne getirilmiştir.

Son aşamada, öğle yemeğinin 

ardından teknik gezinin asıl amacı 

olan ve Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yenice, 

Eskikarsak, Beşköprü köylerindeki 

Arazi Toplulaştırma Sahasına 

gidilmiştir. Arazide, toplulaştırma 

sonunda pompaların işletmesini 

devralan Kocahacılı köyü sulama 

kooperatif başkanı tarafından, 

çalışmalara ilişkin açıklamalarda 

bulunulmuştur. Arazilerin bir araya 

toplanması ile yol ve su şebekesinin 

sağlanması sonucu, her tarlanın yola 

ve suya kavuştuğunu, sulama 

randımanının %100 olduğu, kuru 

tarıma göre arazilerin verimliliğin 

yaklaşık 5-6 kat arttığı, sulamayla 

birlikte ürün deseninde daha çok gelir 

getiren ürünlere yöneldikleri 

belirtilmiştir. 

Bu bölgede toplulaştırma çalışmasını 

yapan Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü‘nün kapatılmış olması, 

Türk Tarımına vurulmuş önemli bir 

darbedir. Toplulaştırma konusunda 

uzmanlaşmış personel başka 

kurumlara tayin edilmiş, süresini 

doldurmuş olan diğer uzman 

mühendisler de emekliliği tercih 

etmişlerdir Toplam verimli ova 

arazilerimizin, sadece %5‘inde arazi 

toplulaştırmanın tamamlandığı göz 

önünde bulundurulduğunda yeni tüzel 

düzenlemeler doğrultusunda;

• Tarımsal verimliliğin artırılması,

• Kırdan kente göçün azaltılması,

• Gıda üretiminde verimliliğin artışı,
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• Kırsal kalkınmanın sağlanması,

• Kırsal kesimde işlendirmenin 

artırılması,

• Kırsal kesimde çevre sorunlarının 

azaltılması,

• Ekolojik dengenin korunması,

• Kırsal kesimde yerleşme ve planlama 

sorunlarının çözümü gibi 

pek çok konuda yararları bulunan 

çok yönlü arazi toplulaştırmasının 

yaygınlaştırılmasının gerekli ve hatta 

günümüz koşullarında zorunlu olduğu 

değerlendirilmektedir.

HKMO Ankara Şubesinin 22 Haziran 

2008 tarihinde düzenlediği sosyal, 

kültürel ve eğitim amaçlı teknik gezi, 

her aşamasında verimli ve başarılı 

olmuş, etkinliğe katılan Şube Yönetimi 

ve üyelerimizin birikimlerine olumlu 

katkı sağlamıştır.  

Zonguldak- Çaycuma 
Temsilcisi ve Kadastro 
Müdürü Ziyaret Edildi

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 

tarafından 13.06.2008 tarihinde, 

Çaycuma temsilciliğine yeni atanan 

üyemiz Sercan AYDIN‘ı kutlamak 

ve üyelerimizle bir araya gelmek 

amacıyla bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Temsilcimiz Sercan AYDIN‘la birlikte 

önce Çaycuma Kadastro Müdürü 

üyemiz Şinasi Abanoz makamında 

ziyaret edilmiş, ardından temsilcimiz ve 

üyelerimizle birlikte yemek yenmiştir. 

Böylece, bir yandan üyelerimizle 

ayrıntılı tanışma ortamı sağlandı, 

öte yandan üyelerimizin sorunlarını, 

odadan beklentilerini ve taleplerini 

öğrenme olanağı yaratılmış oldu. 

Tapu Planları Tüzüğü Ve 
Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları” 
Forumu Eskişehir’de 
Gerçekleştirildi

“Tapu Planları Tüzüğü ve Lisanslı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları” Forumu Eskişehir‘de 

gerçekleştirildi

“Tapu Planları Tüzüğü ile Lisanslı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 

Büroları” konulu Forum 12 Temmuz 

2008 tarihinde Eskişehir‘de yapıldı. 

Forum‘a TKGM İç Denetim Birimi 

Başkanı Yener KARATAŞ, önceki 

dönem Oda Başkanı ve HKMO Kırsal 

ve Kentsel Alan Düzenleme Kom. Bşk. 

Hüseyin ÜLKÜ ile HKMO Genel 

Başkanı Ali Fahri ÖZTEN konuşmacı 

olarak katılırken yürütücülüğünü 

Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. Halil 

AKDENİZ yaptı.

Forumun açılışında Şube Başkanı 

ile HKMO Genel Başkanı birer 

konuşma yaptılar.  Doç. Dr. Halil 

AKDENİZ açılış konuşmasında; 

meslek örgütü olan Odamızın, gelişen 

teknolojiyi yakalaması ve üyelerimizin 

bilgilendirilmesi konusunda 

meslektaşlarımıza ulaşması gerektiğini 

ve meslek alanımızda yapılan mevzuat 

değişiklikleri kapsamında yürütülecek 

olan bilgilendirme toplantılarının 

önemini belirtti. Tapu Planları 

Tüzüğü ile Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları konularının 

gündemde olduğu bu süreçte başta 

TKGM olmak üzere diğer kurumlarla 

ortak etkinliklerin yapılması gerektiğini 

vurguladı.  
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HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 

ÖZTEN açılış konuşmasında özetle; 

“Nisan ayı sonunda Oda Genel 

Kurulu, Mayıs ayı içerisinde “2. 

Kadastro Kongresi”nin gerçekleştiği, 

ayrıca mayıs ayı içerisinde “Bir 

Dönemin Yansıması ve Sözlü Tarih 

Kitabı”nın yayımlandığı, Mayıs ayı 

sonunda ise TMMOB Genel 

Kurulu‘nun yapıldığını bildirdi. Ayrıca, 

Şubelerde ve Genel Merkezde 

yürütülen mesleki, sosyal ve diğer 

etkinliklere yönelik bilgiler verdi. 2B 

alanları, Meralar ve Toplulaştırma 

Tüzüğü gibi konularda Odanın 

takındığı tutumu ela alan Sayın 

ÖZTEN; Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Bürolarına ilişkin 

yönetmeliğin yayımlanmasından 

sonraki kısa süre içinde Şubelerimizde 

panel-forumlar gerçekleştirilerek 

üyelerimizin bilgilendirildiğini söyledi. 

Üyelerden gelecek görüş ve öneriler ile 

yönetmeliğin uygulanması sürecinde 

ortaya çıkabilecek sorunların 

çözümünün, gelecekte yönetmelik 

değişikliği biçimine getirilmesinin 

önemini vurgulayan Sayın ÖZTEN, 

Eylül ayı içerisinde tüm şubelerimizde 

bu etkinliklerin tamamlanmasının 

planlandığını ifade etti.

Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin ÜLKÜ 
yaptı. Sayın ÜLKÜ, HKMO‘nun 2002 
yılında gerçekleştirdiği “Mesleki 
Sorunlar ve Geleceğe Yönelik 
Politikaların Belirlenmesi” konulu 
Sempozyum‘da Kadastro konusunda 
gündeme getirilen konular ile “ 
Kadastro 2014” ve HKMO‘nun 
“Türkiye Kadastrosu 2023” 
raporlarında belirtilen konuların ve 
çalışmaların gerçekleştirilmekte 
olduğunu ve bu yönde Odamız 
çalışmalarının önemini vurguladı. 
Hüseyin ÜLKÜ “Tapu Planları Tüzüğü” 
ile önümüzdeki dönemde meslek 
alanımıza yönelik olarak Tüzüğe 
eklenen yeni tanımlar ile meslek 
alanında gerçekleştirilen yeni açılımları 
ele aldı ve tüzük çalışmalarında 
Odamızın verdiği katkı ve desteği dile 
getirerek Danıştay 1. Dairesinde 
yapılan toplantılara Odamızın aktif 
katkı verdiğini belirtti.

TKGM İç Denetim Birimi Başkanı Yener 
KARATAŞ konuşmasında Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
(LİHKAB) Yönetmeliği hakkında 
teknik bilgiler sundu. Yönetmelikte 
yer alan Lisanslı Büro Komisyonunun 
ve alt Komisyonların kurulduğunu ve 
çalışmaların başladığını belirten Sayın 
KARATAŞ, yönetmeliğin uygulanması 
aşamasında sıkıntılar olabileceğini ve 
bu sıkıntıların azaltılması için Lisanslı 
Büro Komisyonuna düşen görev 
ve sorumlulukları açıkladı. LİHKAB 
uygulamasının yasalaşmasından 
bugüne kadar geçen üç yıllık zaman 
dilimini değerlendiren Sayın KARATAŞ, 
LİHKAB‘nin nasıl uygulanacağı, 
LİHKAB yönetmeliğinin içeriğinin 
ne olduğu konularını ayrıntılarıyla 

katılımcılara açıkladı.

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 

ÖZTEN, TUS konusunda meslek 

alanımıza yapılan müdahaleleri 

azaltmak için mevzuat değişikliğinin 

gerekliliğini vurguladı ve bu bağlamda 

Tapu Planları tüzüğüne eklenen 

tanımlarla yeni sorumluluklarımızın 

olacağını belirtti. 2006 ve 2007 

yıllarında Serbest Mühendislik 

Müşavirlik Hizmetleri üreten büroların 

(SHKMMB) talebe bağlı olarak 

yaptıkları iş ve işlem sayıları ile 

yaklaşık maliyetleri, 2007 ve 2008 

yıllarında tescilini yenileyen SHKMMB 

sayıları, aktif üye sayısı ile çalışma 

alanları, kamu kuruluşlarının 2005, 

2006, 2007 yıllarındaki meslek 

alanımıza ilişkin yaptıkları toplam 

ihale bedellerini açıkladı. Ayrıca, son 

dönemdeki ihalelerde verilen tekliflerin 

aşırı derece düşük olması ve sektörün 

fakirleşmesinin buna bağlı olduğunu 

vurguladı.

Sayın ÖZTEN, konuşmasında Lisanslı 

Bürolar Yönetmeliğinin hazırlık 

çalışmalarında üye ve şubelerimizden 

gelen görüş ve önerilerin dikkate 

alındığını ve bu görüşlerin TKGM ile 

yapılan toplantılarda ele alındığını 

ancak bazı noktalarda TKGM yetkilileri 
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ile görüş birliğine varılamadığını, 

uygulamada bazı sıkıntıların gündeme 

gelebileceğini ifade ederek, özellikle 

tekelleşme sürecine ilişkin endişelerini 

belirtti.

Forumun ikinci kısmı soru cevap 

şeklinde gerçekleşti. LİHKAB ile 

başlayacak yeni süreçte kadastro 

emekçilerinin durumu ve büroların 

uygulama alanları ile ilgili sıkıntılar ele 

alındı. Tekelleşme konusunun önemini 

vurgulayan üyeler, odanın bu durum 

karşısında nasıl bir tutum takınacağını 

öğrenmek istediler. Bunun üzerine 

ÖZTEN; meslektaşlarımızın haklarının 

korunması, haksız rekabet ortamının 

yaratılmaması ve tekelleşmeye yol 

açılmaması için LİHKAB Yönetmeliği 

için özellikle hassas davranıldığını ve 

uygulamaya yönelik ortaya çıkacak 

sorunlar karşısında HKMO‘nun 

üyelerimiz için harekete geçeceğini 

belirtti. 

Bilgilendirme ve soru yanıt biçiminde 

gerçekleşen forum, başarılı geçmiş, 

her iki tüzel düzenlemeye ilişkin bilgi 

paylaşımı sağlanmıştır.  Forumun 

Konuşmacılarına, Eskişehir‘de 

düzenlenmesini sağlayan İl 

Temsilciliğine ve katılım ve katkı 

sağlayan tüm üyelerimize Ankara 

Şubesi Yönetim Kurulu olarak 

şükranlarımızı sunarız.

Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü Ziyaret Edildi

Ankara Şubesi Yönetim kurulu 

13.06.2008 tarihinde Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU‘nun 

makamında, bölümün sorunları ve 

oda-üniversite ilişkileri görüşüldü.

Zonguldak Kara Elmas 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü Öğrencileri ve 
Öğretim Üyeleriyle 
Mezuniyet Yemeğinde Bir 
Araya Gelindi 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

öğrencilerimizin mezuniyeti nedeniyle 

13.06.2008 tarihinde düzenlenen 

mezuniyet yemeğine öğretim üyeleriyle 

birlikte HKMO Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu katıldı... 

Yemekte, Prof. Dr. Şenol KUŞCU açılış 

konuşması yapmıştır. Daha sonra 

HKMO Ankara Şubesi Başkanı Doç. 

Dr. Halil AKDENİZ, meslektaşlarımıza 

ve öğretim üyeleri ile öğrencilere 

hitaben yaptığı konuşmasında; 

öğrencilerin mezuniyet sevincini 

paylaştığımızı, odamızın hayatlarının 

yeni döneminde daima yanlarında 

olacağını belirtmiştir.
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Ayrıca TMMOB öğrenci yönetmeliği 

kapsamında;

Öğrenci sorunlarının araştırılması • 

ve çözümü,

Bilimsel çalışmaların yapılabilmesi • 

için gerekli koşulların sağlanması,

Öğrencilerin sosyal, kültürel • 

ve mesleki gereksinimlerinin 

karşılanması,

• Öğrenci kolu yönetmeliği ile • 

geniş katılımın sağlanması 

konularında Ankara Şubesinin 

bundan sonraki süreçte katkı ve 

destek vereceğini vurguladı. 

Meslektaşlarımızın sorunlarının 

çözümü için politikalar üretmenin 

temel düşüncemiz olduğunu 

belirterek örgütsel süreklilik için 

bunun gerekliliğinin de altını çizdi.

Genel merkez yönetim kurulu adına 

Mustafa ERDOĞAN yapmış olduğu 

konuşmasında; TMMOB çatısı altındaki 

odamızın önemini belirtti ve yeni 

mezun meslektaşlarımızın bundan 

sonraki süreçte Oda örgütlülüğü ile 

birlikte hareket etmeleri ve mesleklerini 

icra ederken toplum yararına bir 

anlayışın hakim olması gerektiğini 

vurguladı.

Mezuniyet yemeği, gerek mezun olan 

meslektaşlarımızla, gerekse eğitimine 

devam eden öğrencilerle yakın ilişkiler 

kurmak, birebir tanışmak açısından 

oldukça yararlı ve verimli geçmiştir.

Yeni mezun arkadaşlarımızın sevincini 

paylaşırken odamız adına mesleki 

hayatlarında tekrar başarılar diliyoruz.

Zonguldaktaki 
Meslektaşlarımızla 
Kahvaltıda Bir Araya Gelindi

HKMO Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu, 14.06.2008 tarihinde 

Ilıksu mevkiisinde düzenlenen 

kahvaltıda Zonguldak ilinde 

bulunan meslektaşlarımızla bir 

araya gelmiştir. Meslektaşlarımız ve 

ailelerinin katılmış olduğu kahvaltıda, 

genel mesleki sorunlar yanında 

temsilcilerin düşünce ve önerileri 

ile Zonguldak‘a özgü konular 

görüşülmüştür. Birlikte olmanın önemi 

ve gerekliliği belirtilerek, daha sık 

buluşma temennisi dile getirilmiştir. 

Gerek Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu, gerekse meslektaşlarımız ve 

temsilcilerimiz açısından yararlı ve 

verimli bir toplantı olmuştur.
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- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi, 
Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz ‘Kentsel Dönüşüm Paneli’nde Kentsel Dönüşüm 
Kavramı, Yasaya öneriler ve Osmangazi ve Yıldırım Belediye 
Başkanları, yaptıkları kentsel dönüşüm projelerini anlattı. 

Ördekli Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Kentsel 
Dönüşüm Paneli’ne  Şube Başkanımız Celil ÇOLAK, Türkiye’de 
sanayileşme hareketlerinin başlamasının ardından kendini gösteren 
göç dalgasının, büyük şehirlerdeki kaçak ve çarpık yapılaşmayı 
tetiklediğini söyledi. 1950 yılından sonra başlayan sanayi hareketinin 
ardından büyük şehirlere yapılan göç dalgasının yöneticiler tarafından 
kontrol edilemediğini belirterek, “1950 ve sonraki yıllar, kentleşme 
açısından tam bir kırılma noktası olmuştur. Sanayileşme ile başlayan 
göç dalgasının ardından gecekondulaşma hareketi başlamış ve bu 
hareket ilerleyen yıllarda şehirlerimiz için büyük sıkıntılar doğurmuştur” 
dedi.

Şube Başkanımız Celil ÇOLAK Panelde Türkiye ve yereldeki kentleşme 
sürecinden bahsedenÇarpık kentleşmeyi oluşturan yapı stokunun 
tarım alanları üzerindeki baskısına da değinerek yapılan onca uyarı 
ve yasağa rağmen vatandaşların hala tarım alanları üzerine konutlar 
yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi. 

Vatandaşlara her fırsatta çağrı yaptıklarını söyleyen “Biz insanlara 
geleceğinizi düşünüyorsanız artık kaçak yapı yapmayın demekten 

sıkıldık. Bizim gibi meslek odaları ve kaçak 
yapılaşmaya duyarlı başkanlar olduğu sürece siz 
buralara kaçak yapılar yapamayacaksınız” diye 
konuştu. 

Osmangazi belediye başkanı Recep ALTEPE, 
“Kentsel Dönüşüm, bölgeyi çözümsüzlükten 
kurtarmak amacıyla yapılmalı”

Osmangazi Belediye Başkanı Recep 
ALTEPE, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm 
çalışmalarına önem vermek zorunda olduğunu 
söyledi. 

Özellikle Bursa gibi hızlı büyüyen şehirlerde 
kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığına 
dikkat çeken ALTEPE, “Fazla göç alan 
şehirlerdeki büyüme düzeni maalesef her zaman 
istediğiniz gibi olmuyor. Sağlıksız ve düzensiz 
büyüme gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir sorun 

Kentsel Dönüşüm Paneli

BURSA
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haline geliyor. Böyle olunca da bizler 
kentsel dönüşüm projelerini hayata 
geçirmek zorunda kalıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Yıldırım Belediye başkanı Özgen 
KESKİN, “kentsel dönüşüm azim ve 
kararlılık gerektirir”

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
KESKİM ise konuşmasında büyük 
nüfuslara sahip olan belediyelerin 
kendi başına kentsel dönüşüm 
projeleri yapmasının zor olduğunu, 
ancak yine de kendi imkânları ile 
önemli çalışmalara imza attıklarını 
belirtti.

Çarpık yapılaşmanın her yerde olduğu 
gibi Yıldırım’ın da sorunu haline 
geldiğini vurgulayan KESKİN, “Kaçak 
yapılaşmayla mücadele konusunda 
büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak 
buna rağmen müthiş mücadeleler 
verdiğimize inanıyorum. Kalıcı 
önlemler alarak kaçak yapılaşma 
ve çarpık kentleşme sorunlarını 
tamamen bitireceğimize inanıyorum” 
diye konuştu. Bugüne kadar 
300 milyon YTL ‘ye yakın kentsel 
dönüşüm harcaması yaptıklarını 
söyleyen KESKİN, plansız ve varoş 
haldeki birçok mahalleyi plana 
kavuşturduklarını ifade etti. 
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Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
Odamızı Ziyaret Etti!

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmalarda, 
Bursa’nın yıllardır çarpık yapılaşmanın 
kurbanı olduğunu, birçok sorununun 
konuşulmasından öteye 
geçmemesinden dolayı zaman 
kaybettiğinin altını çizdi. Amaçlarının 
kent dinamikleri ile birlikte Bursa’yı 
hak ettiği güzelliğe kavuşturmak 
olduğunu ifade eden ŞAHİN, bu 
konuda meslek odaları ile yaptıkları ve 
yapacakları işbirliklerinin öneminin 
altını çizdi. 

Başkan ŞAHİN, “Bursa’yı bugüne 
kadar hor kullandık. Yine de 
her şeyin bitmediğini 4,5 yılda 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
gösterdik. Yaptığımız yatırımlar 
dünyanın dikkatini Bursa’ya çekti. 
Hemşehrilerimiz bugün yıllardır 
konuşulan sorunların çözümlenmesinin  
mutluluğunu yaşıyorlar. Büyükşehir 
Belediyesi olarak meslek odalarının 
gücüne, fikrine her zaman ihtiyacımız 
var. Bundan dolayı da sizlerle bir 
araya gelerek, kentin sorunlarını 
tartışıyoruz. Ama bizim amacımız 
yıllardır olduğu gibi sorunları 
konuşmak yerine halkın talepleri 
doğrultusunda hayata geçirmek.” dedi. 

Şube Başkanımız Celil ÇOLAK, 
Başkan Hikmet ŞAHİN’in ziyaretinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Ayrıca Nilüfer’de yapımı devam 
eden Akademik Odalar Sarayı’nda 
kendilerine yer tahsisi sağlamasından 
dolayı da Başkan ŞAHİN’e teşekkür 
etti. Başkan ŞAHİN, ziyarette ayrıca 
odaların temsilcilerine kapılarının 
sonuna kadar açık olduğunu 
ifade ederek, işbirliğinin daha da 
artırılmasını istedi.

LİHKAB, Tapu Planları 
Tüzüğü, Mesleki Konular 
Bilgilendirme Toplantısı

Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, 
Şube Başkanımız Celil ÇOLAK ve 
yönetim kurulu üyemiz Necmettin 
KIRTAŞ’ın katılımı ile Çanakkale’de 
22.08.2008 tarihinde LİHKAB, 
TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ, MESLEKİ 
KONULAR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı. 

Çanakkale ve civarı il ve ilçelerdeki 
meslektaşlarımıza Tapu planları 
Tüzüğü, LİHKAB ve yerel mesleki 
problemler konusunda bilgi verildi.

Genel Başkanımız, Tapu planları 
tüzüğünün Danıştay’dan onaylanarak 
başkanlığa gönderildiğini ve tüzüğün 
yürürlüğe girmesiyle birçok  konuda 
meslektaşlarımızın daha etkin 
duruma geleceğini ve iş olanaklarının 
artacağını dile getirmiştir. LİHKAB 
ile ilgili olarak da Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile toplantıların 
sürdüğü ve büro sayısının artması 
için çabaladıklarını ve tekelleşmeyi 

ortadan kaldırmak için neler yapılması 
gerektiği belirtmiştir.

Bu konuda ve diğer yöresel mesleki 
konularda ve Yapı Denetim 
Yönetmeliği hakkında üyelerin 
görüşleri alınmıştır.

Harita Ve Kadastro 
Mühendisleri Uludağ’da 
Toplandı

BURSA- TMMOB’a bağlı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO), 41. Dönem Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda konuşan HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Türkiye’de 
yaşanan siyasi gelişmelere değinerek, 
“Türkiye yapısal anlamda inanılmaz 
bir dönüşüm yaşıyor” dedi.

HKMO Genel Başkanlığı’nda yapılan 
41. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı, Uludağ Alkoçlar 
Otel’de gerçekleştirildi. HKMO 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
Şube Başkanları, Yazmanlar ve 
Saymalar’ın katıldığı toplantı, açılış 
konuşmalarıyla başladı. HKMO 
Genel Başkanı ÖZTEN, ülkedeki 
ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. ÖZTEN, 
300 bin üyeyi aşan TMMOB’un 
ülkede yaşanan gelişmelere hiçbir 
zaman kayıtsız kalmayacaklarını 
söyleyerek, “Türkiye’nin aydın ve 
eğitimli insanları olarak, ülkemizin ve 
insanlarımızın ortak sorunları üzerinde 
görüşlerimizi yılmadan ve hiç kimsenin 
baskısı altında kalmadan açıklamayı 
sürdüreceğiz. Türkiye’de inanılmaz bir 
yapısal dönüşüm yaşanıyor” dedi.

Son 25 yılda önemli değişimler 
yaşandığına dikkat çeken ÖZTEN, iç 
ve dış borcunun 600 milyar dolarlar 
seviyesine çıkmış bir ülkenin ekonomik 
yönden bu bağımlılığı ister istemez 



97Ekim 2008

siyasi alanda da bağımsızlığını 
olumsuz etkileyeceğini söyledi. 44 
milyon metrekareden 12 milyon 
metrekareye kadar düşen mera 
alanları ve ormanlık alanların hızla 
katledilmeye devam ettiğini, 480 
bin hektar 2b alanlarının satılarak 
bütçeye 25 milyar dolar gelir getirmesi 
yönünde düşünülen yasa değişikliğine 
karşı olduklarını ifade eden ÖZTEN, 
mera ve orman alanlarının su 
havzalarını ve su rejimindeki önemini 
vurgulayarak,  “Mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın hak ve 
özgürlükleri adına toplum ve kamu 
yararı çerçevesinde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Oda 
etkinlikleri hakkında bilgiler verildi. 
HKMO Bursa Şubesi Başkanı Celil 
ÇOLAK ise toplantının Bursa’da 
yapılmasından dolayı ev sahibi 
sayıldıklarını ve misafirlerini en iyi 
şekilde ağırlamayı planladıklarını 
belirtti. HKMO Bursa Şubesi, daha 
sonra katılımcılara Şube olarak 
yaptıkları faaliyetleri içeren bir slayt 
gösterisi sundu. 

Şubemiz Tarafından 
Düzenlenen CBS Yazılım 
Kursu (Geomedia) 
Gerçekleştirilmiştir 

21-22 Mayıs tarihlerinde şube 
binamızda yapılan eğitime harita 
mühendisleri, teknikerler ve diğer 
meslek gruplarından 30 kişi başvuruda 
bulunmuş eğitime 14 kişi  katılım 
sağlamıştır.

Eğitimler intergraf AŞ.‘nin türkiye 
distribütörü mescioğlu mühendislik 
bünyesinde çalışan yetkili CBS uzmanı 
İbrahim özkeser  tarafından verilmiştir. 
Eğitime katılan aşağıda listede isimleri 
bulunan kişiler sertifika almaya hak 
kazanmışlardır.

Uludağ Üniversitesi Harita - 
Kadastro Programlarının İlk 
Öğrencileri Mezun Oldu

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 
KOCABIYIK Meslek Yüksekokulu ve 
İznik  Meslek  Yüksekokulu Harita- 
Kadastro Programları 2006 yılında 
30’ar öğrenci ile öğretim hayatına 
başladılar.

Harita-Kadastro programında birinci 
ve ikinci yarıyılda, Ölçme Bilgisi I-II, 
Trigonometri, Harita Çizimi, Şehir 
ve Bölge Planlama, Mesleki Yazılım 
ve Programlama, Fotogrametri, 
Taşınmaz Mal Hukuku, Bilgisayar 
Destekli Harita Çizimi, vb temel 
mesleki dersleri gördüler. Öğrenciler 

ikinci sınıfa geçtiklerinde ise; Ölçme 
Bilgisi III-IV, Kadastro Bilgisi I-II, Kamu 
Ölçmeleri I-II, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Taşınmaz Değerlemesi, Yol Projesi, 
İş Güvenliği, GPS Tekniği, Yönetim 
ve Organizasyon, Bilgisayar Destekli 
Harita Çizimi, İmar Bilgisi gibi çalışma 
hayatına yönelik meslek derslerini 
aldılar. Aynı zamanda öğrencilere 
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi 
dersinde Netcad programı ile eğitim 
verildi.

Harita-Kadastro Programları henüz 
2 yıllık bir program olduğu için 
alt yapısını yeni yeni oluşturmaya 
çalışmaktadır. Bu konuda en büyük 

destek Harita Kadastro Mühendisleri 
Odasından gelmiştir. Odamız, 
eğitimde kullanılmak üzere ölçme 
aletleri ve ders araç gereçleri 
desteğinde bulunmuştur. Bunu 
dışında Dz. K.K Seyir Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile 
Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü 
de ders araç gereçleri ile destek 
olmuşlardır. Bireysel olarak Harita 
Mühendisi Cengiz Karakuş Gemlik 
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokuluna 
ölçme aleti, sayısallaştırıcı ve tarayıcı 
hibe ederek katkıda bulunmuştur.

Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu Harita Kadastro 
programında öğretim elemanı 
olarak, Harita Mühendisi Hakan 
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Köse bulunmaktadır. Öğretim 
elemanı ihtiyacını ilimizde bulunan 
harita mühendislerinin destekleri ile 
kapatmaya çalışmaktadır. Programlara 
destek veren Harita Mühendisi 
Meslektaşlarımız Ufuk AY, Murat 
SANCAK, Ş.Kasım KARABULUT, Aytaç 
TİRYAKİ, Ayhan KARADENİZ ve Salih 
İŞİTMEZOĞLU ‘na verdikleri destekler 
için teşekkür ederiz.

2007-2008 Öğretim yılında ilk 
mezunlarını veren Harita- Kadastro 
Programlarından, Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulundan 12 
ve İznik  Meslek  Yüksekokulundan 10 
olmak üzere toplam 22 öğrenci mezun 
oldu. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu bölüm birincisi Hüseyin 
YILDIZ ve İznik  Meslek  Yüksekokulu 
bölüm birincisi Elif BÜLBÜL mezun 
olmuştur. Mezun olan öğrencilere 
bundan sonraki hayatlarında başarılar 
dileriz.

Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği görüşüldü

HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, 
Yapı Denetim Birliği Bursa Şubesi’ni 
ziyaret etti. Ziyarette yeni değişen Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 
mesleğe etkileri konusunda görüşüldü. 

HKMO Bursa Şubesi Başkanı Celil 
Çolak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yapı Denetim Birliği Bursa Şubesi 
Başkanı Tuncer Dikensak ve Yönetim 

Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği 
masaya yatırıldı. Toplantıda 
konunun, belediyeler nezdinde 
yapılacak görüşmeler neticesinde 
tekrar değerlendirmesi kararı alındı. 
Ayrıca serbest çalışanlarla toplantılar 
düzenlenerek metin hazırlandı. 

İlk Futfol Turnuvası

İKK Turnuvası sona erdi  Bursa’daki 
akademik odaların katılımıyla bu yıl 
20.’si düzenlenen il Koordinasyon 
Kurulu Futbol Turnuvası, yapılan 
çekişmeli mücadelelerin ardından sona 
erdi. Akademik odaların arasındaki 
birlikteliği ve kaynaşayı daha da 
arttırmak amacıyla düzenlenen 
Bursa l Koordinasyon Kurulu Futbol 
Turnuvası, bu yıl da birbirinden güzel 
maçlara sahne oldu. Turnuvanın 
tamamı Altınsaban Spor Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Çekişmeli olduğu 
kadar centilmence mücadelelerin yer 
aldığı turnuvada; Makine Dinamo 
takımına penaltılarla elenen HKMO 
Bursa şubesi takımı, turnuvaya çeyrek 
finalde veda etti.

HÜRRİYET BURSA  
08 Temmuz 2008 - Sayfa:4

AVRUPA  

17 Ağustos 2008 

Sayfa:3

AVRUPA - 11 Haziran 2008 - Sayfa:11

Hürriyet Bursa 
17 Ağustos 2008 - Sayfa:7

OLAY ÇEKİRGE - 11 Eylül 2008 - Sayfa:4

BURSA HABER  
15 Haziran 2008 - Sayfa:6

KENT  
04 Temmuz 2008 - Sayfa:4
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Meslektaşımız Mustafa 
Yayar Mezarı Başında Anıldı

09.06.2005 tarihinde vefat eden 
üyemiz Mustafa YAYAR,  ölümünün 
3. yıldönümünde ailesi ve 
meslektaşlarımızın katılımı ile mezarı 
başında anıldı.

41. Dönem I. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Yapıldı

04.07.2008 - 06.07.2008 tarihlerinde 
Bursa Şubesinin ev sahipliğinde 
Uludağ Alkoçlar Otelde yapılan 
41.Dönem 1. Danışma Kurulu 
toplantısında genel merkez ve şubeler 
göreve geldikleri tarihten itibaren 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler 
sundu. Yeni dönem ile ilgili çalışmalar 
anlatıldı. 41. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısının Diyarbakır Şube 
Etkinlik alanı içerisinde yapılmasına 
karar verildi.

İmar Uygulamarı Ve 
Kentleşme Konulu Bir Eğitim 
Semineri Düzenlendi

12.07.2008 tarihinde İmar 
Uygulamaları ve Kentleşme konulu bir 
eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde  
üyemiz  Selahattin ELÇİ  “İmar 

Uygulamaları ve Kentleşme”  
konularıyla  ilgili bilgiler verdi. 
Seminere Diyarbakır ilindeki 
meslektaşlarımız ve yönetim 
kurulu üyelerimiz katılmışlardır.
Seminerde Selahattin ELÇİ 
imar uygulamalarındaki 
sıkıntıları ve bu sıkıntıların nasıl 
giderilebileceği konusunda 
ve meslektaşlarımızın 
uygulamalarda nelere dikkat 
etmesi hususunda bilgeler 
sunmuştur. 

7. Yaz Eğitim Kampı Katılım 
Sağlandı

TMMOB 
Harita ve 
Kadastro 
Mühendisleri 
Odası İzmir 
Şubesi 
tarafından 
bu yıl 7.si 
düzenlenen Yaz Eğitim Kampı, 25 
Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 
İzmir‘in Yenifoça beldesinde 
gerçekleştirildi. Diyarbakır Şube adına 
Şube Sekreteri Can Deniz AKDEMİR 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
KIRŞAN katılım sağladı.

Mardin Kadastro Müdürlüğü 
Ziyareti

19.09.2008 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Mardin İl Temsilcimiz 
ile birlikte Mardin Kadastro Müdürü 

olarak  atanan meslektaşımız Sayın 
Mahmut GÜLTEKİN makamında 
ziyaret edildi.Yönetim Kurulumuz 
meslektaşımızı kutlayarak yeni 
görevinde başarılar diledi.

Mardin İl Temsilciğinde 
Toplantı Yapıldı

19.09.2008 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Mardin İl Temsilcisi 
ve Mardin ilindeki meslektaşlarımızın 
katılımıyla  bir toplantı düzenlemiştir.
Yapılan toplantıda Mardin ilindeki 
meslektaşlarımıza Şube Başkanı 
Sayın Yusuf BİLEN  yeni dönemde 
yapılacak olan oda çalışmaları 
hakkında bilgi vermiştir. Üyelerimizin 
yapılacak olan etkinlikler hakkındaki 
görüşleri alınmıştır. Mesleki 
sorunlar konuşulmuş bu konularda 
yapılacak çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

DİYARBAKIR
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Kocaeli Üniversitesi I. Harita Günü Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile 
Şubemiz, 23 Mayıs 2008 tarihinde, bölüm öğrencilerinin, bölüm ve 
fakülte öğretim elemanlarının, Oda Genel Merkezimizin, Şubemizin, 
konukların ve yerel basın temsilcilerinin katılımıyla “Kocaeli Üniversitesi I. 
Harita Günü” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yasal Altyapısı 
Konferansı

Mesleğimizin uygulama alanlarındaki önemli başlıklardan biri olan 
CBS’nin, yasal altyapısı ile ilgili olarak düzenlenen ve Avustralya 
örneğinin anlatıldığı konferans, 03.06.2008 tarihinde YTÜ Sergi 
Salonu’nda öğrenci, öğretim üyesi ve meslektaşlarımızın geniş katılımıyla 
gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşması, Şube Başkanımız Yrd. 
Doç. Dr. M. Tevfik 
Özlüdemir tarafından 
yapıldı. Ardından ITÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Tevfik 
Ayan konuyla ilgili 
görüşlerini dile getirerek, 
CBS’nin mesleğimiz 
açısından var olan 
önemini vurguladı. 

Daha sonra Avustralya’dan gelen misafirimiz Paul Kelly “Konumun 
Gücünü Kullanarak Etkin Yönetim” başlıklı sunumunu katılımcılara 
sunmuştur. Kelly, Avustralya’da yürütülen çalışmaları, bugüne kadar 
nelerin yapıldığını, özel sektörde ve devlet kademelerinde yürütülmesi 
gereken faaliyetlerin neler olması gerektiğini, bu konularda ne tür 
faaliyetler yürüttüklerini katılımcılarla paylaşmıştır. 

İTÜ ve YTÜ’de Arazi Piknikleri 
Gerçekleştirildi

Üniversitelerimizdeki arazi çalışmaları 
sırasında her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirdiğimiz arazi pikniklerinden ilkini 
bu yıl 12.06.2008 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde öğle 
saatlerinde başlayan pikniğimize ilgi oldukça 
yüksek oldu. Jeodezi ve Fotogrametri, 
İnşaat ve Çevre Mühendisliği öğrencilerinin 
katılımıyla yaklaşık 400 öğrenci 
arkadaşımızın bulunduğu pikniğimize, 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü öğretim elemanları da oldukça fazla 
sayıda katılım sağlamışlardır.

İTÜ Arazi Pikniği de, 14.06.2008 tarihinde, 
bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin 
geniş katılımıyla, büyük bir coşku içerisinde 

İSTANBUL
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gerçekleştirildi. Etkinlik, İTÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile bölüm öğretim üyeleri 
tarafından oluşturulan futbol 

takımlarının mücadelesine tanıklık 
eden ve her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Karpuz Kupası” 
karşılaşması ile başladı. Bölüm 
öğrencilerinin galibiyeti ile sonuçlanan 
karşılaşmanın ardından kısa süreli bir 
kutlama ve kupa töreni 
gerçekleştirilmesinden sonra Arazi 
Pikniğine geçildi.

25. Geleneksel Yemeğimizi 
Gerçekleştirdik

Her yıl düzenlediğimiz ve üyelerimizle 
dayanışma kültürünün bir göstergesi 
olan Geleneksel Yemeğimizin 25.si bu 
yıl 13 Haziran 2008 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 üyemizin 
katıldığı yemeğimizde meslekte 30. 
yılını dolduran üyelerimize, 19. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyelerine, 40. Dönem 
Oda Onur Kurulu ve Denetleme 

Kurulu Üyelerine, TMMOB 39. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyemize, mesleğimize 
ve örgütümüze sağladıkları katkılardan 
dolayı plaket verilmiştir.

Sakarya Bölge Toplantısı

Sakarya bölgesinde bulunan 
üyelerimizle 14 Haziran 2008 
tarihinde, Sakarya Üniversitesi 
Kampus Oteli Toplantı Salonunda 
bölge toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Üyelerimizin mesleki denetim, birim 
fiyatlar, TUS uygulamaları vb. öneri ve 
istekleri Yönetim Kurulumuz tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup, 
en kısa sürede sorunların çözüme 
kavuşturulması noktasında elimizden 
gelen destek verilecektir. 

İTÜ ve YTÜ Mezuniyet 
Törenleri

Ülkemizdeki üniversitelerde Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümlerinden her yıl yaklaşık 700 
öğrenci arkadaşımız mezun olarak 
meslek camiamıza katılmaktadır. 
Şubemiz görev alanı içerisinde yer 
alan üniversitelerimizden mezun olan 
genç meslektaşlarımız için düzenlenen 
mezuniyet törenlerine, her yıl düzenli 
olarak katılım sağlamaktadır. Şubemiz 
her yıl olduğu gibi bu yılda, 
11.06.2008 tarihinde gerçekleştirilen, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi mezuniyet töreninde stant 
açarak Odamızı ve mesleğimizi 
tanıtmış, mesleğe yeni adım atmış 
genç mühendislerle bir araya gelmiştir. 
Daha sonra mezun olan genç 
meslektaşlarımıza, meslek yaşamına 
katılmalarından dolayı, hazırlamış 
olduğumuz hediyeler sunulmuştur.

İTÜ İnşaat Fakültesi’nin Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden bu yıl mezun olan 
örgencilerin mezuniyet sevincini 
paylaşmak amacıyla Şubemiz 

tarafından İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde 
23.06. 2008 tarihinde bir tören 
düzenlendi. Bölümden mezun olan 
ve etkinliğe katılan tüm öğrencilere 
Şubemiz tarafından çeşitli hediyeler 
verildi. Ödül töreni sonrasında, bölüm 
öğrencileri ve öğretim üyelerinin 
katılımıyla, Şubemizin düzenlediği bir 
mezuniyet kokteyli gerçekleştirildi.

Yeni mezun meslektaşlarımızın 
tümünü Odamıza üye olmaya, Oda 
örgütlülüğümüze ve mesleğimize katkı 
sunmaya davet ediyoruz.

Kocaeli İl Temsilciliğimiz 
Mekana Kavuştu

Uzun yıllardır fiziki mekan talepleri 
olan temsilciliklerimizin bu istekleri 
ilk olarak, Şubemiz yetki alanında 
bulunan Kocaeli İl Temsilciliğimizde 
hayata geçirilmiştir. Temsilcilik 
mekanımızın, İstanbul’da 
bulunamayan üyelerimize ulaşmada 
önemli bir araç olduğuna inanıyor 
ve bu bölgedeki üyelerimizle 
dayanışmanın ve örgütlülüğün 
arttırılmasında önemli işlevleri olacağı 
inancını taşıyoruz.

Kocaeli İlindeki tüm üyelerimizi, 
örgütümüzün her zaman yanlarında 
olduğunu hissederek, yeni temsilcilik 
mekanımızda birlikte üretme ve 
dayanışma kültürü ilkesiyle Odamızı 
daha üst noktalara taşımaya davet 
ediyoruz. Temsilcilik binamızın 
adresini öğrenmek için Kocaeli İl 
Temsilciliğimizle iletişime geçebilirsiniz.



102 Ekim 2008

41.Dönem I. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı

41. Dönem I. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı 4–6 Temmuz 2008 
tarihleri arasında Bursa Uludağ’da 
gerçekleştirilmiştir. Şubemiz adına 
Başkan M. Tevfik Özlüdemir, Yazman 
üyemiz Mehmet Hışır, II. Başkanımız 
Selahattin Avşar ve Sayman üyemiz 
Taylan Öcalan’ın katıldığı toplantının 
ilk bölümünde Şubelerimiz ve merkeze 

bağlı temsilciliklerimiz yeni döneme 
ilişkin çalışma başlıkları ile o güne 
kadar yapılan faaliyetler hakkında 
katılımcılara bilgi vermişlerdir.

Toplantının ikinci bölümünde ise 
özellikle meslek kamuoyu gündeminde 
yer alan LİHKAB, Tapu Planları 
Tüzüğü, Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği - TUS, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası, 
Yabancılara Mülk Satışı, Arazi 
Toplulaştırması, Kamu İhale Kanunu 
Değişiklik Taslağı, Mesleki Denetim 
Uygulamaları, Meslekiçi Eğitim 
ve Belgelendirme gibi konular ele 
alınmış, ayrıca Şubemiz tarafından 
da HKMOBİS, Mesleki Denetim ve 
Birim Fiyatlar, Oda Emekçilerimiz, 
Lebib Yalkın Yayınlarına Abonelik, 
üyelerimize yönelik GeoKask Sigorta 
Hizmeti vb. konulara ilişkin görüşler 
aktarılmıştır.

AUTOCAD CIVIL 3D 2009 
Başlangıç Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Şubemiz ve Sayısal Grafik San. ve Tic. 
Ltd. Şti. işbirliği ile 04.07.2008 ve 
07.07.2008 tarihlerinde 30 üyemizin 
katılımıyla ücretsiz 3 boyutlu harita ve 
inşaat mühendisliği tasarım yazılımı 
“AutoCAD Civil 3D 2009” eğitimi 
verilmiştir.

Şubemiz Alet ve Donanım 
Sigortasını Oluşturdu - 
GEOKASK

Sektörümüzde özellikle arazide 
aktif faaliyet gösteren üyelerimiz 
ve firmalarımızın en önemli 
problemlerinden biri kullandıkları 
alet ve donanımların istenmeyen 
ya da beklenmeyen bir nedenle 
zarar görmesi ve bu zararın 
çoğunlukla büyük boyutlarda olması 
nedeniyle altından zor kalkılan 
maddi boyutları da beraberinde 
getirmesidir. Sektörümüzde kullanılan 
alet ve donanımlar boyutça küçük 
olmalarına karşın yüksek bedeller 
karşılığında elde edilmekte ve bu 
alet ve donanımlar özellikle arazi 
koşullarında beklenmedik bir 
kazanın bir anda oluşması riskiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Odamız 
İstanbul Şubesi tarafından yapılan bir 
inceleme sonucunda, özellikle arazi 
çalışmalarında kullandığımız alet 

ve donanımları koruyabileceğimiz 
ve oluşabilecek olası riskleri 
tam olarak kavrayan bir sigorta 
sisteminin olmadığı görülmüştür. 
Bu ve benzeri çalışmalarda özellikle 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın 
altına girdikleri maddi yükten doğan 
riskleri azaltmak amacıyla sigorta 
şirketleriyle görüşülerek uzun soluklu 
bir çalışma başlatılmıştır. Yürütülen bu 
çalışmalar sonucunda, siz üyelerimizin 
ve meslektaşlarımızın özellikle 
arazi çalışmalarındaki olası riskler 
karşısında kendilerini daha fazla 
güven içinde hissedecekleri bir sigorta 
sistemini oluşturmaya çalıştık. Sigorta 
şirketleriyle birlikte sizlerin yararına 
olacağını düşünerek yürüttüğümüz 
bu çalışmanın sonucunda sizlerin 
güvenle yararlanabileceği bir 
sigorta sistemini oluşturduğumuzu 
düşünüyoruz. Bu aşamada 
tanımladığımız riskleri güvence altına 
alacak tek bir sigorta şirketi bu taşın 
altına elini sokarak bünyesinde bu 
sistemi oluşturmaya karar vermiştir. 
Dileğimiz meslektaşlarımızın risklerini 
paylaşacak sigorta şirketlerinin 
çoğalması ve üyelerimizin sigorta 
şirketi seçeneklerinin artmasıdır. 
Sizlerin kullanımı için hazırlanan 
bu hizmette Şubemiz sisteme dahil 
olan üyelerimizin yanında, sistemi 
en az bir yıl süreyle yakından izleyen 
ve üyelerimiz yararına gelişmesini 
sağlayan bir konumda olacaktır. 

Bu kapsamda sisteme dahil olan 
üyelerimizin sistemden olan 
memnuniyet/memnuniyetsizliklerini 
Şubemize iletmelerini önemle rica 
ederiz.

Sistemden yararlanmak isteyen 
üyelerimiz, Şubemizle iletişime geçerek 
bilgi alabilirler.
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Prof. Dr. Orhan Altan 
Uluslararası Fotogrametri ve 
Uzaktan Algılama Birliği 
(ISPRS)’nin Başkanlığına 
Seçildi

3-11 Temmuz 2008 tarihlerinde Çin’in 
Pekin kentinde yapılan ve 4000’i aşkın 
katılımcının iştirak ettiği XXI. ISPRS 
Kongresinde, Genel Kurula katılan tüm 
delegelerin oybirliği ile İTÜ İnşaat 
Fakültesi öğretim üyesi ve Fotogrametri 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan 
Altan, International Society for 
Photogrametry and Remote Sensing 
(ISPRS) - Uluslararası Fotogrametri ve 
Uzaktan Algılama Birliği’nin 
Başkanlığına seçildi.

Şubemiz adına Sayın Altan’ı kutlar, 
yeni görevinde ve çalışmalarında 
başarılar dileriz.

Taşınmaz Değerleme ve 
Geliştirme (TADGE)  Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı YTÜ’ 
de Açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi, “Taşınmaz 
Değerleme ve Geliştirme II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 2008-
2009 Eğitim-Öğretim döneminde 
başlıyor.

TADGE programı;

• Kamulaştırma, Emlak Vergisi, Gelir 
Vergisi, Vergi Usul, Tarım Reformu, 
İhale, Özelleştirme, Belediye Gelirleri, 
Harçlar, Kadastro, İmar, Gayrimenkul 
Kiraları, Kat Mülkiyeti, Köy, İmar 
Affı, Hazineye Ait Taşınmazların 
Değerlendirilmesi, Konut Finansmanı 
Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
yasalar ile Dönüşüm Alanları 
Hakkında Kanun Tasarısı, vd. 
yasaların uygulamalarında taşınmaz 
değerlemesi yapan ve yapacaklara,

• Bilirkişi kurullarında, değer tespit 
ve takdir komisyonlarında, sanayi 
ve ticaret odalarında, bankacılık, 
sigortacılık ve finans sektöründe, 
yerel emlak alım satım bürolarında, 
serbest piyasada taşınmaz geliştirme 
ve pazarlama işlerinde çalışan ve 
çalışacaklara,

• Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) 
verilen değerleme uzmanlığı belgesini 
almak isteyenlere,

• Tutsat / İpotekli konut kredisi 
(Mortgage) uygulamalarında çalışan 
ve çalışacaklara taşınmaz geliştirme ve 
değerleme alanlarında temel bilgi ve 
beceri kazandırmayı hedefliyor.

Detaylı bilgi için; http://www.yildiz.
edu.tr/~wwwtadge adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Saygın 
Abdikan En İyi Poster Bildiri 
Ödülünü Aldı

3-11 Temmuz 2008 tarihlerinde Çin’in 
Pekin kentinde yapılan XXI. ISPRS 
Kongresinde; Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 

Saygın 
Abdikan, 
“Fusion of 
SAR Images 
(PALSAR and 
RADARSAT-1) 
with 
Multispectral 
SPOT 
Image: A 
Comparative 
Analysis of Resulting Images” başlıklı 
çalışması ile ISPRS VII. Komisyonu 
tarafından en iyi poster bildiri ödülüne 
layık görülmüştür.

Söz konusu bildiride mesleğimizin 
önemli uygulama alanlarından 
biri haline gelen uzaktan algılama 
konusunda, RADAR görüntülerinin 
optik görüntü ile birleştirilmesi ve 
sonuç görüntülerin kalite analizi 
araştırılmıştır.

Şubemiz adına Sayın Abdikan’ı kutlar, 
çalışmalarında başarılar dileriz.

İTÜ ve YTÜ Bölüm 
Kayıtlarında 
Üniversitelerdeydik…

4 Eylül 2008 tarihinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’ne ilk adımlarını 
atan genç meslektaşlarımıza 
ulaşmak, genç meslektaşlarımıza 
mesleğimizi, Odamızı ve Şube 
Öğrenci Komisyonumuzu tanıtarak, 
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çalışmalarımızı aktarmak ve onları 
Şubemizce yürütülen çeşitli faaliyetlere 
katmak amacıyla tanıtım masaları 
açıldı. Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nü kazanan 
yeni meslektaş adaylarımızı en içten 
dileklerimizle kutlar, eğitim-öğretim 
hayatları boyunca başarılar dileriz.

Temel Netcad Eğitimi

Şubemiz üyelerimize yönelik eğitim 
faaliyetleri kapsamında 13-14 Eylül 
2008 tarihlerinde Ulusal CAD&GIS 
Çözümleri işbirliği ile temel NetCAD 
EĞİTİMİ gerçekleştirmiştir. 14 üyemizin 
katıldığı eğitimde, NetCad eğitmeni 
tarafından Netcad Ana Modül ve 
Netsurf modülünün uygulamalı eğitimi 
verilmiştir.

Suyun Ticarileştirilmesine 
Hayır Platformu, Dikili 
Barış Demokrasi ve Emek 
Şenliği’ne Katılarak Destek 
Verdi

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu bileşenleri olarak 
İstanbul’dan 32 kişi ile Dikili şenliğe 
katıldık. Şenlik kapsamında 29 Ağustos 
2008 Cuma günü gerçekleştirilen 
“Temiz Sağlıklı Çevre ve Su İnsan 
Hakkıdır” başlıklı ilk oturumda 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz’ün yönettiği oturuma, Kanada 
Blue Planet Ptoject’den Mari Spirito 
ile Hollanda Transnational İnstitute ve 
Corporate Europe Observatory’den 
Satako Hoedeman katıldı.

Dünyada suyun özelleştirilmesine 
karşı verilen mücadeleyi detaylı 
olarak aktaran konuşmacıların 
bilgilendirmesinin ardından, 
Dikili Belediye Başkanı İlçede 
yapmış oldukları çalışmalardan 
ve planladıkları çalışmalardan 
detaylı olarak bahsetti. Etkinlik 
kapsamında özellikle suyun 
ticarileştirilmesinin, metalaştırılmasının 
insan haklarına aykırı olduğu, suyun 
metalaştırılmasının önüne geçmek 
gerektiğine özellikle vurgu yapıldı.

Nükleer Silahlara da, 
Santrallara da Hayır!

6 Ağustos 2008 tarihinde Hiroşima ve 
Nagasaki’ye atom bombası atılmasının 
63. yıldönümünde İstanbul Nükleer 
Karşıtı Platform tarafından Galatasaray 
Lisesi önünde basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

Platform adına Küçükçekmece 
Sinoplular Derneği’nden Adnan 
Çakar’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
basın açıklaması TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores 
Dinçöz’ün basın metnini okumasıyla 
son buldu. 

12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesini Unutmadık, 
Unutturmayacağız…

Ülkemizdeki emek, demokrasi, 
eşitlik ve özgürlük mücadelesine 
ağır darbeler vuran, 12 Eylül 1980 
askeri darbesinin 28. yıldönümünde 

siyasi kurumların, demokratik kitle 
örgütlerinin, sendikaların ve meslek 
odalarının geniş katılımı ile “12 
Eylül’den Ergenekon’a kontrgerilla 
dağıtılsın, darbeciler yargılansın!” 
talebiyle 14 Eylül’de Kadıköy’de 
düzenlenen mitingde alanlardaydık.

Kocaeli’de Üyelerimize 
Yönelik Autocad Civil 
3D Programı Tanıtımı 
Gerçekleştirildi

16 Eylül 2008 Salı günü saat 13.00’da 
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Konferans Salonunda 
yaklaşık 30 üyemizin katılımıyla 
Autocad Civil 3D programı tanıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

Şube Yönetim Kurulumuzda 
Görev Degişimi

Şubemiz Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Mahmut Gültekin’in Mardin Kadastro 
Müdürü olarak atanması nedeniyle, 
yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış 
olup, yerine 1. Yedek Yönetim Kurulu 
üyesi Kerem Halıcıoğlu asıl yönetim 
kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Başkan   M. Tevfik Özlüdemir

2.Başkan  Selahattin Avşar

Sekreter  Mehmet Hışır

Sayman  Taylan Öcalan

Üye   N. Necla Uluğtekin

Üye   Tekin Akçapınar

Üye   Kerem Halıcıoğlu
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Tuzladaki ölümlere karşı eylem 

16 Haziranda İzmir’de Tuzla İşçilerinin eylemlerine destek için basın 
açıklaması yapıldı. 

KESK Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bugün 
saat 12:30’da Konak eski Sümerbank önünde bir basın açıklaması 
yaparak 15-16 Haziran İşçi Direnişini ve tersane işçilerinin mücadelesinde 
yanlarında olduklarını gösterdiler.

Basın açıklamasında insanlık dışı koşullar değerlendirildi ve şunlar söylendi.

‘Devletin tersanede bu seri iş cinayetleri işlenirken yaptığı tek iş; 
tersanelerde ölümüne sömürüye karşı örgütlenme hakkını kullanmak 
isteyen, emeğinin karşılığı olan ücreti almaya çalışan işçiyi kolluk güçleriyle 
baskı altına almak olmuştur. Yani, devletin tersanelerdeki varlığı, sadece 
ölmek istemeyen, insanca çalışmak, yaşamak isteyen işçiyi baskı altına 
almak için ortaya çıkmıştır’

KESK Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’nun ortak düzenlediği 
eyleme DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların 
yanı sıra siyasi partiler ve birçok sivil toplum 
örgütü destek verdi.

Bahar Yemeği

HKMO İzmir Şubesi Geleneksel Bahar 
Yemeği 6 Haziran akşamı İzmir Princess 
Termal Otel’de HKMO Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN, Örgütlenme Sekreteri Ufuk 
Serdar İNCİ, Tapu ve Kadastro 3. Bölge 
Müdürü Doğan SARI, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Bileşenleri Temsilcileri, 
HKMO İzmir Şube’ ye bağlı temsilciler ve 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. 

İZMİR
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16 Haziran Fethiye 
temsilciliği Çanakkale gezisi

Harita ve Kadastro  Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Fethiye Temsilciliği 
ve Fethiye Kadastro’ nun  katılımlarıyla 
yapılan Çanakkale gezisi ile  Dünya 
savaş tarihinde çok önemli yer edinen 
Kurtuluş Savaşının zorlu koşullarını 
ve arazi şartlarını mesleki anlamda 
da incelediklerini belirten üyelerimiz 
bölgenin topoğrafik yapısı ve Türk 
ordusunun mevcut imkanları ile 
savaşın ne kadar zor geçtiğini çok 
büyük bir zafer kazandığını görmüş 
olduklarını belirtiler.

TMMOB Birlik Parkı Açıldı.

İzmir Konak İlçesi’nde “Yenişehir 
Gıda Çarşısı” olarak bilinen Yenişehir 
Ticaret Merkezi’nde Konak Belediyesi 
tarafından TMMOB adına yaptırılan 
“Birlik Parkı” TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI 
‘nın da katılımıyla açıldı. HKMO 
İzmir Şubesi olarak Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU ve Ömer 

GÜNGÖRMÜŞ’ ünde katıldığı açılışta 
sırasıyla TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, Konak 
Belediye Başkanı Muzaffer TUNÇAĞ 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz KOCAOĞLU birer konuşma 
yaptılar.

Kabotaj Bayramı Kartondan 
Gemiler Yarıştı...

Kabotaj Bayramı kutlamaları 
kapsamında Gemi Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen ‘Kartondan 
Tekneler Yarışması’   TMMOB’ ye 
bağlı odaların katılımıyla Pasaport 
iskelesinde gerçekleşti. Karton teknlerin 
yapımı yaklaşık 3 saat sürdü.

Yarışma öncesinde konuşma yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI 1980’ lerden 
bugüne yaşanan küreselleşme ve 
özelleştirme uygulamaları nedeniyle 
kabotaj hakkının kullanılmadığını 
ifade eden SOĞANCI; etkinliğin İzmir 
Körfezi’nin temizlenmesine rağmen 
yeteri kadar kullanılmaması nedeniyle 
yapıldığını, yarışın önümüzdeki 
yıllarda gelenekselleşerek uluslararası 
bir boyuta kavuşabileceğini ifade 
etti. Konuşmanın ardından başlayan 
yarışta ekipler, kıyıdan başlayarak 
denize konulan şamandıraya kadar 
yarıştı. Yarışmaya katılan 11 tekneden 
, 6’sı yarışmayı tamamlarken, batan 

ekiplerin kaptanları İzmir Körfezi’nin 
sularında serinledi. 

Yarışma sonucunda Denizcilik 
Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünün 
‘Uluç Reis’ isimli teknesi birinci 
olurken, ikinciliği Orman Mühendisleri 
Odasının ‘Orman Gülü’ adlı teknesi, 
üçüncülüğü ise Elektrik Mühendisleri 
Odasının ‘Ayak Üstü’ adlı teknesi 
kazandı. 

Yarışmada ilk batan ekip olan İnşaat 
Mühendisleri Odasının teknesi 
Titanik ödülünü kazanırken, en iyi 
tasarım ödülünü Orman Mühendisleri 
Odası, en centilmen ekip ödülünü ise 
Gemi Mühendisleri Odası ile Çevre 
Mühendisleri Odası paylaştı. En iyi 
kostüm ödülünü ise sarı baretleriyle 
Maden Mühendisleri Odası kazandı. 

HKMO İzmir Şubesi olarak Burak 
ERDUĞAN, Çağlar YILDIRIM, Zerrin 
ERTAN, Aslı TOPAL ve Lütfi ÜNAL’ ın 
katıldığı yarışmada; Burak ERDUĞAN’ 
ın  kaptanlığında denize açılan 
‘Pirireis’ şamandıra yakınlarında battı 
ve teknemiz katılım madalyası ile 
ödüllendirildi.

Nurhan Ekincioğlu emekliliği 
için düzenlenen yemek

30 Haziran 2008 tarihinde Odamızın 
emekçi çalışanı Nurhan EKİNCİOĞLU 
İzmir Şubesindeki 20 yıllık çalışma 
hayatını tamamlayarak emekliliğe 
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ayrıldı. 01.07.2008 tarihinde onuruna 
düzenlenen yemekte yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi 
verilen EKİNCİOĞLU oldukça duygulu 
anlar yaşadı. Sayın EKİNCİOĞLU’ na 
bundan sonraki yaşamında da başarılı 
ve sağlıklı bir yaşam dileriz. 

Aziz KOCAOĞLU’ na kamp 
daveti

Yönetim Kurulu Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU, Lütfi ÜNAL ve Selçuk 
SAVCI tarafından İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Sayın Aziz 
KOCAOĞLU bu yıl 7.si düzenlenen 
Yaz Eğitim Kampımıza konuşmacı 
olarak davet edildi. Davetimizi 
memnuniyet ile kabul eden 
KOCAOĞLU Büyükşehir Belediyesinin 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
kampımıza destek vereceğini ifade etti. 

Kampımıza katılım ve destek sağlayan 
Sayın Aziz KOCAOĞLU’na ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ‘ne teşekkür 
ederiz.

Kamp Ziyaretleri

31 Temmuz 2008 tarihinde Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhittin SELVİTOPU, 
Lütfi ÜNAL ve İbrahim AYKOL  
tarafından 7.Yaz Eğitim Kampı 
hakkında gerekli bilgilendirme 
yaparak davet etmek üzere Foça 
Kaymakamı Kamil KÖTEN, Foça 
Belediye Başkanı Gökhan DEMİRAĞ, 
Yenifoça Belediye Başkanı Osman 

YURTSEVEN ziyaret edildi. Aynı gün 
ayrıca kamp programında yer alan 
Kozak Yaylası gezisi konusunda gerekli 
bilgilendirme yapmak üzere Bergama 
Kaymakamı Hüseyin EREN ziyaret 
edildi ve kampımıza davet edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı 
Ziyareti 

5 Ağustos 2008 tarihinde Yönetim 
Kurulu Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU, Lütfi ÜNAL, İbrahim 
AYKOL, Selçuk SAVCI, Zerrin ERTAN 

ve Aslı TOPAL tarafından Karşıyaka 
Belediye Başkanı Sayın Cevat DURAK 
ziyaret edildi. 7.Yaz Eğitim Kampına 
davet edilen  Sayın DURAK’ a ve  
Karşıyaka Belediyesine vermiş oldukları 
destekten dolayı teşekkür ederiz.

HKMO 7.Yaz Eğitim Kampı 
Yapıldı    

HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
yapılan Yaz Eğitim Kampı‘nın 

yedincisi bu yıl 25 Ağustos 3 Eylül 
tarihlerinde Foça’ da gerçekleşti. 
Yaz Eğitim Kampı, Üniversitelerin 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümleri öğrencileri ile birlikte 
diğer Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
ve Bölge Planlama bölümlerinden 
temsilen öğrencilerin katılımı ile 
Odamız yöneticileri ile birlikte TMMOB 
ve diğer Oda bileşenlerinin katılımıyla 
gerçekleşmektedir

Yaz Eğitim Kampının ana konusu 
“ÇELİŞKİLER” olarak belirlenmişti. 
yakın gelecekte meslektaşımız 
ve Odalarımızın üyesi olacak 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
adaylarının, TMMOB ve bileşeni 
Odaların görevlerini, yetki ve 
sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve 
uygulamalarını tanımaları, bunun 
yanında mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yaşamdaki yerini ve 
meslektaşlarına bakışının önemini 
kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki 
teknik ve uygulamalı eğitim ve 
atölye çalışmalarıyla teknik alanda 
gelişmelerine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
mühendislik eğitiminde çelişkilerden 
sosyal ve kültürel çelişkilere; toplumsal, 
ekonomik ve siyasal çelişkilerden; 
doğada çelişkilere kadar bir çok 
konuda çelişkiler üzerine seminer, 
konferans, panel ve forumlar 
gerçekleşmiştir.Atölye çalışmalarının 
kurgusu kampın ana konusu 
çerçevesinde belirlenerek bu konuda 
hazırlıklar yapılmşıtır.
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Etkinliğimizin ilk günü öğrencilerle 
birlikte Foça Kaymakamı ve Yeni Foça 
Belediye Başkanı ziyaret edildi.

Yaz Eğitim Kampımızın açılışında, 
HKMO İzmir Şube Başkanı Muhittin 
SELVİTOPU, Yeni Foça Belediye Başkan 
Osman YURTSEVER , Konak Belediye 
Başkanı Muzaffer TUNÇAĞ, Foça 
Kaymakamı Kamil KÖTEN, HKMO 
Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN, 
TMMOB Genel Başkanı Mehmet 
SOĞANCI ve öğrenci Mustafa Onur 
GİRİŞKEN konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarında Yerel yöneticiler 
özetle ; etkinliğin bölgede yapılıyor 
olması konusunda memnuniyetlerini 
belirtirken gençlerin geleceğe 
hazırlanmasında bu etkinliğin 
ne denli önemli olduğuna vurgu 
yapıldı. Diğer taraftan TMMOB ve 
bileşeni Odalarımızın kuruluş yılı 
olan 1954‘ten bu yana demokratik 
ve çoğulcu katılımcı bir anlayış 
çerçevesinde, bilimin ve ortak aklın yol 
göstericiliğinde, yarım asrı aşan uzun 
soluklu mücadelede, çalışmalarını 
sürdürdüğü ifade edilerek; sıkıntı 
ve sorunları yoğun olan bir ülkede 
yaşıyor olmanın TMMOB ve bileşeni 
Odalara büyük görev ve sorumluluklar 
yüklediği, aydınlık bir Türkiye ve 
Dünya için barıştan, demokrasiden 
ve özgürlükten yana tavır koymanın 
olmazsa olmaz koşul olduğu belirtildi.

Kamp boyunca İnsan, Toplum ve 
Çelişkiler, Mühendislikte ve Meslek 
Alanlarında Çelişkiler, Ekonomik ve 
Siyasi Çelişkiler, Doğada Çelişkiler, 
Sosyal ve Kültürel Çelişkiler, Çelişkilere 
Felsefi yaklaşım, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü ve Küresel Çelişkiler , 
Çelişkiler ve Biz konu başlıklı paneller 
gerçekleşti.

Belirtilen konu başlıklarında 
gerçekleştirilen oturumlarda, yazar 
Oğuzhan MÜFTÜOĞLU, Prof. Dr. 
Barış ÖZERDEM , Prof. Dr. Haluk 
KONAK, Doç. Dr. Haluk ÖZENER, 
Yard. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, 
İMO Genel Başkanı Serdar HARP, 
Maden Mühendisleri Odası Genel 

Başkanı Mehmet TORUN, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, İzmir 
Milletvekili Kemal ANADOL, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
KOCAOĞLU, Muğla Milletvekili Fevzi 
TOPUZ, Araştırmacı ve TV Programcısı 
Metin YEĞİN, ÇEKÜL Başkanı Prof. 
Dr. Metin SÖZEN, Prof. Dr. Sebahattin 
BEKTAŞ , Doç. Dr. Çetin CÖMERT, 
Yrd. Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN, 
Şair-Yazar Sunay AKIN, Yazar Vecihi 
TİMUROĞLU, HKMO Eski Genel 
Başkanı Erdal AKDAĞ, HKMO Eski 

Genel Sekreter Ayhan KALYONCU, 
HKMO Eski Genel Başkanı Arif 
DELİKANLI, Yazar Melih PEKDEMİR, 
Toprak Çocukları; Azize ÖNLÜ, 
sanatçı Fuat SAKA,Yusuf ÖN‘ünde 
aralarında bulunduğu, siyasetçi, bilim 
insanı, akademisyen, edebiyatçı, 
şair, yazar, sanatçı, TMMOB ve Oda 
bileşeni yöneticileri ve temsilcileri yer 
aldı.

Kamp süresince gerçekleşen 
oturumlarda vurgu yapılan konu 
başlıkları ve ortaya çıkan ortak 
görüşlerde, neo-liberal saldırılara, 
gericiliğe ve özelleştirmelere karşı 
örgütlü mücadelenin geliştirilmesi 
ve demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti ilkelerinden ödün verilmemesi 
hususları dile getirildi. 

Alternatif Medya ve Çelişkiler konusu 
altında Araştırmacı-TV Programcısı 
Metin YEĞİN öğrencilerle belgesel 
gösteriminin ardından söyleşi 
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gerçekleştirdi. Sohbette medyanın 
toplum üzerindeki etkisi ve yaptırımları 
konuşulurken var olan medyaya ve 
onun patronlarına karşı alternatif 
medyayı yaratma koşulları ele alındı.

Kamp alanındaki panel söyleşi ve 
etkinliklerin yanı sıra Bergama antik 
kentine ve Kozak yaylasına gezi 
düzenlendi. Karavelliler köyü halkı 
ziyaret edilerek orman köylüsü ve 
köyün geçim kaynağı olan fıstık çamı 
hakkında bilgi edinildi. Köy halkının 
siyanürle altın işleme konusunda 
sürece karşı mücadelelerinde onlarla 
birlikte olunduğu dile getirildi. Köy 
kahvesinde birlikte çaylar yudumlandı 
ve bu yönde konuşmalar yapıldı. 

Teknik oturumu ve uygulama 
bölümünde meslek alanındaki 
teknolojik ölçme alet ve donanımındaki 
son gelişmeler ve yazılımlar hakkında 
firmalar sunum yaptılar. Teknolojide 
gelişim ve bilişim sürecine yönelik 
sorular soruldu. 

Yaz eğitim kampında sosyal etkinlik ve 
kamp anlayışının kavranması ve daha 
verimli olması açısından öğrencilerin 
kamptan güzel anılarla ayrılmalarının 
bir diğer yönü olan Oyuncu, sanatçı 
ve yazarlarımızın da kampa katılımı 
sağlanmıştır. Şair - Yazar Sunay 
AKIN‘la hoş bir söyleşi ve Fuat SAKA 
ile gece boyunca müzik dinletisi 
kampın unutulmaz anları arasında 
yerini aldı.

Yaz Eğitim Kampı süresince öğrenciler 
atölye çalışmaları kapsamında; 
forum, halk oyunları, tiyatro, resim 
ve karikatür, müzik çalışmalarında 
bulunurken Oryantiring yarışmasında, 
voleybol ve masa tenisi turnuvalarında 
ve heykel çalışmalarında birlikte 

üretimi ve paylaşımı hayata geçirmenin 
mutluluğu ve sevincini paylaştılar. 
Günün yorgunluğu sahilde yakılan 
kamp ateşi etrafında gitar, bağlama ve 
kemençe eşliğinde söylenen türkü ve 
şarkılarla atıldı.

‘1 Eylül Dünya Barış günü’nde  Heykel 
Atölyesi çalışmasında öğrenciler 
Toprak Çocukları; Azize ÖNLÜ 
ve Yusuf ÖN’ ün eğitmenliğinde 
yeteneklerini sergilediler. Şiir 
atölyesinde radyo-tv programcısı 
Berrin SOLAK’ la birlikte gün boyunca 
çalışan öğrenciler 1 Eylül Dünya barış 
günü kapsamında şiir dinletisi yaparak 
katılımcılara keyifli dakikalar yaşattılar. 
Barış şiirleri ile dünya barışına vurgu 
yaptıkları dinletiye  Haluk KONAK, 
Lütfi ÜNAL ve Ali GÜNGÖRMÜŞ’ de 
müzikleriyle eşlik ettiler.

2 Eylül son oturumda ise öğrenciler 
‘Oda, Bölüm, Mühendislik ve 
Öğrenci’ konulu forumda biraraya 
gelen öğrenciler ve oda yöneticileri 
düşüncelerini paylaştılar. 

Kampın veda yemeğinde; atölye 
çalışmalarına katılanlar öğrendikleri 
kadarıyla farklı yörelere ilişkin halk 
oyunları ile kısa tiyatro gösterimi 
yanında yaptıkları resimleri ve 
heykelleri sergilediler. Gece‘de 
kısa film ve slayt gösterileri yapıldı. 
Oryantring yarışması, voleybol ve 
masa tenisi turnuvalarında dereceye 
girenler ödüllerini aldılar. Ayrıca tüm 
katılımcılara topraktan katılım plaketi 
verildi. 

Kampın son günü kurulan çadırlar 
yine hep birlikte toplandı, temizlendi 
ve diğer eşyalarla birlikte bir sonraki 
kampta kullanılmak üzere depoya 
gönderildi. 

Yaz eğitim kampına katılanlar kamp 
boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve 
toplumsal konulardaki oturumlar, 
atölye çalışmaları vb. etkinliklerle 
anlamlı ve bir o kadar da değerli bir 
süreç yaşadılar ve bir sonraki kampta 
buluşulmak üzere kamptan ayrıldılar. 
Ve kamp süresince gerçekleşen tüm 
konferans, panel, söyleşi ve etkinlikleri 
kapsayan kamp kitabının çıkarılması 
için çalışmalar başladı.

Emek Ve Demokrasi 
Mitinginde Onbinler “12 
Eylül Düzenine Son” Dedi

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu öncülüğünde 13 
Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen 
mitinge binlerce kişi katıldı. Emek-
meslek örgütlerinin destek verdiği 
miting öncesinde Alsancak Limanı, 
Cumhuriyet, Konak ve Montrö 
Meydanlarında toplanan kortejler 
mitingin yapılacağı Gündoğdu 
Meydanı’na yürüdü. Mitinge, DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Özdemir Özok, Türk-İş 
Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Türk 
Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal 
Korkut Yıldırım da katıldı. 

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı mitinge 
TMMOB İzmir İl Koordinasyonu da 
üyeleri ile destek verdi.
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Halkına karşı sorumlulukları olan bu 
ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları ve 

onların örgütü Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği şimdi 12 Eylül 
düzeniyle hesaplaşma zamanıdır 
demektedir. 

TMMOB, “Bir başka yaşam, Bir başka 
Türkiye, Bir başka dünya”nın mümkün 
olduğunu bilmekte ve yurttaşları ve 
örgütleri bu mücadelede omuz omuza 
olmaya çağırmaktadır.

“Umuda Ezgi “ konseri 

13 Eylül Cumartesi günü İzmir Fuarı 
Açıkhava Tiyatrosunda Umuda Ezgi 
grubunun 20. sanat yılı kutlandı. 
Gece aynı zamanda, sağlık sorunları 
nedeniyle zor günler geçiren 
grubun kurucusu Nihat AYDIN 
ile bir dayanışma etkinliği olarak 
gerçekleştirildi. 

15 Temmuz 2005’ de yaşama veda 
eden Kazım KOYUNCU da gecede 
anıldı.  TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI ve 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu 
bileşenleri ile aralarında TBMM 
Başkan Vekili Güldal  MUMCU’nun da 
bulunduğu birçok siyasetçi de  geceye 
katıldı. HKMO İzmir Şubesi olarak 
katıldığımız gecede grubun kurucuları 

arasında yer alan Yavuz Bingöl ile 
Onur Akın, Suavi, Volkan Konak ve 
Grup Kül sahne aldılar.

21 Eylül Pertev Akdoğar 
1. ölüm yıldönümü 

21 Eylül 2007 tarihinde 
aramızdan ayrılan 
Sevgili Arkadaşımız 
ve Meslektaşımız R. 
Pertev AKDOĞAR ölümünün birinci yıl 
dönümünde Yönetim Kurulumuz, ailesi 
ve arkadaşları ile birlikte Doğançay 
Köyü’ nde bulunan mezarı başında 
anıldı.

Pertev’lerin yokluğunda 
omuzlarımızdaki yük her geçen gün 
daha da ağırlaşıyor.

Yorulduğumuzda, bunaldığımızda 
onların gözlerinin içine dalmak umut 
olabiliyor bazen.. İyi ki yaşadınız, iyi ki  
yaşıyorsunuz hala......! 

Yönetim Kurulumuz tarafından 
Oda kitaplığına adı verilen R.Pertev 
AKDOĞAR’ı saygı ile anıyoruz.

NE AKKUYU’DA NE 
MEMLEKETİMİZİN HERHANGİ 
BİR YERİNDE, NÜKLEER 
SANTRAL YAPILMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ  

Nükleer Enerji Santralı ihalesine karşı 
24 Eylül günü İzmir’de biraraya gelen 

izmir Nükleer 
Karşıtı Platform 
bileşenleri basın 
açıklaması yaptı. 
Nükleer Karşıtı 
Platform olarak  
ülkemizde 
hayata 
geçirmeye 
çalıştığı 
nükleer enerji programına ve halkı 
yanıltmaya yönelik politikalarına karşı, 
kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye 

ve yaşama sahip çıkmaya devam 
edileceği vurgulandı. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’ nunda katıldığı 
basın açıklması Konak eski Sümerbank 
önünde yapıldı.
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Geleneksel Pikniğimiz Düzenlendi

07 Haziran 2008 tarihinde 
Şeydişehir Kuğulu parkta 
üyelerimizin aileleri ile 
beraber kat�ld�klar� geleneksel 
pikniğimiz düzenlendi.

Düzenlenen pikniğe çok say�da 
üyemiz aileleri ile birlikte 

kat�lm�şlar ve neşeli sohbetlerle süren pikniğimiz eğlenceli 
ve hoş anlarla tamamlanm�şt�r.

Konya Şube 
Geleneksel 
Yemeğimiz 
Düzenlendi

Her y�l geleneksel 
olarak düzenlenen 
şube yemeğimiz bu y�l 
22.09.2008 tarihinde 
Konya Rixos otelde düzenlenmiştir.

Geleneksel yemeğimize 
Meram Belediye Başkan�, 
TMMOB‘ a bağl� oda 
temsilcileri, Ulusal ve Yerel 
Bas�n mensuplar�ndan 
oluşan çok say�da davetli 
kat�lm�şlard�r.

Yemekte şube başkan� Prof. Dr. Ferruh YILDIZ‘ da k�sa 
bir konuşma yaparak böyle günlerin birlik beraberlik ve 
dayan�şma örneği olduğu hususuna deyinmiş ve tüm 
kat�l�mc�lara teşekkür etmişlerdir.

Düzenlenen yemeğe dörtyüzü aşk�n odam�z üyesi 
kat�lm�şlard�r.  

Şubemizde Bayramlaşma

Şube Hizmet Binam�zda 
02 Ekim 2008 Perşembe 
günü saat 16:00 da 
Bayramlaşma yap�lm�şt�r. 
Bayramlaşmaya çok say�da 
odam�z üyesi kat�lm�şlard�r.

KONYA
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Sinop’ta ki Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Şubemiz  Yönetim Kurulu üyeleri, Odamız çalışmaları hakkında bilgi 
vermek, meslektaşlarımızın sorunlarını  kendi yerellerinde  paylaşmak  
ve çözüm  yollarını birlikte  tartışmak, oda- üye ilişkilerini geliştirmek  
amacıyla  Sinop İl Temsilcisi  Sayın  Erol  DERİCİ  ile Sinop  ilinde  görev 
yapan  çok sayıda  meslektaşımız  hazır  bulundu. 

Ziyarette  kamu  ve özel  sektörde  görev yapan  meslektaşlarımızın  
mesleki  uygulamalarda  karşılaştıkları  sorunlar  dile  getirilerek, görüş  
ve öneriler  tartışıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Ziyaret Edildi

Şubemiz yönetim kurulu üyeleri, 08.09.2008  
tarihinde  Görevine yeni atanan Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi  Rektörü  Sayın  Hüseyin 
AKAN’ı  makamında  ziyaret  etmiştir.

Şube Başkanı  Sayın  Ertuğrul  ÇÖL, Sayın  
Rektöre  görevine  yeni başlamasından  
dolayı  Odamızın  kutlama  mesajını ileterek  
görevinde  başarılar  dilemiştir. Ardından  
HKMO    Samsun Şubesi  olarak  yaptıkları  
çalışmalardan  bahsederek, Üniversitemizin  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünün akademik kadrosunun artırılması 
konusunda beklentilerimiz iletildi. 

SAMSUN
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Haritacılar Doğa Yürüyüşü ve Piknik

01 Haziran 2008 Pazar günü meslektaşlarımızın ve 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğrencilerinin 

yoğun katılımıyla doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle bölümümüze yeni başlayan 

öğrencilerin Trabzon’un doğa güzelliklerini ve yerel 

lezzetlerini tatmam fırsatı bulduğu etkinlikte, otobüslerle 

Trabzon şehir merkezinde bir araya gelen katılımcılar, 

Maçka’ya otobüslerle hareket etmiştir. Neşeli sohbetlerle 

süren gezide, Sümela Manastırı ziyaret edilmiş ve çıkış-

iniş güzergahlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra piknik alanında şubemiz yönetim kurulu 

üyeleriyle bir araya gelen öğrenciler mangal partisi 

yapmış, eğlenceli ve hoş anlarla etkinlik tamamlanmıştır.

Haritacılar Geleneksel Bahar Yemeği

Haritacılar, 07 Haziran 2008 Cumartesi günü Aksular 

Hotel’de TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası (HKMO) Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen 

Geleneksel Bahar Yemeği’nde bir araya geldi. Geceye 

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, genel merkez 

ve farklı illerdeki şubelerinden katılan yönetim kurulu 

üyeleri, Trabzon ve çevre illerdeki TMMOB’a bağlı 

meslek odalarından ve sivil toplum örgütlerinden 

temsilciler katılım göstermişlerdir. 

Gecede HKMO Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tahsin 

YOMRALIOĞLU ve sayın ÖZTEN birer açılış konuşması 

yapmıştır. HKMO’nun hedefinin, her geçen gün artan 

potansiyeli ile harita ve kadastro meslek disiplinindeki 

bağları daha da güçlendirerek, haritacılık mesleğini 

toplumun hizmetinde daha etkin hale getirmek için 

çaba harcadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, sivil toplum 

TRABZON
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örgütlerinin toplumu bilinçlendirme 

ve aydınlatmada üstlendiği rol 

vurgulanmıştır. HKMO Trabzon 

Şubesi’nin yeni dönemindeki 

çalışmalarından ve etkinliklerinden 

söz edilerek, ülkenin ve mesleğin 

parlak geleceği için birliktelik 

mesajları verilmiştir.  

Klasik Müzik Orkestrası ile başlayan 

gecede Klasik Hafif Müzik Grubu, 

Türk Sanat Müziği programları 

ile haritacılar geç saatlere kadar 

eğlenmişlerdir.

Meslekte 30. Yıl Plaket 
Töreni

Bahar Yemeği’nde her yıl olduğu 

gibi meslekte 30. yılını dolduran 

meslektaşlarımıza plaketleri takdim 

edilmiştir. Meslekte 30. yılını 

dolduran;  

Süleyman İSKENDER  

Ayhan AKYÜZ,  

İshak YILDIRIM,  

Muammer KULEYİN,  

Fail TOPÇU’ya kutluyor ve gelecek 

meslek hayatlarında başarılar dileriz. 

Gecenin konuğu olarak plaketleri 

takdim etmek üzere; HKMO Genel 

Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, HKMO 

Samsun Şubesi Başkanı Ertuğrul 

ÇÖL, Tapu ve Kadastro 9. Bölge 

Müdürü İbrahim TONOZ, KTÜ 

Jeodezi ve Fotog. Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Cemal BIYIK ve Kocaeli 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotog. 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Haluk KONAK törende yer 

almıştır. 

HKMO Trabzon Şubesi İl 
Temsilcileri Toplantısı

HKMO Trabzon Şubesi hizmet 

alanında bulunan illerde odamız 

adına mesleki denetim görevlerini 

yürüten İl Temsilcileri ile, yeni 

dönem çalışmaları hakkında bilgi 

paylaşımında bulunmak amacıyla 

18 Temmuz 2008 Cuma günü 

şubemizde toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantıya; HKMO Genel Saymanı 

A. Ülkü KUTLU, HKMO Denetleme 

Kurulu üyeleri Zafer BEYDİLLİ ve 

Önder Serkan ATAGÜN, HKMO 

Trabzon Şubesi yönetim kurulu adına 

Yazman Arif Çağdaş AYDINOĞLU 

ve Sayman Altuğ AYDIN, HKMO 

Trabzon İl Temsilcisi Yusuf ŞENTÜRK, 

HKMO Giresun İl Temsilcisi Ercan 

DURHAN, HKMO Rize İl Temsilci 

Yardımcısı Bülent AKYÜZ ve HKMO 

Bayburt İl Temsilcisi Serkan MİNTAŞ 

katılmışlardır. Toplantıda mesleki 

denetim hizmetlerinde mevcut durum 

ve gelişmeler irdelenmiş, temsilcilerin 

karşılaştığı sorunlar ve öneriler 

değerlendirilmiş ve mesleki denetim 

uygulamalarının yürütülmesinde 

prensip kararlar alınmıştır.

FORUM: Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik Ve Tapu Planları 
Tüzüğü

“Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları ve Tapu 

Planları Tüzüğü “ konulu Forum 

19 Temmuz 2008 tarihinde Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası 

(HKMO) Trabzon Şubesi’nin 

yürütücülüğünde Trabzon‘da yapıldı. 

Forum açılışında Şube Başkanı Prof. 

Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ve Oda 

Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN birer 

konuşma yaptılar. Forum‘a HKMO 

eski Başkanı Hüseyin ÜLKÜ, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 

Nihat ŞAHİN ve HKMO Genel 
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Başkanı Ali Fahri ÖZTEN konuşmacı 

olarak katılırken, Forum‘un 

yürütücülüğünü Şube Başkanı Prof. 

Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU yaptı.

YOMRALIOĞLU açılış 

konuşmasında; üyelerimizin gelişen 

teknolojiyi yakalaması ve 

bilgilendirilmesi konusunda meslek 

alanımızda yapılan mevzuat 

değişikliklerden ve bu değişikliklere 

kapsamında yürütülecek olan 

bilgilendirme toplantılarının 

gerekliliğinin altını çizdi. Gerek Tapu 

Planları Tüzüğü gerekse Lisanslı 

Ölçme Büroları konularının 

gündemde olduğu bu süreçte 

üyelerimizin bilgilendirilmesinin 

önemini ele aldı.

Oda Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 

açılış konuşmasında; Türkiye’nin 

aydın ve eğitimli insanları olarak,  

ülkemizin ve insanlarımızın ortak 

sorunları üzerinde görüşlerimizi 

yılmadan açıklamayı sürdüreceğiz. 

Özten, iç ve dış borcu 600 milyar 

dolarlar seviyesine çıkmış bir ülkenin 

ekonomik yönden bu bağımlılığı 

ister istemez siyasi alanda da 

bağımsızlığını olumsuz etkileyeceğini 

söyledi. 44 milyon metrekareden 12 

milyon metrekareye kadar düşen 

mera alanları ve ormanlık alanların 

hızla katledilemeye devam ettiğini, 

480 bin hektar 2B alanlarının 

satılarak bütçeye 25 milyar dolar 

gelir getirmesi yönünde düşünülen 

yasa değişikliğine karşı olduklarını 

ifade etti. 

2B alanları, Mera alanları ve 

Toplulaştırma Tüzüğü gibi konularda 

da Oda‘nın çalışmalarını özetleyen 

ÖZTEN; Lisanslı Bürolara ilişkin 

yönetmeliğin yayınlamasıyla 

Şubelerimizde kısa süre içinde 

panel-forumlar gerçekleştirilerek 

üyelerimizden gelecek görüş 

ve önerilerin yönetmeliğin 

uygulanmasına ilişkin karar alma 

süreçlerinde önemini vurgulayarak 

Eylül ayı içerisinde tüm şubelerimizde 

bu etkinliklerin tamamlanmasını 

planladıklarını ifade etti.

Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin 

ÜLKÜ yaptı. ÜLKÜ, “Tapu Planları 

Tüzüğü” ile önümüzdeki dönemde 

meslek alanımıza yönelik olarak 

Tüzüğü eklenen yeni tanımlar ile 

meslek alanında gerçekleştirilen 

yeni açılımları ele aldı ve tüzük 

çalışmalarında Odamızın verdiği 

katkı ve desteği dile getirerek 

Danıştay 1. Dairesinde yapılan 

toplantılarına Odamızın katkı 

verdiğini belirtti.

Nihat ŞAHİN konuşmasında; Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına 

yönetmeliğin detaylarından bahsetti. 

Oda Genel Başkanı Ali Fahri 

ÖZTEN, TUS konusunda meslek 

alanımıza yapılan müdahaleleri 

daha az yaşamak için mevzuat 

değişikliğinin gerekliliğini vurguladı 

ve bu bağlamda Tapu Planları 

tüzüğüne eklenen tanımlarla yeni 
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sorumluluklarımızın olacağını belirtti. 

ÖZTEN, konuşmasında Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları Yönetmeliğinin 

hazırlık çalışmalarında üye ve 

şubelerimizden gelen görüş ve 

önerilerin rapora dönüştürülerek 

bu görüşlerin TKGM ile yapılan 

toplantılarda ele alındığını, 

uygulamada bazı sıkıntıların 

gündeme gelebileceğini ifade 

ederek, özellikle tekelleşmenin 

yaşanmaması Odanın bu sürecin 

takipcisi olacağını vurguladı.

Forumun ikinci kısmı soru cevap 

şeklinde gerçekleşti. Lisanslı 

Harita Kadastro Büroları ile 

başlayacak olan yeni süreçte TKGM 

çalışanlarının durumu ve büroların 

uygulama alanları ile ilgili sorunlar 

ele alındı. Tekelleşme konusunun 

önemini vurgulayan üyeler Odanın 

bu durum karşısında nasıl bir 

tutum takınacağı sorusu üzerine 

ÖZTEN; üyelerin meslektaşlarımızın 

haklarının korunması, haksız 

rekabet ortamının yaratılmaması 

ve tekelleşmeye yol açılmaması için 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Yönetmeliği için özellikle 
hassas davranıldığı, denetimin 
sıkı bir şekilde yapılması gerektiği, 

ayrıca uygulamadan hareketle 
TKGM ile görüşmeler yapılarak yasa 
değişikliğine gidileceği konuşmacılar 
tarafından belirtildi.

KTÜ ve Gümüşhane 
Üniversitesi JFM Bölümü 
2008 Mezunlarından 
Dereceye giren Öğrencilere 
Ödül Töreni

19 Temmuz 2008 Cumartesi günü 
şubemizde düzenlenen törende 2008 
KTÜ JFM mezunlarından dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirilmiştir. 
Törende LİHKAB forumu nedeniyle 
Trabzon’da bulunan HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, HKMO 
Kentsel ve Kırsal Alan Düzenleme 
Komisyonu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ 
ve TKGM Genel Müdür Yardımcısı 
Nihat ŞAHİN tarafından, KTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümü 2008 mezunlarından 
dereceye giren;  
1. Alpay KORKMAZ,  
2. Özgür ÇOLAK ve  
3. Burak KARAMANOĞLU’na 
plaketleri takdim edilmiştir.

Ayrıca 
Gümüşhane 
Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi 
Jeodezi ve 
Fotogrametri 
Mühendisliği 
bölümü 2008 

mezunlarından 

dereceye giren;

1. Arzu YILMAZOĞLU, 

2. Çağla Melisa KAYA ve

3. Turgay BABAYİĞİT’e plaketleri 

mezuniyet törenlerinde takdim 

edilmiştir.

Şubemizde Bayramlaşma 
Günü

01 Ekim 2008 Çarşamba 

günü şubemizde, yönetim 

kurulu ve şubemiz üyelerinin 

katıldığı bayramlaşma gününde 

meslektaşlarımız bir araya gelmiştir. 

Tüm meslektaşlarımızın Şeker 

Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve 

mutluluklar diliyoruz…

Yönetim Kurulu Değişikliği

Şubemiz 8. Dönem Yönetim Kurulu 

üyesi H. Ebru ÇOLAK, 1 yıl süre ile 

İngiltere’de akademik çalışmaları 

nedeniyle görevli olmasından dolayı 

yönetim kurulundan istifa etmiştir. 

Yerine, 24 Eylül 2008 tarihli yönetim 

kurulu kararına göre, şubemiz 8. 

Dönem Yönetim Kurulu 1. yedek 

üyesi Hakan DURMUŞ yönetim 

kurulu asıl üyesi olarak seçilmiştir.
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Ayrılığa Dair

KÜLTÜR - SANAT

Solda Sağa

1- Gemi, uçak geliş gidişi, yöneltmesi. 2- Ateş, Hz. İbrahim’in 
babasının adı / Ankara Ticaret Odası’nın kısa yazılışı. 3- Resmin 
eğiklik ve dönüklüğünden ileri gelen hataların giderilmesi, ayrıca 
arazideki yükseklik farkından ileri gelen nokta kaymalarının da 
asgari düzeye indirilmesi sureti ile elde edilen ürün. 4- Anlaşma, 
uyuşma, bağlaşma / “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü  
5- Demirin simgesi (tersten) / Başarı fırsatı olan elverişli durum, 
saldırış ve savunma fırsatı 6- Denizcilik konularında bilgi toplamak 
için geliştirilmiş olan bir uydu sistemi / ilim (eski türkçe) 7- Kalıtım  
8- Erken (tersten) / Mutfakta kullanılan büyük kıyma bıçağı / Brunei’nin 
internet ülke kodu 9- İl ve ilçe sınırları içerisinde taşınmaz malların 
hukuki ve geometrik durumlarını, konumlarını, alanlarını, değerlerini 
ve üzerindeki her türlü hak ve yükümlülükleri tespit ederek bir plana 
bağlama işi. 10- Bir yamaca veya kaya içine uzanan geniş kovuk  
/ Mısır mitolojisinde güneş tanrısı.

Yukarıdan aşağıya

1- Sodyum elementinin simgesi / Hayatı ölümsüzleştirme, madenleri 
altına çevirme vb. olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı 2- Havada 
beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element  
/ Süpürge otu 3- Enyüksek nokta, bir büyük dairenin zirve noktaları, 
kutuplara en yakın noktalardır, en yüksek nokta, tepe noktası, uç 
noktası, zirve noktası olarak ta adlandırılır. / Gümüş elementinin simgesi 
4-  Yükseklik / Dört tarafı sularla çevrili kara parçası 5- Trabzon’un 
bir ilçesi / Bir kümes hayvanı 6- Bir nota / Fincan, tabak, bardak vb. 
şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap 
7- Yayla atılır / İGEME bünyesinde yer alan Ankara Ticaret Noktası’nın 
kısa yazılışı 8- Kalkan, zırh vb. korunma aracı / Saçı dökülmüş olan  
9- Otoban /  tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit 
element 10- Numaranın kısa yazılışı / Büğet, gölet ve benzerlerinden 
suyun taşmaması için fazlasına yol veren yeri.

Ayrılık kaygılı bir yalnızlıktır 
Utana sıkıla törpülediğimiz 
Her adımda acıyla eksilen ömrümüzün 
Umutsuz soğukluğudur 

Geçer not alınamamış hayatın 
Silik yenik can sıkıntısıdır 
Anlatılması yürek isteyen 
Anlatılması türlü belalardan sıyrılmaktan zor 
Utanılası yanıdır çocukluğumuzun 

Ayrılık aşkın tembellik halidir 
Karanlıkta zarzor çekilmiş 
Odağı kaymış flulaşmış 
Ve uzun zaman nemde bırakılmış berbat 
Renksiz bir fotoğraftır 

Gitmekle ya da susmakla 
Anlatılabilir belki 
Hani susuşlar da kınından çıkmış 
Kanlı bir bıçak olur ya bazan 
İşte öyle anlatılabilir 

Ayrılık küfürlerle doldurulmuş 
Her seferinde yiterek biriktirdiğimiz 
Görülmesi incelik isteyen 
Görülmesi sabır isteyen boşluklarımızın 
Çocuksu toplamıdır 

Sırf gülen güleç gözlerine 
Tavlanıp bir çocuğun 
Haylazlıklarına sessiz kalmak ve 
Henüz düşünemeden büyüdüğünde ne olacağını 
Kendisi küçük gözleri solan 
O bir anda büyümüş çocukla başbaşa kalmaktır 

Ayrılık son artığıdır anlayamama hallerinin 
Bir ihtimal onun yenmiş titrek dudaklarında 
Gizlidir 
Bir ihtimal senin öylesine dalıp giden 
Gözlerinde 

Ayrılık acemiliktir 
Ve yıllar sonra Onu 
Başkası sanmaktır 

Star KARABİL (Harita ve Kadastro Mühendisi)
Kasım 2007

BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ayrılığa Dair
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Sinema

Nuri Bilge Ceylan’a 
Cannes Film festivalinde 
en iyi yönetmen ödülünü 
kazandıranÜç Maymun, 
2008 Türkiye - Fransa 
- İtalya ortak yapımı 
bir filmdir. Başrollerini 
Yavuz Bingöl, Hatice 
Aslan, Ahmet Rıfat 
Şungar ve Ercan 
Kesal’ın paylaştığı film, 
küçük zaafların büyük 
yalanları doğurmasıyla 
parçalanan bir ailenin, 
gerçeklerin üzerini 
örterek bir arada kalma 

çabasını anlatır. Filmin adı da, acı ve sorumluluklardan, 
gerçeği görmeyerek, duymayarak ve gerçekler 
hakkında konuşmayarak kaçmaya çalışan karakterlere 
göndermedir. Üç Maymun genel olarak, üç maymunu 
oynamanın gerçekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağını 
sorgular.

Tiyatro

“Üç büyük dinde pek çok 
karşılığı olan ashura, 
hicri yıl takvimine göre 
Muharrem ayının onuncu 
günüdür. Bizim ashura 
ise, yüzlerce yıldır yok 
edilen “ötekiler” için bir 
taziyedir.” 2004 yılında 
14. Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali’nde ilk 
kez oynanan ashura, 
üç yıldır yurtdışında 
önemli festivallerde 
oynamış, seyirciler ve 
eleştirmenler tarafından 

olağanüstü bir ilgiyle karşılanmıştır. Önümüzdeki yıl 
Avusturalya’dan Kanada’ya davetler alan Ashura, şimdi, 
kendi mekanında seyircisiyle buluşuyor.

Kitap

David Harvey’in “Umut 
Mekanları” isimli kitabı, ütopyacı 
hareketler yüzlerce yıldır adil bir 
toplum ve daha iyi bir yaşam 
için mücadele veriyorlar. Harvey 
bu eserinde tarihsel ve coğrafi 
bir bakış açısıyla bu hareketlerin 
başarısızlıklarının altında 

yatan sebepleri ve ütopyaları ortaya çıkaran fikirlerin 
geçerliliğini sorguluyor.

Açlar sınıfı konuşuyor 
bu kitapta... Ekonomik 
krizlerden önce de sonra 
da yoksul olan, hep yoksul 
kalacak olan, yoksulluğu 
kader gibi yaşayanlar, 
en alttakiler... Mülâkat 
resmiyetine girmeden, 
grameri düzeltilmeden, 
langır lungur... Kendi 
hallerini, gördükleri 
muameleyi, dünyayı, 
memleketi, zenginleri, 

kadınları-erkekleri, dini-maneviyatı, milleti-milliyeti nasıl 
algıladıklarını anlatıyorlar. Kafam almıyo... dedikleri, 
anlayamadıkları, içinden çıkamadıkları şeyleri de... 
(Yoksulluk Halleri, Editör Necmi Erdoğan, İletişim Yay.)

Linkler

http://www.sendika.org/

http://www.antenna-tr.org

http://www.ankarasanattiyatrosu.com.tr/

http://www.antoloji.com

http://www.evrenselbasim.com/
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BRİÇ
BİR KOZSUZ (SANZATU=1NT) AÇILIŞINA ORTAK TARAFINDAN VERİLEBİLECEK YANITLAR VE 
SONRASI KONUŞMALAR.

*Kazım MELİKOĞLU harita ve kadastro yüksek mühendisi, kmelikoglu@yahoo.com

“Manevi mirasım bilim ve akıldır!:””Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural 
bırakmıyorum.Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor; milletlerin toplumların,kişilerin mutluluk ve 
mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirildiğini iddia etmek,aklın ve ilmin 
gelişimini inkar etmek olur.Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra 
beni benimsemek isteyenler,bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse,manevi mirasçılarım olurlar.” 
ATATÜRK’ün bu anlamlı sözleri ile yazıma başlıyorum. Kozsuz oyun dengeli elleri içerir. Dengeli ellerin uygun dağılımı 
ellerin (4,3,3,3) şeklinde olanlarıdır. (4,3,3,3) şeklindeki bir elin gelme olasılığı yüzde sekizdir. Briç ellerinin dağılım ola 
salıkları ile ilgili tüm bilgiler Harita Bülteninin altmış sekizinci sayısında detaylı bir şekilde verilmiştir. İlgi duyanlar bu sayıya 
bakabilirler. Kozsuz oyun açmak için diğer dağılımlar ise (4,4,3,3) ya da (5,3,3,2) şeklinde olan ellerdir. Bu ellerin puan 
olarak alt ve üst sınırları 15-17 OP aralığındadır. Ortağı 1NT açan bir oyunca elindeki OP ile kart dağılımlarını da göz 
önüne alarak verebileceği yanıtları aşağıda sıralanmıştır. Bu yanıtlar evrensel olup bütün uluslar tarafında kullanılmaktadır.

1NT Açışına Yanıtlar ve Sonrası Konuşmalar: Kozsuz açılışlarda uygulanan Gerber, Jacoby Transferi ile normal transfer 
konuşmalarının açıklamasını gelecek sayı bıraktık. Bu sayıda ise yaygın olan diğer konuşma biçimlerinin açıklaması 
yapılacaktır. İyi bir oyun ve oyunda ki güzellikleri yaşamak için bu yöntemlerin her iki ortak tarafından da karşılıklı 
uygulanması gerekir. Bilindiği üzere eğitimli insanın yaşam biçimi farklı olur.

Açıcı Cevapçı Açıklama 

1NT 

2♣ Stayman

2♦,2♥,2♠, 2NT Transfer(1)

2NT 
8 OP,genel olarak 4-kartlı majorü inkar eder.Fakat dengeli ellerle 
kullanılabilir 

3♣/3♦ 6+minor renk, 3NT/5 minor’e davet edici 

3♥/3♠ Zon oynama emir. Söylenen major ♥ tek parelel minörler 
(6♣/4♦) 6+kartlı renk ve şilemle ilgili bir eli gösterir.

4♠/4♥/5♦/5♣ 6+kartlı renk,şilem ile ilgili değil ve NT için yetersiz antreye sahip 
oynamak için

4♣ Gerber(2) As sorusu 

4NT 
Sayısal(Kantitatif),As sorusu değil: açıcı max ise 6 NT der, min. 
ise pas geçer 

Not: Gelecek sayılarda (1) ve(2) sistemlerinin açıklaması yapılacaktır.

I NT AÇILIŞLARIN STEYMAN KONVANSİYONU:

1NT açışı sonrası ortağın 2♣ yanıtı Stayman ‘dır. 8+ HCP (O.P.= onör puanı) NT dağılımı olmayan ve 4-kartlı majör 
gösterir. 2 trefli sorusu ile NT açan ortağına 4 kartlı majör olup olmadığını sorar. Bu soruya1NT açan 2♦ derse dörtlü 
majörüm yok der. Eğer 4 majörü varsa iki seviyesinde gösterir. 2♥, veya 2♠ diyerek. Eğer cevapçı (2♣ diyen ) daha 
sonra 3 seviyesinde minör deklaresi verirse deklare ettiği renkte en az 5 kart vardır. Kendi (en az 5 kartlık minör) renginde 
şilem oynamak istediğini ortağına bildirmektedir.
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1NT açan; cevapcını 2 trefli sorusuna 2 karo demiş ise, şimdi cevapçının eli  5/4 veya 4/5 majör ‘e sahipse az puanla 
ikiseviyesinde uzun majör kozu söyler. NT açan pas geçer. 8+ puan ile 3 seviyesinde kısa majörünü söyler.NT açan oyun 
sonucunu belirler.

 Örnek: 1-Ortağınız 1NT açtı. Siz 2trefli dediniz. Ortağınız 2P dedi. Şimdi sizin yanıtçı olarak 3H konuşmanızı ortağınız 
elinizde 4P ve 5H olduğunu anlar. Bu tanımlamayı kısaca yazarasak: 1N-2♣-2♠-3♥ ( 5’li kör ve 4’lü pik gösterir)

Örnek: 2- Ortağınız 1NT açtı. Siz 2♣ dediniz. Ortağınız 2♦ dedi. Şimdi siz 2♥ yada 2♠ derseniz elinizde minimum 
puan (7-8 OP) söylediğiniz majör renk 5li diğer majör renk ise dörtlü olarak bildirmiş olursunuz. Yada 1NT açan 
ortağınızın 2♦ demesi üzerine siz 3♥ yada 3♠ derseniz ortağınız elinizdeki majör renk dağılımını söylediğiniz 
renk 4lü diğer majör renk ise 5li puan durumunuzu ise enaz 11 OP olarak anlacaktır. Bu konuşma ile ortağınıza zon 
önermektesiniz. NT açanın bu konuşmaya pas geçme hakkı yoktur. Seçenekleri majör kozlardan birisi ile 4 seviyesinde 
yada 3NT diyerek en azından zon oynamaktır. Özetlersek:

1- 1NT-2♣-2♦-2♥ (5’li kör ve 4’lü pik gösterir minimum puan).

2- 1NT-2♣-2♦-3♥ (4’lü ♥ ve 5’li♠ gösterir 11 yukarı puan). Zon öneren bir el. Eğer ortağınızda 3♠ var ise, ya 4♠ 
oyna yada 3NT oyna önerisini getiriyorsunuz. Bu konuşmaya pas geçmek kesinlikle yasaktır.

Not 1: Açıcının 4-4 majorü olduğunda önce 2♥ deklare eder: eğer cevapçının rengi pik ise 2NT deklare edecektir. 
Bundan sonra açıcı renk kontratının en uygunu olduğunu düşünürse 4 kartlı pik rengini gösterebilir. Örnek: 

Açıcı Cevapçı Açıklama 
1NT 2♣ Açıcının 4/4 majorü vardır, minimum/maximum olmasına göre 3 veya 4 pik der 

(NF)2♥ 2NT 

3♠/4♠ Pas 

Not 2: Stayman cevapçının 8 HCP’den az puana sahip olduğu uygun ellerle her cevaba pas geçmek niyetiyle de 
kullanılabilir. Örneğin; eğer cevapçı 4-4-4-1 dağılıma sahipse (♣ rengi tekdir.), gelecek her cevaba pas geçerek final 
kontratını oynatabilir. 

2NT ve 3NT açışına yanıtlar: 

Bu açılışlarda Stayman ve Jacoby tansferleri uygulanır.

Kuzey Güney Açıklama 

2NT 

3♣ Stayman 
3♦/3♥! 3♥/3♠’e transfer 
4♣ Gerber As sorusu.
4NT Quantitative (Sayısal), max. ise 6NT ‘ye davet eder 

3NT 

4♣ Stayman 
4♦/4♥! 4♥/4♠’e transfer 

4NT Blackwood (As sorusu) (4♣ stayman için kullanılacaktı bu yüzden Quantitative-
Sayısal değil) 

Bilgiler paylaşıldıkça toplumsal ilerlemeler hızlanacaktır. Öğle ise öğrenelim ve öğretelim. İyi oyunlar. Paylaşıldıkça 
çoğalan güzellikler sizlerle olsun.

NOT:1)71.sayıda ki “2-Transfer uygulaması başlığı altındaki 2. ve 3. satırlardaki cevapçının 2 kör demesi 1NT açan 
ortağına 2 pik söylemesini emreder.”

NOT:2) 71. sayıdaki “Bir savunma hatası ve sonucu başlığındaki oyun 4 trefliye değil 4 pike oynanmıştır. Bu yanlışlıklar 
baskı hatasından ileri gelmiştir düzeltir özür dileriz.
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DOĞANLAR

3152 Sicil Numaralı üy• emiz Sabahattin ŞENCAN ile Emine 
ŞENCAN Çiftinin 18.07.2008 tarihinde AZRA adını 
verdikleri bir Kız çocukları dünyaya gelmiştir. AZRA‘ya hoş 
geldin der sağlık ve mutlu bir yaşam dileriz.
4095 sicil numaralı üyemiz Özgür TURGUT ile Elif • 
TURGUT çiftinin 30.06.2008 tarihinde bir erkek çocukları 
olmuştur. ÖZGÜR ERDEM adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz
4366 sicil numaralı üyemiz Ercan BENCİK ile Semra • 
BENCİK çiftinin bir erkek çocuğu olmuştur. MUSTAFA 
AKAD adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
4811 sicil numaralı üyemiz İBRAHİM Levent YÜCEL ile • 
eşi Semiha YÜCEL çiftinin 8 Şubat 2008 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. İBRAHİM KEREM adını verdikleri bebeğe 
“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
5017 sicil numaralı üyemiz Metin EREL- Mine GENÇ EREL • 
çiftinin 10 Haziran 2008 tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
DERİN adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
5063 sicil numaralı üyemiz Durak Karaca DULKADİROĞLU • 
ve Asuman DULKADİROĞLU çiftinin 29 Temmuz 2008 
tarihinde OZAN  İsimli çocukları dünyaya gelmiştir.
5157 sicil numaralı üyemiz Said AYDIN‘ın  29 Mayıs  2008  • 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. YAĞIZ  adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
5482 sicil numaralı üyemiz Mustafa GÜNEŞ ile Arzu • 
GÜNEŞ çiftinin 29.07.2008 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. EGE BERKE adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
5672 sicil numaralı üyemiz Hüseyin GÜLMEZ ile Sevgi • 
GÜLMEZ çiftinin 04.07.2008 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. ZEHRA adını verdikleri bebeğe “aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
5945 Sicil Numaralı Üyemiz Ümit ERTÜRK İle  Hayriye • 
ERTÜRK Çiftinin 16 Mart 2008 tarihinde CEMRE adını 
verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. CEMRE‘ye hoş 
geldin der sağlık ve mutlu bir yaşam dileriz.
5946 sicil numaralı üyemiz Ahmet ERDOĞAN ile Güzide • 
ERDOĞAN çiftinin 30.05.2008 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. KEREM adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
6072 sicil numaralı üyemiz Çağdaş GÖKER ile Nihal • 
GÖKER çiftinin 27.06.2008 tarihinde bir kız çocukları 
olmuştur. Didar adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

6322 sicil numaralı üyemiz Bülent BAŞTAŞ‘ın 15.08.2008 • 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Elif Naz adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek,  meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
6490 sicil numaralı üyemiz Abdullah MEMİŞ ve 7802 sicil • 
nolu üyemiz Dolunay Karaca MEMİŞ çiftinin 26.07.2008 
tarihinde ikiz çocukları olmuştur. DİLAY ve EFE EĞMEN 
adını verdikleri ikiz bebeklere “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşlarımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 
6705 sicil numaralı üyemiz Esat KURT‘ın 03.06.2008  • 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. BELİNAY AFRA adını 
verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
6892 sicil numaralı üyemiz Battal PEKTAŞ ile Sevda • 
PEKTAŞ çiftinin 16.08.2008 tarihinde bir kız çocukları 
olmuştur. NUR SENA adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz. 
7079 sicil numaralı üyeniz Özden İÇÖZ ve  Sevda • 
İÇÖZ çiftinin 01 Haziran 2008 tarihinde ÇAĞAN isimli  
çocukları dünyaya gelmiştir.
7149 Sicil Numaralı üyemiz Emrah AYHAN ile Bahar • 
AYHAN Çiftinin 14.04.2008 tarihinde ELİFNAZ adını 
verdikleri bir Kız çocukları dünyaya gelmiştir. ELİFNAZ‘a 
hoş geldin der sağlık ve mutlu bir yaşam dileriz.
7340 sicil numaralı üyemiz Sinan GÜĞSU ve Melike • 
GÖĞSU çiftinin 6 Ağustos 2008 tarihinde KEREM isimli 
çocukları dünyaya gelmiştir.
7759 sicil numaralı üyemiz Taylan Özgür ÇETİN ve • 
Maviş ÇETİN çiftinin 23 Eylül 2008 tarihinde ARAS isimli 
çocukları dünyaya gelmiştir.
7810 sicil numaralı üyemiz Nilüfer Demir KADLANER ile • 
Hakan KADLANER çiftinin 28.02.2008 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. ARDA BARKIN adını verdikleri bebeğe 
“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz. 
8179 sicil numaralı üyemiz Ömer GÜVENDİ ve Tuğba • 
GÜVENDİ çiftinin 17 Temmuz 2008 tarihinde ALİ TALHA 
isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
8232 sicil numaralı üyemiz Erol FERHATOĞLU ve Leman • 
FERHATOĞLU çiftinin 5 Ağustos 2008 tarihinde SELEN 
iİsimli çocukları dünyaya gelmiştir.
9083 sicil numaralı üyemiz Erdal ÖZTEKİN ile Serap • 
ÖZTEKİN çiftinin 14.08.2008 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. NEHİR adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 9311 Sicil Numaralı üyemiz Hale EMİRLİ ile Erdem EMİRLİ • 
Çiftinin 04.01.2008 tarihinde YAĞIZ adını verdikleri bir 
erkek çocukları dünyaya gelmiştir. YAĞIZ‘a hoş geldin der 
sağlık ve mutlu bir yaşam dileriz.
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EVLENENLER

4632 sicil numaralı üyemiz Ali ŞAHİN ile Ülker • 
ERGUN 21.06.2008 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

4794 Sicil Numaralı Üyemiz Tevfik İNCE 26 Nisan • 
2008 tarihinde Nermin GÜLMEZ ile evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 

6829 sicil numaralı üyemiz Hacı PİR ve Sevilay PİR çifti • 
11 Temmuz 2008 tarihinde evlenmişlerdir.

7048 sicil numaralı üyemiz Çetin ÇELİK ile  Melek  • 
KAHRAMAN  08.06.2008  tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7340 sicil numaralı üyemiz Sinan GÖĞSU ve Melike • 
GÖĞSU çifti 6  Ağustos 2008 tarihinde evlenmişlerdir.  
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7403 sicil numaralı üyemiz Hüseyin KARTIN ve • 
Pınar KARTIN çifti 31 Temmuz 2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7492 sicil numaralı üyemiz Orhan AKYILMAZ ile • 
Meral KILIÇ çifti 05.07.2008 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7696 sicil numaralı üyemiz Özer GÜNEŞ 10 Ağustos • 
2008 tarihinde Gülden MERCAN ile evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

7747 sicil numaralı üyemiz Mesut KEKEÇ ve Gülsüm • 
İLBAŞI çifti 19 Haziran 2008 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7827 sicil numaralı üyemiz İsmail Ercüment AYAZLI ile • 
Özlem CİVELEK çifti 21.08.2008 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8066 sicil numaralı üyemiz Hakan DEMİRCİ  ve • 
Çiğdem Gülay BULUT çifti 26 Temmuz 2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Odamız 8173 nolu üyesi Birsen ASLAN 26.08.2008 • 
tarihinde Garip ARKADAŞ ile evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

8204 Sicil Numaralı Üyemiz Süleyman MEMİOĞLU • 
24 Ağustos 2008 Tarihinde Zerrin ACAY ile 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8246 Sicil Numaralı Üyemiz Kadir AKIN 16 HAZİRAN • 
2008 Tarihinde Özlem DAVUT ile evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8276 Sicil Numaralı Üyemiz A.Fatih ŞİRİN 10 Ağustos • 
2008 Tarihinde Fatma GÜL ile evlenmişlerdir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

8516 sicil numaralı üyemiz Koray SUCUĞ ile Buket • 
ÇALIKUŞU çifti 20.07.2008 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8629 sicil numaralı üyemiz Evrim OĞUZ ile Sarper • 
YAVAŞ çifti 06.07.2008 tarihinde evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

8786 sicil numaralı üyemiz Fatih AKIN   ile  Özlem  • 
YILDIRIM  16.07.2008   tarihinde evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

8843 sicil numaralı üyemiz Taylan ÖZTÜRK ve   • 
Hürriyet ÖZTÜRK çifti 10 Ağustos 2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8861 Sicil Numaralı Üyemiz Ferdi AKKAYA • 
29 Haziran 2008 Tarihinde Ferda AKKAYA ile 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8966 sicil numaralı üyemiz Pınar YILDIZ ile 8394 • 
sicil numaralı üyemiz Mehmet Ümit DEMİRTAŞ 
22.06.2008 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

8957 sicil numaralı üyemiz Mustafa Bülent BİLEN • 
24.05.2008 tarihinde Sibel KARAMAN ile evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9507 sicil numaralı üyemiz Mustafa OKUR ve Hatice • 
OKUR çifti 18 Temmuz 2008 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9564 Sicil Numaralı Üyemiz Oğuz Cenk KARTAL • 
16 Mayıs 2008 Tarihinde Nilgün ÇULCU ile 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9845 sicil numaralı üyemiz M. Tuğrul URAL ve Özlem • 
KILIÇ çifti 20 Ağustos 2008 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

2441 sicil numaralı üyemiz Mehmet İNCE, Ermenek • 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi görevinden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.
2738 sicil numaralı üyemiz Hatice TURAN (KÖMBE) • 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire 
Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne Müdür 
Yardımcısı olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.
3934 sicil numaralı üyemiz Abdulkadir KARAKUŞ Şanlıurfa • 
İl Temsilcisi Yardımcısı İken Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı 
Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 
4188 sicil numaralı üyemiz Mahmut GÜLTEKİN • 
14.08.2008 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Mardin Kadastro Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.
4213 sicil numaralı üyemiz Mustafa YILMAZ 18.02.2008 • 
tarihinde Konya Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü 
görevinden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
mutluluklar dileriz.
4774 sicil numaralı üyemiz Gürol KONYALIOĞLU • 
T.C. Başbakanlık  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda, 
Gecekondu Dönüşüm Şube Müdürü iken, 14.10.2008 
tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Kentsel 
Yenileme ve İmar Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı 

olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.
6175 sicil numaralı üyemiz Ahmet YILDIRIM 17.09.2008 • 
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kandıra 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi görevinden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.
7041 sicil numaralı üyemiz İSMAİL KOLUKISA Tapu ve • 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığında 
Mühendis olarak çalışırken, 01.07.2008 tarihinde 
Kırıkkale Kadastro Müdürlüğüne Mühendis olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.
7806 sicil numaralı üyemiz Sabri ŞANLI Erzincan • 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden Sivas İl Özel İdare 
Müdürlüğüne atanmıştır.
7846 sicil numaralı üyemiz Hasan DEMİR, Canik • 
Belediyesi‘nde İmar ve Şehircilik bölümüne müdür olarak  
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.
7899 sicil numaralı üyemiz Okan BÜLBÜL Büyükşehir • 
Belediyesi SASKİ Bilgi İşlem Müdürlüğüne Mühendis olarak  
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.
9473 sicil numaralı üyemiz Ayşe ANAR Büyükşehir • 
Belediye  SASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mühendis 
olarak  atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

281 sicil numaralı üyemiz Arif BAYRAM 11.07.2008 • 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
923 sicil numaralı üyemiz Faruk YURDAKAN‘nın annesi • 
20 Temmuz 2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
1132 sicil numaralı üyemiz Kodanbey AYAL’ın babası, • 
6883 sicil numaralı üyemiz Dilek AYAL’ın dedesi yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
1298 sicil numaralı üyemiz Feyzullah BİLGİN 11.08.2008 • 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 
1774 sicil numaralı üyemiz HKMO Ankara Şube Başkanı • 
Doç. Dr. Halil AKDENİZ‘in annesi Fatma AKDENİZ 
28.10.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
2132 sicil numaralı üyemiz Mustafa TARTAR oğlu Mehmet • 
Emin TARTAR 29.06.2008  tarihinde geçirdiği trafik kazası 

sonucu yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
2859 sicil numaralı üyemiz Ramazan BEZEM’in babası • 
Hasan BEZEM 28.05.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.
3148 sicil numaralı üyemiz HKMO Bursa Şube Başkanı • 
Celil ÇOLAK ‘ın annesi Fatime ÇOLAK 28.10.2008 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
3286 sicil numaralı üyemiz Nergiz ÖCAL’ın eşi yaşamını • 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
8232 sicil numaralı üyemiz Erol FERHATOĞLU- Leman • 
FERHATOĞLU çiftinin 05.08.2008 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. SELEN adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.










