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ŞUBELERİMİZ

ADANA ŞUBESİ ANKARA ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ DİYARBAKIR ŞUBESİ

Adalet Caddesi Reşat Bey 
Mahallesi Kadir Cennet 
Apartmanı No: 27 Seyhan 
ADANA
Tel: 0322 456 01 70
Faks: 0322 456 01 69
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Fevzi Çakmak 2 Sokak 31/18 
Demirtepe ANKARA
Tel: 0312 229 40 86
Faks: 0312 229 42 18
ankara@hkmo.org.tr 
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Bulvarı No: 314 Kat: 1 Muratpaşa 
ANTALYA
Tel: 0242 325 95 56
Faks: 0242 325 95 99
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Odunluk Mahallesi Kale Caddesi 
No: 20 Kat: 3 Nilüfer BURSA
Tel: 0224 451 27 00
Faks: 0224 453 24 00
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Ali Emri 4. Sokak Kupik 10 
Apartmanı Kat: 2 No: 5 Yenişehir 
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Tel: 0412 224 68 70
Faks: 0412 224 68 75
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İSTANBUL ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ SAMSUN ŞUBESİ TRABZON ŞUBESİ

19 Mayıs Mahallesi Samanyolu 
Sokak No: 106/2 Kat: 2 34360 
Şişli İSTANBUL
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Faks: 0212 232 94 28
istanbul@hkmo.org.tr

Fevzi Paşa Bulvarı 1364. Sokak 
Tanacan İş Merkezi No: 1 Kat: 2 
Çankaya İZMİR
Tel: 0232 441 01 01
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Tel: 0462 326 18 34
Faks: 0462 326 27 03
trabzon@hkmo.org.tr

MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ

AFYONKARAHİSAR ÇORUM ERZURUM KAYSERİ KOCAELİ
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Faks: 0272 214 65 83
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Ömer Ağa Mah. Ankara Cad. 
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KOCAELİ
Tel: 0262 331 97 19
Faks: 0262 331 97 19
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zonguldak@hkmo.org.tr
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YAYIN KURULU

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

13 Ocak 2013 tarihinde genç meslektaşlarımızla “Yeni Yıla Merhaba” 
kahvaltısında bir araya geldik. HKMO Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu’nun düzenlediği kahvaltıya, oldukça kalabalık olarak 
katılan genç meslektaşlarımızın yanısıra Oda Genel Sekreterimiz 
Mustafa Erdoğan da katıldı. İş hayatına yeni atılmış genç 
meslektaşlarımız birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı 
buldular. Yeni yıla gençlerle birlikte umutla girdik.

15 Ocak 2013 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut 
Güney ve Genel Müdür Yardımcı Vekili Abdullah Burak Keser’i Oda 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 2. Başkan Hacı Hasan Tuzcu, Harita 
Kadastro Müzesi Çalışma Grubu Oda Temsilcisi Arif Delikanlı, Oda 
Müdürü Timur Bilinç Batur ve Ankara Şube Başkanı Levent Özmüş, 
Ankara Şube Yazman Üyesi Sabit Nazım Akar, Genel Merkez Teknik 
Personeli Yeliz Karaarslan makamlarında ziyaret etti. 

25 Ocak 2013 tarihinde özgürlüğüne kavuşan, İzmir Şube Eski 
Başkanımız S. Selçuk Savcı, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri 
Özten ve Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan tarafından ziyaret edildi.  

26 Ocak 2013 tarihinde, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı 5. Yürütme Kurulu Toplantısı,  HKMO Genel Saymanı ve 
Kurultay Saymanı Hüseyin Altun, HKMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Önder Serkan Atagün, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Çetin 
Cömert, Kurultay Sekreteri Ayhan Erdoğan ve Yürütme Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla HKMO Trabzon Şube binamızda yapıldı. 
Toplantıda kurultay hazırlıkları değerlendirilerek, Yürütme Kurulu 
Üyelerinin çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri alındı.

28 Ocak 2013  tarihinde Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş 
“Yabancılara Toprak Satışı” hakkında Kanal B Ana Haber Bültenine 
röportaj verdi. Sayın Candaş, “Karşılıklılık İlkesi”nin kaldırıldığı 
ve yabancıların edinebileceği taşınmaz alanını 2,5 hektardan 30 
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hektara çıkaran, Bakanlar Kurulu`na ise bu miktarı 60 hektara 
çıkarma yetkisi veren Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddelerini 
değiştiren 18.05.2012 tarihli 6302 sayılı Kanun hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

30 Ocak 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
“sürdürülebilir çevre, yaşanabilir şehirler, güvenli ve nitelikli yapılar 
inşa edebilme hedefine varabilmek amacıyla afet riski taşıyan 
yapıların tasfiye edilerek can ve mal güvenliğinin sağlanmasına, 
çevreye duyarlı teknik altyapısını tamamlamış, nitelikli yaşam 
alanlarının oluşturulmasına ve sağlıklı bir imar düzeninin 
kurulmasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunmak ve 
birlikte çalışılabilmesine ilişkin yol haritası oluşturmak” üzere 
toplantı çağrısına TMMOB olumlu yanıt verdi.  Bakan ve Bakanlık 
heyetinin hazır bulunduğu toplantıya 10 Odanın Yönetim Kurulu 
Başkanlarıyla birlikte Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş da katıldı.

07 Şubat 2013 tarihinde Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Bu ziyarete eski Zonguldak Kadastro 
Müdürü Mehmet Karagöz, Doç. Dr. Çetin Mekik, Yrd. Doç. Dr. 
Eray Köksal, Zonguldak Bölge Temsilciliği II. Başkanı Kenan Köse 
ve üyemiz Mercan Hacısalihoğlu katıldılar. Toplantıda Odamız 
ile bölümümüz arasındaki ilişkiler, mesleki sorunlar, Oda-üye 
ilişkileri, ileride yapılacak bilimsel etkinlikler gibi konularda karşılıklı 
bilgilendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunuldu.

13 Şubat 2013 tarihinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerine atanan ve Ankara’da mesleki eğitim 
için bulunan genç meslektaşlarımız için Odamız Lokali’nde yemek 
düzenlendi. Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, Oda Müdürümüz 
Timur Bilinç Batur ve Odamızda çalışan teknik personelimizin 
de katıldığı yemekte Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, 
Odamızın kuruluş süreci, işleyişi, gerçekleştirilen etkinlikler, ülke 
ve mesleğimizin sorunlarına çözüm için yürütülen faaliyetler gibi 
konularda bilgilendirmede bulundu.

15 Şubat 2013 tarihinde Adana Şubemiz yürütücülüğünde ve 
HKMO Niğde İl Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen ve yüksek 
bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleşen “Kentsel Dönüşüm ve 
CBS” Panelinde Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş genel ülke 
gündemi ve panel konuları üzerine Oda görüşlerini paylaştı. 

23 Şubat 2013 tarihinde HKMO 43. Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı Ankara’da yapıldı. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube ve 
Merkeze bağlı temsilciliklerimiz ve Oda çalışanlarımızın tümünün 
katıldığı toplantı çok verimli geçti.

02 Mart 2013 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Salonu’nda yapılan TMMOB 42. Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı’nda Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, Oda görüşlerini 
anlatan başarılı bir konuşma yaptı.

02 Mart 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılan 4. TMMOB 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kongresi’nin 1. Düzenleme Kurulu 
Toplantısı’nda Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş bir konuşma yaptı. 

08 Mart 2013 tarihinde Malatya İl Temsilciliği’nde temsilcilik 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Odamız Genel Sekreteri Mustafa 
Erdoğan, Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun, Genel Merkez 
Teknik Personeli Seda Birgin, Malatya Temsilcisi Şükrettin Güldaş 
ile Malatya, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin Temsilcileri ve 
Mesleki Denetim Görevlileri katıldılar.

09 Mart 2013 tarihinde il ve ilçe temsilcileriyle birlikte Diyarbakır 
Şubemizde temsilcilik toplantısı yapıldı. Toplantıya Odamız Genel 
Sekreteri Mustafa Erdoğan, Odamız Genel Saymanı Hüseyin 
Altun, Genel Merkez Teknik Personeli Seda Birgin, Diyarbakır Şube 
Başkanı Hüseyin Kırşan, Diyarbakır Şube Saymanı Can Deniz 
Akdemir, Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz 
Erdoğmuş ile Diyarbakır ve Diyarbakır’a bağlı il ve ilçe Temsilcileri 
ve Mesleki Denetim Görevlileri katıldı.

14 Mart 2013 tarihinde Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Eğitiminde 40. Yıl Etkinliği yapıldı. Meslekte 25 ve 40 yılını 
dolduran üyelerimize törenle plaket verildi. HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu yaptığı konuşmada 
Selçuk Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünün 
40. yılını kutladığını, bölümün gelişimi süresince destek veren 
hocalara teşekkür ettiğini belirtti.

15 Mart 2013 tarihinde Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz 
yürütücülüğünde Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu  
Kocaeli Üniversitesi`nde düzenlendi. HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş burada yaptığı konuşmada katılımcıları Odamız 
adına selamlayarak,  Ergün Öztürk‘ün haktan ve emekten 
yana saygın kişiliğini, bir bilim insanı olarak insanlığa sunduğu 
hizmetleri anımsattı. 

16 Mart 2013 tarihinde Odamız Sürekli Teknik Bilimsel 
Komisyonları (STBK) Toplantısı Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve 
STBK Başkanlarının katılımıyla Kocaeli`nde yapıldı. 

14-17 Mart 2013 tarihinde İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı‘nın 
altıncısı İstanbul’da yapıldı. Oda Yönetim Kurulu adına HKMO 
Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan ve HKMO Örgütlenme Sekreteri 
Burak Kukul katıldı.

Bir sonraki Bültenimizde buluşmak üzere  
dostlukla ve sevgiyle kalın.

Harita Bülteni • Nisan 2013 
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Mevsimlerin bile kavram kargaşası 
yaşadığı, ne olduğunu bile anlamadan 
geçen kışın ardından bahara merhaba 
dediğimiz şu günlerde 2013 yılının ilk 
Bülteninde yine sizlerle birlikteyiz. 
Ülkemizin ve meslektaşlarımızın yeni yıla 
yeni umutlarla bakmasını diliyoruz. 

Merhaba

Değerli meslektaşlarımız,

Harita Bülteni • Nisan 2013 
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“İlkelerin olacak / Seni satın alamayacaklar. / Aptalların uydurduğu / Atasözlerine 
inanmayacaksın: / ‘Paranın satın alamayacağı şey yoktur’ / ‘Herkesin fiyatı vardır’ / Gibi sözlere 
kanmayacaksın. / Onurunla / Kimliğinle / Ve beyninle / Akıllı yaşayacaksın. / Üreteceksin / 
Seveceksin / Sevileceksin / İnançlarının arkasında duracaksın / Sevgilerin karşılıksız / Yardımların 
gizli olacak / Seni attan, ottan ayıran özelliğinin / Farkına varacaksın / Çünkü sen insansın / Ve 
bunu yakaladığın gün / Bembeyaz yaşayacaksın.” 

 
(Müjdat Gezen)

Bu ilkeye yaşamı boyunca uymuş ve öyle yaşamış Sayın Erdal Akdağ’la biz de bu inançla konuştuk. Bültenimizde 
mesleğimizin emektarlarıyla yapmaya başladığımız “Röportaj”lar büyük ilgi çekti. Yalnızca mesleğimizin değil Odamızın 
da emektarı “yaşayan tarih” Erdal Akdağ’la dört buçuk saat süren konuşmanın, sayfalarımızın elverdiği oranda sizler 
için seçtiğimiz bölümünü beğeneceğinizi ve yararlanacağınızı umuyoruz.

Sevgili Müjdat Gezen’in dizelerindeki bembeyaz hayatı kurmak için harcadığımız zaman ve enerji ne yazık ki ülkemizde 
her zaman karşılık bulmuyor. Sorun değil; mücadeleye devam diyoruz. Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor 
olmak, mesleğimize, insana ve insanlığa olan sorumluluğumuzu ve gereklerini yerine getirme çabalarımızı, üyelerimizin 
kazanılmış haklarının  korunmasına, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik gayretlerimizi engelleyemeyecektir.  

Tam bağımsızlık ilkesinden gittikçe uzaklaşan ülkemizin, emperyalizmle bağımlılık ilişkisinde en ileri düzeyi yaşadığı 
kanısı kamuoyunca yaygın bir düşüncedir. Buna koşut olarak mesleğimiz de etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Bilim, akıl 
yolundan uzaklaşarak ve mesleki birikim dışlanarak yaşam çevreleri ve kaynaklarımız hızla tahrip ediliyor. Mesleğimizi 
işlevsizleştirmeye yönelik olarak özellikle üniversite eğitimi alanındaki politikalar dikkat çekicidir. Sadece ülkedeki 
üniversite mezunu sayısını artırmak amacıyla, istihdam imkânı bulunmayan alanlarda, ülke gereksinimleri ve çağdaş 
bir mühendislik eğitiminin en düşük standartlarının yerine getirilip getirilmeyeceği dahi dikkate alınmadan, ardı ardına 
üniversitelerin, fakültelerin ve bölümlerin açılmasının ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunlara yol açacağı ortadadır. 
Bu plansız ve programsız politikalar mesleğimizi ve geleceğini etkilemektedir.  

Sorunları yoğun olan bir ülkede ve bir coğrafyada yaşıyor olmak ülkemizdeki mühendislere diğer birçok ülkenin 
mühendislerinden daha da ağır görevler yüklemiştir. Bölgemizde, komşularımızda, ülkemizde ve dünyada 
yaşanılan, sosyal, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelere duyarsız kalmamız mümkün değildir. Meslek 
alanlarımızdan hareketle oluşturduğumuz politikalarla, gelişmelere müdahale etmek durumunda olduk. Geleceğe ilişkin 
söyleyecek sözlerimiz ve yapacak işlerimiz oldu. Hiç çekinmeden bunları söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. 
Sevgili TMMOB Eski Başkanımız Teoman Öztürk’ün söylediği “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve 
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu sözler rehberimiz olmaya devam edecektir.

Harita Bülteni • Nisan 2013 
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Değerli Meslektaşlar,

İçinde bulunduğumuz 2013 yılının bu ilk 
aylarında dünya ve ülke gündemi yine dopdoluydu. Ancak en 
önemli durumlardan biri Türkiye’de “yeni” bir anayasa yapma 
sürecinde sona yaklaşmakta olduğumuzdur. Bu durumun, 
toplumun değil ama siyasi aktörlerin hepsinde büyük bir 
gerilim yarattığı ortadadır. 

Bir askeri darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın yerine, 
sivillerin yaptığı, halkın kendi demokratik rızasıyla tüm toplum 
kesimlerince uzlaşılarak yapılacak anayasaya özlem, her bilinçli 
yurttaşın hayalidir. Ancak böyle bir hayale sahibiz diye, hukuk 
dışı yöntemlerle, gizli ajandalarla “yeni” anayasa yapmak en 
az 12 Eylül darbesi kadar yıkıcı olabilir. Açık, şeffaf ve hukuka 
uygun olarak yürütülmesi gereken sürecin böyle yürütülmediği 
birçok çevrede paylaşılmaktadır.

“Öyle hareket et ki, senin hareketlerinin yasası, aynı zamanda 
başka insanların hareketleri için de bir ilke ve yasa olsun” der 
Kant. Dileğimiz ülkemizi özgürleştirecek, huzuru ve barışı tesis 
edecek, kalkınmasının, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasının 
önünü açacak bir Anayasa’nın hukuk yollarıyla yapılmasıdır. 

Sevgili Dostlar,

Sağlık sistemi de çökertiliyor. 9 yıldır beklenen yasa maalesef 
çıkmıştır. Artık hastaneler özel şirketler tarafından kurulacak 
ve bunun karşılığında devlet, yüz yıllık hastanelerini kapatarak 
25 yıl boyunca 30 yıla kadar milyarlarca liraya uluslararası 
şirket ortaklıklarından sağlık hizmeti alacaktır. Kent 
merkezlerindeki hastaneler kapatılacak, arsaları bu şirketlere 
bedelsiz tahsis edilecektir. Tesislerin kullanımı ve tesislerdeki 
hizmetlerin sunulması karşılığı ayrıca bedel ödenecektir.

Devlet İhale Yasası ve Kamu İhale Yasası hükümlerinden muaf 
olarak düzenlenecek ve Yasada sayılan hallerde pazarlık usulüyle 
de yapılabilecek ihaleleri kazanan yerli/yabancı büyük şirketler 
yabancı finans şirketlerinden kredi alarak işin kamu hizmeti 
olmasına karşın, idari sözleşme yerine özel hukuk hükümlerine 
göre düzenlenen sözleşmelerle bu hastaneleri kuracaklardır.  

Bir yerleşke biçiminde işleyecek 5 yıldızlı hastane kompleksleri, 
sağlık hizmeti değil otel hizmeti görecek. Sigorta değil, parayı 
bastıran yararlanabilecek. Sağlıktaki bu toptancılık, bu tasfiye 
hareketi yeni bir kapütilasyon anlamındadır. Hastanelerimizin, 
sağlık emekçilerinin başına gelenlerin bizim başımıza 
gelmeyeceğinin garantisi de yoktur. 

Venezüella’yı 14 yıl yöneten Hugo Chavez ülkesindeki petrol 
şirketlerini kamulaştırmış ve gelirlerini, bedava kamu konutları, 
bedava sağlık ve eğitim sistemi için harcamıştı. Bu örneğe 
bakarak umutsuz olmamak gerektiğini de belirtmek isteriz.

Değerli Meslektaşlar,

Kamuoyunda “2b” yasası olarak bilinen Orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin satışını öngören yasanın çıkmasından 
bugüne dek yasa defalarca tadil edildi. Oda olarak, bu 
yasanın gündeme geldiği günden buyana her platformda 
düşüncelerimizi açıkladık. Kaygılarımızı belirttik. İlgililer 
dinlemedi. Ancak süreç, tam da bizim kaygılarımız 
doğrultusunda, halkla devleti karşı karşıya getirmiş ve bir 
kargaşa ortamı oluşmuştur. Kaosun ilk patlamaları Antalya ve 
İzmir’de köylü eylemleriyle başladı. 

Yasa tasarı halindeyken, gerekçesinde, toplum nezdinde sorun 
teşkil ettiği düşünülen ve toplam 2b alanları içinde sadece % 
5`lik kısmı kapsayan üzerinde yapılaşmanın olduğu alanların 
düzenlemesi gündemdeydi. Oysa yasanın kabulü ile % 95’lik 
yapılaşmamış ve yeniden orman vasfı kazandırılabilecek tüm 
2b alanlarının satışının yolu açılmış oldu. Yapılması gereken, 
giderek azalmakta olan orman, mera, tarım alanları gibi 
doğal varlıkların rant uğruna tasfiye edilmesi değil, korunarak 
ve geliştirerek topluma geri kazandırılmasıdır. Yapılması 
gereken, ülke varlığı ve yaşam alanlarımız olan 2b arazilerinin 
satışı ile bütçeye yama değil, üretim ekonomisinin hayata 
geçirilmesidir. Ülkemizin doğal zenginlikleri arasında sayılan 
ve küresel iklim değişiklikleri nedeniyle önemi bir kat daha 
artan ormanlarımızın, gelecek kuşakların sosyal, ekonomik, 
ekolojik, kültürel ve manevi gereksinmelerini karşılamak üzere 
sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için 
ilk yapılması gereken çalışma, orman alanlarının korunması 
ve güvence altına alınmasıdır. Sonuç olarak, gelecek kuşaklara 
karşı bu tarihsel görevde başta biz harita mühendisleri olmak 
üzere herkese sorumluluklar düşmektedir.

“Kentsel Dönüşüm” adıyla anılan yasanın uygulamasına ise 
sancılı başlandı. 7 Mart 2013 tarihinde Danıştay’da yapılan 
Kentsel Dönüşüm ve Çevre Konferansı’nda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarının verdiği bilgiye göre, bu yasadan 
yararlanmak isteyenler ancak 700 kişi kadardır.  Diğer 
yurttaşlarımız, kentsel dönüşüm kapsamında herhangi bir 
istekte bulunmamışlardır. Bununla birlikte, mahallelerde silahlar 
patlamakta ve kaos hüküm sürmektedir. Süreç kaygı verici 
bir şekilde yürümektedir. Sürece ilişkin vatandaşın tereddüdü 
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çoktur. Kentsel Dönüşüm kapsamında adı geçen Bakanlığa 
destek vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Nitekim, 
adı geçen Bakanlığın çağrısı üzerine, 10 meslek Odasıyla birlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya 
Odamızca katılım sağlanmış ve kurumlarına bilgi, belge ve katkı 
verebileceğimiz ifade edilmiştir.

Değerli Meslektaşlar,

Daha doğarken sancılı, hiç kimsenin içine sinmeyen bir 
kanun ve yönetmelikle hayata geçen,  5368 sayılı Kanun 
ile Kadastro müdürlüklerinin yürütmekte olduğu bazı iş ve 
hizmetleri LiHKAB’lara devretmesi sonucu açılan büroların 
faaliyetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi web 
sayfasından 28.03.2013 tarihinde bir duyuru ile 29.03.2013 
tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmuştur. Yargı kararlarının 
uygulama zorunluluğuna karşın, idarenin hukuka aykırı 
yönetmelik düzenlemesi ve sınav yapması nedeniyle kendi 
kusurları olmaksızın zarara uğrayan büro sahibi üyelerimizin 
mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi, konunun yargı 
yeri önüne götürülmeden çözümlenebilmesi için, maddi 
zararlarının giderilmesine ilişkin usul ve esasların yasa ile 
düzenlenmesine gereksinim vardır. Mevcut durumun ortaya 
çıkardığı belirsizliğin ivedilikle giderilmesi ve SHKM’ler ile 
LİHKAB’ların görev kapsamlarının çakışmayacak, net ve 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde yeni bir düzenleme 
yapılmalıdırsı gereklidir. Aslında, sorunun temeli olan yasa 
ivedi olarak ele alınmalı ve süreçte yaşanan bütün sorunları 
ve tereddütleri giderecek şekilde yeniden yapılmalıdır. Yine 
buna koşut olarak Yönetmelik te yeniden düzenlenmeli ve 
meslek camiamızın içine sinmeyecek ve yeniden yargı önüne 
götürülecek, kuşkuya yol açacak hiçbir sınav yöntemi bu 
Yönetmelik de benimsenmemelidir. Bu anlamda konunun 
çözümü ve düzenleme sürecinde her türlü katkı, katılım ve 
çalışmaya hazır olduğumuzu belirterek başta Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü olmak üzere herkesi göreve çağırıyoruz.

Değerli Dostlar,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili görüşlerimizin çeşitli 
zamanlarda ilgili kuruluşlara iletilmesine rağmen beklenen 
düzeylerde sonuç alınamamıştır. Kamu İhale Kanununun 
uygulanması sırasında da dile getirdiğimiz sorunlar ve 
endişelerimiz ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Planlama ve 
mühendislik hizmetlerinin, yapım işlerinden farklı olduğu, 
kendine özgü koşulları bulunduğu, yapım işleri gibi 

değerlendirilmesinin sakıncaları olduğu ve bu sakıncaların 
neler olduğu defalarca dile getirilmiş olmasına ve Kamu 
İhale Kanunu’nda çeşitli çevrelerin istekleri doğrultusunda 
çeşitli değişiklikler yapılmasına rağmen bizim isteklerimiz 
maalesef karşılık bulmamıştır. Bu anlamda serbest çalışan 
arkadaşlarımızın komisyonlarımızda yer alarak bizlere güç ve 
katkı vermelerini arzu etmekteyiz. 

Değerli Meslektaşlar,

Bilgi çağı ile hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen 
teknolojik ürünler ile bu ürünlerin sağladığı kolaylıklar hiç 
şüphesiz biz harita mühendislerini de heyecanlandırıyor, 
sürekli kendimizi güncelleme ihtiyacını doğuruyor. Tam da bu 
anlamda Harita ve Kadastro Mühendisliği alanındaki teknik 
ve sosyal gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna 
duyurulması, bu gelişmeler doğrultusunda dünyada ve 
ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki 
sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
ve diğer meslek alanları ile ilişkilerin derinleştirilmesini 
amaçladığımız Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`nın 
14’üncüsü, 14-17 Mayıs 2013 tarihlerinde, Ankara`da ATO 
Kongre ve Sergi Sarayında (CONGRESIUM) gerçekleştirilecektir.

Mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, 
meslektaşlarımızın ve diğer disiplinlerden katılımcıların 
katkıları, kurultayımıza büyük güç katacaktır. Bu bilinçle siz 
sevgili meslektaşlarımızı görüşleriniz, önerileriniz ve her 
türden katkınızla, hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli 
bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.  

2011 yılında Paris’te düzenlenen “36. UNESCO Genel 
Konferansı”nda 2013 yılı, Piri Reis’in çizdiği ilk Dünya 
haritasının 500. yıldönümü olması münasebetiyle UNESCO 
tarafından “Anma Yılı” olarak ilan edildi. Haritacılığımızın ve 
dünya haritacılığının “Piri”ni anmak 21. yüzyılın haritacıları 
olarak öncelikle bizlerin görevidir. Bu nedenle bu konu, 14-17 
Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacak olan kurultayımızda 
çeşitli etkinliklerle ele alınacak ve Piri Reis’le ilgili önemli bir 
panelimiz de olacaktır.

Yeni bir Bültende buluşana dek  
sağlıkla kalın...  

Saygılarımızla...
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HKMO 43. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
HKMO 43. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 
23.02.2013 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantının gündemi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yapılan toplantı hakkında 
bilgilendirme, Olağanüstü Genel Kurul 

Yapılması hakkında görüşme, MDU ve En Az 
Ücret Tarifeleri Hakkında Bilgilendirme, Bursa 
Şubemizin yürüttüğü “TİP Sözleşmelerin 
HKMOBİS Üzerinden Alınması” pilot 
uygulamasının tüm birimlerde uygulanması, 
Eğitim ve Bilirkişilik Konuları, Üye Aidatları ve 
genel değerlendirme olarak belirlendi.

HKMO Yönetim Kurulu, HKMO Şube ve 
Merkeze Bağlı Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Üyeleri, HKMO Onur ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri, HKMO 1 No’lu Komisyon Başkanı 
ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesinin ve 
HKMO Genel Merkez çalışanlarının katıldığı 
toplantının açılış konuşmasını Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş yaptı.

Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan göreve 
geldikleri 2012 Nisan ayından itibaren 
gerçekleştirilen Oda faaliyetleri ve etkinlikleri 
hakkında kısa bilgilendirmede bulunurken, 
Denetleme Kurulu Başkanı Şafak Fidan Şube 
ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerde yapılan 
denetleme faaliyetleri ve gözlemlenen 
eksiklikleri aktardı.

Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri hakkında 
bilgileri Onur Kurulu Üyesi Veysel Atasoy 
verirken, 1 No’lu Komisyon Başkanı 
Namık Gazioğlu komisyonun görevlerini, 
yapılan çalışmaları, Şube ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerden beklentileri aktardı.

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Asiye Ülkü 
Karaalioğlu, TMMOB Denetleme Kurulu 
çalışmalarını aktardı ve ardından Şube ve 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerden katılan 
Yönetim Kurulu Üyeleri, etkinlik alanlarında 

gerçekleştirilen eğitim, sempozyum, panel, 
konferans, ziyaret, toplantı, komisyon 
çalışmaları, basın açıklamaları, üniversitelerle 
yürütülen çalışmalar ve gözlemlenen aksaklıklar 
hakkında kısa bilgilendirmede bulundular.

Bilgilendirmelerin ardından Genel Başkanımız, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TMMOB’ye bağlı 
10 Oda arasında yapılan “Kentsel Dönüşüm” 
konulu toplantı ile ilgili bilgileri aktardı.

Toplantının ikinci bölümünde Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyemiz Salih Suiçmez; 
En Az Ücret Tarifesi ve işleyişi hakkında, 
Genel Saymanımız Hüseyin Altun; mesleki 
denetimin yasal dayanağı, uygulama şekli, 

mesleki denetim ücretleri, tarifeye uyma 
yükümlülüğü ve mesleki denetimde yapılan 
yanlışlıklar hakında açıklamalarda bulundu.

Odamız Hukuk Danışmanı Hüseyin Özgün 
LİHKAB Yönetmeliği, yapılan sınav ve bu 
süreçte açılan iptal davaları, davalardan 
alınan sonuçlar ve kararlar hakkında kısa 
bilgilendirmede bulunduktan sonra genel 
değerlendirme bölümünde Şube ve Merkeze 
Bağlı Temsilciliklerde yaşanan sorunlar 
paylaşılarak çözüm önerilerinde bulunuldu.

Toplantıya katılarak katkı veren birim 
temsilcisi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

TMMOB  HKMO  Şubat 2013
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TMMOB 42. Dönem II. Danışma Kurulu 
Toplantısı TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından hazırlanan TMMOB’nin 
son dönemdeki mücadelelerini anlatan 
kısa filmlerin gösterimiyle başladı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet 
Soğancı açılış konuşmasında, gündeme 
ilişkin değerlendirmeler ve 42. Dönemde 
TMMOB’nin alt bileşeni olan Odalar, Şubeler, 
İl/İlçe Koordinasyon Kurulları, üye sayıları ve 

TMMOB öğrenci evi hakkında bilgiler vererek 
bu dönemde gerçekleştirilen etkinliklere, 
basın açıklamalarına, çıkarılan kitaplara, 
takip edilen davalara ve gerçekleştirilen 
mitinglere değindi. Danışma Kuruluna, Kaya 
Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Mehmet 
Torun (MADENMO), Ertuğrul Candaş 
(HKMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Baran 
Bozoğlu (ÇMO), Gölay Şakiroğulları (BMO), 
Hüseyin Alan (JMO), İmran Karaman (MO), 

Erhan Karaçay (EMO), Turan Kapan (İMO), 
Nedim Kara (Kocaeli İKK), Petek Ataman 
(GIDAMO), Günay Çiftçi (JFMO), Zeki Arslan 
(MMO), Selim Harbiyeli (İMO), Mehmet 
Bozkırlıoğlu (EMO), Ercüment Çervatoğlu 
(MMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Hakan 
Ünal (MMO), Güniz Gacaner (MMO), Murat 
Akcan (JFMO) Danışma Kurulu üyelerinin 
konuşmalarıyla devam edildi.

HKMO Genel Başkanı Sayın Ertuğrul 
Candaş konuşmasına katılımcıları Odamız 
adına selamlayarak başladı. Danışma 
Kurulu’nun başarılı geçmesini dileyen Sayın 
Candaş konuşmasında özetle, çıkarılan 
KHK, yönetmelik ve genelgelerle meslek 
örgütlerinin önünün neden kapatılmaya 
çalışıldığını aktararak, 2B Kanunu, 
yabancılara toprak satışı ve karşılıklılık 
ilkesine, kentsel dönüşüm ve otoyolların 
satılması ile ilgili düzenlemelere değindi. 
Sayın Candaş, TMMOB’nin yürüttüğü 
çalışmalardan, yaptığı mücadelelerden 
ötürü TMMOB Başkanı Sayın Mehmet 
Soğancı’ya ve katkıları için Oda Başkanlarına 
teşekkürlerini iletti.

TMMOB  HKMO  Mart 2013
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TMMOB 42. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısına Katıldık

TMMOB 42. Dönem II. Danışma Kurulu toplantısı  
2 Mart 2013 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı.



Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları (STBK) Toplantısı Oda Yönetim Kurulu üyeleri 
ve STBK Başkanlarının katılımıyla 16 Mart 2013 Cumartesi günü Kocaeli’nde yapıldı.

Toplantıda, 13 Ekim 2012 Cumartesi günü 

İznik – Bursa’da alınan toplantı kararlarının 

değerlendirilmesi yapılarak, 14. Türkiye 

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda 

komisyonların katkı sağlaması hakkında 

bilgi paylaşımında ve önerilerde bulunuldu.

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları Toplantısı Yapıldı

TMMOB  HKMO  Mart 2013
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Tapu ve Kadastro Teşkilatına bağlı müdürlüklere yeni 
atanan ve Ankara’da mesleki eğitim için bulunan genç 
meslektaşlarımız için 13 Şubat 2013 tarihinde, Odamız 
Lokalinde yemek düzenlendi. 

Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, Oda Müdürümüz Timur 
Bilinç Batur ve Odamızda çalışan teknik personelimizin de 
katıldığı yemekte genç meslektaşlarımızla bir araya geldik.

Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan yemeğe katılan 
genç meslektaşlarımıza, Odamızın kuruluş süreci, 
işleyişi, gerçekleştirilen etkinlikler, ülke ve mesleğimizin 
sorunlarına çözüm için yürütülen faaliyetler gibi konularda 
bilgilendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberliğin, içinde 
bulunduğumuz sıkıntılı süreçte önemli olduğunu belirtti.

Genç meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar dileriz.

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNE 
ATANAN GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 
YEMEK DÜZENLENDİ

15 Ocak 2013 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut 
Güney ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili Abdullah Burak Keser’i; Oda 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 2. Başkan Hacı Hasan Tuzcu, Harita 
Kadastro Müzesi Çalışma Grubu Oda Temsilcisi Arif Delikanlı, Oda 
Müdürü Timur Bilinç Batur, Ankara Şube Başkanı Levent Özmüş, 
Ankara Şube Yazmanı Sabit Nazım Akar ve Genel Merkez Teknik 
Personeli Yeliz Karaarslan makamlarında ziyaret etti. 
İlk ziyaretimiz Genel Müdür Yardımcılığı’na vekaleten atanan 
Abdullah Burak Keser’e idi. Makamında meslektektaşımıza 
yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Meslek alanlarımıza 
olumlu yansıyacağını umut ettiğimiz konularda ortak çalışmalar 
yapılması hususunda görüş birliğine varıldı. İkinci ziyaretimiz, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney’di. Sayın Güney 
ile, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İstanbul Bölge Müdürlüğü 
arasında bağıtlanan “Harita Kadastro Müzesi” işbirliği protokolü 
gereğince mesleğimizin bir müzeye kavuşturulması konusunda 
yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Oldukça verimli ve yararlı geçen görüşmeler sonunda önemli 
saptamalar ve çıkarımlar yapılarak önümüzdeki çalışma süreci 
için görüş birliğine varıldı. 

TKGM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

TMMOB  HKMO  Şubat 2013

TMMOB  HKMO  Ocak 2013
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Oldukça yüksek bir katılım olan Paneli, 
Niğde Valisi Alim Barut, Belediye 
Başkan Vekili Muzaffer Yılmaz, Belediye 

Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Niğde 
Ticaret Odası Başkanı Serdar Ecemiş ve yerel 
kurum kuruluşların yönetici ve çalışanları ile 
yerel katılımcılar ilgiyle izlediler.

Panelin açılış bölümünde HKMO Niğde 
Temsilcisi Banu Nevruz konukları selamlayıp 
panelin verimli geçmesi temennisinde 
bulundu. Ardından kürsüye gelen HKMO 
Adana Şube Başkanı Hasan Zengin konukları 
selamlayıp Kentsel Dönüşüm ve CBS 

Kentsel Dönüşüm ve CBS Paneli Düzenlendi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi yürütücülüğünde ve 
HKMO Niğde Temsilciliği ev sahipliğinde, 15.02.2013 tarihinde düzenlenen “KENTSEL 
DÖNÜŞÜM ve CBS” Paneli yüksek bir katılım ile başarılı bir şekilde yapıldı.

uygulamaları hakkında Oda görüşlerini 
içeren kısa bilgiler verdi. Son olarak Oda 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş genel 
ülke gündemi ve panel konuları üzerine Oda 
görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

Panelin ilk bölümü, Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş yöneticiliğinde sırasıyla 
Niğde Belediye Başkanlığından harita 
mühendisi Murat Nevruz ve Güneş 
Güneş, HKMO Adana Şube Başkanı Hasan 
Zengin, HKMO Mesleki Uygulamalar ve 
Yasal Temeller Komisyonu Başkanı Namık 
Gazioğlu tarafından yapılan sunumlar 

ile tamamlandı. Verilen aranın ardından 
Panelin ikinci bölümü, katılımcıların Kentsel 
Dönüşüm, Mevzuat değişikleri, mesleki 
gelişmeler ve Oda çalışmaları ile ilgili 
konularda ilettikleri sorulara, panelistlerin 
ve son olarak Oda Başkanımız Ertuğrul 
Candaş’ın yaptığı konuşma ile sonuçlandı. 

Başarılı ve verimli geçen panelin 
düzenlenmesine emek veren başta HKMO 
Niğde Temsilciliğimize, Adana Şubemize ve 
katılan tüm üyelerimiz ile misafirlerimize 
teşekkür ediyoruz.

TMMOB  HKMO  Şubat 2013
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Oda Yönetim Kurulu ve Kurultay Yürütme 
Kurulu Üyelerimizin katılımıyla kamu kurum 
ve kuruluşların üst düzey yöneticilerini 
ziyaret ederek kurultayımıza davet ediyoruz.

14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Ankara`da ATO Kongre ve Sergi Sarayı‘nda 
yapılacak olan 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı‘na, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yöneticilerinin ve çalışan 
meslektaşlarımızın yanında, diğer Odalardan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının katılım 
ve katkıları büyük güç katacaktır.

Bu bilinçten hareketle, TKGM Genel 
Müdürü Davut Güney, TKGM Genel Müdür 
Yardımcısı A. Burak Keser, DSİ Genel Müdür 
Yrd. Ali Rıza Diniz, DSİ Genel Müdürlüğü 
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı 
Mustafa Karataş, TEİAŞ Genel Müdürü 
Kemal Yıldır, Vakıflar Genel Müdürü Dr. 
Adnan Ertem, Karayolları Genel Müdür Yrd. 
Erol Altun, Karayolları Genel Müdürlüğü 
Taşınmazlar Dairesi Başkanı Mustafa 
Görgün, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı Kentsel Yenileme Daire Başkanı 
Gürol Konyalıoğlu, Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı Emlak Dairesi Başkanı 
Dursun Baştürk, Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü Osman İyimaya, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürü Okan Erhan Oflaz 
ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık‘a 
makamlarında, Oda Yönetim Kurulu ve 
Kurultay Yürütme Kurulu Üyelerimizle  
14.03.2013-22.03.2013 tarihleri arasında bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde 

kurumları adına, kurum yöneticilerini 
ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışan 
meslektaşlarımızı kurultayımıza delege 
olarak katılmaları için davet ettik.

Ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde diğer 
kurumlara da yayılarak benzer biçimde 
devam edecektir.

TMMOB  HKMO  Mart 2013

Kurultaya Davet İçin Kurum Ziyaretleri Yapılıyor



HKMO Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Toplantıları Yapıldı
02.03.2013 tarihinde HKMO Genel Merkez 
Binamızda, HKMO Onur Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.
Aynı gün Odamız Denetleme Kurulu 
Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantı 
ile Odamızın denetlemesi yapılmıştır.
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14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 5. Yürütme 
Kurulu toplantısı 26.01.2013 tarihinde, HKMO Genel Saymanı 
ve Kurultay Saymanı Hüseyin Altun, HKMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Önder Serkan Atagün, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı 
Çetin Cömert, Kurultay Sekreteri Ayhan Erdoğan ve Yürütme 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla HKMO Trabzon Şube binamızda 
gerçekleştirildi.

Toplantıda kurultay hazırlıkları değerlendirilerek, Yürütme 
Kurulu Üyelerinin süreç ile ilgili görüş ve önerileri alındı.

14.  TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE 
TEKNİK KURULTAYI 5. YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB  HKMO  Ocak 2013

TMMOB  HKMO  Mart 2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE 
FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 
BAŞKANI’NA ZİYARET

07.02.2013 tarihinde Oda Başkanımız Ertuğrul CANDAŞ Bülent 
Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nu makamında 
ziyaret etmiştir. 

Bu ziyarete eski Zonguldak Kadastro Müdürü Mehmet Karagöz, 
Doç. Dr. Çetin Mekik, Yrd. Doç. Dr. Eray Köksal, Zonguldak 
Bölge Temsilciliği II. Başkanı Kenan Köse ve üyemiz Mercan 
Hacısalihoğlu katıldılar. Toplantıda Odamız ile bölümümüz 
arasındaki ilişkiler, mesleki sorunlar, Oda-üye ilişkileri, 
ileride yapılacak bilimsel etkinlikler gibi konularda karşılıklı 
bilgilendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Zonguldak ilinde gerçekleştirilen TUJK 2012 
etkinliğindeki katkılarından dolayı Sayın Mehmet Karagöz’e 
plaketi verildi. TMMOB  HKMO  Şubat 2013



Malatya İl Temsilciliğimize 
bağlı il ve ilçe 
temsilcileriyle 08 Mart 

2013 Cuma günü Malatya İl 
Temsilciliği’nde temsilcilik 
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Odamız Genel Sekreteri 
Mustafa Erdoğan, Odamız 
Genel Saymanı Hüseyin Altun, 
Genel Merkez Teknik Personeli 
Seda Birgin, Malatya Temsilcisi 
Şükrettin Güldaş ile Malatya, 
Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin 
Temsilcileri ve Mesleki Denetim 
Görevlileri katıldılar.

Genel Sekreterimiz Mustafa 
Erdoğan, Oda faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yaptıktan 

Diyarbakır Şubemize bağlı 
il ve ilçe temsilcileriyle 
09 Mart 2013 Cumartesi 

günü saat 10.00’da Diyarbakır 
Şubemizde temsilcilik toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantıya Odamız Genel 
Sekreteri Mustafa Erdoğan, 
Odamız Genel Saymanı Hüseyin 
Altun, Genel Merkez Teknik 
Personeli Seda Birgin, Diyarbakır 
Şube Başkanı Hüseyin Kırşan, 

Diyarbakır Şube Saymanı Can 
Deniz Akdemir, Diyarbakır Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Volkan 
Yılmaz Erdoğmuş ile Diyarbakır 
ve Diyarbakır’a bağlı il ve ilçe 
Temsilcileri ve Mesleki Denetim 
Görevlileri katıldı.

Genel Sekreterimiz Mustafa 
Erdoğan, Oda çalışmaları, Oda-
Şube-Temsilcilik-Üye ilişkileri, 
meslek alanımıza yönelik son 
dönemdeki gelişmeler ile ülke 

gündemine ilişkin birçok konuda 
değerlendirmede bulundu. 
Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin 
Kırşan, Şube faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Genel 
Saymanımız Hüseyin Altun, 
mesleki denetim faaliyetlerine, 
mesleki denetimde karşılaşılan 
sorunlara yönelik açıklamalarda 
bulundu. Daha sonra Temsilci 
ve Mesleki Denetim Görevlileri 
düşüncelerini ve yaşadıkları 

sıkıntıları Oda Yöneticileriyle 
paylaştılar.

Toplantıda mesleki denetim 
konusunda yaşanan sorunların 
çözüme kavuşturulması gerektiği 
vurgulanarak, katkı ve öneriler 
gündeme getirildi. Verimli 
geçen toplantıda uygulamaya 
yönelik Şube çalışmaları 
hakkında bilgilendirme ve 
değerlendirmelerde bulunularak 
bilgi paylaşımı yapıldı.

Diyarbakır Şubemize bağlı il ve ilçe temsilcileriyle 09 Mart 
2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Diyarbakır Şubemizde 
temsilcilik toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Şubemizde Temsilcilik 
Toplantısı Yapıldı

Malatya İl Temsilciliğimize bağlı İl ve İlçe Temsilcileriyle 08 Mart 2013 Cuma günü 
temsilcilik toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya İl Temsilciliği’nde Temsilcilik Toplantısı Gerçekleştirildi

sonra, meslek alanımıza yönelik 
son dönemdeki gelişmeler ile 
ülke gündemine ilişkin birçok 
konuda değerlendirmede 
bulundu. Genel Saymanımız 
Hüseyin Altun, mesleki 
denetim faaliyetlerine, mesleki 
denetimde karşılaşılan sorunlara 
yönelik açıklamalarda bulundu. 
Daha sonra Temsilci ve Mesleki 
Denetim Görevlileri düşüncelerini 
ve yaşadıkları sıkıntıları Oda 
Yöneticileriyle paylaştılar.

Toplantıda mesleki denetim 
konusunda yaşanan sorunların 
çözüme kavuşturulması gerektiği 
vurgulanarak, çözüm önerilerinde 
bulunuldu.
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İzmir Şube Eski Başkanımız S. Selçuk Savcı Ziyaret Edildi
İzmir Belediyesi personeline yönelik 
operasyon kapsamında açılan davada, 
önce tutuklu yargılanmasına sonra 
evinde “gözetim altında” tutulmasına 
karar verilen, 25.01.2013 tarihinde 
özgürlüğüne kavuşan, İzmir Şube Eski 
Başkanımız S. Selçuk Savcı, TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten 
ve Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan 
tarafından ziyaret edildi.

İzmir Şube Binamızda gerçekleşen ziyarete, 
İzmir Şube Başkanımız Servet Alabalık, İzmir 
Şube II. Başkanımız Yılmaz Şahin, İzmir 
Şube Yazmanımız İbrahim Aykol, İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Tevfik 
Yüksel, Ömer Güngörmüş ve üyemiz İbrahim 
Çimen katıldı.

İnsandan ve emekten yana tavırlarıyla, 
mütevaziliği ve iyiliği ile bizlere örnek olan 
S. Selçuk Savcı’ya bir kez daha “Aramıza 
Hoşgeldin” diyoruz.

Aramıza Hoşgeldin

TMMOB  HKMO  Ocak 2013

TMMOB  HKMO  Ocak 2013

Genç Harita Mühendisleri Komisyonumuzca 
düzenlenen “Yeni yıla merhaba” kahvaltısı 
genç meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Kahvaltıya, genç meslektaşlarımızın yanısıra 
Oda Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan 
da katılarak, Oda çalışmaları, Oda-Üye 
ilişkileri ve meslek alanlarımıza yönelik son 
dönemdeki gelişmeler ile ülke gündemine 
ilişkin birçok konuda bilgilendirmelerde 
bulundu. Kahvaltıda meslek hayatına yeni 
atılmış genç meslektaşlarımız birbirleriyle 
tanışma ve sohbet etme fırsatı buldular. 

Sohbetin ilerleyen saatlerinde Komisyon 
Üyeleri Komisyonun kuruluş amacı, işleyişi, 
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirecek olan 
eğitimler, sosyal aktiviteler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. TMMOB ‘nin 
örgütsel işleyişine, TMMOB bünyesindeki 
Odamızın birimlerine ve Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu‘nun bu yapının 
içerisindeki işlevine değinildi.  

Güzel sohbet ortamında gerçekleşen 
etkinliğe katılım sağlayan tüm genç 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyor ve iş 
hayatlarında başarılar diliyoruz.

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
“Yeni Yıla Merhaba” Kahvaltısı

13 Ocak 2013 tarihinde genç 
meslektaşlarımızla “Yeni Yıla 
Merhaba” kahvaltısında bir 
araya geldik.



Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız.

Nazım Hikmet Ran

8 Mart
Dünya Kadınlar Günü 

Kutlu Olsun
 İlkel komünal toplum, sınıfların 

ve sömürünün olmadığı bir toplumsal 
sistemdi. Bu toplumsal sistemde esas olan 
“anaerkillik” idi. Kadının toplumda önemli 
bir yeri ve saygınlığı söz konusuydu. Öyle ki 
soyağacı kadınlara göre şekilleniyordu.

Fakat üretim tekniğindeki gelişmelerle 
üretim, ağırlıklı olarak kol gücüne dayalı 
hale gelmiş ve erkek ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Üretim sürecindeki yerini 
kaybeden kadın, yönetimdeki yerini de 
erkeğe devretmek zorunda kalmıştır. Üretim 
sürecinin dışına düşen kadın, giderek 
eve hapsolmuş, analık, doğanın kadına 
verdiği üstünlükken, onu eve hapsederek 
köleleştiren ayakbağı haline gelmiştir. Ev 
köleliği kadını ikinci, üçüncü sınıf insan 
konumuna düşürmüş, ekonomik anlamda 
erkeğe bağlanan kadının toplumsal misyonu 
çocuk bakmak, ev işlerini yapmak, kocasına 
hizmet etmek olarak biçimlenmiştir.

Kadın baskı altına alınıp fiziki ve zihni tüm 
yetenekleri köreltilmiş, din, kültür, yasalar, 
gelenek ve görenekler, gerici değerler ve 
önyargılarla aşağılanıp ezilmiştir. Eve 
hapsolma, eğitimsizliği de paralelinde 
getirmiş, eğitimsizlik ise kadın sömürüsünü 
kolaylaştırmıştır.

Üretimden dışlanan kadına toplumsal 

üretimin kapılarını, ucuz emeğe ihtiyaç 
duyan kapitalizm açmış, kadınları kitlesel 
bir biçimde üretime katmıştır. Ancak 
kadın sorununun çözümünü ekonomik 
bağımsızlıkla sınırlamak yanılgıdır. Kapitalist 
sistemde çalışan kadının, evin geçimini 
tamamiyle üstlense bile özgürleşerek 
erkekle eşit toplumsal konum kazandığını 
söylemek yanlıştır.

Kapitalizm bir yandan kadını ucuz emek gücü 
olarak sömürürken diğer yandan bir tüketim 
nesnesi olarak kullanmış, maddi ve manevi 
olarak ezmiş, insanlık dışı çalışma koşullarına 
mahkum etmiştir. 1857 yılı 8 Martında 
Amerika’da böyle koşullara baş kaldıran 
kadınlar, 8 Martın Uluslararası Kadınlar Günü 
olarak kutlanmasına neden olan kapitalist 
düzene karşı mücadelenin en güzel örneğini 
vermişlerdir. Yine 8 Mart 1886’da tekstil işçisi 
kadınların “Eşit İşe, Eşit Ücret”, sendikalaşma 
ve oy hakkı için başlattıkları mücadele polis 
tarafından kana boğulmuştur.

1910 yılında Kopenhang’da II. Enternasyonale 
bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
2. Konferansı’nda, Alman işçi hareketi 
önderlerinden Klara Zetkin’in önerisiyle, 
Amerika’da 8 Martta grev esnasında çıkarılan 
yangında ölen kadın işçilerin anısına, bu 
günün “Uluslararası Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmasına karar verilmiştir.

Süreç içinde kadının özgürleşmesi yolunda 
son derece önemli adımlar atılmış ancak 
tam da ataerkil kültür ve alışkanlıklar yeterli 
bir mücadeleye konu edilemediği, çok 
özel bir tarzda savaşılmadığı için, kadının 
erkekten sonra olma konumunu aşmada 
alınan mesafe tatmin edici değildir. İşçi ve 
emekçi kadınla erkeğin sınıfsal temelde 
birleşerek, özel mülkiyet ve sömürüye dayalı 
kapitalist düzene karşı mücadelesi, kadının 
tam kurtuluşunun tek gerçek olanağı olduğu 
unutulmamalıdır.

Bugünün toplumunda kadının, burjuva 
özgürlüğü ve eşitliği sınırları içinde, herşeye 
rağmen kazandığı bazı temel medeni, politik 
ve sosyal haklar mevcuttur. Modern burjuva 
toplumunda kadının herşeye rağmen 
elde ettiği haklar ona toplum tarafından 
sunulmamış aksine zorlu ve uzun yıllar 
süren mücadelelerle elde edilmiştir.

8 Martları anlamak ve anlamlandırmak 
kadını eğitici, örgütleyici ve seferber edici 
çabalara yanıt vermektir. Bu sebepten 
ötürü kadın sadece senede bir gün, 8 
Marttan 8 Marta anımsanmamalı, kadının 
kurtuluşunun erkeğin de kurtuluşu olacağı 
unutulmamalı, mücadele her an her alanda 
ete ve kemiğe büründürülmelidir.

Her gününüz Kadın Günü olsun!  
Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun!
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Konya Şubemiz tarafından 14 Mart 2013 
tarihinde Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Eğitiminde 40. Yıl Etkinliği 
ve Meslekte 25 ve 40 yılını dolduran 
üyelerimize plaket töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici, 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, Genel Merkez Yönetim Kurulu 
adına 2. Başkan Hacı Hasan Tuzcu ve 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce, Harita Genel 
Komutan Vekili Dr. Müh. Alb. Onur Lenk, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri 
Özten, Selçuk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Fatih Yılmaz yaptı.

HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız konuşmasında, Selçuk 
Üniversitesi’nin 40 yıllık eğitim ve 
öğretiminin 35 yılını yaşamış olmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade etti. Yıldız, 40 
yılda meslek alanında ve dünyada büyük 
gelişmeler yaşandığını, buna paralel 

olarak da eğitim ve öğretim planlarının 
teknolojik gelişmelere ve uygulamalara 
uygun hale getirilmesini ve küreselleşen 
dünyada ortak bir paydada buluşabilmek 
için eğitimin akredite olması gibi süreçlerin 
zorunluluğunu dile getirdi. Konuşmasını 
katılım sağlayan ve destek veren herkese 
teşekkürlerini ileterek tamamladı.

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu ise Selçuk 
Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliği 
Bölümünün 40. yılını kutladığını, bölümün 
gelişimi süresince destek veren hocalara 
teşekkür ettiğini belirtti. Tuzcu Kentsel 
Dönüşüme de değinerek, kentlerdeki 
sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlara cevap 
veren stratejiler geliştirilebilmesinde, kentsel 
dönüşüm süreçlerinde rol alan tüm aktörlere 
büyük sorumluluklar düştüğünü, bu süreç 
içerisinde parçacı yaklaşımlara, rant amaçlı 
uygulamalara asla yer verilmemesi ve 
tamamıyla şeffaf olunması gerektiğini ve 
kent ve kentleşme sürecinde Harita Kadastro 
Mühendislerinin en etkili organlardan biri 
olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nün 

kuruluşunda ve eğitim süresince destek 
veren hocalara plaket takdim edildi. 

Daha sonra Prof. Dr. Hüseyin Erkan 
tarafından yapılan panelde Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği kuruluşu 
ve gelişimi konusunda değerli hocalarımız 
Öğr. Gör. Mehmet Gürler, Prof. Dr. Hayrettin 
Gürbüz, Davut Koyuncu, Prof. Dr. Cevat İnal, 
Mehmet Zeki Adlı, İlhan Ekincioğlu ve Arif 
Delikanlı birer konuşma gerçekleştirdiler.

Öğleden sonra gerçekleştirilen, oturum 
başkanlığını Prof. Dr. N. Enver Ülger’in yaptığı, 
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünün kuruluşu ve gelişimi konulu 
panelde Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, A. Burak 
Keser, Semih Turhan ve Özdemir Sönmez 
konuşma yaptılar. Panelin ikinci bölümünde 
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm gündeminin 
Harita Kadastro Tapu Sektörü bakımından 
fırsatlar ve öneriler, Türkiye’de Harita/
Geomatik Mühendisliği eğitim ve öğretiminde 
yaşanan ve değişimler ve akreditasyon 
konuları üzerine sunumlar yapıldı. 

Panelin ardından aynı akşam gerçekleştirilen 
törenle meslekte 25 ve 40 yılını dolduran 
üyelerimize plaket takdim edildi.

Konya Şubemiz Tarafından Gerçekleştirilen Etkinliğe 
Katılım Sağlandı

TMMOB  HKMO  Mart 2013
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11-13 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan, sekretaryalığı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen 4. TMMOB CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemleri) Kongresi’nin 1. Düzenleme Kurulu toplantısı, düzenleme kurulu üyelerinin 
katılımıyla 2 Mart 2013 Cumartesi günü Ankara HKMO MİSEM (Meslekiçi Sürekli Eğitim 
Merkezi), Haldun Özen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç tarafından 
yapılan Düzenleme Kurulu toplantısı, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş’ın 
konuşması ile devam etti. CBS Kongresi hakkında hazırlanan sunum ile kongrenin 
yeri, tarihi, sloganı, ana teması, afişi ve bütçesi üzerine görüşüldükten sonra genel 
görüş ve öneriler alınarak toplantı sona erdi.

Yürütücülüğünü Yaptığımız 4. CBS Kongresi 1. Düzenleme 
Kurulu Toplantısı
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HKMO Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, HKMO Örgütlenme Sekreteri 
Burak Kukul, HKMO İstanbul Şube Saymanı Ali Hasan Bakır, HKMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yıldırım, Turgay Erkan 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi‘nden 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını HKMO 
Öğrenci Birliği Başkanı Umut Koca yaptı.

Umut Koca yaptığı konuşmada “toplumsal sorunların bireysel 
mücadele yerine toplumsal mücadeleyle çözüleceğini, toplumsal 
mücadelenin de örgütlülükle sağlanacağını” belirtti.

Öğrenciler etkinlik boyunca, kendi aralarında oluşturduğu tiyatro, 
sinema, müzik, forum, şiir, fotoğraf ve halk oyunları atölyeleri 
çalışmalarını sergiledi ve sunumlarını gerçekleştirdiler.

İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayına Katıldık

İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı‘nın altıncısı “Paylaşarak bugüne, dayanışarak 
yarına...” temasıyla 14-17 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul‘da gerçekleştirildi.
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HKMO TRABZON ŞUBEMİZ 
ZİYARET EDİLDİ

HKMO Genel Saymanı Hüseyin Altun, 
HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak 
Kukul ve HKMO Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Önder Serkan Atagün, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Trabzon Şubemize kayıtlı 
üyelerimizle 26.01.2013 tarihinde, 
Trabzon Şube binamızda, Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Oda süreçlerinin değerlendirildiği bir 
toplantı gerçekleştirdi.

TMMOB  HKMO  Ocak 2013
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Şeyda Işık Yaşıyor
Sayın Üyelerimiz,

Uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 26.11.2012 tarihinde aramızdan 
ayrılan, Odamızın İdari İşler Şube Müdürü Şeyda Işık’ın, Odamıza verdiği 
hizmetler karşılığında adının yaşatılması amacıyla Sümer 1. Sok. 12/10 nolu 
dairemizin toplantı salonuna “Şeyda Işık Toplantı Salonu” ismi verilmiştir.

Genç Harita Mühendisleri Komisyonunca CAD 
Programı Eğitimi
Genç Meslektaşlarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda, Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu tarafından Eğitim Etkinlikleri 
kapsamında “Bentley Microstation V8i” 
Eğitimi verildi. Eğitime yoğun bir talebin 
olması nedeniyle 30 kişilik iki eğitim 
grubu oluşturuldu. 14 - 17 Şubat 2013 
tarihleri arasında HKMO MİSEM salonunda 
gerçekleştirilen eğitimde; programın çalışma 
prensipleri, 2 ve 3 boyutlu temel çizim 
teknikleri ve komutlar, koordinat sistemleri 
ve dönüşümler, raster dosyaların işlenmesi ve 
dönüşümü, çıktılama işlemleri ve Google Earth 

entegrasyonu gibi birçok konu uygulamalı 
olarak anlatıldı.

2. katılımcı grubu için eğitim 14-18 Mart 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birçok 
farklı illerden gelerek eğitime katılan genç 
meslektaşlarımıza katılım belgeleri ileri bir 
tarihte verilecektir. Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonunun Eğitim etkinlikleri farklı 
illerde devam edecektir. Katılım sağlayan ve 
destek veren tüm genç meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyor, meslek hayatlarında 
başarılar diliyoruz.
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Erdal Akdağ
24 Temmuz 1934 tarihinde Merzifon’da, 
Bedriye ve Mustafa Akdağ’ın beş 
çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 
İlkokulu ve ortaokulu Merzifon’da 
tamamladı. 1954’te Tapu ve Kadastro 
Meslek Lisesi’nden ve 1958’de Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Türkiye’nin her yerinde dolu dolu iş 
yaşamı olmakla birlikte Odada çeşitli 
görevlerde yer aldı. Oda 29. Dönem 
Yönetim Kurulu Genel Başkanlığı’nı 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Oldukça köklü bir tarihe sahip bir 
kent ortamı olan Merzifon da doğup 
büyümüşsünüz, biraz anlatır mısınız ?

M.Ö. 700 yılında kurulmuş. İsmi de o 
zamandan kalmadır. 1934 yılında bu kentte 
doğdum. Çocukluğumdan, Ziya Paşa 
tarafından yapılmış saat kulemizi, Hükümet 
Tabipliği Binası’nı anımsıyorum hemen. 
İkinci Viyana Kuşatması’nın Komutanı 
Karamustafa Paşa’nın yaptığı çarşı, o çarşıya 
Bedesten derdik; İstanbul’daki Kapalı 
Çarşı’nın küçültülmüş şeklidir. Sonra Çelebi 
Sultan Medresesi... Bugün belediye binası 
olan Karamustafa Paşa İlkokulu 1913’de 
İngiliz işgal kuvvetlerinin karargahıymış. 
Fransız Koleji varmış, sonradan Amerikan 
Koleji yapıldı. Merzifon’da iki tane kilise 
vardı. Halen  sinema olarak kullanılıyor.

O zamanlar Merzifon’un nüfusu 35 bin, 15 
bini de Ermeni idi. Babamın diğer üç kardeşi 
ile birlikte kundura dükkanı vardı. Zengin 
bir esnaftı. Üç kardeşin yanında 19 kalfanın 
çalıştığı büyük bir atölye. Körüklü çizmeler 
yapıp Çorum, Samsun gibi çevre illerin tüm 
çizme ihtiyacını karşılıyorlardı. Ayakkabı 
imalatını Ermenilerden öğrenmişler. O 
zamanlar erkekler uzun süreli askere gittikleri 
için doğru düzgün sanatla uğraşabilen yoktu. 
O yüzden Ermeniler Türklere göre sanatta 
ileri olmuşlar. Babamın 90 yaşında olan 
Tevfik Usta dediğimiz bir ustası vardı. Bana 
her hafta üç dört Ermeni cenazesi mezarlığa 
defnedildiğini anlatırdı. Şaşardık, her hafta 
bu kadar Ermeni ölüyor ama nüfusta hiç 
azalmıyorlar diye. Sonra öğrendik ki o 
mezarlardan silah ve cephane çıkmış.

Annem ev hanımıydı, hem de iyi bir 
dokumacıydı. Merzifon’da harp yıllarında 
hanımların hepsi tezgâhlarda dokuma 
yaparak aileye katkıda bulunuyorlardı.

1900 yılında rüştiye olarak hizmet eden 
bir bina 1926-1927 eğitim öğretim yılında 
İstiklal İlkokulu adını almış. Böyle bir okulda 
eğitime başladım.

Ben ilkokula bir yaş geç gittim. Çok ufak 
tefektim ve zayıftım, babam göndermedi.  
Sekiz yaşında okula başladım. Okula 
başlamadan önce eski ve yeni Türkçe 
okuma-yazmayı ve çarpım tablosunu 
biliyordum. İlkokulda kooperatifçilik yaptım. 
Simit, kâğıt, kalem, defter, kitap, alfabe 
satardım. Her sabah okula giderken fırına 
uğrar, yüz tane simit alırdım. Bayağı ağır 
olurdu. Teneffüslerde ve öğlen vakti o 
simitlerin hepsini satardım.
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1953, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, 
Fuat Aksu, Arif Delikanlı ile birlikte1953, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 3. Sınıf Arkadaşlarıyla birlikte

Şubat-1947 Merzifon/Amasya İstiklal Okulu, Sınıf Arkadaşlarıyla

Hepinizin bildiği gibi ben “r”leri 
söyleyemiyorum, bu eksikliğim beni hayatta 
daha başarılı olmaya itti. Açığımı kapatmak 
için derslerime çok iyi çalışırdım. Ortaokulda 
da -övünmek gibi olmasın- zehir gibi 
çocuktum. 15 tane matematik dersinden de 
10’um vardı, yani 15 imtihanın hepsinden 
de 10 almışım, 9 yok. Üç kanaat dönemi 
vardı bizim zamanımızda. Bir iftihar tablosu 
vardı. Oraya başarılı öğrencilerin fotoğrafları 
asılırdı. Benim fotoğrafım oradan hiç 
inmedi, dokuz kanaat iftiharla geçtim. Bu 
nedenle Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’ne 
imtihansız kabul edildim.

Kadastro Lisesi’ne nasıl gittiniz?

Ben leyli meccani deriz, sizin anlayacağınız 
lisanda parasız yatılı okul imtihanına girdim. 

Amasya’dan iki kişi kazandık. Okul Yozgat’ta 
ama. O zamanlar abimle mektuplaşıyorduk, 
sen gel Tapu Kadastro Okulu’na gir, dedi. 
Fakat ben istemedim, gitmem, dedim. Abim, 
bana sürpriz yaparak, benim üç kanaat 
iftiharla geçtiğim belge ve diplomamın bir 
suretini okuldan hazırlattı ve Tapu Kadastro 
Okulu’na kaydettirdi.

Aslında biliyordum kadastroyu. Ortaokulda 
iki sınıf vardı. Biri İngilizce, biri Fransızca 
okuyor. İngilizce okuyan sınıf, kızların olduğu 
sınıf, ben Fransızca okuyorum. “Fransa’da 
Kadastro” adlı bir okuma parçası vardı. 
O parçayı ezberlemiştim. Kadastro nasıl 
yapılıyor, onu tarif etmişti. Şöyle ölçülüyor, 
böyle ölçülüyor. ilk defa orada öğrendiğim 
için Kadastro deyince yabancı gelmedi bana.

Oradan üniversiteye nasıl geçtiniz?

İki imtihanla üniversiteye geçiş 
yapabiliyorduk. Birincisi, test usulü imtihandı.  
100 tane matematik sorusu için 40 dakika 
süre vermişlerdi. Ben de 100 sorudan 94’ünü 
çözdüm. İkinci imtihan ise Çizimsel Resim ve 
Teknik Resim derslerinden oluşuyordu.

Türkiye’de bir tane Harita Bölümü vardı, o 
da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde idi.  Seksen 
iki kişilik kontenjanı vardı. Sınavı geçerek 
üniversiteye başvurdum.  Ayhan Kalyoncu da 
benimle birlikte üniversiteyi kazandı. 

Peki seksen iki kişiden kaç kişi mezun 
oldu?

O sene, ikinci sınıfa yirmialtı kişi geçtik. 
Mezun olan kişi sayısı ise otuz iki kişi 
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1954, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Arkadaşlarıyla

idi. Dersler zordu. Günde sekiz saat ders 
yapıyorduk. Sekiz saat matematiğe dayalı 
ders görünce ne oluyor, biliyor musun? 
Kafan ambale oluyor. Çok açık söylüyorum. 
Benim gibi sekiz saatlik dersin sekizine 
gitmeyip de arada kaytaranlar başarılı 
oluyordu. Biz üç kişi bir evde kalıyorduk, 
paylaşıyorduk dersleri. Derslere ait kitap 
olmadığı için, mutlaka içimizden biri bir 
derse girip not tutuyordu.

Ben her sene on beş gün geç başlardım 
okula. Çünkü yazları staj adı altında 
çalışırdım, para kazanırdım. 

Okul bitti mezun oldunuz...

Evet, ben 1957’de mezun oldum. Maddi 
durumumuz iyi değildi. Babam sanatı 
falan bırakmıştı. Aileme yardımcı olmak 
mecburiyetindeydim. Fakat altı sene Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden, beş sene de Tapu 
ve Kadastro Meslek Lisesi’nden on bir sene 
mecburi hizmetim vardı. Mecburi hizmeti 
ödemeye kalksan da 16.780 lira idi. 

Peki, ne yaptınız?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 
çalışmam lazım ama maaşı 250 lira. Başka 
bir yerde çalışırsam, mecburi hizmet bedelini 
ödeyecektim. Ancak Karayolları’nda veya 
Devlet Su İşleri’nde çalışırsam, 1.350 lira. 
Hele de doğu illerine gittiğimde, alacağım 
para 2000 lirayı geçecekti. Onun için ne 
yaptım? İzin almak için bakanla görüşmem 
lazım. Özel Kalem Müdürlüğü’ne gidiyorum, 
beni bakanla görüştür diyorum, bakan 
meşgul, diyor. Tam 40 gün boyunca her gün 
sabah 09.00’da gittim oraya. 40. günün 
sonunda Özel Kalem Müdürü benden bıktı 
ve saat 17.30’da, seni görüştüreceğim, 
dedi.  Girdim içeri, esmer, tombiş bir adamdı 
Bakan Celal Yardımcı. Ne istiyorsun evladım, 
niye geldin, dedi. “Sayın Bakanım evvela 
Özel Kalem Müdürünüz beni seninle tam 
kırk gün görüştürmedi, şikâyet ediyorum.” 
dedim. “Ne istiyorsun” dedi. ”Efendim, 
ben Kadastro Lisesi’nden 5 yıl, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden de 6 yıl, toplam 11 yıl 
mecburi hizmetim var. Ben bu kurumdan 
ayrılmak istemiyorum, ama başka 
teşkilatlarda çalışırsam, 2000 lira alacağım. 
Benim babam 65 yaşına geldi çalışamıyor.
Sizden bir yıllık izin istiyorum.” “Git söyle, 

yazsınlar.” dedi. Saat 18.00 olmuş. O yüzden 
Genel Müdürü aramasını rica ettim. Aradı ve 
bana bir sene izin vermelerini söyledi. Ertesi 
sabah Devlet Su İşleri’ne gittim.

Süleyman Demirel, o zamanlar otuz beş 
yaşında ve Devlet Su İşleri’nin en genç 
Genel Müdürü. Sekreterine harita mühendisi 
olduğumu ve genel müdür ile görüşmek 
istediğimi söyleyince, bana: ”Gel, hemen 
görüştürelim.” dedi. Demirel’in odasına 
aldılar beni.

Demirel, Ne istiyordun, diye sordu sert sert. 
Ben de böyle davranışlara hiç alışık değilim. 
“Ben harita mühendisiyim de, kurumunuzda 
çalışmak istiyorum.” dedim. “Tamam. Yazı 
işlerine git istediğin yere tayinini yapsınlar.” 
dedi. Kendi kendime ben bu adamla 
çalışamam, dedim. Çıktım oradan ve doğru 
Karayolları Genel Müdürlüğüne gittim. Orada 
genel müdüre falan değil, doğrudan Etüt 
Proje Dairesi Başkanı’na gittim. Ben sizde 
çalışacağım, dedim, Hemen dedi, bir telefon 
etti ve o gün Samsun’a tayinim yapıldı. 
Samsun Karayolları’nda bir buçuk sene 
çalıştım.

Piraziz’den başlardı bizim bölge ve 
Sungurlu’da biterdi. Yolun tümünün 
aplikasyonunu ve kamulaştırmasını ben 
yaptım.

Etüt Proje Şefi, 1953 İnşaat Bölümü mezunu 
bir abimiz. Etüt Proje Şefimiz İrfan Bey, 

Kamulaştırma Müdürü ve beni, Ünye’de 
kamulaştırma yapacağımız yere götürürken 
yolda ikisi, hukuki bir meseleyle ilgili 
münakaşa ediyorlardı. Ben ukalalık yaptım ve 
dedim ki; “o iş öyle olmaz, yanlış.” Dört sene 
gayrimenkul hukuku okuduğumu söyledim. 
İrfan Bey: “O zaman Erdal’a bir ekip kuralım, 
hukuk işlerine yardımcı olsun.” dedi.

Bana merkezde bir ekip kurdular ve Samsun 
şehir içi geçişini yapamadıklarını söylediler. 
Ben daha önce staj bahanesiyle sekiz ay 
Samsun’da çalıştığım için bütün bölgeyi 
avucumun içi gibi biliyordum. Kadastro 
haritaları 500 ölçekli olduğu için benim bu 
işin içinden çıkamayacağımı iddia ettiler. 
Yapabileceğimi söyledim.

Bölge Müdürü, bakım şefi, yapım şefi dahil 
hepsini Samsun’nun çıkışına kadar araba 
ile götürdüm. “Dilediğiniz yerden hattın 
binadan olan mesafesini ölçeceksiniz, 5 
cm hatayı aşan bir tane bulursanız, ben 
bu mesleği bırakırım.” dedim. O kadar 
iddialıyım ben, Merzifonluyum ya, inatçıyım 
da. Samsun’un tamamını bir gün boyunca 
dolaştık. Dolayısıyla orada büyük sükse 
yaptık. O sıralar nişanlıydım ve bir an evvel 
askerliğimi yapmam gerekiyordu.

1958 yılının sonunda  Yedek Subay İstihkam 
Okulu’na gittim, Yedek Subay İstihkam 
Okulu’nda altı ay kadar kaldık. Daha sonra 
Harita Genel Müdürlüğüne atandım.
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1962’de Türkiye’nin ilk teknik 
elemanları sendikasını 
kurmuştum. Sendikaya 
inanırdım, Kemal Saral diye 
Karadenizli bir kardeşim 
vardı; iki deli bir araya geldik, 
sendika kurduk.

1959, Eşi Aysel Hanım ile birlikte

1959, Yedek Subay İstihkam Okulu

1979, Ankara, İmar ve İskan Bakanlığı, 
Erdoğan Karadağ ve Nihat Başoğlu ile birlikte

60 ihtilalinde teğmendim, evlenmiştim ve 
eşim hamileydi. İhtilalin yapılacağı tarihi 
biliyordum.  Harita Genel Müdürlüğü’nde 
sürekli toplantılar yapılıyordu. İhtilal 
tarihinde orada bulunmamak için izin aldım 
ve Merzifon’a gittim. 

Sonuçta Merzifon’dayken ihtilal oldu. 
Beni çağırırlar diye tahmin ettim, fakat 
çağırmadılar. 

Peki askerliği bitirince ne yaptınız?

Ben askerdeyken, Tapu ve Kadastro’dan 
benim kefillerime ve bana evraklar 
yağmaya başladı. Bir yıllık iznimi dolduralı 

çok olmuştu ve beni çağırıyorlardı. Tapu 
Kadastro’da Fotogrametri, Kıymetlendirme 
Şubesi’nde çalışmaya başladım. Üç vardiya 
çalışırdık ve ben vardiya şefiydim. Üç 
vardiyanın üçünde de çalıştığımız günleri 
bilirim.  Yeni evliyim o zamanlar.

1962’de Türkiye’nin ilk teknik elemanları 
sendikasını kurmuştum. Sendikaya 
inanırdım, Kemal Saral diye Karadenizli 
bir kardeşim vardı; iki deli bir araya geldik, 
sendika kurduk. Çalıştığım Kıymetlendirme 
Şubesi yüz yirmi iki kişiydi. 

Hepsini sendika üyesi yaptınız mı?

Yalnızca erkekleri yaptık, hanımlar başımız 
belaya girer, diye istemediler. Operatör 
değildi hanımlar, hepsi yardımcı. Nirengi 
Şubesi’ndekileri de üye yaptık. Nirengi 
Şubesi’nde Ayhan Kalyoncu vardı. O 
memur sendikasında çalıştı, ben de işçi 
sendikasında. O zamanlarda, Memur 
Sendikasından işçi olanları yani yevmiyeli 
çalışanları da bizim sendikaya üye yaptık. Bu 
nedenle elli sekiz kişi oldu yüz yirmi kişi. Sayı 
arttı, güçlendik.

Dolayısıyla, o zamanki Genel Müdür Galip 
Esmer abimiz, Genel Müdürlükle işbirliği 
içinde hepimizi tayin etti.  

Mahmut Şatır abimiz, o zaman daire başkan 
yardımcısıydı, İzmir’e baş mühendis olarak 
tayin oldu. Tüm sendikalılar birbiri ile temas 
etmeyecek şekilde tayin oldular; Erzurum, 
Hatay... Ben de Samsun’a tayin edildim. 
Ama üçünün de tayinini tebellüğ ettirdiler, 
bana bildirmediler. Bir beni tayin edemediler. 
Neden edemediler?

1967 senesinde Tapu Kadastro’ya on yedi 
tane birinci sınıf değerlendirme aleti temin 
etmiştim. Çalışanlar bunu bildikleri için benim 
gitmemi istemiyorlardı, boykot edeceklerini ve 
aletleri tahrip edeceklerini söylüyorlardı.

Ancak bu teşkilatta artık çalışmak 
istemiyordum. Bu kadar emek verdim ve 
emeğin karşılığı bu olmamalıydı, dedim. 
Ayrılmaya niyet ettim. Ayrılmamı engellemek 
için, beni Almanya seyahatine gönderdiler.

1968’e kadar Tapu Kadastro’da çalıştım. Ne 
zaman ki, Tapu Kadastro’da istenmeyen adam 
olduk, ayrılmak mecburiyetinde kaldım. 

Sınıf arkadaşım, rahmetli Sabit Yanıkoğlu 
İmar İskan Bakanlığı’nda, Mesken ve 
Konut Yönetimi Gecekondu Kamulaştırma 
Dairesinin Başkanıydı. Sabit, orada çalışmam 
için bana ısrar etti ve beni Şuyulandırma 
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1985, HKMO Yönetim Kurulu ile Birlikte, (YK Muhasip Üyesi)

Şubat-1989, 2. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı (Oturum Başkanı)

Nisan-2005, Devrim Apartmanının 
Arka Bahçesi

Şube Müdürü yaptılar. Şuyulandırma 
ne demek? Hisselendirme, yani imar 
uygulaması demek. Daha sonra Başkan 
Yardımcısı, Sabit hastalanınca da aynı yerin 
Daire Başkanı oldum.

Gecekondularla tanıştınız yani?

Gecekondularla tanışmadım, haşır neşir 
oldum. Bir çok yere konut inşa ettirdim ve 
bir çok yerin kamulaştırmasını yaptırdım. 
Telsizlerde İşçi Blokları diye anılan yirmi 
tane İmar İskân Bakanlığı’nın bloklarının 
inşası, Çankaya’da, Gazeteciler Sitesi’nin 
yanında ikiyüz tane konut inşası... 
Gazeteciler sitesinin mülkiyeti belediye, 
hazine ve şahıslara aitti. Buranın mülkiyetini 
ben çözdüm, fakat burayı gazetecilere 
vermeye kalktılar.  Ben de İmar İskan 
Bakanlığına rest çektim. Burayı gazetecilere 
verdirmedim. Gazeteciler düşman oldular 
bize, aleyhimizde yazılar yazdılar. Hiçbir şey 
olmadı, o ayrı. Ama benim çok onuruma 
dokundu, ayrıldım sonunda. 

Bildiğimiz kadarıyla yapı kooperatifi 
kurmuşsunuz, bahseder misiniz?

68’de kooperatif kurduk, bugünkü Hilton’un 
karşısında, bir konut kooperatifi, 16 dairelik, 
hepsi devrimci arkadaşlardı, adı da Devrim 
Apartmanıdır.

Odayla bağlantınız nasıl oldu?

Odayla irtibatım 1961 senesinde başladı. 
Odada gönüllü çalışan üyeydim. Her gün 
Odaya gidiyordum. Bilmiyorum duruyor 

mu hala, üye kartlarını ilk defa ben yaptım, 
Benim el yazımdır hepsi. 

“Türkiye Kadastrosu Raporu”, yayınladık, 
bu gün bile geçerlidir. Okumanızı tavsiye 
ederim. Bir de Haldun Özen ile hazırladığımız 
“TBMM Üyelerinin Gözüyle Kadastro 
Davamız” adlı kitap büyük yankı uyandırdı.

O zamanlar Odanın geliri yoktu. Kapı kapı 
dolaşır müteahhit olanlardan para alırdım. 
1965 senesinde Odanın Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi (Sayman) oldum. 

1968 senesine geldiğimizde de bu binanın 
alt katını aldık, aşağıyı, zemin katı. Paramız 

yoktu ki, orayı alıncaya kadar neler çektik 
bilmiyorsunuz.  

Odada bir çok görevde bulundum. Bunlardan 
bazıları; 7. dönem Ankara Şubesi Danışma 
Kurulu Üyeliği, 12. dönem Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyeliği, 29. Dönem Yönetim 
Kurulu Genel Başkanı, 32, 33 ve 35. dönem 
Onur Kurulu Üyeliği, 37. dönem En Az 
Ücret Komisyonu ve BÖHYY Komisyon 
Üyelikleri, 38. dönem Sözlü Tarih ve  En Az 
Ücret Komisyonu Üyelikleri ve 2011 yılında 
düzenlenen Genç Haritacılar Günlerinde 
Düzenleme Kurulu Üyeliği oldu.
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Haritacılığın h’sini 
dahi bilmeyenler 
mühendis olarak çıkıyor 
üniversiteden. Kabahat 
onların değil…

Şubat-2013, HKMO Yayın Kurulu ile Birlikte

Çalışma hayatınızda unutamadığınız bir 
anınızı anlatır mısınız?

Karayollarında kesin güzergâh tayin 
edecektik, kurbun başlangıç noktasına kadar 
uzun süre yürüyerek gittik. Operatörümüz 
aleti kurdu. Operatör benden yaşlı, lise 
mezunu, pratikten yetişme bir topograf. 
Tabi üstündeki mühendisleri istemiyor.  
Çapı 2000 metrelik bir kurp çevirecektik. 
“İstikameti söyle.” dedim. Bana: “Şefim, 
kurp kitabını büroda unutmuşuz, sapmaları 
veremem.” dedi. Çok iyi bahane, ne yapacak, 
öyle yetişmişler. Ona sapmaların hesabını 
kendim yapacağımı söyledim. Hesaplamaları 
yaptık ve 4 saatte kurbun yerini belirledik.  
Kurbun son noktası olan Tf noktasına 4 cm. 
içinde düştük. Ondan sonra bana biat etti.

Genç arkadaşlara ne diyebilirsiniz? 
Şimdi gençlere şunu söylemek istiyorum. 
Maalesef bizim genç nesil, çok boş yetişiyor. 

Bunun nedeni gelişen teknoloji. Gençler 
evvela kendilerini yetiştirecekler. Haritacılığın 
h’sini dahi bilmeyenler mühendis olarak 
çıkıyor üniversiteden. Kabahat onların 
değil, yetiştirenlerin... Üniversite eğitimleri 
çok yetersiz. Gençleri gerçekten boş 
yetiştiriyorlar. Bilgisayar kullanmayı bilen 
her şeyi yapıyor. Doğrudur, yapar. Ama 
ne yaptığını bilerek yapan yok. Mühendis 
mühendisliğini yapamıyor.

Bu memlekete Atatürk düşüncesi lazım; 
Genç arkadaşların görüşü ne olursa 
olsun, Atatürk’ü inkar etmemeleri gerekir. 
Bunu öğretmek lazım. Üniversitelerde, 
Odalarda, toplantılarda... Bunu öğreteceğiz, 
öğretmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm 
eksiklik bu. 

Erdal Akdağ’a bizimle paylaştıkları bu 
değerli bilgiler için yayın kurulu adına çok 
teşekkür ediyoruz.
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Etkinliğin açılış konuşmalarını Kolokyum 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Sebahattin Bektaş, Kolokyum Başkanı 

Prof. Dr. Haluk Konak, HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş, TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten gerçekleştirdi.

Kolokyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Sebahattin Bektaş yaptığı konuşmada 
etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere 
teşekkürlerini iletti.

Kolokyum Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak 
sunum eşliğinde yaptığı konuşmada Prof. 
Dr. Ergün Öztürk ile olan anıları, Öztürk’ün 
kişiliği, yaptığı çalışmalar, yayınları, insandan 
ve emekten yana duruşu, öğrenciler ile 
kurduğu güzel dialoglar, yürüttüğü projeler 
hakkında bilgiler verdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
konuşmasında katılımcıları Odamız adına 
selamlayarak, etkinliğin öneminden bahsetti 
ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ergün 
Öztürk’ün saygın kişiliğinden, toplumdan, 
haktan ve emekten yana tavırlarından, 
bir bilim insanı olarak insanlığa sunduğu 
hizmetlerden söz eden Candaş, etkinliğin 
başarılı geçmesi dileklerinde bulundu.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri 
Özten konuşmasında, TMMOB’nin 
yürüttüğü çalışmalar, öğrenci örgütlülüğüne 
verdiği önem ve bu konuda desteklediği 
ve yürüttüğü çalışmalar, ülkemizdeki 
üniversite, Harita Mühendisliği Bölümleri 
ve her yıl alınan-mezun olan mühendis 

Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu Düzenlendi
HKMO Kocaeli Bölge Temsilciliği yürütücülüğünde Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi 
Kolokyumu 15 Mart 2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlendi.

sayıları hakkında bilgilendirmede bulunarak, 
eğitimin bu kadar gözden çıkarıldığı 
bir dönemde gerçek bilim insanlarına 
duyulan ihtiyaç ve özlemi dile getirdi. 
Ergün Öztürk’ün bilime ve insanlığa kattığı 
hizmetlerden ve bu hizmetlerin öneminden 
bahseden Özten etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Ergün 
Öztürk biyografisi sunumuna yer verildi. 
Hazırlanan sunum katılımcılar arasında 
duygusal bir ortam oluşturdu.

Biyografi sunumunun ardından Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, Kocaeli 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Bülent Ecevit Üniversitesi adına Sayın Ergün 
Öztürk’e plaketleri takdim edildi.

Panel Yöneticiliğini Yrd. Doç. Dr. Veysel 
Atasoy’un yaptığı, Prof. Dr. Ahmet Yaşayan, 
Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Ali Fahri Özten ve 
Muhittin İpek’in panelist olarak katıldığı 
“İnsan ve Bilim İnsanı Olarak Ergün Öztürk” 
panelinin birinci bölümünde ve Panel 
Yöneticiliğini HKMO Adana Şube Başkanı 
Hasan Zengin’in yaptığı, Prof. Dr. Onur 
Gürkan, Prof. Dr. Şerif Hekimoğlu, Prof. 
Dr. Mualla Yalçınkaya ve Cemil Candaş’ın 

panelist olarak katıldığı “İnsan ve Bilim 
İnsanı Olarak Ergün Öztürk” panelinin ikinci 
bölümünde katılımcılar, Ergün Öztürk ile olan 
anılarından bahsederek onun saygı değer 
kişiliğinden, önemli çalışmalarından, bilim 
insanı kimliğinden, halktan ve emekten yana 
duruşundan bahsettiler.

Panellerin ardından Oturum Başkanlıklarını 
Prof. Dr. Haluk Konak ve Prof. Dr. Sebahattin 
Bektaş’ın yaptığı iki teknik oturum 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
ve katılım sağlayanlara teşekkür ederiz.

TMMOB  HKMO  Mart 2013



Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Yapılan Toplantı Üzerine 
TMMOB Örgütlülüğüne

Sevgili Arkadaşlar,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “sürdürülebilir çevre, yaşanabilir şehirler, 
güvenli ve nitelikli yapılar inşa edebilme hedefine varabilmek amacıyla afet 
riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek can ve mal güvenliğinin sağlanmasına, 
çevreye duyarlı teknik altyapısını tamamlamış, nitelikli yaşam alanlarının 
oluşturulmasına ve sağlıklı bir imar düzeninin kurulmasına yönelik olarak 
görüş alışverişinde bulunmak ve birlikte çalışılabilmesine ilişkin yol haritası 
oluşturmak üzere” cümleleri ile yaptığı toplantı çağrısı üzerine çağrılı 10 
Odamızın Yönetim Kurulu Başkanları ile 30 Ocak 2013 tarihinde Bakanın ve 
Bakanlık heyetinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Müsteşar Ercan Tıraş, Müsteşar Yardımcıları İrfan Uzun, Sedat Kadıoğlu, Mücahit 
Demirtaş, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, ÇED İzin ve 
Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Ercan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili Mehmet 
Baş, Yapı İşleri Genel Müdür Vekili Osman İyimaya, Yüksek Fen Kurulu Başkan Vekili Fuat Arabacı, I. Hukuk Müşaviri Bayram Keskin, Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Erdinç Yoldaş ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, çağrılı odaların Yönetim 
Kurulu Başkanları Baran Bozoğlu (ÇMO), Cengiz Göltaş (EMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Taner Yüzgeç (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Dündar 
Çağlan (JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Eyüp Muhçu (MO), Ozan Yılmaz (PMO), Necati Uyar (ŞPO) katıldı.

Toplantıda, Oda Başkanlarımızla birlikte özetle aşağıdaki konulara vurgu yapan görüşlerimizi ilettik:
Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Bakanlık bürokrasisi temel 
mühendislik, mimarlık ve planlama alanında TMMOB’ye yakın 

yaklaşımlar sergilerken, 2000’li yıllardan sonra nedeni bizce çok iyi 
bilinen şekilde TMMOB’ye siyasi hasım olarak bakmaya başladığını 
öncelikle ifade etmek gerekir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, ülkemizin 
mühendislik mimarlık ve planlama alanındaki teknik birikime sahip 
önemli bir kurumu idi. Süreç içerisinde önce, Bakanlığın planlama 
sürecindeki düzenleyici rolü etkisizleştirildi, sonrasında da, merkezi 
idarenin/siyasilerin taleplerini karşılamak üzere ayrıcalıklı planlama 
yetkisine indirgendi. Bakanlıklar her zaman politize olmaya açık 
olmasına karşın, yakın zamana kadar kısmen de olsa Bakanlığın 
kurumsal hafızası korunmuşken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
dönüşüm sırasında ve sonrasında, ülke genelinde politika belirlenmesi 
zorunlu olan kentsel ve kırsal yerleşme stratejileri, yapı denetimi, afet 
gibi ülke için yaşamsal önemdeki konulardaki birikimini oluşturan 
müdürlüklerin içi boşaltıldı, kapatıldı, yetişmiş teknik elemanlar tasfiye 
edildi, Yüksek Fen Kurulu işlevsizleştirildi.
Bu süreç içerisinde TMMOB, yerel idarelerin yetkilerinin “resen” 
yetkiler ile etkisizleştirilmesine, mimarlık, mühendislik ve 
planlamanın yasal, teknik ve bilimsel gereklerine aykırı uygulamalara 
karşı hukukun ve bilimin gereği olarak görüşlerini her zaman 
belirtmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Örneğin, yabancı mühendis, mimar ve plancıların çalışma izinleri 
-50 yıllık birikim göz ardı edilerek- uzmanlık alanı olmayan, konuya 
yabancı bir Bakanlığa devredilmiştir. Mülga Bakanlık bu konuda 
sadece seyirci kalmıştır.
Bir başka örnek, ülkenin gelişme yönü ve stratejilerinin belirlendiği 
temel politika belgelerinden birisi olan kalkınma planlarının 
hazırlanması süreçlerinde TMMOB ile birlikte çalışan Bakanlık, 
Kalkınma Bakanlığı’nın TMMOB’yi bu süreçlere dahil etmemesini 
sorgulamadığı gibi, Kamu İhale Yasası’na aykırı yayımlanan 
yönetmeliklerden yapım işlerinde mesleki ve teknik yeterlilik 
kriterinin aranmamasını görmezden gelebilmektedir. (Anahtar teknik 
personel bir yeterlilik olmaktan çıkarılmıştır.) Bunun sonucunda gerek 
ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde hizmet ticaretinde 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri sahipsiz 
kalmakta ve geleceğe dönük programlar oluşturulamamaktadır.
Mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri Bakanlık bünyesinde 
dahi hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Öyle ki, 25. yıl hizmetini dolduran 
teknik personel, teknik, hukuki ve uygulama birikimine, yeterliliğine 
bakılmaksızın sürekli yer değişikliğiyle emekliliğe zorlanmaktadır. 
İtibarsızlaşmanın bir diğer örneği, Bakanlık bünyesindeki il 
müdürlüklerinde kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak mühendis, 
mimar ve plancıların başına müdür olarak iki yıllık yüksekokul 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile yapılan görüşme üzerine TMMOB Örgütlülüğüne yönelik olarak 31 Ocak 2013 
tarihinde bir mesaj yayımladı.



mezunu atanabilmektedir. Belediyeler ise kariyer ve liyakat ilkelerine 
hiç itibar etmemekte ve mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
amirleri iki yıllık yüksek okul mezunu ve teknisyenler olabilmektedir.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odaları yapı denetim 
süreçlerinden yönetmelikler ve genelgeler yoluyla dışlanmıştır. 
Bununla da yetinilmemiş 644, 646 ve 648 sayılı KHK’ler yoluyla 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerini gerçekleştirme 
koşullarının yeterlilik ve yetkinliklerinin belirlenmesi, meslek içi 
eğitim gibi meslek odalarının ana görevleri Bakanlığın uhdesine 
alınmıştır. KHK’larla kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “biz 
meslek mensuplarının üyeliklerini ve sicillerini bu listelerden takip 
edeceğiz” gerekçesiyle her gün ayrı Odadan üye bilgilerinin tümünü 
istemektedir. TMMOB olarak tüm üye listelerini veremeyeceğimizi, 
TMMOB ve Odaların Bakanlığın bir alt birimi olmadığını, TMMOB 
ve Odaların kuruluş gerekçesini ortadan kaldıran, işlevsizleştiren 
taleplere olumlu yanıt vermeyeceğimizi her defasında ifade ettik. 
Bu yanıtlar üzerine Bakanlığınıza bağlı Müdürlük tarafından 
hakkımızda yasal işlemlerin başlatılacağına dönük tehditvari yanıtlar 
gönderilmeye başlanmıştır.
Bu süreç henüz aşılmamışken Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 
ve Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılarak, yapı sürecindeki 
üyelerimizden (3 ve 14 Nisan Genelgeleri) oda üyeliği, sicil 
durum belgesi istenmeyeceği, üyelerin taahhütlerinin yeterli 
olduğu belirtilerek, yaşamsal önemdeki “Oda denetimi” ortadan 
kaldırılmıştır. Şimdi artık proje çizen, inşaat ruhsatı alan, ihaleye 
giren, teknik uygulama sorumlusu görevini üstlenen, yapı denetim 
elemanı, fenni mesullerin üye olup olmadığı bir yana mühendis ve 
mimar olduğu dahi kuşkuludur. Üstelik yabancı mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının sınırsızca davet edildiği bu ortamda, bu süreçlerde 
görev üstlenen kişilerin mühendis ve mimar olduğuna ilişkin güvenilir 
hiçbir kayıt ve denetim bulunmamaktadır. Mühendislik, mimarlık, 
planlama alanlarının geriletilmesine yönelik bu genelgeler ivedilikle 
ortadan kaldırılmalıdır.
Bakanlık uygulamayı artık öyle bir noktaya vardırmıştır ki, üye 
olduğunu ve mesleki denetimden geçtiğini belgeleyen üyelerin 
projelerinin alınmaması için İçişleri Bakanlığı’na, bilgi için tüm 
valilik ve belediyelere genelgeler yollamakta ve belge veren Oda 
yöneticileri hakkında ceza soruşturması açılması yönünde talimatlar 
vermektedir. Bakanlık tarihinde görülmemiş bu baskının gerekçesi 
bize ifade edilmelidir. Bu türden yazılara karşı Birliğimiz her türlü 
yasal yoldan hakkını arayacaktır. Tehditvari yazıların Birliğimizde ve 
bağlı odalarımızda bir karşılığının olmadığı Bakanlıkça bilinmelidir.
1961 yılından bu yana başta Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyeleri 
olmak üzere çeşitli belediyelerce aranan Oda mesleki denetim 
uygulaması, öncelikle “sağlıksız proje üretimini engellemek”, “yapım 
sürecinde fenni mesuliyet mekanizmasını disipline etmek” ve 
“toplum yararına bir yapı üretim sürecini projelendirme aşamasından 
başlayarak kurgulayabilmek” amacıyla başlatılmış ve hemen ardından 
mülga İmar ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nca yerinde bir uygulama olarak kabul edilerek 
yaygınlaşması istenmiş ve IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde 
hazırlanan 1979 İcra Planında “Kamu ve Özel Kesim İnşaatlarının 
Denetlenmesi” amacıyla mülga Bayındırlık Bakanlığı, Yerel Yönetim 
Bakanlığı ve Meslek Odalarının işbirliğini öngören 710 no.lu tedbirle 
önemli mesafe kat edilmişti. Ancak, 1994 yerel seçimlerinden sonra 
dönemin ANAP’lı Belediye Başkanları mesleki denetimi siyasal 
platforma çekmişler ve o günden bu yana Odalara siyasi hasım olarak 
muamele etmeye başlamışlardır. Mesleki denetim konusunda onca 
yargı kararı ortadayken, hak, yetki ve sorumluluklar da anayasal 
düzeyde belirlenmişken, Bakanlığın TMMOB ve bağlı Odaların yetkisine 
müdahale etmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bakanlık, “ülkenin 
yapı, imar ve planlamaya yönelik düzenleyici rolünü üstlendiği 
merkezi idare olmaya devam mı edecektir? Yoksa yerinden hizmet 

yönetim kuruluşu mu olmak istemektedir?” Bakanlık bu sorulara yanıt 
vermelidir. Çünkü birbirini tamamlayan kuruluş amacı ve görevlerimizle 
birlikte üretmek yerine, enerjimizin büyük çoğunluğunu Bakanlığın 
bilim, hukuk ve mühendislik, mimarlık ve planlama disiplinlerinin 
bilimsel esasları ve teknik gereklilikleri ile bağdaşmayan iş ve 
işlemlerine karşı çıkmak yutmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı ve sorumluluklarının bir 
gereği olarak, mühendislik, mimarlık ve planlama disiplinlerinin bilimsel, 
yasal ve teknik gereklilikleri ile meslek kriterlerini esas alan TMMOB 
ve bağlı odaları, ülkedeki kamusal hizmetlerin ve varlıkların hızla 
özelleştirilmesi evresinde artık, bertaraf edilecek odaklar olarak hem 
siyasal iktidarların hem de siyasal iktidara bağlı belediyelerin hedef 
tahtası haline gelmişlerdir. Yerel yönetimlerin ve siyasal iktidarların hizmet 
amacının kamu yararı olması gerekirken, gelinen noktada TMMOB, 
mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin sunumunda, her 
ölçekteki planların yapılmasında, kamu hizmet ve mallarının ihalelerinde, 
ülkenin geleceğinin garantisi olan doğal varlıkların korunmasında, sağlıklı 
yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulmasında kamu yararını savunan 
birkaç kuruluştan biri olarak kalmıştır.
Yerel taleplerin sembolü haline gelen Bergama Altın Madenciliğine 
karşı yürüttüğümüz mücadelede, Bugün Gazetesi ve Kanal-Türk gibi 
basın-yayın kuruluşlarının TMMOB ve odalar aleyhine kampanya 
başlatmalarının, son olarak da Sabah gazetesinde siyasetin suflesi ile 
yazıldığına inandığımız “Odalara 150 milyarlık Neşter” haberlerinin 
gerçek niyetinin “mimarlık, mühendislik, planlama ilke ve esaslarına 
uyulması isteğimizin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre talebimizin, 
kamu yararını savunmamızın” engellenmek olduğunu biz iyi 
biliyoruz. Herkes bilmelidir ki; “Nerede mimarlık, mühendislik ve 
planlama hizmeti var ise orada üyesi ile birlikte Odası da olacaktır”. 
Akla, bilime ve teknolojiye aykırı her uygulama hakkında TMMOB 
ve Odaların görüş sunmasından doğal ne olabilir? Durduğumuz 
yer, aklın ve bilimin yanıdır. Bu türden aleyhimizde yürütülen 
kampanyalar bizim sözümüzü söylememizi engelleyemeyecektir.
Avrupa Birliği müzakerelerinde, hizmetlerin serbest dolaşımında 
ve mesleki yeterlilik konularında proje bazındaki çalışmalarda 
bizlere mesleki yeterlik ve yetkinlik konusunda meslek odalarının 
otorite olduğu anlatılırken -Avrupa’dan gelen konuşmacılar Avrupa 
örneklerinde meslek odalarının önemine vurgu yaparken-, yasa 
tekliflerinde ve yayımlanan yönetmeliklerde hüküm süren tersi 
bir otoriter anlayışla uygulama dışına itilmekteyiz. Mühendislik, 
mimarlık ve planlama hizmetlerini ilgilendiren konularda hiçbir 
görüşümüze itibar edilmemekte, yasa yapımından uygulama 
aşamasına kadar neredeyse tüm süreçte yok sayılmaktayız. Merak 
ediyoruz: Mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri alanında kim 
otoritedir ki, bu kadar mevzuat üzerine mevzuat yayımlamaktadır?
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Değişikliği Taslağı adı altında 11 
yasada değişiklik öngören taslak 2-3 aydan bu yana tartışılmaktadır. 
Bu taslak metin içinde TMMOB Yasası da vardır. TMMOB Yasası’nda 
bir değişiklik talep etmesi gereken kurum TMMOB olmalıdır. Ancak, 
TMMOB bileşenleri dışında her kurum ve kuruluş TMMOB hakkında 
görüş bildirmek, yasa taslağı hazırlamakta bir beis görmemektedir. Bu 
durum normal demokratik süreçlerde normal olmayan bir davranış 
biçimidir. Mühendislik, mimarlık ve planlama alanında Oda ile üyesi 
arasındaki ilişkiyi, uzmanlık alanlarını, mesleki yeterlilik ve mesleki 
etik ve hizmet sunumunu belirleyen, meslek içi eğitimleri düzenleyen 
kurum TMMOB ve bağlı Odalar olması gerekirken, her Bakanlık 
birbirinden kopuk bir şekilde kendine göre kurallar koymaktadır. 
TMMOB anayasal meslek kuruluşudur ancak, pratikte TMMOB dışında 
herkes mesleki alanımızda kendini otorite görmektedir. Bunu ortada 
gezen TMMOB yasa taslağında da görmek mümkündür. Bakanlığınıza 
bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün AKP Yalova Parti Kadın 
Kolları Başkanına yazmış olduğu yazıdan bu taslağın Bakanlığınızca 
hazırlanmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu bilginin muhataba yani bize 
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değil de Kadın Kolları Başkanına verilmesi de Bakanlığın mühendislik, 
mimarlık ve planlama hizmetleri ile TMMOB arasında bir ilişki 
kurmadığının somut örneğidir. Böyle bir iletişim, keşmekeş ve 
dağınıklığın Dünyada bir örneği bulunmasa gerek. Müdürlüğünüzün 
bilgi yazısı doğru ise Bakanlığınızın konu hakkında kamuoyuna 
açıklamada bulunması bir zorunluluktur.
Ülkenin tüm alanını yapılaşmaya açan Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa’nın hazırlanış sürecine dahil 
edilmediğimiz bilginiz dahilindedir. “Bu yasanın uygulanmasında 
mühendislik, mimarlık ve planlama hizmeti nerededir?” diye bir 
soru sorduğumuzda bir yanıt vermek de olanaklı değildir. Bu yasaya 
göre, hiçbir kayıt ve koşula bağlı kalmaksızın yerleşim yerleri, orman 
alanları, kıyılar, boğaziçi, meralar, kültür ve tabiat varlıkları, tarım 
arazileri, zeytinlikler gibi özel koruma altında olan alanlar 3194 
Sayılı İmar Kanunu ve planlamaya, yapılaşmaya, korumaya ilişkin 
hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dahil olmak üzere özel 
mevzuatlardaki kısıtlamalara bağlı olmaksızın, yargıya başvurma 
hakkı dahi bertaraf edilerek rezerv yapı alanları, riskli alanlar ve riskli 
yapı statüsüne alınıp, tasfiye, dönüştürme, yeniden yerleştirme 
ve yıkım işlemlerine tabi tutulabilmektedir. Yasa cümlesi “Rezerv 
yapı alanını belirlemeye Bakanlık, riskli alanları Bakanlığın teklifi 
ile Bakanlar Kurulu, riskli yapıyı ise Bakanlığın lisanslandırdığı 
kurum ve kuruluşlar belirlemeye yetkilidir.” şeklindedir. Görüldüğü 
üzere, yasanın hükümleri normal zamanların hukuk normlarından 
muaftır ve bu alanların belirlenmesinde mühendisin, mimarın ve 
şehir plancısının bir söz hakkı yoktur ve bütün olağanüstü yetkiler 
idareye tanınmıştır. Yasada “Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum 

ve kuruluşlar” ile “teknik heyet”in tanımı olmadığı gibi statüleri 
de belirsizdir. Yönetmeliğe bırakılan bu oluşumların niteliği ve 
yetkileri idarenin takdirine bırakılmıştır. Denetimin tamamen 
ortadan kaldırıldığı bu süreç sadece bugün yaşayanları değil gelecek 
kuşakların yaşamını da ipotek altına almaktadır. Diğer bir ifade ile 
ülkemizin geleceğinden vazgeçilmektedir.
Önemli bir kamusal çalışma alanı olan, kamulaştırma 
davalarında mühendis, mimar ve şehir plancılarına bilirkişilik yolu 
kapatılmaktadır. Sermaye piyasasına hizmet sunan değerleme 
şirketlerinin kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapmalarına öncelik 
tanınmıştır. Bu alan, sadece daha az kamulaştırma bedeli ödemek 
için, sermaye piyasasına hizmet etmek üzerine eğitilmiş değerleme 
şirketlerinde çalışan değerleme uzmanlarına tahsis edilmiştir. Oysa 
kamulaştırma bedelinin tespiti mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama alanıdır. Değerleme şirketlerinde işletme, hukuk, iktisat 
gibi sosyal bilimlerde 4 yıllık eğitim almış kişilerin çoğunlukta olduğu 
dikkate alındığında mühendis, mimar ve şehir plancılarına bu alanın 
kapatılmasının izahı yurttaşın mülkiyeti üzerinden haksız rant elde 
etmek olsa gerektir. Bakanlığın bu konuda mühendis, mimar ve şehir 
plancıları adına çalışma yapması bir gerekliliktir.
Dönüşüm Yasası’nın uygulama hükümleri bugüne kadar mühendis ve 
mimarlara öğretilen tasarım ve uygulama ilkelerine aykırıdır. Siyasal 
iktidarın, tartışmaya dahi gerek görmeden yürürlüğe koyduğu bu 
yasaların doğuracağı olumsuz sonuçlara, mağduriyetlere, yıkımlara 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını ortak etmesini, hiçbir vicdanın 
kabul etmeyeceğini beyan etmeyi TMMOB tarihsel sorumluluk olarak 
görmektedir.

Sevgili Arkadaşlar;

TMMOB, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini bundan önce olduğu gibi bundan böyle de şüphesiz “işbirlikçilik” yapmadan sürdürecektir. 
Şimdi beklentimiz görüşlerimizi almak, sözlerimizi dinlemek üzere meslek alanlarımızla ilgili diğer bakanlıkların da bizleri davet etmeleridir.

Ayrıca bu toplantı sonrasında vurgulanması gerekir ki; TMMOB Yasa değişikliğinin gündemden kaldırılmış olmasının söylenmesindeki en 
önemli etki bağlı odalarımız, İKK’larımız ve örgütlü üyelerimizle birlikte inançla yürüttüğümüz mücadeledir.

Sevgilerimle.
 Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ayrıca, toplantı sırasında TMMOB‘nin İKK‘lar aracılığı ile bugüne dek gerçekleştirdiği Kent Sempozyumlarının tüm kitaplarını, 
toplantı çağrısı ile ilgili konularda Birlik ve Oda ortamlarında bugüne dek oluşturulmuş tüm görüşleri ve açıklamaları dosyalar 
halinde sunduk.
Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar; Bakanlık yapısı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdikten sonra özetle; 
görüşlerimizi dikkatle dinlediğini, TMMOB Yasası değişikliği üzerine bir çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmanın durdurulduğunu, 
şimdi TMMOB Yasası ile ilgili bir gündemlerinin olmadığını, mühendislik mimarlık şehir planlama alanlarında TMMOB ve ilgili 
odaları ile birlikte çalışmak istediklerini, TMMOB ile gündemli toplantıları sürdürme niyetlerinin olduğunu, kısa süre içerisinde 
bunu gerçekleştireceklerini ifade etti.
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İş Cinayetlerine Karşı Mücadele GünüTMMOB 

3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü için Türkiye’nin dört bir yanında 

basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü" kapsamında çeşitli 

illerde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ankara'da Olgunlar Sokak'taki Madenci 
Anıtı önünde yapılan "Önce İnsan, Önce 
Sağlık, Önce İş Güvenliği!" başlıklı basın 
açıklamasında ülkemizde her yıl binlerce 
iş kazasında binlerce emekçinin hayatını 
kaybettiği ve "işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 
ilgili düzenlemelerin sorunlu olduğu"na 
dikkat çekildi. Basın açıklaması sonrası İnşaat 
Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda 
konuya ilişkin fotoğraf sergisi açılışı ve Derin 
Çığlık filminin gösterimi yapıldı.
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Kadın haklarının kazanılmasında verilen 
mücadelenin simgeleştiği 8 Mart’ın “Dünya 
Kadınlar Günü” ilan edilişinin 103. yılında; 
cemaat ve tarikat hegemonyasının giderek 
güçlendiği Türkiye’de kadının kimliğini yok 
eden, aile içine hapseden ve kadın bedenini 
namus kavramının odağına koyan anlayış/ 
yaşam biçimi topluma bir model olarak 
dayatılmaktadır.

Bugünkü siyasi iktidar, kadına yönelik şiddet 
yasası yerine “Ailenin Korunması Kanunu”nu 
çıkararak kadın üzerinde kurulan “mülkiyet” 
ilişkisini onaylamıştır.

En yakınındaki erkek tarafından kadın 
üzerinde kurulan “mülkiyet” ilişkisinin 
ağır bedelini, önceki yıllarda olduğu gibi 
2012 yılında da eşleri, babaları, kardeşleri, 
kuzenleri ve erkek arkadaşları tarafından 
öldürülen binin üzerinde kadın ödemiştir.

Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta 
belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümünün 
ortadan kaldırılması beklenirken, eğitimde 
reform aldatmacasıyla kadına yönelik çağdışı 
gerici yaklaşımın son örneği “ergenlik ayarı” 
yapılan 4+4+4 formülü ile kız çocukları 
okuldan/eğitimden kopartılmaktadır.

Bu çağdışı ve gerici düşüncenin somut 
sonucu olan, düşünmeyen, sorgulamayan, 
biat eden “dindar gençlik yaratma”nın 
formülü olarak 4+4+4 sisteminin hayata 
geçirilmesiyle dini kurallara göre ergenlik/
mükellefiyet çağına giren kız çocukları 
eğitimden ve toplumsal yaşamdan 
uzaklaştırılmış, bunu reddedenler de 
mahrem/namahrem baskısı ile karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bu sistemle okuldan 
uzaklaştırılan kız çocuklarının sayısı 
açıklanmalıdır.

Siyasi iradenin en üst noktasından 
başlayarak, kadına yönelik söylemlerle 
ortaya çıkan fiili durum, cinsiyet 
ayrımcılığının da ötesine geçmiş, kadın “adı 
yok” hale getirilmiştir. Yasal hiçbir değişiklik 

olmamasına rağmen tecavüz sonucu gebelik 
tahliyesi kararının kadına ait olmadığı 
söylemiyle yaratılan fiili durumla, kürtaj 
hakkının engellenmesi, hukuksuzluğun 
geldiği son noktadır.

Kadını, toplumsal yaşamın dışına iten 
her türlü düşünce ve yapı, artan gerici 
politikalarla birlikte ülkenin her noktasına 
yayılarak, yaşamımızı her geçen gün daha 
fazla kuşatmaktadır.

Hukuksuzluğun “hukuk” haline getirildiği bu 
dönemde, tek başına yasal düzenlemelerin 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata 
geçirilmesinde yeterli olmadığı; anayasa, 
yasalar ve uluslararası sözleşmelerle 
güvence altına alınmış olmasının hiçbir 
anlam ifade etmediği ortadadır.

Bilinçli olarak sürdürülen bütün bu gerici, 
çağdışı politikalar sonucu toplumun 
hemen her katmanında her yaş, meslek ve 
statüden erkeklerin hemen her yaş, meslek 
ve statüden kadınlara uyguladığı fiziksel, 
psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal 
şiddet olağanlaştırılarak kader olarak 
dayatılmaktadır.

İşte tam da bu günlerde, kadını hiçleştiren 
bu politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı durmak için, güçlü 
toplumsal ve sınıfsal temellere dayanan 
kadın mücadelesi her zamankinden daha da 
önemlidir.

Her zaman söylediğimiz gibi; “Kadına 
yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet; 
eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, 
yoksulluğun sistemleştirildiği kapitalizmin 
doğal sonuçlarından sadece birisidir. 
Kapitalizme hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı 
sorunu çözülmeden, kadın bireysel kimliği 
ile toplumsal yaşamın her alanında ve 
düzeyinde yer almadan demokratik bir 
toplum yaratılması mümkün değildir” 
inancıyla; Kadını toplumsal yaşamdan 
uzaklaştıran, kocaya, babaya bağımlı kılan 

her türlü ideolojiye, politikalara, cinsiyet 
ayrımcılığına, savaşa, yoksulluğa, kadın 
katliamlarına, kadını aile içine hapseden, 
namusun odağı haline getiren, yaşam 
biçimini dayatan zihniyete ve yasalara, 
kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü kader 
olarak dayatan her türlü gerici anlayışa, 
inanca “HAYIR” diyoruz.

Bugün, kadınlığını, onuru, şefkati ve 
emeğiyle yüceltmiş; yoz inançların, 
düşüncelerin ve hoyrat ellerin altında 
yaşama direnmiş ve direnmekte olan 
kadınlarımızın günüdür.

Bugün, küflü bilinçlerin hapsedemeyeceği ve 
toza bulanmış zihinlerin düşleyemeyeceği, 
kadın doğmuş olmanın meziyet sayıldığı bir 
yaşam sevincini simgeler.

Bugün, kadını görmezden gelen, hiçleştiren, 
eve hapseden, kadın bedenini namusun, 
iffetin ve ahlakın simgesi haline getiren her 
tür gerici ve çağdışı ideolojiye, zihniyete ve 
geleneklere karşı duruşun bir ‘an’ıdır

Bugün, hükümetin kadına dönük ilkel 
tutumunu somutlaştırdığı, kadının toplum 
yaşamı ve istihdam dışında bırakıldığı 
çağdışı politika ve uygulamalara karşı çıkma 
zamanıdır.

Bugün taciz, tecavüz, şiddet ve cinayeti 
kadınların “kaderi” haline getiren, adeta 
katliama dönüşen erkek egemen anlayışa 
“dur” deme günüdür.

Bugün, bir kez daha, mühendis, mimar, şehir 
plancısı kadınların, toplumun her kesiminde, 
her yaş ve sınıftan emeğini veren ve alın 
terini akıtan kadınların sesi olduğu gündür.

Bugün yaşamın her alanında olan; üreten, 
geliştiren, büyüten kadınların birlik, 
mücadele, dayanışma günüdür.

Bugün, geleceği müjdeleyen, bahardır!

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
mühendis, mimar ve şehir plancılar için uygulanacak 
asgari ücret ile ilgili olarak 6 Şubat 2013 tarihinde 
TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir açıklama yaptı.

Sevgili Arkadaşlar,

Konu ile ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu gerekli ve yeterli 
bir dizi örgüt içi toplantıyı gerçekleştirdikten sonra 24 Kasım 
2012 tarihinde 110 no’lu kararı aldı ve SGK’ya “Kurumunuz ve 
Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk 
işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, Orman, 
Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası 
gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL olarak 
belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu alanlar, arazi çalışmaları, mesleki deneyimin 
arandığı alanlar ile şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 
uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan 
sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır” 
şeklinde iletti.

Mühendis Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti Üzerine 
TMMOB Örgütlülüğüne

Sevgili Arkadaşlar,

31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik 
Kurulu ile Birliğe bağlı odalarımızın üyelerine 
yönelik bir protokol gerçekleştirdik.

Karşılıklı mutabakata vararak imzalanan 
bu protokolün amacı: “Sosyal güvenliğin 
toplumun tüm bireyleri için temel bir hak 
olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik 
hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam 
ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki 
eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini 
önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel 
bir hak olduğunun toplumumun tüm 
bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı 
koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, 
vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya 
çıkan hak ve yükümlülükler konusunda 
bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik 
bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla 
işbirliği yapılması”dır.

Sevgili Arkadaşlar,

Hepimiz şimdi elbirliği ile bu uygulamayı yaşatmak ve büyütmek 
zorundayız. TMMOB tarafından belirlenmiş ücretin altında çalışan 
arkadaşlarımızın durumları örgütümüzün bu çabayı güçlendirmesi ile 
düzelebilecektir. Oda Yönetim Kurulları, üyelerimizi bu konuda mutlaka 
bilgilendirmeli ve olası yanlış uygulamaların düzeltilmesi için çaba sarf 
etmelidir.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sözümüzden 
hareketle; sorunu olan üyelerimizin başvuracağı yer başta Odalarımız 
olmak üzere TMMOB’dir. Açık deyimiyle örgütlülüğümüzdür.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu protokolün dayanağı; 31.05.2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi 
ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 13. maddesinin 
(g) bendi ve 14. maddesinin (d) bendidir.

Bu protokole göre Birliğimiz “ücretlerinin eksik 
bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama alanlarında 
meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak 
yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek 
SGK’ya iletecektir”. Yine bu protokole göre 
SGK; “Sosyal güvenlik bilincinin artırılması 
amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı 
sağlanacak dokümanların hazırlanmasına 
yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların 
ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek 
kuruma iletilen asgari ücretlerin altında 
olmaması için gerekli tedbirleri almayı, diğer 
konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı 
ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği 

yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir”.

Birliğimizin bu protokolü imzalanmasının 
dayanağı ise 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 41. 
Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun aldığı 
karardır: 

“Mühendis, mimar ve şehir plancıları 
meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin 
insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı 
mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan 
emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların 
da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı 
için insanca yaşam ücretinin belirlenmesi 
mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle 
örgütleri ile birlikte verir. TMMOB ve bağlı 
odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları 
yetkiyi emekten yana değerlendirerek, 
insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, 
şehir plancıları için asgari ücret olarak ilan 
eder ve uygulanmasını sağlar.”



Sayın Candaş, "Karşılıklılık İlkesi"nin 
kaldırıldığı ve yabancıların edinebileceği 
taşınmaz alanının Bakanlar Kurulu 

kararıyla 60 hektara kadar çıkarıldığı Tapu 
Kanununun 35. ve 36. maddelerini değiştiren 
18.05.2012 tarihli 6302 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirmelerde bulundu. 

Sayın Candaş öncelikle, 1934’ten 1980 yılına 
kadar Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin 
değiştirilmediğini ve bu maddeye ek 
yapılmadığını belirtti. Yabancılara toprak 
satışının Anayasa’ya aykırı uygulamasının 
ilk örneğinin 1984 yılında yaşandığını ve 
bu kapsamda İstanbul Boğazı’ndaki Sevda 
Tepesi’nin Suudi Kralı Prens Abdullah Bin 
Abdüllaziz’e satıldığını ifade etti. 

Sayın Candaş, Cumhuriyet tarihinden bu 
yana toplam 153 bin adette 137 milyon m2 

“YABANCILARA TOPRAK SATIŞI”
Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş “Yabancılara Toprak Satışı” 
hakkında “Kanal B Ana Haber Bülteni”ne röportaj verdi.

taşınmazın yabancılara satıldığını, 
18.05.2012 tarihinden sonra ise (yaklaşık 
7 ay içinde) 23,5 milyon m2 taşınmazın 
yabancılara satıldığını, son 7 ayda satılan 
alanın toplam satış alanına oranının yaklaşık 
%17’ye tekabül ettiğini belirtti. 

Taşınmaz satışlarının kolaylaştırılmasının 
ardından yabancıların en fazla Yozgat’tan 
taşınmaz aldığını, bu ilimizi Konya, 
Nevşehir ve Kahramanmaraş’ın izlediğini 
belirten Ertuğrul Candaş, yabancılara 
taşınmaz satışının yeni Büyükşehir 
Belediyeleri yasasının uygulamaya 
konulmasıyla birlikte daha da artacağını, 
çünkü Büyükşehir yasasıyla birçok köyün 
mahalleye dönüştüğünü ve dolayısıyla da 
yabancıların taşınmaz edinimi önündeki 
(Köy Kanunu’nun 87. maddesindeki 
kısıtlılık) engelin kalktığını söyledi. Ayrıca 

2B alanlarının önümüzdeki günlerde 
satışa çıkacağını, Büyükşehir yasasının 
da uygulamaya konulmasıyla birlikte 
yabancıların bundan sonra, daha çok, tarım 
arazilerine yönelebileceğini belirtti.

Ertuğrul Candaş, yabancılara taşınmaz 
satışının yeni Büyükşehir Belediyeleri 
Yasası’nın uygulamaya konulmasıyla 
birlikte daha da artacağını, çünkü 
Büyükşehir yasasıyla birçok köyün 
mahalleye dönüştüğünü ve dolayısıyla 
da yabancıların taşınmaz edinimi 
önündeki engelin kalktığını söyledi.
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Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Ulusal Kanal’da Yayınlanan 
Stüdyo Ankara Programı’nın Canlı Yayın Konuğuydu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş 
yayınımıza hoş geldiniz. Harita ve 
Kadastro mühendisliğini bir tanıyalım 
ki, onun üzerine sohbetimizi geliştirelim 
derim. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
ne iş yapar, önce o konuda bizi biraz 
aydınlatır mısınız? 

Harita ve Kadastro Mühendisliği, dünyanın 
en eski mesleği kabul edilmektedir. Kayıtlar 
da bu yöndedir. Türkiye’de ilk olarak bugünkü 
adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
meslektaşlarımız mezun olmaya başladılar, 
arkasından sırasıyla Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 
ve 70’li yıllarda Selçuk Üniversitesi, 90’lı 

yıllardan sonra da birçok yerde üniversiteler 
harita mühendisi yetiştirmeye başladılar. 

Biz ne iş yaparız? Mekana nerede 
bilinçli müdahale varsa, orada harita ve 
kadastro mühendislerinin işleri vardır. 
Bu nedenle de birçok kurumda istihdam 
edilir harita ve kadastro mühendisleri. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
tutun, Orman Genel Müdürlüğüne, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Karayolları 
Genel Müdürlüğüne, Belediyelere vs. 
Hemen hemen her belediyede birkaç 
tane harita mühendisi arkadaşımız görev 
almaktadır. İşsizlik oranı mühendisliklerde 
maalesef fazladır. Çünkü plansız bir şekilde 
mühendislik fakülteleri açılmaktadır. Bizim 

mühendislik disiplini de plansız açılan 
disiplinlerden biri olmasına rağmen, şu 
anda işsizlik oranı en az bizim mühendislik 
disiplinindedir.

Bütün mühendislik disiplinleriyle de 
koordineli bir çalışmanız var. 

Temel mühendislik disiplinlerinden biridir 
bizimki.  Çünkü bizim mühendislik disiplini 
özelde geometri ve trigonometri üzerine 
oturmuşsa da, aslında matematiğin geneli 
üzerine oturmuştur. Dolayısıyla diğer 
mühendislik disiplinleri ile kesişme noktaları 
çoktur. Bununla birlikte münhasıran harita-
kadastro mühendislerince yerine getirilen 
işler de oldukça fazladır.

Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
15.01.2013 tarihinde Ulusal Kanal’da 
yayınlanan programda, mesleğimiz ve 
mesleğimizde yaşanan gelişmeler, harita 
mühendislerinin çalışma alanları, Torba 
Yasa hazırlıkları, değiştirilmek istenen 
TMMOB Yasası, Kentsel Dönüşüm 
ve Bütünşehir Yasası gibi konularda 
değerlendirmelerde bulundu.
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Bizim halka karşı sorumluluğumuz var, kente karşı 
sorumluluğumuz var, insana karşı sorumluluğumuz var. 

Biraz da Odanızı tanıyalım isterseniz. 

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 1954’te 
10 odayla birlikte kuruldu, onlardan bir 
tanesi de Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasıdır. Tabii odacılık faaliyetleri, yani 
mühendislerin, mimarların bir araya gelmesi 
1954’le başlamıyor Türkiye’de. Onu da bu 
arada parantez içerisinde söyleyelim, İkinci 
Meşrutiyetle beraber başlar; mühendislik 
cemiyetleri kurulur, “Türk Yüksek 
Mühendisleri” adı altında örgütler kurulur. 
Ancak 1954’te TMMOB ile birlikte bu 10 oda 
kurulur, onlardan bir tanesi de Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasıdır, köklü bir 
kurumdur yani. 

İlk kuruluşunda 50 üyemiz vardı bizim, her 
birinin çok emekleri olmuştur. Bugün 13 
bin civarında üyesi, 10 tane Şubesi, 10 tane 
Merkeze Bağlı Bölge Temsilciliği, 160 tane de 
Temsilciliği vardır. Yönetim organları kendi 
üyeleri eliyle seçilir, demokratik bir seçim 
yapılır. Türkiye’de doğrudan demokrasinin 
işlediği -TMMOB bağlamında söylüyorum- 
bir örgütün içerisinde yer alıyoruz. 

TMMOB Yasasına -yasa tasarısı halinde 
şu anda- ilişkin görüşünüz nedir, siz nasıl 
değerlendirdiniz bu yasayı?

TMMOB, sadece bu dönemde değil, daha 
önceki dönemlerde de maalesef hedef 
alınmıştır. Neden hedef alınmıştır; daha anlaşılır 
kılmak için belki bunu konuşmamız lazım. 

TMMOB’un, Anayasada ve yasada görevleri 
ve kendi belirlediği ilkeleri vardır ve bu ilkeler 
doğrultusunda insanına, insanın emeğine 
sahip çıkmak istiyoruz. 

Ve mesleğine aynı zamanda…

Tabii birinci sırada o.  

Konuyu daha anlaşılır kılmak için örnekle 
açıklayalım. Örneğin, kente olumsuz bir 
müdahale varsa, Odalar bunu görür. Bu 
müdahale yanlışsa, hukuka, tekniğe, bilime 

aykırıysa, itirazlarını yapar ve mahkeme 
sürecine taşır işi. Bugüne kadar odalar 
mahkemeye gittiğinde, davaların büyük 
çoğunluğunu kazanmıştır. Kazandığımız her 
davadan sonra “Bu Odalar olmasa, biz bu 
kentleri güzel yapardık…” derler.

Sonuçta mahkeme vermiş bu kararı, 
mahkemeyi hedef gösteremiyorlar, “Ben 
yanlış yaptım, mahkeme de bunu tescil etti, 
özür dilerim” demiyorlar, aksine Odaları 
hedef gösteriyorlar. 

Ankara-Söğütözü’nde, bir demir yığını var. 
Sökülüyor şimdi. Yapımı para. Bu devasa 
yapı sadece kaldırıma değil aynı zamanda 
yola da taşmış durumda. “Yapılmasın, 
yanlıştır” dendi… “Olur mu; biz doğru 
iş yapıyoruz” dediler. Şimdi yıkıyorlar. 
Yapımı da para, yıkımı da para. İşte bunu 
gördüğünüz zaman, diyorlar ki, “Bu Odalar 
bizim işlerimize burnunu sokuyorlar.” 
Aslında Odaların anayasal ve yasal görevleri 
arasındadır bu işler. 

Bakın, biz doğrunun arkasındayız. Biz 
doğruya teşekkür etmek durumunda değiliz, 
adam zaten doğruyu yapmak üzere gelmiş.

Ama Odalar her şeye de itiraz edip her şeyi 
mahkemeye taşımıyor değil mi? 

Yok, bizim sayılıdır mahkemeye gittiğimiz 
şeyler. 

Ama kritik noktalarda…

Tabii ki, onu yapmak zorundayız, bizim 
halka karşı sorumluluğumuz var, kente 
karşı sorumluluğumuz var, insana karşı 
sorumluluğumuz var. 

Bu yasa ne getiriyor; Odaları il Odacılığı 
noktasında bölerek, her birini kendi içerisinde 
ekonomik olarak da sıkıntıya sokarak 
etkisizleştirmek istiyorlar. Yani, kentine 
olumsuz müdahale edildiğinde mahkemeye 
giderek bu işi durduramayacak kadar 
etkisizleştirilmek isteniyor. Bir çok ayağı var 

bu işin yani. Bir tanesi bu mahkeme süreci, ki 
bu çok önemli bir husustur.

Aslında ben Hükümet yerinde olsam, en 
çok ilişki kuracağım yer TMMOB olur, bunu 
içten söylüyorum. Ayrıca bu süreçte TMMOB 
Yasasının değiştirilmesine TMMOB’den önce 
halkın karşı olması lazım, “Odacılar bu halk 
için çalışıyor.” Gerçekten vatandaş bunun 
için çalıştığımızın farkında mıdır? Çok da 
farkında olmadığını düşünüyorum… Che 
Guavera’nın bir lafı vardır, ben çok severim. 
Der ki, “Bir insanın ölüp ölmediğini anlamak 
için nabzına bakmayınız; onurunu kaybetti 
mi, kaybetmedi mi, oraya bakınız.” İnsanlar 
onurlu olması lazım, bütün mesele bu. Bu 
işte çalışanlar (Odacılar) para da kazanmıyor 
bu işten, genel müdür de olmuyor, bakan 
da olmuyor, makam mevki dertleri de yok. 
Ne yapıyorlar insanına sahip çıkıyorlar. Bu 
yürek ister, onurlu duruş ister. Dolayısıyla 
Odacılara, TMMOB’ye sahip çıkanlara saygı 
duymak lazım.  

Bakın, kentsel dönüşüm süreci var 
önümüzde, bu da Odaların hedef alınması 
için başka bir nedendir. 
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Şimdi oraya geçecektik zaten. Şimdi, 
kentsel dönüşüm de sıkıntılı, hem sizin 
için hem vatandaş için sıkıntılı bir süreç. 
Yeni yasa, Türkiye’nin her karış toprağını 
kentsel dönüşüm alanına çeviriyor, ama 
geçmişten de tecrübemiz var, yakın 
zamanda kentsel dönüşüm projeleri 
uygulanmaya başladı. Daha oradaki 
sıkıntılar aşılmadan, şimdi Türkiye’nin 
her karış toprağında bir kentsel dönüşüm 
projesi uygulanabilecek olması da bir 
vatandaş olarak endişelerimizi artırıyor. 

Yasaya “kentsel dönüşüm” demiyorlar, 
yasanın adı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesine Dair Kanun. Ama, adı ne 
olursa olsun, söylenen kentsel dönüşüm. 

Kentsel dönüşüme ihtiyaç var mı? Evet var. 
Maalesef var. Türkiye genelinde söylüyorum, 
“19 milyon yapı stoku var” deniliyor. Nasıl 
hesaplıyorlar onu; “Toplam nüfus şu 
kadardır, böl 3’e, 4’e, 19 milyon yapı stoku 
var.” Ama biz şunu biliyoruz: 19 milyonu 
doğru varsayalım, bunun yüzde 60’ı kaçak, 
mühendislik hizmeti almamış. Geri kalan 
yüzde 40’ın en az yüzde 50’si de ruhsat 
ve eklerine aykırı. Dolayısıyla biz kentleri 
yapamadık. 

Binaları yapamamışız, kentleri nasıl 
yapacağız?

Aynen öyle. Türkiye afet bölgesi, deprem 
bölgesi. Japonya’da, dikkat ettiniz mi 

haberlerde, deprem olduğu an, insanlar 
konutlarına-binalarına koşuyor. Bizim 
ülkemizde nasıl? Eğer bir mekânın içerisinde 
iseniz, ya camdan ya pencereden ya 
balkondan kendini dışarı atmaya çalışıyorsun. 
Yani vatandaşın tamamı konutlarına 
güvenmiyor zaten, böyle kentler yapmışız. 
Kim yapmış bunları; mühendisler, mimarlar 
mı? Yüzde 60’ında zaten imzaları yok. 

Dolayısıyla kentsel dönüşüm gerekli, geç 
bile kalınmıştır. Yıllardır bunu söylüyoruz, 
gerekli diye. Ama bu mudur? Eğer buysa, 
yapmasınlar. Niyeti onaylıyoruz, elini taşın 
altına koymuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
niyete şapka çıkarıyoruz, ama bu yasa 
ve yönetmelikle olmaz bu iş. Bakın, bir 
yönetmelik çıkardılar, ben bir konuşmamda 
söyledim, dedim ki, “Bu yönetmelikle bu 
iş olmaz.” Aman Allah’ım, kıyamet koptu. 
Bakanlıktan gelen sesleri duyuyorum ben. 
5 buçuk ay sonra yönetmeliğin tamamını 
iptal ettiler, 15 Aralıkta yeni bir yönetmelik 
çıkardılar. O kıyameti koparanlar, bize 
kızanlar, ne diyorlar şimdi acaba? 

Bugün şunu söylüyoruz: “Bu çıkardığınız 
yeni yönetmelikle de çağdaş, modern 
kentleri kuramazsınız.” Kentsel dönüşüm 
yapamazsınız.

Peki, bu işin sonunda karşımıza ne çıkacak? 

Benim korkum şu: Bu kanun, öyle bir geniş 
kanun ki, karşılaşınca herhangi bir kanunla, 

onu yok sayıyor; hangi kanunla çatışırsa, o 
yok sayılıyor. Herkes anlasın diye söylüyorum, 
kentlerin cillop gibi yerleri vardır ya, oralar 
ranta açılacak. Birkaç tane de köhne yerler, 
“Bak, burada da yaptık” denilecek, eleştirileri 
yok etmek için böyle yapılacak. 

Ancak ben yine de iyi niyetle bakıyorum 
sürece. Şöyle iyi niyetli bakıyorum: İnsanımız 
gelişiyor. Sadece Odalar değil bu süreci takip 
eden, bir sürü dernekler de var, vatandaşımız 
bilinçleniyor; bilinçlendi demiyorum, 
ama bilinçleniyor. Dolayısıyla insanımıza 
güvenmek te gerek.

Süreç zorlar bilinçlenmeyi; çünkü evini 
veriyor, kentsel dönüşüm için alıyor devlet 
bir şekilde, sonra yeni yapılar yapıyor, 
veriyor ona. Bir bakıyor ki, kendisine vaat 
edilenin çok daha gerisinde, çok daha 
olumsuz koşullarda bir yapıya kavuşmuş. 
Bunun örnekleri var şu anda. 

Şundan da korkumuz var: Kentsel 
dönüşümle beraber yeni yapılacak yapılar-
alanlar yeniden kentsel dönüşüme ihtiyaç 
olacak ve bunların yeniden dönüştürülmesi 
de eski duruma göre daha da zor olacak. 

Bursa’da yapılan kentsel dönüşüm projesi. 
Bloklar yapılmış devasa, bloklar bağırıyor, 
“Olmaz, ben buraya yabancıyım; doğaya 
yabancıyım, ovaya yabancıyım, kente 
yabancıyım” diyor, Bursalı bunun farkında. 
Şimdi kentsel dönüşüm adı altında o 
Bursalıyı kandıramazsın.

Siz Bursa örneğini verince, benim aklıma 
şey geldi: Samsun’da bir sel felaketi 
olmuştu, hatırlayacaksınız, onlar da yeni 
yapılaşma sistemi.

Sorumlu kim; imza atan. Devlet Su İşleri 
sorumludur burada, belediye sorumludur 
burada. “Türkiye’nin en büyük kentsel 
dönüşümünü yapıyorum” diyen Canik 
Belediye Başkanı sorumludur bu işte. İşte 
kentsel dönüşüm diye yaptığın bu, ama şu 
da var: Eski halinde bu sel gelseydi, orada 
daha fazla can ve mal kaybı olacaktı. O 
derenin önünü kesen, oraya plansızca bir 
baraj yapan, karayolu üzerine herhangi bir 
taşkın anında suyu akıtamayacak şekilde 
bir köprü yapan sorumludur burada. Doğaya 
rağmen yapılaşamazsınız. Mühendislik 
dediğimiz şey, doğayla uyumlu çalışmak 
demektir, doğaya rağmen olmaz. 
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Doğaya rağmen yapılaşamazsınız. Mühendislik 
dediğimiz şey, doğayla uyumlu çalışmak demektir, 
doğaya rağmen olmaz.

Bütünşehir Yasasını da konuşalım. 
Bütünşehir Yasasına nasıl bakıyorsunuz?

Eskiden 16 tane Büyükşehir Belediyesi vardı; 
bunun ikisi bütünşehir şeklinde, İstanbul ve 
Kocaeli illeri. Diğer 14’ü de bildiğimiz eski 
büyükşehir olarak vardı. Şimdi ne yapıldı; 
buna ilave yapıldı, sayıları artırıldı, bütün 
büyükşehir belediyelerini İstanbul ve Kocaeli 
örneğine çevirdiler. Bunun şöyle bir durumu 
var: Bir defa mekâna göre, mekânın sınırına 
göre, orada yaşayan insanın kültürüne göre 
vesaire yönetim modelleri oluşturabilir, ama 
İstanbul ve Kocaeli, Trabzon’a benzemez, 
Van’a benzemez, farklı oralar. 

Oraya sunulacak hizmetler…

Sen İstanbul örneğini Van’a hangi kriterlerde 
uygulayabilirsin? “Efendim, 750 bin sayısını 
tutturdun mu ikisi de eşittir” diyemezsin, veri 
yok ortada. Gelelim İstanbul Büyükşehir ya 
da Bütünşehirin içine; orada o bütünşehirin 
hemen en son ucunda kalan bir yerleşim, 
hemen bir ay sonra kente imar planı 
bakımından da katılabilir. Ama geçenlerde 
örneğini verdim, yine veriyorum; Erciş, Van 
İlinden 1-1,5 saat uzaklıkta. O Erciş’in Van’a 
bağlanması imar vs bakımından mümkün değil, 
hiçbirimiz göremeyiz onu. Yani iki yönetim 
modeli(İstanbul-Van) birbirine uymuyor. 

İdari olarak bağlarsınız, ama fiiliyatta 
bağlayamazsınız. 

Evet. Başka bir şey daha var: Kanunun hem 
madde hem genel gerekçelerinde diyor ki, 

“biz bu işi halka daha hızlı hizmet götürmek 
için yaptık, aslında hizmeti yerele verdik.” 
Oysa hizmeti yerele vermediler, biz öyle 
okuyoruz onu, merkeze çağırıyor. Diyelim ki, 
Van’dan başladık ya konuşmaya, Erciş’teki 
adam, Erciş İlçesinde halledeceği basit bir 
imar iş için artık Van’a gelip gitmek zorunda 
kalacak. Van’a ne zaman gelirdi o; hasta 
olduğu zaman, senede bir defa gelirdi. 

Peki, Van’dan Erciş’e ne zaman hizmet 
gider?

Van’dan Erciş’e sadece seçim zamanlarında 
hizmet gider bence.  

Bir şey daha var burada: İl özel idareleri 
de kapandı artık, belediyeye verildi 
yetkileri. Peki, valiyi de zayıflattın, başka 
bir noktaya gidiyor iş. Şimdi ikimiz de aynı 
sınır içerisinde yetkiliyiz; siz valisiniz, ben 
belediye başkanıyım. Konularımız, görev 
kapsamlarımız birbirinden farklı olsa da aynı 
sınır içerisinde yetkiliyiz. Ben seçilmişim, siz 
atanmışsınız, ben sizin üstünüzdeyim artık. 

Seçilmişin yaptırım gücü artık daha 
fazladır. 

Dolayısıyla şu söylenmeye başlandı: “Acaba 
biz valiyi de seçtirmeli miyiz?” diye. Valiyi 
seçtirdiğiniz anda, o zaman üniter yapıdan 
başka bir yapıyı konuşuyor olmamız lazım, 
o da federal yapılarda olur. Manzaraya 
baktığımız zaman, bunları belki sabaha 
kadar konuşmamız lazım. 

Konuşacak tabii çok konu var, ama 
süremiz sınırlı. Bir başka programda daha 
ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Örneğin 
TMMOB Yasası geçecek mi, geçmeyecek 
mi, bir görelim, ondan sonra.

Ben geçmeyeceğini umuyorum. 

Umarız biz de sizin bu anlattıklarınızdan 
sonra geçmemesinden yana bir tavır 
sergileriz efendim.  Çok teşekkür ederiz. 

Ben teşekkür ediyorum.
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Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, Bağımsız Dergisi’nde “PİRİ REİS HARİTASI NEDİR, 
NE DEĞİLDİR?” Konulu röportaj verdi.

Bilinen ilk dünya haritasından biri olmasıyla insanlık tarihinin 
önemli kazanımlarından biri sayılmaktadır. Haritanın teknik 
anlamda o günün koşullarına göre oldukça ileri bir harita 
olduğu ortadadır. 

HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş’ın “Piri Reis 
Haritası Nedir? Ne Değildir?” Röportajı

diğer haritalarla birleştirip bu haritayı çizdiği 
şeklindedir.  Böyle olsa bile, bu parçaları 
birleştirmek o yıllar için hiç küçümsenecek 
bir şey değildir. Ayrıca, Kristof Kolomb’un 
böyle bir haritası daha bulunmamıştır. Bu 
nedenle, Piri Reis bu haritayı, Yavuz Sultan 
Selim ile gittiği Mısır seferinde, Mısır’daki 
kütüphanelerden topladığı bilgilerden 
de yararlanarak çizmiş olabilir. Çünkü: 
Avrupa’da bu kesinlikte çizilmiş dünya 
haritaları var mıydı tam olarak bilinmiyor. 
Sorunuza gelince, o dönemde Piri Reis’in, bir 
haritacı bilinciyle çizdiği ya da sentezlediği/
oluşturduğu bu haritanın, insanlık için bir 
kazanım olduğu açıktır. 

Piri Reis haritasındaki somut Amerika 
gerçeğini Osmanlı hükümdarlarının, 
Muhteşem Süleyman diye adlandırılan 
Sultanın hiç dikkate almaması ilginç değil mi?

Hiç dikkate almadığını söylemek doğru 
olmaz kanaatindeyim. Ancak, biz tarihçi 
olmadığımız için böyle bir sorunun aklımıza 
gelmesi normaldir. Genç bir araştırmacı yazar 
da bu soruyu sormuş kitabında. Amerika’nın 
keşfinin Avrupa’nın Osmanlı’ya üstünlüğünü 
sağlayan bir büyük olay olduğu apaçık 
ortada iken;  Osmanlı’yı yaya bırakan batı 
kapitalizminin oluşumu veya gelişimi için 
gerekli sermaye birikimini bu yeni kıtadan 
Avrupa’ya taşınan tonlarca gümüş ve altının 
sağladığı biliniyorken; padişahların Amerika 
kıtasını önemsemedikleri ya da dikkate 
almadıkları gibi bir yorumun çok doğru 
bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. 
Bu nedenle, padişahlardan bu haritanın 
saklanmış olabileceğini de düşünmek 

Sayın Candaş, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) olarak bu yıl 
bir dizi Piri Reis etkinlikleri düzenlemeyi 
planlamanızın amacı nedir?
Piri Reis, bildiğiniz gibi, bir kartograf ve 
deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, 
aynı zamanda, Osmanlı deniz tarihinde izler 
bırakmış bir kaptandır. Amerika’yı gösteren 
Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı 
kitabıyla ün yapmıştır.

Piri Reis’in (90x60 cm. ebadındaki) bir 
parçası elimizde olan haritasının 1513 yılında 
Gelibolu’da Kilitbahir kalesinde çizildiği 
bilinmektedir. Bu tarihten günümüze 
tam 500 yıl geçmiştir. 2011 yılında 
Paris’de düzenlenen “36. UNESCO Genel 
Konferansı”nda 2013 yılı,  “Pîrî Reis’in Dünya 
Haritası’nın 500. Yıldönümü (1513)” anma ve 
kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır. 

BM’nin politik olmayan kuruluşu olan 
UNESCO tarafından Türkiye komitesinin 

isteğiyle alınmış bu karar elbette önemlidir. 
Ancak, biz eski bir haritacı-kartoğraf olarak 
bildiğimiz Piri Reis’i genç haritacılara ve 
tüm Türkiye’ye tanıtmayı bir kamu kuruluşu 
niteliğindeki meslek Odası olarak görev 
bilmekteyiz. Bu nedenle, bu yıl Odamızca 
Piri Reis etkinlikleri düzenlenecektir.

Piri Reis denizci midir, haritacı mıdır?  
Her ikisidir bence. Bununla birlikte, Piri 
Reis’i daha çok denizcilerin ve tarihçilerin 
önemsediğini söylemek mümkündür. Çünkü: 
Kitab-ı Bahriye’nin yazarıdır Piri Reis. Piri 
Reis’in 858 sayfalık bu eserinin yarısına 
yakını, yani 386 sayfası harita çizimiyle 
doludur. Kalan 532 sayfalarda bulunan 
yazıların da hemen hemen tümünü “yazılı 
harita” olarak değerlendirmemiz çok yanlış 
olmaz. Bu nedenle Piri Reis, önemli bir 
haritacıdır da.

Piri Reis’in haritasının önemi nedir?

Bilinen ilk dünya haritasından biri olmasıyla 
insanlık tarihinin önemli kazanımlarından 
biri sayılmaktadır. Haritanın teknik anlamda 
o günün koşullarına göre oldukça ileri bir 
harita olduğu ortadadır.  Haritanın, Afrika’nın 
batısı, Atlas Okyanusu, Batı Akdeniz ve İber 
Yarımadası ile Güney Amerika’nın doğusunu 
kapsayan kısımları elimizdedir. Bu harita 
kıtaların gerçeğe yakın ilk çizimlerinden biridir. 

Tam bu noktada Piri Reis’in bu haritayı nasıl 
çizdiği tartışmaları hakkında ne dersiniz?

Genel kanı, Kristof Kolomb’un haritasını, 
Akdeniz’deki korsanlık yıllarında ve Endülüs 
müslümanlarının nakli sırasında ele geçirdiği, 
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gerekir. Haritanın birileri tarafından yırtılıp 
parçalara ayrıldığı da açık. Harem dairesinde, 
yani ünlü Hürrem Sultan’ın odasında 
bulunması bazı soruları akla getirmiyor değil.  
Ancak, doğru bilgi ve belgeler üzerinden 
değerlendirme yapmak gerekir. Bu bilgi ve 
belgeler şimdilik bizde yoktur. 

Evet, haritanın bulunuşu da ilginç bir 
hikaye, değil mi?

Evet. Haritanın bir raslantı sonucu 
bulunduğu bilinmektedir. Mustafa Kemal 
Atatürk, Topkapı Sarayı’nın müze olarak 
düzenlenmesini istediği ve bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar sürecinde 9 Kasım 1929 
tarihinde envanter çalışmaları sırasında 
tesadüfen Harem Dairesinde bulunduğunu 
biliyoruz.  Zamanın Müzeler Genel Müdürü 
Halil Ethem, haritayı Atatürk’e getirip 
takdim etmiştir. Atatürk konuyu önemsemiş 
ve haritanın incelenmesi için bilim 

adamlarını görevlendirmiştir. O tarihlerde 
İstanbul’da misafir olarak bulunan Alman 
doğubilimcilerinden Prof. Kahle de haritayı 
incelemiş ve 1931 yılında yazdığı raporu 
Avrupa bilim çevrelerine bildirmiştir. Bildirim 
İtalyan ve İspanyol dillerine de çevrilmiştir. 
Piri Reis haritasının raslantı sonucu da olsa 
bulunması, önemsenerek inceletilmesi ve 
haritaya sahip çıkılması elbette önemlidir. 

Piri Reis’in öldürülmesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bu konuda çok söylentiler var. Vatana 
ihanet vs. gibi. Ancak, Piri Reis’in idam 
edilmesi tarihimizin kara lekelerinden 
biridir. Bunu belirtmek gerekir. 1546 yılında 
Barbaros Hayrettin Paşa ölünce Piri Reis 
Hint Denizleri Kaptanlığı’na (Mısır Kaptanlığı 
da denir) getirilmişti. Hürmüz Adası 
kuşatmasını yarım bırakıp donanmasını 
terk ederek Mısır’a döndüğü gerekçesiyle, 

önce hapsedildi ve sonra mahkeme 
edilmeden, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
uzaktan bir fermanıyla idam edildi. Bu olayı 
Osmanlı’nın yönetim şeklinden kaynaklanan 
iç çekişmelerin yarattığı bir adalet faciasıdır 
diye değerlendirmek istiyorum. 

Piri Reis için HKMO olarak 2013 yılında 
neler yapacaksınız?

2013 yılında Piri Reis için başka etkinlikler de 
planlamaktayız. Ancak erkesi öncelikle 14-17 
Mayıs 2013 tarihleri arasında, Ankara`da 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda 14’üncüsünü 
düzenleyeceğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı`na davet ediyorum. Orada 
Piri Reis’le ilgili önemli bir panelimiz olacak... 

Teşekkür ederiz...

Ben de teşekkür ederim...
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Şubemizin ikincisini gerçekleştirmiş olduğu 
Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı 15-
16 Aralık 2012 tarihinde Çiftehan/Niğde’de 
gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemize bağlı 
il/ilçe Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri, 
Denetleme ve Onur Kurulu Üyeleri, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri eşli olarak katıldılar. 

Toplantının açılış konuşmasında Şube 
Başkanımız Hasan Zengin, Şubemiz ile 
ilgili genel bilgiler verdikten sonra önceki 
Danışma Kurulunda konuşulan ve alınan 
tavsiye kararlarının son iki yılda ne kadarının 

ne ölçüde gerçekleştirilebildiği hakkında 
bilgiler verdi. Sayın Zengin, Adana Şubemizin 
son dönemlerde ülkemizde yoğunlaştığı 
mesleki ve örgütsel sorunlar hakkında genel 
bir değerlendirme yaparak sözlerini bitirdi. 

Şube Başkanımızdan sonra Danışma 
Kurulumuzdan Sebahattin Ulutürk söz aldı. 
Daha sonra il temsilciliklerimizden sırayla 
Mersin İl Temsilcisi Süleyman Gül, Gaziantep 
İl Temsilcisi Eray Yıldız, Hatay İl Temsilcisi 
Muti Buru, ve Niğde İl Temsilcisi Fatih Doğan 
söz alarak Temsilcilikleri hakkında kısa bir 
konuşma yaptılar. 

Açılışta son konuşmayı Odamız Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş yaptı. Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, Oda çalışmaları 
hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan 
sonra iktidarın TMMOB’yi tasviye etmeye 
yönelik yasa tasarısı LİHKAB ve Odamızın 
geleceği hakkında bazı açıklamalarda 
bulundu. 

Toplantı Şube Başkanımız Hasan Zengin’in 
yürütücülüğünde devam eden toplantının 
sonrasında tüm katılımcılar ile bir akşam 
yemeği yenildi.

Danışma Kurulu ToplantısıDanışma Kurulu Toplantısı

HKMO Adana Şubemizin Yazman Üyesi Filiz 
Mersin’in öncülüğünde meslek alanımızda 
emeği geçen ve halen çalışmakta olan 
bayan meslektaşlarımızın katılımıyla bir 
yemek düzenlendi. Odamızın geçmiş dönem 
Yönetim Kurulu Üyesi Jale Güler’in de  
katkıları ile 12 Ocak 2013 tarihinde Sercan 
Restoran’da düzenlenen yemeğe Büyükşehir 
Belediyesi Harita Şube Müdürü Ayşe 
Sözüöz, Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğünden Sema Başman Olgun, 
Seyhan Belediyesi’nden Pınar Ertuna, Milli 
Emlak Müdürlüğü’nden Gülsüm Demirel ve 
Nuray Ulaştırıcı katıldılar.

Kadın meslektaşlarımızın ilgisine ve 
katılımına teşekkür ederiz.

Harita Sektöründe Hizmet Veren Kadın Meslektaşlarımızla 
Bir Yemek Düzenlendi



15.02.2013 tarihinde Niğde Temsilciliğimizin 
ev sahipliğinde düzenlenen, HKMO Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş’ın yönettiği ve 
konuşmacı olarak katıldığı panelde, Adana 
Şube Başkanımız Hasan Zengin, Odamızın 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, 
Niğde Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürü 
Murat Nevruz ve Niğde Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Proje Koordinatörü Güneş Güneş 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Panele Niğde Valisi Alim Barut, Belediye 
Başkan Vekili Muzaffer Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit başta olmak 
üzere yerel kurum ve kuruluşların yönetici ve 
çalışanları ile üniversite personelleri, öğrenciler 
ve meslektaşlarımız katılım sağladılar. Panelin 
açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO Niğde 
Temsilciliğimizden Banu Nevruz, Adana Şube 
Başkanı Hasan Zengin ve Oda Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş yaptı.

Panelin ilk bölümünde, Murat Nevruz 
konuşmasında; Niğde’de çalışmaları süren 
Kentsel Dönüşüm Projesinden bahsetmiş 
olup, fiziksel alanları dönüştürürken alt 
ve üst yapıya ilişkin problemleri çözerek, 
doğal risklere karşı güvenli ve çağdaş yaşam 
alanları oluşturmayı hedeflediklerini, bu 
çalışmada vatandaşla anlaşma yoluna 

Kentsel Dönüşüm ve CBS Paneli Düzenlendi

giderek mevcut konut sayısını korumayı 
ve çok daha fazla sosyal donatı alanları 
yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. 

Niğde Belediyesi Kentsel Dönüşüm Proje 
Koordinatörü Güneş Güneş ise projenin 
aşamalarından bahsederek konut tiplerini, 
projenin kazandırdığı yeşil alanları ve kamuya 
ait alanları sayılarıyla anlattı ve vatandaşlarla 
ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Adana Şube Başkanı Hasan Zengin yaptığı 
konuşmada; Kentsel Dönüşümün tarihçesi 
hakkında kısa bilgi vererek Meslek Odalarının 
kentsel dönüşüme bakışını anlattı. Kent 
hakkındaki tüm çalışmaların bilgi sistemleri 
dâhilinde daha verimli gerçekleşeceğinden 
ve ülkemizde bilgi sistemlerinin öneminden 
bahsederek Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 
Kent Bilgi Sistemleri hakkında bilgi verdi. 
Kent Bilgi Sistemlerinin sağlık hizmetleri, 
belediye hizmetleri, doğal afet hizmetleri 
vb. hizmetler ile planlı kentleşme, 
projelendirmeler, değerleme çalışmalarındaki 
öneminden bahsederek, bilgi sistemleri 
ile göçle ortaya çıkan çarpık yapılaşmanın 
önüne geçilebileceği, rant yerine halka 
hizmet için proje uygulaması yapılması 
gerektiği, mülkiyet hakkının önemi ve 
kentsel dönüşüm sürecinde Odamıza büyük 
görev düştüğünü vurguladı.

HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 
konuşmasında, Türkiye’deki mühendisliğin 
örgütlenme yapısından ve Odamızın 
ülkemizdeki ve dünyadaki sosyal, 
ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmelere 
gösterdiği duyarlılıktan bahsederek Kentsel 
Dönüşümle ilgili panel vb. etkinliklerle 
bunu dile getirdiklerini belirtti. Candaş, 
Kentsel Dönüşümle ilgili güven ilkesinin 
sarsılmaması adına dönüşümde rol alacak 
tüm kurumlara, Meslek Odalarına ve kişilere 
büyük sorumluluk düşmektedir, bu süreci 
aceleye getirmeden, şeffaf davranarak 
hareket edilmelidir, dedi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesindeki CBS Genel 
Müdürlüğü’nün kurulmasında Odamızın 
katkı ve çabalarından bahsederek, yeni 
kentler kurarken CBS tabanlı düşünmenin 
ve kamu kurum kuruluşları ile işbirliği içinde 
hareket etmenin önemini vurguladı.

Namık Gazioğlu yaptığı konuşmada; 
Türkiye’deki Kentsel Dönüşümün yasal 
sürecinden bahsederek, riskli binaların yıkım 
kararı alma sürecini ve hukuksal boyutunu 
anlattı. Geliştirilen projelerde ekonomik, 
toplumsal, doğal ve çevresel koşullar birlikte 
ele alınmalı, proje alanlarına yönelik planlama 
kararları kent bütününe yönelik kararlardan 
koparılmamalı, üst ölçekli plan kararlarına 
aykırı uygulamalardan kaçınılmalı, projelerde 
rant artışı değil yaşam düzeyinin yükseltilmesi 
amaçlanmalı, kentsel dönüşüm projeleri 
ayrıcalıklı imar affı sağlama aracı olarak 
kullanılmamalı, dedi. Mülkiyet hakkının 
anayasal güvence içinde korunmasından, 
güçlü kamusal yapı denetim sisteminin 
yaşama geçirilmesinden, bölgesel ve iklimsel 
koşullara uygun projeler üretilmesinden 
bahsederek, dönüşüm projelerinde ormanlar, 
meralar, doğal sit alanları, zeytinlikler vb. 
alanların korunmasının önemini vurguladı. 

Panelin ikinci bölümünde katılımcıların 
sorularına panelistler tarafından cevap 
verildi. Akşam yemeğinde katılımcılar eşleri 
ve çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirdiler. 
Niğde İl Temsilciliğimize ve tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz.

HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş’ın yönettiği 
“Kentsel Dönüşüm ve CBS Paneli” 15.02.2013 tarihinde, 
Niğde Temsilciliğimizin ev sahipliğinde düzenlendi.
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Beyazevler Çamlığı Ağaç Dikimi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Adana Kamuoyu 
tarafından yakından takip edilen ve büyük tartışmalara 
neden olan Beyazevler Çamlık alanının imar değişikliği ile 
turizm alanına dönüştürülmesi çabalarını büyük bir dikkatle 
izlemekte ve kentimizin kısıtlı olan yeşil alanlarını korumak 
amacıyla sivil toplum kuruluşları, başta HKMO Adana 
Şubemiz olmak üzere Adana’daki TMMOB bileşeni Odalar, 
dernekler ve çok sayıda demokratik kitle örgütü bir araya 
gelmiş ve konunun takipçisi olmuşlardır.
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Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 
Yapacakların Nitelik ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik gereği, kamulaştırma davalarında Odamız 
bilirkişi listesinden görev yapmak isteyen üyelerimizin 
katılımıyla 1-2 Aralık 2012 tarihinde Şube Hizmet 
Binamızda “Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi” verilmiştir. 
Odamızın Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu tarafından verilen 
Şubemize bağlı Mersin, Hatay, Gaziantep, Niğde ve 
Adana’dan meslektaşlarımız katılmıştır. 

Eğitimin 1. bölümünde Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Eğitiminin yasal temelleri, 2. bölümünde 
uygulamalı Kamulaştırma bilirkişiliği Eğitimi 
konuları işlenmiştir. 
Yoğun bir ilgiyle izlenen eğitim programı soru 
cevap bölümüyle sona ermiş; katılımcılara 
sertifika verilmiştir.
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Mersin Üye Toplantısı
Şube Yönetim Kurulumuzca 11.01.2013 tarihinde, Şubemize bağlı 
Mersin Temsilciliği’nde üye toplantısı yapıldı. Mersin Temsilcisi 
Süleyman Gül’ün ve Şube Başkanı Hasan Zengin’in açılış 
konuşmasını yaptığı toplantıya kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımız katıldı. Şube Başkanı Hasan Zengin, Şube 
çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra TMMOB Yasası’nı da 
değiştiren torba yasa şeklindeki “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”nın 
meslek alanımıza etkileri üzerine açıklamalarda bulundu. 
Toplantıda genel olarak, üyelerimizin mesleki, teknik ve toplumsal 
alandaki çalışmaları, taşınmaz değerlemesi ve kamulaştırma 
bilirkişilik alanında harita ve kadastro mühendisinin yeri ve 

önemi, Yapı Denetim Kuruluşları, müelliflik ve fenni mesuliyet 
vb. mesleki konularda çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi 
paylaşımı,  Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) konuları, 
harita ve kadastro mühendislerinin çalışma alanında önemi, 
yetki ve sorumlulukları konularına açıklık getirildi. Toplantının 
son bölümünde soru ve cevap kısmına geçildi. Mesleğin ve 
meslektaşlarımızın sorunları ve bu sorunların çözüm yolları 
görüşüldü. Yapılması düşünülen etkinliklerle ilgili üyelerimizin 
öneri ve talepleri alındı.

Mersin İl Temsilciliğimize ve katılan tüm üyelerimize katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Silifke Temsilciliği Toplantısı

Toplantıya Silifke’de faaliyet gösteren 
üyelerimiz katıldı. Şube Başkanımız Hasan 
Zengin ve Silifke İlçe Temsilcisi Abdullah 
Uzun’un bilgilendirme konuşmasından 
sonra LİHKAB, Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri, 
Planlı Alanlar Yönetmeliği, Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği konuları üyelerimiz 
ile tartışıldı. Toplantı sonrası toplantıya 
katılan üyelerimiz ile öğle yemeği yenildi.

HKMO Adana şubemizce 16.01.2013 tarihinde Silifke Temsilciliğimizde üye 
toplantısı yapıldı.

II. Mersin Üye 
Toplantısı 
Mersin’de Şubemizce Kamulaştırma 
Bilirkişiliğine yönelik bir toplantı 
yapıldı. 22.01.2013 tarihinde Mersin 
Temsilciliğimizde gerçekleşen toplantıya 
Mersin’e bağlı il/ilçe temsilcileri ve 
meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.
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HKMO Ankara Şubemizce 8 Aralık 2012 
tarihinde Meslekte 30 Hizmet Yılını dolduran 
1982 yılı mezunu üyelerimize Ankara Bilkent 
Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen 
gecede plaketleri verildi. Düzenlenen 
etkinliğe 1982 yılı mezunları ve eşleri, Oda 
ve Şubelerimiz Yöneticileri, Onur Kurulu ve 

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak 
Gençlik ve Öğrenci Komisyonumuzla birlikte, 
hem genç meslektaşlarımızı bir araya 
getirmek, tanışma fırsatı yaratmak hem de 
üyelerimizle birlikte yeni yılı güzel bir şekilde 
karşılamak amacıyla 29 Aralık 2012 Cumartesi 
akşamı “Yılbaşı Kokteyli”miz yapıldı.

Meslektaşlarımızın katılımlarıyla birlikte güzel bir 
ortamda gerçekleştirilen etkinliğimizde ilk olarak 
Gençlik ve Öğrenci Komisyonu Başkanı Ezgi 
Eren açılış konuşmasını yaptı ve ardından Şube 
Başkanımız Levent Özmüş bir konuşma yaptı.

Sayın Özmüş, konuşmasına tüm misafirleri 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına 
selamlayarak başladı. 2013 yılının hepimiz 
için güzel geçmesi dileklerinde bulunduğu 
konuşmasında hükümetin gündeminde 
bulunan “Torba Yasa Tasarısı”na da değinerek 
mesleğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için 
yaratacağı tehlikeleri dile getirdi. Duyarlı 
olan herkesi imza kampanyasına katılmaya 
davet etti.

Konuşmaların ardından eğlenceli bir şekilde 
geçen gecemizde aramızda olan ve bizlere 
destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

Geleneksel Yemeğimiz Yapıldı

Şubemizce 
Fotoğrafçılık 
Kursu Düzenlendi
HKMO Ankara Şubesi olarak Gençlik Ve 
Öğrenci Komisyonumuzun katkılarıyla 
düzenlediğimiz “Dijital Fotoğrafçılık 
Kursu” başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Denetleme Kurulu üyeleri, Kamu Kurum ve 
Kuruluş Temsilcileri, Daire Başkanları, Oda ve 
Şube eski yöneticileri, İl/İlçe Temsilcilerimiz ve 
meslektaşlarımız katıldılar.

Gecede Şube Başkanı Levent Özmüş 
tarafından yapılan açılış konuşmasının 

ardından Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş da meslektaşlarımıza hitaben bir 
konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, meslekte 30 Hizmet 
yılını dolduran üyelerimize “30. Yıl Hizmet 
Plaketleri” takdim edildi.

Oda, Şube, Temsilcilikler ve üyelerimiz 
arasında birlikteliğin ve dostluğun artarak 
yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 
yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere tüm 
katılımcılar açısından coşkulu ve heyecanlı 
bir şekilde geçmiştir.

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak, 
başta mesleğimize ve ülkemize 30 yıl 
boyunca hizmet eden değerli üyelerimize 
ve yemeğe katılan tüm konuklarımıza 
şükranlarımızı sunarız.

Yeni Yılı Kutladık
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15.02.2013 tarihinde Ankara Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri Levent Özmüş, S. Nazım Akar, 
Ozan Özer ve Şube Müdürü Nihan Boztaş 
tarafından Eskişehir İl Temsilciliğimiz ve 
üyelerimiz ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Eskişehir 
Temsilcimiz İdris Uzun ve üyemiz Barış 
Deveci ile birlikte, Eskişehir Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüğüne gidilerek Kadastro Bölge 
Müdürü İbrahim Tonoz ve Eskişehir Kadastro 
Müdür Vekili Murat Akyol makamlarında 
ziyaret edildi. Son zamanlarda Kadastroda 
yaşanan sıkıntılar, personel rotasyonları 
ve LİHKAB’ların durumu konuşuldu. 
Şube Başkanımız Levent Özmüş, Odamız 
tarafından yapılan Mesleki Denetim 
Uygulamalarının gerekliliğini belirterek 
kurum olarak kadastronun bu uygulamalara 
önem vermesi gerektiğini söyledi.

Odamız, Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğü olarak karşılıklı beklentilerin 
dile getirilmesiyle sonlanan görüşmenin 
ardından Tepebaşı Belediyesine gidilerek 
Belediye Başkanı Ahmet Ataç ziyaret edildi. 
Levent Özmüş, son zamanlarda gündemde 
olan Büyükşehir Yasası kapsamında, 
Eskişehir ilinde Tepebaşı Belediyesinde de 
yapılacak uygulamalarda İmar Kanunu’na 

15.02.2013 tarihinde Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Özmüş, S. Nazım 
Akar, Ozan Özer ve Şube Müdürü Nihan Boztaş tarafından Eskişehir İl Temsilciliğimiz ve 
üyelerimiz ziyaret edildi.

Eskişehir İl Temsilciliğimiz ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi

önem verilmesi gerektiğini belirtti ve bu 
kanunun etkili bir şekilde uygulanması 
gerektiği hatırlatıldı. Ahmet Ataç, 
Tepebaşı Belediyesi kapsamında yapılan 
CBS uygulamalarını anlattı. Belediyecilik 
anlayışında CBS’nin önemi vurgulandı ve 
dikkatli ve özenli çalışmalar yapılması 
gerekliliği dile getirildi. Sayın Ataç, Eskişehir 
ilinde kentsel dönüşüm konusunda 
yapılacak panel, çalıştay ve kurultaylarda her 
zaman Şubemizle birlikte yer almaya hazır 
olduklarını da belirtti.

Temsilciliğimize yaptığımız ziyaretimizde 
Eskişehir Adliyesine de gidilerek, Adli Yargı 
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet Şanverdi ziyaret edildi. 
Mahkemelerde bilirkişilik yapacakların 
niteliklerinin neler olduğu ve Odamız 
tarafından gönderilen listelerin dikkate 
alınması gerektiği belirtildi. Tescile konu 
işlemlerde harita mühendisi olmayan 
yetkisiz kişiler tarafından hazırlanacak 
raporların mahkemeleri yanıltıcı olabileceği 
gibi bu kişilerin kararlarının uygulamalarda 
sıkıntılar yaşatacağının da altı çizildi.

Eskişehir Temsilciliğimizle birlikte yaptığımız 
ziyaretlere daha sonra Odunpazarı 
Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

ile devam edildi. Odunpazarı Belediyesinde 
İmar Müdürü Hüsnü Kaptan ve Yapı Kontrol 
Müdürü Halil Umur ile görüşülerek Kentsel 
Dönüşüm Yasası değerlendirildi. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesinde ise son günlerde 
yaşanan sıkıntıları değerlendirmek ve Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak oradaki 
meslektaşlarımıza destek vermek amacıyla 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Hüseyin Okçu ziyaret 
edildi ve son durumlar değerlendirildi.

Kurum ziyaretlerimizin sonunda akşam 
saat 17.00’de TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası’nda Eskişehir’de bulunan üyelerimizle 
bir toplantı yapıldı. Şube Başkanımız 
Levent Özmüş konuşmasına Eskişehir’deki 
üyelerimizi Ankara Şube Yönetim Kurulu 
adına selamlayarak başladı. Toplantıda 10. 
Dönem Çalışma Programımızdan bahsedilerek 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalar anlatıldı. 
Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda 
mesleki denetim uygulamaları, üye aidatları, 
LİHKAB’ların durumları tartışıldı. Torba Yasa 
Tasarısı ile gündemde olan İmar Kanunu 
ve Yapı Denetim Kanunu’na değinilerek 
mesleğimizin bu kanunlar karşısında nasıl 
olacağı, mesleğimizin nereye doğru gittiği 
tartışıldı. Toplantının ardından bütün 
üyelerimizle birlikte akşam yemeği yenildi.

Ziyaretlerimiz süresince bize destek olan 
Eskişehir İl Temsilcimiz Sayın İdris Uzun’a ve 
üyemiz Barış Deveci’ ye teşekkürlerimizi sunarız.
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Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi
10–11 Kasım 2012 tarihlerinde, Antalya Şube Eğitim 
Salonu’nda Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi. 

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi, Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Tayfun Çay, Yrd. Doç. Dr. Şaban İnam ve 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertaş tarafından verildi. 
Eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapıldı. Şube 
Başkanımız Ramazan Eciş yaptığı konuşmada, eğitmen 
hocalarımıza ve katılan üyelerimize teşekkür ettikten 
sonra yapılacak olan sınavda başarılar diledi. 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Etkinliği” Kapsamında CBS Paneli 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubemizce “CBS İle Geçmişi 
Anlamak, Günü Yaşamak ve Geleceği 
Planlamak” temalı “Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Paneli” 21 Kasım 2012 tarihinde Kepez 
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasında Şube 
Başkanımız Ramazan Eciş, panelin tüm 
meslektaşlarımıza faydalı olmasını, 
panelimizin “CBS İle Geçmişi Anlamak, Günü 
Yaşamak ve Geleceği Planlamak” teması 
ile düzenlediğimiz “Antalya’nın İlk İmar ve 
Parselasyon Planları” sergisi ile kentimizin 
geçmişini mesleğimizin ürünü olan 
haritalardan görerek ve anlayarak günümüze 
ışık tutmaya ve kentimizin geleceğinin 
planlamasına katkı sağlamaya çalıştıklarını, 
bunun da en pratik yolunun CBS’den 

geçtiğini ifade ederek başta oturum Başkanı 
Doç. Dr. S. Savaş Durduran olmak üzere tüm 
panelistlere ve katılımcılara teşekkürlerini 
sundu.

Daha sonra Selçuk Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. S. Savaş Durduran, oturum 
başkanlığında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Müdürlüğü’nden Fatih Kafalı, Alanya 
Belediyesi’nden (ALBİS) İlhan Feraset, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel 
Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürü Mustafa Kaynarca ve Kepez 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 
Sinan Bidek sunumlarını yaptıktan sonra 
panelistlere katılımcılar tarafından sorular 
yöneltildi. Oturum Başkanı Doç. Dr. S. Savaş 
Durduran, bu panelin gerçekleştirilmesinden 
dolayı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Antalya Şube Yönetim Kuruluna teşekkür 
ederek, CBS’nin mesleğimiz için önemine 
değindi. Meslektaşlarımıza mesleğimizi 
severek yapmalarını ve CBS’ye sahip 
çıkmalarını tavsiye etti. 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Paneli” panelistlere 
plaketlerinin sunulmasından sonra birlikte 
fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
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Antalya’nın “İlk İmar ve Parselasyon 
Planları” Sergisi

HKMO Antalya Şubesi’nin 20. kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 
Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi 
ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen Antalya’nın “İlk İmar 
ve Parselasyon Planları” sergisi Erdem Bayazıt 
Kültür Merkezi (EBKM) Fuayesi’nde açıldı.

Şube Başkanımız Ramazan Eciş sergi 
açılışında yaptığı konuşmada, HKMO 
Antalya Şubesinin 20. kuruluş yıl dönümü 
kapsamında Antalya’nın ilk imar ve 

parselasyon planlarını, düzenledikleri sergi 
ile vatandaşlarla paylaştıklarını belirtti. 
Sergiye katkı sağlayan Kepez Belediyesi, 
Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği 
yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade 
ettiği konuşmasında, “Bugün burada 
sergilenen haritalar ve paftalar, içinde 
yaşadığımız şehrin geçmişini belgeleyen çok 
önemli ve aydınlatıcı dokümanlar. Her bir 
haritanın, her bir paftanın kent hafızasına da 
olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 
Harita ve kadastro mühendisleriyle biz 

belediyeciler çok yakın çalışırız. Onlar aslında 
bizim en önemli mesai arkadaşlarımızdır. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubemize başarılarının artarak 
devamını ve nice yirminci yıllar diliyorum.” 
dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yaşar Güvenç 
ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Eciş açılış kurdelesini 
birlikte keserek, Antalya’nın ilk İmar ve 
Parselasyon Planlarının, Türkçeye çevrilmiş 78 
adet pafta ve haritanın minyatürlerinin yer 
aldığı sergiyi ziyarete açtılar.

Antalya Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürü’nü Ziyaret
10 Aralık 2012 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri olarak Antalya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Sayın Yaşar Güvenç 
makamında ziyaret edildi.

21 Kasım 2012 tarihinde Şubemiz 
tarafından düzenlenen “CBS Günleri 
Etkinliği ve Antalya’nın İlk İmar 
ve Parselasyon Planları” Sergisine 
katılımlarından ve katkılarından dolayı 
İl Müdürü Sayın Yaşar Güvenç’e Şube 
Başkanımız Ramazan Eciş tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi. 
Ziyaretimize meslektaşlarımız İl Müdür 
Yardımcısı Tevfik Altınay ve Zeliha Kaya 
katılım sağladılar.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 07 Aralık 2012 tarihinde, Antalya Asat Genel Müdürü 
Sayın Fethi Yalçın’ı makamında ziyaret ettik. Genel Müdür Sayın Yalçın, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Asat Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Kurumunda çalışan meslektaşlarımızın CBS konusunda güzel çalışmalar yaptıklarını 
söyleyerek bu konuda kurum olarak ilimizde öncü olduklarını ifade etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş ise Odamız faaliyetleri ve mesleğimizin 
faaliyet alanları ve sorunlar ile ilgili olarak bilgi verdi. Başkan Eciş, Odamız bünyesinde 
“CBS Günleri” adı altında gerçekleştirilen panelimize Asat Genel Müdürlüğü adına 
meslektaşımız Mustafa Kaynarca’nın panelist olarak katılmasının sağlamasından dolayı 
Genel Müdür Sayın Yalçın’a teşekkürlerini ifade ederek bundan sonrada ortak projelerde 
beraber çalışmak istediklerini söyledi. 

Asat Genel Müdürü’nü Ziyaret
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Antalya milletvekili Sayın Hüseyin Samani ve İl Başkan yardımcısı 
Av. Rıza Sümer 26 Aralık 2012 Çarşamba günü Şubemize nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş, Odamız 
faaliyetleri ve mesleğimizin faaliyet alanları ve sorunlar ile ilgili 
olarak ziyarete gelen heyete bilgi verdi. Ayrıca gündemde olan 
Torba Yasa Tasarısı, Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Büyükşehir 
İmar Yönetmeliği, Kentsel Dönüşüm, Kırcamii, 2B ve benzeri 
konularda Odamızın görüş ve önerileri dile getirerek, ülkemizi ve 
kentimizi ilgilendiren konularda her zaman bütün siyasilere katkı 
vermeye hazır olduklarını ifade etti. Milletvekili Sayın Hüseyin 
Samani ise, ülke ve kentimizin sorunlarıyla ilgili olarak, meslek 
odaları ve STK’ların görüşlerine önem verdiklerini belirterek, 
Odamızın görüşlerini dinlemeye geldiklerini ifade etti. 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 06, 07 ve 10 Aralık 2012 tarihlerinde, 
Antalya Adliyesinde Başsavcı Vekili Sayın Cevdet Kayafoğlu, Bölge 
İdare Mahkemeleri Başkanı Sayın İrfan Keskin ve Adalet Komisyon 
Başkanı Süleyman Teke’ye nezaket ziyaretinde bulunuldu. Odamız 
faaliyetleri ve mesleğimizin faaliyet alanları ve sorunları ile ilgili olarak 
bilgi verildi. Ayrıca mesleğimizin faaliyet alanlarının hukuk ile iç içe 
olduğu, meslektaşlarımızın birçok davada bilirkişilik yaptıkları ve bu 
konuda meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. Bilirkişilik 
konusunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili Mahkeme Başkanlarına yönelik 
ziyaretlerimiz gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

Antalya Adliyesi Ziyareti

05 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 11.00 - 13.00 arasında İl ve İlçe 
Temsilcilerimizle Şubemizde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi. 

Şube Başkanı Ramazan Eciş, yaptığı konuşmada 11. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak meslektaşlarımıza karşı; duyarlı, sorumlu, üye odaklı ve üyelerin 
ortak çıkarlarına dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını belirterek; 
2012 yılında yapılan faaliyetlerin kısa bir özetini sundu. Yönetim Kurulu 
ile Temsilcilikler arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla periyodik olarak 
Temsilcilerimizle bir araya gelineceğini ve Mesleki Sorunları Değerlendirme 
Toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini söyleyerek temsilcilerimizin 
görüş, öneri ve sorunlarını dinlemeye hazır olduklarını bildirdi.

Toplantıya Antalya, Isparta, Burdur, Manavgat, Finike ve Gölhisar temsilcilerimiz katılmış olup her bir temsilcimiz sırasıyla dinlenerek 
sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Temsilciler toplantısına katılarak ilgi gösteren, katkı veren tüm 
temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

2013 Yılı İlk Dönem Temsilciler Toplantısı 

AKP Antalya Milletvekili ve İl Başkan Yardımcısı’nın Şubemizi Ziyareti
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Şube Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 
karara istinaden; “Cumartesi Kahvaltı 
Buluşmaları” kapsamında ilk olarak, 19 
Ocak 2013 Cumartesi günü meslektaşımız 
Erhan Ukav bürosunda ziyaret edildi. 
Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren 
meslektaşımız yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. 
Ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan 
Eciş, Yakup Öztürk, Veysel Barut, Murat 
Aslaner ile meslektaşlarımız Faik Yücel 
Esen ve Mustafa Duman katılmıştır. 
Meslektaşımızın bürosunda kahvaltı 
yapılarak mesleğimiz ve sigortacılık 
sektörü ile ilgili konularda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Yine aynı gün içerisinde meslektaşımız 
Yusuf Barık bürosunda ziyaret edilerek 
kendisinin mesleğimizle ilgili sorunlar 
hakkında, değerli fikirleri ve tespitleri 
dinlenilmiştir. Şube Başkanımız Ramazan 
Eciş tarafından kendisine teşekkür 
edilerek, veda edilmiştir. Yakın çevrede 
büroları bulunan meslektaşlarımız Perihan 
Ay ve Cengiz Bişkin’in programları uygun 
olmadığı için ziyaret edilememiş olup, 
ileriki zaman diliminde kendileri de ziyaret 
edilecektir.

Şube Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız 
adına meslektaşlarımız Erhan Ukav ve 
Yusuf Barık’a nazik davetlerinden, ilgi ve 
alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımız 
Ziyaret Edildi 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Şubemizin etkinlik alanı ve yapılanması, Odamızın çalışmaları, mesleğimizin 
faaliyet alanları ve sorunlar ile ilgili olarak bilgi verdi. Şube Yönetimi olarak kentlilik 
bilinci ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte olduğumuzu, sorunların 
çözümünde elini taşın altına koyan bir anlayışı benimsediğimizi ve doğrultuda 
hareket edeceğimizi ifade etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Büyükşehir İmar 
Yönetmeliği, 2/B konularında her zaman ayırt etmeksizin bütün siyasilere katkı vermeye 
hazır olduklarını ve verdiklerini vurguladı.

AKP İl Başkanı Sayın Av.Mustafa Köse ise AKP İl Yönetimi olarak ülke ve Kentimizin 
sorunlarıyla ilgili olarak, Meslek Odaları ve STK’ların görüşlerine önem verdiklerini 
belirterek, sorunları ve çözüm önerilerini dinlemeye geldiklerini ifade etti. Sayın Köse, 
AKP İl Yönetimi olarak Meslek Odalarından ve STK’lardan bütün siyasilere eşit mesafede 
olmalarını ve konulara ideolojik olarak yaklaşmamalarını beklediklerini, kendilerine ait 
hatalarını ve eksikliklerimizi söylerken doğruların da takdir edilmesini beklediklerini ama 
bunu maalesef göremediklerini söyledi.

İl Başkanı Sayın Av. Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyeleri Yasası, 2B konularında ve 
Serik Haskızılören’de 2011 yılında meydana gelen sel felaketi nedeniyle afetzedelere 
yapılacak Afet Konutlarıyla ilgili gelişmeleri anlatarak bilgi verdi. 

Ziyaret, kentin ortak konuları, sorunları ve her ortamda diyalog ve işbirliği içerisinde 
olunabileceği temennileri ile sona erdi. 

Antalya AKP İl Yönetimi, 07 Şubat 2013 Perşembe 
günü Şubemize nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarete İl Başkanı Sayın Av. Mustafa Köse ile İl 
Başkan Yardımcıları da katıldılar.

Antalya İl Başkanı Şubemizi 
Ziyaret Etti
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Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma 
Grubu’nun “Antalya Kent Bilgi Sistemi Projesi” ile İlgili 
Düzenlediği Toplantıya Katılım Sağlandı
23.01.2013 tarihinde Antalya Kent Konseyi 
İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun 
“Antalya Kent Bilgi Sistemi Projesi” ile 
ilgili düzenlediği toplantıya Şube Başkanı 
Ramazan Eciş ile Coğrafi Bilgiler Komisyonu 
üyeleri Murat Uysal ve Işın Onur’dan oluşan 
heyetle katılım sağlandı. 

Toplantının açılışında Kent Konseyi İmar 
ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Ebru 
Manavoğlu, Kent Bilgi Sitemi Projesi’nin 
bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini 
ifade ederek, “Özellikle Antalya gibi nüfusu 
çok hızlı artan ve kentsel yayılmanın çok 
hızlı olduğu kentimizde bilgiye ulaşımın 
sağlanması ve yönetimde karar verme 
bileşenlerinden olan Kent Bilgi Sisteminin bir 
gereklilik ve zorunluluk olduğu” ifade edildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve 
Akdeniz Üniversitesi’nden temsilcilerin 
de katıldığı toplantıda, Şube Başkanımız 

Ramazan Eciş, Kent Bilgi Sistemi’nin 
“Kentlerin, mülkiyet bilgileri, imar planları, 
altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut, arsa 
envanterleri, tüm haritaları ile diğer yönetim 
destek sistemlerine bilgisayar ortamında 
erişilmesini sağlayan sistemler olduğunu, 
dolayısıyla harita mühendislerinin birebir 
içinde ve lokomotif görevini üstlendiği bir 
çalışma alanı olduğunu ifade etti. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
her yıl “CBS Günleri Etkinliği” kapsamında 
düzenlenen ve bu yıl Şubemizce 21 Kasım 
2012 tarihinde Kepez Erdem Bayazıt Kültür 
Merkezi’nde “CBS İle Geçmişi Anlamak, 
Günü Yaşamak ve Geleceği Planlamak” 
temalı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Paneli” 
düzenlediklerini ifade etti. 

Meslektaşımız Murat Uysal ise yaptığı 
konuşmada; Kent Bilgi Sistemlerinin bir 
kent için olmazsa olmazlarından olduğunu 
ancak Antalya’nın bu konuda geç kaldığını 
ifade ederek Kent Bilgi Sisteminin hayatımızı 
kolaylaştırdığını somut örnekler vererek 
anlattı. Ayrıca kentsel faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde karar mercilerinin en doğru ve 

ideal kararı verebilmesi için ihtiyaç duyulan 
planlama, altyapı, mühendislik, temel 
hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde irdelenmesini sağlayan 
Kent Bilgi Sistemlerinin belediyelerde ve 
diğer kurumlarda biran evvel kurulması ve 
bu konuda Yöneticilerin ikna edilmesinin 
gerektiğini ifade etti. 

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı 
Ebru Manavoğlu, Kent Bilgi Siteminin 
güncelliğine rağmen konunun kamuoyu 
tarafından pek bilinmediğine işaret 
ederek, amaçlarının bu tür toplantılarla 
hem kamuoyunu bilgilendirmek, hem 
de Antalya’da ilgili kuruluşlar tarafından 
yapılmakta olan çalışmaların ne aşamada 
olduğuna yönelik bilgi edinmek olduğunu 
söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Harita Mühendisi Volkan 
Sepetçi kurumsal olarak yaptıkları çalışmaları 
detaylı olarak ifade etti.

Toplantıya katılımcıların değerlendirmeleri, 
soru-cevap kısmı ile son buldu.
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26 Ocak 2013 tarihinde, Şube Eğitim 
salonunda üyelerimiz ve şube 
çalışanlarımıza yönelik “İlkyardım ve Sağlık 
Bilgisi Eğitimi” düzenlendi. 

Eğitim öncesinde Şube Yazmanı 
Yakup Öztürk yaptığı konuşmada 
meslektaşlarımızın işleri gereği sürekli 
araziye çıkmaları nedeniyle trafik kazası, 

yılan, akrep zehirlenmeleri ve hayvan 
ısırmaları v.b. riskler bulunduğundan 
dolayı “İlkyardım ve Sağlık Bilgisi Eğitimi” 
verilmesinin elzem olduğunu belirterek; 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli 
olan iş arkadaşları Eğitmenler Mehtap Oğuz 
ve Yusuf Uyan ile katılımcılara teşekkür 
ederek eğitimin faydalı olması temennisinde 
bulundu.

İlk olarak Sayın Mehtap Oğuz, ilk yardımın 
tanımını yaptıktan sonra soluk yolu 
nasıl açılır, solunum nasıl düzeltilir (suni 
teneffüs), etkin bir kan dolaşımı nasıl 
sağlanır (kalp masajı), kırıklarda, sindirim 
yoluyla oluşan yaralanmalarda ilk yardım 
nasıl yapılır hususunda uygulamalı örnekler 
sundu. Daha sonra Yusuf Uyan kendisinin 
4 sene ambulansta ilk yardım personeli 
olarak çalıştığını ifade ettikten sonra 
pratik yaşamda karşılaştığı tecrübelerini de 
sunumuna katarak, kanamalı durumlarda, 
elektrik çarpmasında, yanmalarda, 
yaralanmalarda, sindirim yoluyla oluşan 
yaralanmalarda ilk yardım nasıl yapılır 
sorusunun cevaplarını uygulamalı olarak 
sundu. Eğitimin son kısmında ise Mehtap 
Hanım, ilkyardım çantasında bulunması 
gereken malzemelerin neler olduğunu ve 
hangi özelliklere sahip olması gerektiği 
hususunda bilgiler vererek sunumunu bitirdi.

Eğitimin sonunda eğitmenlerimiz Mehtap 
Oğuz ve Yusuf Uyan’a teşekkür edilerek, 
günün anısına “Mühendislik ve Mimarlık 
Öyküleri” adlı kitap hediye edildi.

Serik İlçesinde “Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları” ve Meslektaşlarımızı Ziyaret
Şube Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karara istinaden, “Cumartesi Kahvaltı 
Buluşmaları” kapsamında, 17 Kasım 2012 Cumartesi günü meslektaşlarımız ile 
Serik’te sabah kahvaltısında bir araya gelindi. Ziyarete Şube Başkanımız Ramazan 
Eciş, Şube II. Başkanımız Muhsin Şenel ve Şube Saymanımız Veysel Barut ile 
Meslektaşlarımız Üzeyir Oğuz, Namık Gökçen, Ayhan Öksüz, Veli Şevket Dursun, 
Hüseyin Serkan Kaymaz, Ahmet Can ve Mehmet Gökçen katıldı. Şube Yönetim Kurulu 
olarak, serbest çalışan üyelerimizi bulundukları yerlerdeki mesleki sorunlarını yerinde 
dinlemek, değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretler yapıldı. 

Meslektaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

26 Ocak 2013 tarihinde, Şube Eğitim salonunda üyelerimiz ve şube çalışanlarımıza 
yönelik “İlkyardım ve Sağlık Bilgisi Eğitimi” düzenlendi. 

26 Ocak 2013 Tarihinde “İlkyardım ve Sağlık Bilgisi 
Eğitimi” Düzenlendi
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Şubemiz 11. Dönem Çalışma Programı 
içerisinde yer alan programlı etkinliklerden 
temsilcilik bilgilendirme toplantısı 1 
Şubat 2013 tarihinde Almira Otel Toplantı 
Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya, Şubemize bağlı il/ilçe 
temsilcilerimiz ve mesleki denetim 
görevlilerimiz, Genel Merkez Denetleme 
Kurulu üyeleri Şafak Fidan ve Ayhan 
Erdoğan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Önder Serkan Atagün, Şube Başkanımız 
Ufuk Ay, Şube 2. Başkanımız Ali Faruk 
Çolak, Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüdai Çaltı ve 
Atilla Yurttaş katılım sağladılar. Toplantı, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay’ın yaptığı açılış 
konuşması ile başladı. Şube Başkanımız 
Ufuk Ay konuşmasında toplantı gündemi 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Şube Başkanımız Ufuk Ay: “2012 Nisan 
ayında yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin 57. maddesi gereği, ilgili 
idareler yapı ruhsatı verilmesine ilişkin proje 
eki arasında olan, SHKM’lerin hazırlayacağı 
Yapı Aplikasyon Projesi’ni zorunlu 
tutmuştur. Yine aynı yönetmeliğin 58. 
maddesinde: ‘ilgili idareler fenni mesuliyet 
üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki 
ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her 

ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına 
bir liste halinde bildirir.’ denilmiştir. Böylece 
Mesleki Denetim Uygulamalarının takibi 
meslek odalarına verilmiştir. Bu çerçevede 
2012 Mayıs ayından bu yana kurumlardan 
alınan iş listeleri doğrultusunda Mesleki 
Denetimi yapılmayan işlerin takibi 
şubemizce yapılmakta, yaptırmayan büro/
şirketlere Mesleki Denetimleri yaptırmaları 
gerektiği ile ilgili ikaz yazıları yazılmaktadır. 
Ayrıca ilgili kurumlara 3 aylık periyotlar 
halinde SHKM’lerin yaptığı işlemlere ilişkin 
listelerin her ay düzenli olarak gönderilmesi 
ile ilgili hatırlatma yazıları Şubemizce 
gönderilmektedir.” dedi. Aynı zamanda 
Torba Yasa kapsamında Yapı Denetim, İmar 
Kanunu, Kat Mülkiyeti, Kıyı Kanunu ve diğer 
kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler 
ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun konuları 
hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

Sözleşmelerin HKMOBİS üzerinden alımı ile 
ilgili pilot uygulama hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır.HKMOBİS’ten sözleşme alımı 
ile mesleki denetim işlemlerinin sistem 
üzerinden takip edilmesi ve denetimin 
Genel Merkez tabanında işletilmesinin 
sağlanması, fatura ve sözleşme denetiminin 
yapılması, tescil yaptırmamış firmaların 

işlem yapmalarını durdurmak, raporlama 
yapabilmek, SHKMMB’lerin ruhsat yenileme 
işlemleri sırasında gerekli olan sözleşmelere 
erişimini kısa sürede sağlamak, HUS 
takibini yapabilmek ve sözleşme maliyetini 
düşürmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
artık basılı sözleşme satımı olmayacak, 
tüm SHKM’ler işveren ile imzalayacakları tip 
sözleşmeyi sistemden alacaklardır.

Toplantının gündemini oluşturan 
maddelerden, temsilcilik ve Mesleki Denetim 
Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ile 
ilgili olarak, HKMO Mesleki Denetim ve Ücret 
Yönetmeliği’ne göre sözleşme maddelerinin 
tam ve eksiksiz dolması gerektiği, özellikle 
harita ve kadastro mühendisi (projeci) ve 
işveren imzasının boş olmaması gerektiği, 
HKMO Genel Merkez’in belirlemiş olduğu 
mühendislik hizmetleri ücret cetveli en az 
ücret tarifesine uyulması gerektiği hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Temsilci ve Mesleki Denetim görevlilerine 
Şube Teknik Personelimiz Irmak Budak, 
Mesleki Denetim işlemlerinde dikkat 
edilecek konular, dosyalama sistemi ve 
HKMOBİS üzerinden sözleşme düzenlenmesi 
hakkındaki sunumunu gerçekleştirerek 
temsilcilik toplantısı son bulmuştur.

Temsilcilik Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale Temsilciliğimizde Toplantı ve Ziyaretler Yapıldı

26-27 Şubat 2013 tarihlerinde Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanımız Ufuk Ay, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Hüdai Çaltı ve Atilla Yurttaş ile Çanakkale Temsilciliğimizde toplantı 
yapılmış, aynı zamanda Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, İl Özel İdare, 
Belediye Başkanlıkları, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Büroları ziyaret edilmiştir.

Çanakkale ilindeki meslektaşlarımızın katılımı ile düzenlenen 
toplantıda; Şube Başkanımız Ufuk Ay: “2012 Nisan ayında yürürlüğe 
giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesi gereği, 
ilgili idareler yapı ruhsatı verilmesine ilişkin proje eki arasında 
olan SHKM’lerin hazırlayacağı Yapı Aplikasyon Projesi’ni zorunlu 
tutulmuştur. Yine aynı yönetmeliğin 58. maddesinde: ‘ilgili idareler 
fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda 
yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili 
meslek odalarına bir liste halinde bildirir.’ denilmiştir. Böylece Mesleki 
Denetim Uygulamalarının takibi ilgili meslek odalarına verilmiştir. Bu 
çerçevede 2012 Mayıs ayından bu yana kurumlardan alınan iş listeleri 
doğrultusunda Mesleki Denetimi yapılmayan işlerin takibi şubemizce 
yapılmakta, yaptırmayan büro/şirketlere Mesleki Denetimleri 
yaptırmaları gerektiği ile ilgili ikaz yazıları yazılmaktadır. Ayrıca ilgili 
kurumlara 3 aylık periyotlar halinde SHKM’lerin yaptığı işlemlere 
ilişkin listelerin her ay düzenli olarak gönderilmesi ile ilgili hatırlatma 
yazıları şubemizce gönderilmektedir. Aksi durumlarda da gerekli 
disiplin işlemlerinin yapılacaktır.” demiştir.

Üyelerden bir kısmı fatura denetiminin aranmasının Odamızın vergi 
dairesi gibi hareket ettiğini belirtmesi üzerine, fatura denetiminin 
HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği’ne göre zorunlu 

olduğu belirtilmiş, üyeler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, 
meslek etiğine uyulması amacıyla meslektaş yararına kurulduğu 
söylenmiştir.

Bu çerçevede Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülger Gökhan ve 
İmar müdürü Özleyiş Çetin, Kepez Belediye Başkanı Sayın Ömer 
Faruk Mutan, İl Özel İdaresi ve Kentsel İyileştirme Müdürü Sayın 
Mustafa Altındağ makamlarında ziyaret edildi. İş listelerinin her ayın 
ilk haftası gönderilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Ayrıca Tapu Planları Tüzüğü gereği hazırlanan vaziyet planı ve 
bağımsız bölüm planlarının Belediyelerce yapı kullanma izin 
belgesi düzenlemeden önce hazırlanması ve kontrolü gerektiği 
meslektaşlara ve ilgililere hatırlatıldı. Yapı kullanma izin belgesi 
verildikten sonra bu planların verilmesinin doğurabileceği sorunlar 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bu çerçevede Kadastro Müdürü ve Kadastro Kontrol Mühendisleriyle 
ayrıca konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Tapu Planları Tüzüğü’nde 
belirtildiği üzere kat irtifakı kurulması, sırasında da bu planların 
hazırlanması gerektiği, ancak bu konuda TKGM’nin genelgelerinin 
çok net olmadığı cevabı ile konu hakkında TKBM ve Genel Müdürlük 
nezdinde görüşmelerde bulunulacak olup, HKMO Genel Merkeze 
yazı ile durum daha önce bildirildiği belirtildi. Kat irtifakı safhasında 
kalan işlemler nedeniyle özellikle SHMM’lerin önemli bir iş alanından 
mahrum kaldığı Belediye ve İmar Müdürlüklerinde ilgililere bildirildi.

Yapı Denetim Yasa Taslağı eki olarak gündeme gelen ancak 
daha sonra geri çekildiği belirtilen torba yasa taslağı hakkında 
meslektaşlar bilgilendirildi.
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Geleneksel Yemeğimiz Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubemizin, geleneksel 
yemeği 1 Şubat 2013 tarihinde Almira Otel’de 
gerçekleştirildi. Geceye Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu, Şube eski başkanları, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Önder Serkan Atagün, 
Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Şafak 
Fidan ve Ayhan Erdoğan, Oda üyelerinin yanı 
sıra AKP Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara, 
CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, MHP 
Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa eski 
milletvekili Kemal Demirel ve MHP İl Başkanı 
Hasan Toktaş da katıldı.

Gecenin açılışında konuşan HKMO Bursa 
Şube Başkanımız Ufuk Ay, geceye katılan 
tüm konuklara teşekkür ederek, ülke 
gündeminde önemli yer işgal eden kentsel 
dönüşüme dikkat çekti. Kentsel dönüşümün 

öncelikle mülkiyet dönüşümü olduğunu 
hatırlatan Ufuk Ay; kent yaşamının, çevrenin, 
tarihi dokunun, korunarak dönüşümün 
sağlanmasının önemini vurgulayarak 
şunları söyledi: “Bu çerçevede Afet riski 
göz önüne alınarak çıkarılan 6306 sayılı 
yasanın özellikle insan hayatının risk taşıdığı 
alanlarda uygulanması büyük önem taşıyor. 
Ancak bu yasa ile diğer birçok yasa hükmü 
uygulanamaz durumdadır. Umuyoruz ki yasa 
gerçek anlamda kamu yararı çerçevesinde 
gerçekleştirilir. Aksi durumda toplumda 
onarılamaz yaralar açılacaktır.”

Son aylarda gündemde olan, ancak Çevre 
Bakanlığınca gündemde olmadığı açıklanan 
Torba Yasa ile “Yapı Denetimi, İmar, Kat 
Mülkiyeti, Kıyı ve TMMOB yasalarında önemli 
değişiklikler düşünülmekte” diyen Şube 
Başkanımız Ufuk Ay, “Teknik müşavirlik 
kuruluşları ile tüm mimarlık ve mühendislik 
hizmetlerini yapabilen kurumlar getirilmesi 
düşünülüyor. İmar yasası ile DOP yüde 45, 
Kat Mülkiyeti Yasası’nda ise cins değişikliği 
işlemlerinin re’sen yapılması öngörülmektedir. 
Bu hali ile biz torba yasanın geçmeyeceğini 
umut ediyoruz” dedi. Yasanın geçmesi 
halinde mimar ve mühendislerin mağdur 

olacağını belirten Şube Başkanımız “Yasanın 
geçmesiyle akademik odalar, üyelerinin yaptığı 
projeleri denetleyemeyecek hatta kural dahi 
koyamayacak olması, mimarlık ve mühendislik 
disiplinlerini özellikle biz harita kadastro 
mühendislerini çok mağdur edecek. Harita 
mühendislerini ücretli çalışanlar ve şirketlerin, 
kuruluşların taşeronu durumuna düşerecektir” 
şeklinde konuştu.

Katılımın oldukça yüksek olduğu gecede, 
Oda üyeleri keyifli dakikalar yaşadı. Gecede 
ayrıca HKMO bünyesinde meslekte 25 ve 
50’nci yıllarını tamamlamış üyelere teşekkür 
plaketleri takdim edilirken, Şube Başkanımız 
Ufuk Ay, gecenin sonunda yönetim kurulu 
üyeleri ve eski oda başkanları birlikte HKMO 
pastasını kesti.

Kurulması öngörülen teknik müşavirlik firmalarının, tüm 
meslektaşları olumsuz etkileyeceği büyük firmaların ücretli çalışanı 
ya da taşeronu yapacağı belirtildi. Özellikle Çanakkale sahillerinde 
ruhsatsız kaçak yapıların, plan hükümlerine aykırı yapılan yapıların 
kıyı kanununda öngörülen değişiklik ile af kapsamına gireceği bu 
çerçevede adalet duygusunun zedeleneceği ve kıyıların talanın 
yasallaşacağı belirtildi. TMMOB Kanun’un da meslek odaları 
üzerindeki etkileri üyelerimizle paylaşıldı.

Son olarak Şubemizde pilot proje olarak uygulanan “Tip Sözleşmelerin 
HKMOBİS Üzerinden Alınması” çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, 
sistemdeki aksaklıkların Genel Merkez ve sistem yürütücüsü ile irtibat 
halinde giderildiğini, web ortamında düzenlenen ve bilgi sistemi 
üzerinden takip edilebilen sözleşmenin pek çok sorunu çözebileceğini, 
MDU işleyişini daha şeffaf bir ortamda takip edilebilir ve sorgulanabilir 
hale getireceğini dile getirerek, uygulamanın tüm Şube ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerimizde yaygınlaştırılacağını dile getirmiştir.

Toplantı sonrasında özel işlerinin ve HKMO Çanakkale Temsilciliği’nin 
işlerinin yoğunluğu, uzun yıllardır yürüttükleri görevin başka 
meslektaşlarca da yürütülmesi ve daha genç arkadaşlarında Oda 
süreçlerinde görev almasını gerektiğini belirterek Çanakkale temsilcisi 
ve MDU sorumlusu Ahmet Özgür ile temsilci yardımcısı Murat Demiryay 
görevden ayrılmak istediklerini belirtmişlerdir. Tüm Üyelerin görüşlerini 
belirtmesi sonrası temsilci olarak Yüksel Köseoğlu, temsilci yardımcısı 
olarak Mehmet Ali Yücel, MDU sorumlusu olarak da İbrahim Can Ergun 
görevlendirilmesinin Genel Merkeze bildirilmesine karar verilmiştir.

Görev değişiklikleri hakkında HKMO Genel Merkeze gerekli 
yazışmaların yapılacağı ve temsilcilik mekanının yeniden 
düzenlenerek daha aktif olması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

İki gün süren toplantı, görüşme ve ziyaretler sonrası daha 
sorunsuz, meslek etiğine uygun, fiyat kırımlarının olmadığı ve 
daha iyi bir yaşam için MDU’larının aksatılmaması ve eksikliklerin 
tamamlanacağı görüşleri oluştu. Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin 
genel sıkıntıları ve çözüm önerileri konusunda yapılan konuşmalar ile 
toplantı ve ziyaretler sona erdi.
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Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi serbest çalışanlar toplantısı, 
12 Şubat 2013 Salı günü HKMO Bursa Şube 
toplantı salonumuzda, Şube Başkanı Ufuk 
Ay, Şube Sekreteri Kubilay Öksüz, Şube 
Saymanı Ahmet Ergin Muşlu, yönetim kurulu 
üyelerimiz ve serbest çalışan üyelerimizin 
katılımı ile aşağıdaki gündemle yapılmıştır.

1. 05.02.2013 tarih ve 1/G99/159 sayılı 
Genel Merkez’den gelen “Yapı Aplikasyon 
Projesi ve Fenni Mesuliyet Esasları” 
konulu yazı hakkında görüşülmesi,

2. HUS işlemlerinde işlem akışı ve 
karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm 
önerileri hakkında görüşülmesi,

3. İhaleli işlerde aşırı fiyat kırımı hakkında 
görüşülmesi

Yoğun bir gündemin olduğu toplantı, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay’ın genel durum 
bilgilendirmesi ile başlamış, Şube Sekreterimiz 
Kubilay Öksüz tarafından, HKMO Genel 
Merkez’den gelen “Yapı Aplikasyon Projesi 
ve Fenni Mesuliyet Esasları” hakkındaki 
bilgilendirme sunumu sonrasında gündem 
görüşmesine geçilmiştir.

Ufuk Ay yaptığı konuşmasında: “2012 
Nisan ayında Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin 57. Ve 58. maddesinde 
yapılan değişikliklerle ilgili idarelere ruhsat 
eki olarak Yapı Aplikasyon Projesi isteme 
zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Yapı Denetim 
firmalarının bünyesinde harita ve kadastro 
mühendisi olmadığından ruhsat verilmesi 

aşamasında her ruhsat için bir SHKM’nin 
o inşaatın Yapı Aplikasyon Projesi Fenni 
Mesuliyetini üstlenmesi mecburi hale 
getirilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 58. 
Maddesinde “ilgili idareler fenni mesuliyet 
üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki 
ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her 
ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına 
bir liste halinde bildirir.” denilmiş olup, 
böylece Mesleki Denetim uygulamalarının 
takibi ilgili meslek odalarına verilmiştir. 

Bu kapsamda 2012 Mayıs ayından bu yana 
kurumlardan gelen listeler doğrultusunda 
mesleki denetimi yapılmayan işlerin takibi 
şubemiz tarafından yapılmakta, yaptırmayan 
büro/şirketlerin mesleki denetimleri 
yaptırmaları gerektiği ile ilgili ikaz yazıları 
yazılmaktadır. Ayrıca ilgili kurumlara 3 
aylık periyotlar halinde SHKM’lerin yaptığı 
işlemlere ilişkin listelerin her ay düzenli 
olarak gönderilmesi ile ilgili hatırlatma 
yazıları şubemizce gönderilmektedir.” dedi.

Gündemin 1. ve 2. maddesini oluşturan 
HUS işlemlerinde işlem akışı ve karşılaşılan 
sorunlar ile HKMO Genel Merkez’den gelen 
“Yapı Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet 
Esasları” konulu yazı hakkında serbest 
çalışan üyelerimize bilgilendirmede bulunan 
Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz, Türkiye 
genelinde yapı aplikasyon projesi ve fenni 
mesuliyet üstlenilmesi işlemlerinde farklı 
uygulamaların olduğundan bahsederek: 
“Merkeze bağlı Kayseri Temsilciliğinde Yapı 
Aplikasyon Projesinin bir serbest harita 
kadastro mühendisince hazırlanarak 
zemine aplike edildiği, yapı denetim 
firmasının hizmet aldığı bir başka serbest 
harita kadastro mühendisi tarafından 
bu aplikasyonun kontrolünün yapılarak 
fenni mesuliyet üstlenildiği; Bursa ve 
İstanbul Şubede ise yapı aplikasyon 
projesinin hazırlanması, zemine tatbiki 
ve fenni mesuliyetinin aynı serbest harita 
ve kadastro mühendisince üstlenildiği 
belirtilmiş olup, ilgi yazıda İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen yapı aplikasyon 
projesi ve teknik uygulama sorumluluğu 
uygulama esasları taslağı ile mevcut TMMOB 
HKMO Tip İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir 

Belediyeleri İmar Yönetmelikleri Şartnamesi 
gönderilmiş, konunun 3194 sayılı İmar 
Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 
Tapu Planları Tüzüğü, Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği, Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat 
açısından belediyelerin ve il özel idareleri 
ile diğer tüm kurum ve kuruluşların yapı 
sürecine ilişkin uygulamaları da göz önünde 
tutularak uygulama esasları taslağında 
ekleme, çıkarma ve değiştirilmesi gereken 
kısımlara ilişkin görüş ve önerilerimizin en 
kısa zamanda gönderilmesi istenmiştir.” 
diyerek serbest çalışan üyelerimize görüşleri 
sorulmuştur.

Serbest Çalışan üyelerimiz Bursa Şube 
etkinlik alanında uygulanan HUS 
uygulamasının en doğru çözüm olduğunu, 
Yapı Aplikasyon Projesini hazırlayan 
SHKM’nin o işin uygulamasını yaparak fenni 
mesuliyetini üstlenmesini gerektiğini, ayrıca 
aynı anda fenni mesuliyeti üstlenilecek 
iş sınırlamasında sayı sınırlaması yerine 
inşaat taban alanı sınırlamasına geçilmesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

İhaleli işlerde özellikle 18. Madde 
uygulamalarında fiyat kırımının çok fazla 
olması konusuna da değinilmiş, bununla 
ilgili üyelerin görüşleri sorulmuştur. 

Fiyat kırımının fazla olmasının mesleğimizin 
itibarını olumsuz etkilediği, yapılacak olan 
uygulamalarda meslektaşlarımızdan bu 
konuda özen göstermeleri istenmiştir.

Toplantı meslektaşlarımızın ve mesleğimizin 
genel sıkıntıları ve çözüm önerileri konusunda 
yapılan konuşmalar ile sona ermiştir.
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Dünya CBS Günü Etkinliği 
Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi her yıl Kasım ayında; 
CBS uzmanları için coğrafi farkındalık 
yaratmak, eğitimciler için orta ve yüksek 
öğretimde coğrafi bir boyut kazandırmak, 
öğrenciler için teknoloji ile gelecek nesil iş 
olanaklarının paylaşımlarının öğretilmesi 
amacıyla Dünya CBS Günü Kutlamaları 
kapsamında Kasım ayında gerçekleştirdiği 
etkinliklerine bu sene de devam etmiştir. 
CBS uygulamalarının ve olanaklarının 
paylaşılması amacıyla tüm dünyada 
kutlanan CBS GÜNÜ ülkemizde de HKMO 
aracılığı ile çeşitli şubelerde kutlanmaktadır. 
Bu kapsamda HKMO İstanbul Şubesi, 
Mekânsal Bilişim ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Komisyonu ve İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölümü organizasyonu ile 22 Kasım 2012 
Perşembe günü yarım gün süren “Kent ve 
CBS” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir. 
İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen TMMOB HKMO İstanbul 
Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu 

Kolaylaştırıcısı Dr. A. Özgür Doğru, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Müh. 
Tomris Gür Kara ve Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan Uçar’ın açılış 
konuşmaları ile başlayan etkinliğin birinci 
bölümünde ilk olarak İBB Afet Koordinasyon 
Merkezi Müdürü Hamdi Çinal tarafından 
“İstanbul’da CBS Tabanlı Afet Yönetimi” 
konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Bu 
sunum ile İBB AKOM’un Afet yönetiminde 
mekânsal tabanlı güncel teknolojileri 
etkin kullanımına yönelik çalışmaları 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Oturumun 
ikinci sunumunda Bentley Systems Yazılım 
Çözümleri Ltd. Şti. Türkiye Müdürü Arif Bilgiç 
tarafından “Kentsel Altyapı Varlık Yönetimi” 
konusu ele alınmıştır. Bu sunum ile kentsel 
altyapı varlıklarının önemi ve söz konusu 
varlıkların yönetim şartları CBS teknolojileri 
ile de ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. 
İlk oturumun son sunumunda ise Ulusal 
Cad ve GIS Çözümleri A.Ş. (NETCAD) 
Firması Proje Yöneticisi Yük. Müh. Cem 
Eraslan tarafından “Yerel Yönetimlerde 
Sürdürülebilir CBS Uygulamaları” konusu 
NetCAD yazılımının Sürdürülebilir CBS 
uygulamaları kapsamında getirdiği yenilikler 

özelinde anlatılmıştır. Yaklaşık 150 kişinin 
katıldığı etkinliğin ikinci bölümünde 
gündemin en önemli konularından 
olan Kentsel Dönüşüm iki farklı sunucu 
tarafından değişik açılardan ele alınmıştır. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk sunumda 
SAMPAŞ Kentsel Projeler Direktörü Yük. 
Müh. Mehmet Pazarcı “Kentsel Dönüşümde 
Bilgi Teknolojileri ve Veri Altyapısı” özelinde 
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Teknik 
boyutunda CBS teknolojilerinin kullanımı 
konusunu izleyiciler ile paylaşmıştır. 
Etkinliğin son sunumunda ise Mekânsal 
Bilişim İnisiyatifi Derneği adına Prof. Dr. Erol 
Köktürk “Arazi Yönetimi ve CBS” konulu bir 
sunum yapmıştır. Sunum kapsamında arazi 
yönetimi konusunun genel incelemesinin 
yanı sıra 15-17 Kasım 2012 tarihleri arasında 
yine Şubemiz tarafından düzenlenen Arazi 
Yönetim Günleri etkinliğinin sonuçlarına 
ilişkin bir genel değerlendirme katılımcılar 
ile paylaşılmıştır. Gerek teknik tartışmaları 
gerekse sosyal içeriği ile verimli geçtiği 
değerlendirilen etkinliğin sonunda 
gerçekleştirilen ikram sırasında katılımcılar 
bilgi paylaşımlarına devam etmişlerdir.

Tekirdağ Bölge Toplantısı ve CORS 
İnteraktif Semineri Yapıldı
24 Kasım 2012 tarihinde Tekirdağ Rodosto Otel’de Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri Turğay Erkan, Alişan Çalcalı ve Ulaş Karabacak Üye 
Örgütlenme Komisyonumuzdan Hüseyin Çiçek ve Tekirdağ Bölgesi’ndeki meslektaşlarımızın 
katılımıyla kahvaltılı bölge toplantısı gerçekleştirildi. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü’nde Uzman olarak görev yapan öğretim elemanı üyemiz Taylan Öcalan’ın sunumuyla “Sürekli Gözlem Yapan Sabit GNSS 
Referans İstasyonları (CORS) Ağı: Avantajlar ve Sorunlar” İnteraktif Seminer gerçekleştirildi. 

Kahvaltılı toplantıda Şube etkinlik ve çalışmaları bir sunum ile bölgedeki üyelerimize aktarıldı, ardından meslektaşlarımızın bölgede yaşadıkları 
sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri tartışıldı. Verimli geçen toplantı ve eğitimin yapılmasında emeği geçen temsilcimiz Ercan 
Kısa, İnteraktif seminer sunumu yapan Meslek İçi Eğitim Komisyonu Üyesi, öğretim elemanı üyemiz Taylan Öcalan’a ve toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Edirne Bölge Toplantısı  
ve CORS İnteraktif 
Semineri Yapıldı
24 Kasım 2012 tarihinde Edirne Limon Cafe’de Şube Yönetim 
Kurulu 2. Başkanı Tomris Gür Kara, Yönetim Kurulu Üyesi Merve 
Özyaşar, Mehmet Yıldırım, Üye Örgütlenme Komisyonu Üyesi 
Nail Güler, Şube Personeli Engin Bingöl ve Edirne Bölgesi’ndeki 
meslektaşlarımızın katılımıyla kahvaltılı bölge toplantısı 
düzenlendi. Meslek İçi Eğitim Komisyonu Üyesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in sunumu ile “Sürekli Gözlem 
Yapan Sabit GNSS Referans İstasyonları (CORS) Ağı: Avantajlar 
ve Sorunlar” İnteraktif Seminer gerçekleştirildi. Kahvaltılı 
toplantıda Şube etkinlik ve çalışmaları bir sunum ile bölge 
üyelerine aktarıldı, ardından meslektaşlarımızın yaşadıkları 
sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantı ve Eğitimin 
yapılmasında emeği geçen temsilcimiz Nilüfer Kaplaner, 
temsilci yardımcımız Doğan Savran’a İnteraktif seminer 
sunumu yapan Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’e ve toplantıya 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Esenyurt Belediyesi 
Teknik Başkan Yardımcısı 
Makamında Ziyaret Edildi

28 Kasım 2012 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Alişan Çalcalı ve Mehmet 
Yıldırım tarafından Esenyurt Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı 
meslektaşımız Selahattin Boyraz makamında ziyaret edildi. 
Esenyurt bölgesinde mesleki uygulamalar konusunda yaşanan 
sorunların aktarıldığı ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette, 
Esenyurt bölgesindeki mesleki uygulamalar konusunda Oda 
onayının alınmasının ve mesleki denetim uygulamalarının 
gerekliliği vurgulandı. 

Kültürel ve Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu 
Tiyatro Etkinliği

Şubemiz Kültürel Ve Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu 
tarafından sosyal etkinlikler 
kapsamında 15 Şubat 2013 
tarihinde düzenlenen Semaver 
Kumpanya tarafından 
sergilenen İspanyol Jordi 
Galceran’ın 2003 yılında 
kaleme aldığı ve günümüz 
iş dünyasının acımasızlığını 
anlattığı “Metot” adlı tiyatro 
oyununu izledik.

Katledilişinin 6. Yılında 
Hrant Dink Anıldı
Hrant Dink katledilişinin 6. Yılında 19 Ocak 2013 tarihinde 
Şişlide Agos gazetesinin önünde yapılan törenle anıldı. 

Törene üyelerimizin 
de katılımıyla 
TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyonu 
bileşenleri ile birlikte 
Şişliden Agos gazetesine 
kadar yapılan yürüyüşle 
katılım sağladık.
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Şubemiz Mesleki Yazılım 
Eğitimleri Başladı

Silivri Bölgesinde Çalışan 
Meslektaşlarımızı Ziyaret Ettik

Her dönem üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda teknoloji 
ve mesleki gelişmelere paralel olarak düzenlediğimiz Mesleki 
Yazılım Eğitimlerinin ilkini 9-10 ve 16-17 Şubat 2013 tarihleri 
arasında Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde bulunan 
Bilgisayar Laboratuarında Netcad Temel Eğitim’i ile başladık.

Silivri Bölgesi’nde çalışan meslektaşlarımızla 19 Şubat 2013 
tarihinde Silivri Belediyesinde bir araya geldik. Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım, Şube Yazmanımız Alişan Çalcalı, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Turğay Erkan ve Mehmet Yıldırım’ın katıldığı 
ziyarette üyelerimizin bölgede yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerileri değerlendirildi. Toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçen temsilci, temsilci yardımcısı ve toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Bölgesinde Çalışan 
Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik

4 Aralık 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alişan Çalcalı, Turğay Erkan, Şube Müdürümüz Evrim Toprak Şahin ve Kağıthane 
bölgesinde serbest çalışan meslektaşlarımız tarafından Kağıthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ziyaret edildi. Plan ve Proje Müdürü 
Enver Çalcı, işyeri ve ilçe temsilcilerimiz Hüseyin İlgü, Mustafa Tadık ve kurumda çalışan meslektaşlarımızın da katılım sağladığı toplantıda 
teknik uygulama sorumluluğu, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları, LİHKAB ve özel sektörde çalışan meslektaşların iş alanları 
ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Daha sonra İmar ve Şehircilik Müdürü Davut Paralı makamında ziyaret edildi. Serbest çalışan 
meslektaşlarımız mesleki uygulamalarla ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Davut Paralı bu konuda Müdürlük olarak yapılan çalışmaların 
bitirilmek üzere olduğunu ve yakın bir zamanda uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Bizleri makamında kabul eden Plan Proje Müdürü Enver Çalcı, İmar ve Şehircilik Müdürü Davut Paralı, toplantıya katılım sağlayan 
temsilcilerimiz Hüseyin İlgü, Mustafa Tadık, Haluk Yücel’e ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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TMMOB Yasasının Değiştirilmesi Girişimine Karşı  
Panel-Forum ve Yürüyüş Gerçekleştirildi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 15 Aralık 2012 tarihinde Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde 
Torba Yasada yer alan TMMOB Yasası’nın 
değiştirilmek istenmesine karşı bir panel-
forum düzenlendi.

Avrupa Yakasında yer alan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları etkinliğe Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesinde buluşup İstiklal 
Caddesi’nden yürüyerek geldiler.

İKK Sekreteri Süleyman Solmaz’ın açılış 
konuşmasını yaptığı panele Mimarlar 
Odasından Sabri Orcan, Makina Mühendisleri 
Odası’ndan Yavuz Bayülken, Maden 
Mühendisleri Odası’ndan Murat Turan, 
Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Oğuz 
Gündoğdu panelist olarak katıldılar.

TMMOB’ye yönelik baskı ve susturma 
politikalarının örnekleri ile anlatıldığı 
panelde bu sürecin nasıl aşılabileceği 
tartışıldı. Panelden sonra yapılan forum 
bölümünde söz alan konuşmacılar 
sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek 
aşabileceğini belirtirken, önümüzdeki dönem 
yapılması gereken çalışmalar konusunda da 
önerilerde bulundular.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım forum 
bölümünde yaşanan süreci değerlendirerek 
önümüzdeki süreçte TMMOB olarak; Yasa 
değişikliği gerekçelerinin karşılaştırmalı 
bir rapor şeklinde hazırlanarak üyelerle 
paylaşılması Yasa taslağı değişikliğine karşı 
güçlü bir muhalefetin oluşturulması için, 

Oda danışma kurullarının geniş kapsamlı 
katılımla toplanmasının sağlanması, 
TMMOB İKK bünyesinde üye tabanlı geniş 
toplantılar yapılarak TMMOB bileşenlerinin 
ortak hareket ve tavır geliştirmesini,TMMOB 
Merkezli bölgesel kurultaylar yapılarak üye 
tabanının aktifleştirilmesinin sağlanmasını, 
TMMOB merkezli kitlesel bir uyarı mitingi 
yapılmasını, TMMOB merkezli ülke çapında 
iş yavaşlatma veya iş bırakma eylemlerinin 
yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve 
üyelerimizin de katıldığı Panel-Forumdan 
sonra TMMOB’ye bağlı Odaların İstanbul 
Şube Yazman Üyeleri bir araya gelerek süreci 
değerlendirdiler.

Torba Yasa ve TMMOB Yasası’na Karşı 
İmza Standı Açtık
TMMOB Yasası’nı da değiştiren torba yasa şeklindeki “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” ile bütün ülkenin rantsal 
şantiyeye dönüştürülmesi, ilgili meslek odalarının etkisizleştirilmesi ve toplumsal 
muhalefetin bastırılması hedefine karşı TMMOB’nin başlattığı imza kampanyası dâhilinde 
şube olarak 23-24 Aralık günlerinde Şişli Cevahir Alışveriş merkezi önünde açtığımız imza 
standında Torba yasa ve TMMOB yasa değişikliğini anlatan bildiriler dağıtarak bu yasa tasarısı 
konusunda bilgilendirme yapılarak ve tasarıya karşı imza toplandı.
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Kadıköy Belediyesi’nde Üyelerimizle 
Bir Araya Geldik
Şube Yönetim Kurulumuz 11 Aralık 2012 tarihinde Kadıköy Belediyesi İmar 
Müdürlüğünde, belediyede çalışan ve bölgede serbest olarak çalışan meslektaşlarımızla 
bir araya geldi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube 
Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Yıldırım, Turğay Erkan, Şube 
teknik görevlisi Tekin Akçapınar, Kadıköy Belediyesinde çalışan üyelerimizle ve serbest 
çalışan meslektaşlarımız katıldı. 

Yapılan toplantıda Kadıköy ilçesinde çalışan serbest harita mühendislerinin sorunları paylaşılırken, Teknik Uygulama Sorumluluğu konusunda 
merkezi bir kararın olmasının tüm belediyeler için bağlayıcı olacağı vurgulandı. Bağımsız Bölüm Planları, Röperli Krokilerin verilmesi, TUS gibi 
mesleki alanlardaki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerimiz son dönemde TMMOB ile ilgili olarak hazırlanan 
Yasa tasarısı konusunda bilgi verilirken, meslektaşlarımız da HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli konusunda görüşlerini paylaştı.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Kadıköy İlçe Temsilcimiz Mustafa Uysal’a, Temsilci Yardımcımız Rıfat Gelbal’a, Kadıköy 
Belediyesinde çalışan meslektaşlarımıza ve toplantıya katılan serbest büro sahibi üyelerimize teşekkür ederiz.

Zeytinburnu İlçesindeki Üyelerimizle 
Bir Araya Geldik
Şube Yönetim Kurulumuz 18 Aralık 2012 tarihinde Zeytinburnu bölgesinde çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya geldi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, Şube Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyemiz Turğay Erkan, Şube Teknik 
Görevlisi Tekin Akçapınar, Bakırköy-Zeytinburnu Temsilci Yardımcımız Ergin Uçarlı ve bölgede 
çalışan üyelerimiz katıldı.

Yapılan toplantıda Zeytinburnu İlçesinde çalışan Serbest Harita Mühendislerinin sorunları paylaşılırken, Yapı Denetim Yasasında yapılan 
Yasa değişikliğinin meslek alanımız ve TMMOB açısından getirdiği değişiklikler konusunda bilgilendirme yapıldı. Mesleğimiz alanında genç 
meslektaşların eğitim düzeyinin yeterli olmadığını vurgulayan meslektaşlarımız, iş alanı olarak daha geniş bakış açısına sahip olmamız 
gerekliliğini belirttiler. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Bakırköy - Zeytinburnu Temsilci Yardımcımız Ergin Uçarlı ve toplantıya 
katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

İTÜ Araştırma 
Görevlilerinin İş 
Bırakma Eylemine 
Katıldık

İTÜ’de devam eden asistan kıyımına karşı 
asistanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
idari personel “Kıyıma, sürgüne, baskıya 
son!” talebiyle 20 Aralıkta 2013 tarihinde iş 
bırakarak yemekhane önünde (Dayanışma 
Meydanı) bir araya geldi. Şubemiz Yönetim 
Kurulu üyeleri ve çalışanların da katılarak 
destek verdiği eylemde üniversitelerin 

şirkete dönüştürülmesi sürecinde İTÜ’de 
yeni YÖK yasasının provasının yapıldığını, 
şimdiye kadar 50 araştırma görevlisinin 
işten çıkarıldığını belirten İTÜ Asistan 
Dayanışması, Rektörlük tarafından 
açıklanan 33-A kadrosuna geçiş kriterlerinin 
2013 sonu itibariyle mevcut araştırma 
görevlilerinin yüzde 80’inden fazlasını işsiz 

bırakacağını ifade etti. Soğuk ve kar yağışlı 
havaya rağmen bir araya gelenler Nejat 
Yavaşoğulları’nın müzik dinletisinin ve 
Asistan Dayanışmasının basın açıklamasının 
ardından ellerindeki beyaz balonları 
gökyüzüne bıraktı ve asistan kıyımına 
karşı mücadeleye devam edeceklerini dile 
getirdiler.
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TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu 4. 
Kadın Üye Toplantısı Yapıldı
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 4. kadın 
üye toplantısı 22 Aralık 2012 Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirildi. Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancısı kadınların katılım sağladığı ve Maden Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Nedret Durukan’ın açılışını yaptığı toplantıda 
kısa film gösterimi, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis üyesi 
Berna G.Müftüoğlu’nun meclis çalışmaları ve yeni başlatılacak 
olan Kadınlarla ilgili İSİG atölyesi hakkında bilgilendirmesi ve Kadın 
komisyonunun geçmiş dönem çalışmalarının anlatıldığı sunumun 
ardından TMMOB 3. Kadın Kurultayı konusunda bilgilendirme ve 
görüş alışverişinde bulunuldu, 3.Kadın Kurultayı için yeniden bir araya 
gelerek çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

22. Dönem II. Şube Danışma Kurulumuz, 5 Ocak 2013 tarihinde 
Şube Toplantı Salonumuzda gerçekleştirildi. Danışma Kurulumuzun 
açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Yıldırım tarafından yapıldı.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım açılış konuşmasında son 
dönemde Torba yasa olarak bilinen Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve bu konuda TMMOB de yapılan çalışmalar konusunda 
bilgi verirken, sürecin Odamız örgütlülüğünün güçlendirilerek 
aşılabileceğini belirtti.

Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz 
Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına ilişkin 
çeşitli bilgilendirmelerde ve değerlendirmelerde bulunarak; I. Şube 
Danışma Kurulu Toplantısından sonraki süreçte yapılan çalışmalar 
konusunda görüş ve önerilere yer verdi.

Şube Danışma Kurulu toplantısından sonra her sene geleneksel 
olarak düzenlediğimiz ve şubemiz kuruluş yıldönümünü de içine 
alan yeni yıl kutlamasını üyelerimizle ve öğrenci üyelerimizle 
birlikte gerçekleştirdik.

Oldukça verimli geçen Şube Danışma Kurulumuza katılım 
sağlayan, görüş ve önerileri ile Şubemizin yürüteceği çalışmaları 
şekillendirmek amacıyla katkısını ve desteğini sunan, yeni yılda 
bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz.

22. Çalışma Dönemi II. 
Danışma Kurulu Toplantısı 
Gerçekleştirildi

22. Dönem II. Şube Danışma 
Kurulumuz, 5 Ocak 2013 tarihinde Şube 
Toplantı Salonumuzda gerçekleştirildi.

Taksimde TMMOB’ye Destek 
Yürüyüşü Yapıldı
TMMOB’yi etkisizleştirmek amacıyla TMMOB Yasası’nda yapılmak 
istenen değişikliklere karşı DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK 
İstanbul Şubeler Platformu, İMOK’a bağlı (İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu) İstanbul Tabip Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Barosu, 
İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, birçok 
siyasi parti, demokratik kitle örgütü tarafından 12 Ocak 2013 tarihinde 
Galatasaray’dan Taksim’e yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katıldık.
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Kartal, Pendik ve Tuzla’da 
Çalışan Meslektaşlarımızla 
Bir Araya Geldik
Kartal ve Pendik ilçelerinde çalışan meslektaşlarımızla 22 Ocak 
2013 tarihinde Kartal As&Ar Cafe’de ve Kartal Belediyesinde 
bir araya geldik. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube 
Yazmanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Turğay Erkan 
ve Mehmet Yıldırım’ın katıldığı ziyarette üyelerimizin bölgede 
yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçen temsilci, temsilci yardımcısı ve 
toplantıya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde Çalışan 
Meslektaşlarımızı Ziyaret Ettik

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde Çalışan 
Meslektaşlarımızı 5 Şubat 2013 tarihinde ziyaret ettik. 
Şube Yazmanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Turğay Erkan, Mehmet Yıldırım ve Şube Teknik görevlisi Tekin 
Akçapınar’ın katıldığı ziyarette Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
kurumda çalışan meslektaşlarımıza şube çalışmaları ve 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. 
Bölge Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımız da şube 
çalışmaları ve oda örgütlülüğü konusunda görüş ve önerilerini 
yönetim kurulumuza iletti. Ziyaretin düzenlenmesinde emeği 
geçen başta Necip Arabacı olmak üzere toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Piri Reis Haritaları Sergisi
Kültürel ve Sosyal Etkinlikler 
Komisyonumuzca 10 Şubat 
2013 tarihinde Piri Reis 
Haritasının 500. Yılı dolayısı 
ile UNESCO tarafından 
2013 yılının Piri Reis Yılı 
ilan edilmesi nedeni ile 
Şubemizin Piri Reis Yılı 
Etkinlikleri kapsamında 
Topkapı Sarayında 
sergilenen Piri Reis 
Haritaları Sergisi ziyareti 
gerçekleştirildi.

Suriye’ye Emperyalist 
Müdahaleye Hayır!  
Mitingi Yapıldı

20 Ocak 2013 Pazar günü KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’nin “ABD 
Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine 
Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır!” 
çağrısıyla tüm Türkiye’de düzenlediği mitinglerin İstanbul ayağında 
binlerce kişi Kadıköy Meydanı’nda bir araya geldi. Kadıköy eski 
Et Balık Kurumu önünden başlayan yürüyüşle Beşiktaş İskele 
Meydanına ulaşan binlerce kişiye meydanda bulunan KESK Dönem 
Sözcüsü Mustafa Turgut, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay 
ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu seslendi. 
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Yapı Denetimi Yasa Tasarısı Hakkında 
Panel-Forum Yapıldı

8 Aralık 2012 tarihinde Yalova’da Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Tomris Gür Kara, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Turğay Erkan, Mehmet 
Yıldırım ve Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonumuzdan Nail Güler, Şube 
Teknik Görevlisi Tekin Akçapınar ve Yalova 
bölgesindeki meslektaşlarımızın katılımıyla 
kahvaltılı bölge toplantısı gerçekleştirildi. 
Ardından Yalova temsilcilik binasında Şube 
Başkanı Mehmet Yıldırım tarafından Şube 
etkinliklerinin anlatıldığı bir sunum yapıldıktan 
sonra Yalova’da çalışan meslektaşlarımızın 
meslekle ilgili yaşadıkları sorunlar tartışılarak 
çözüm önerileri getirildi. Yalova Temsilcimiz 
Özgür Teztürer, Yalova’da Odamızın kurumsal 
bir yapıya doğru ilerlediğini ve bundan sonraki 
süreçte Şubemizin de desteği ile mesleğimizin 
daha ileri noktalara taşınacağını belirtti. 

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in sunumu 
ile “Sürekli Gözlem Yapan Sabit GNSS Referans 
İstasyonları (CORS) Ağı: Avantajlar ve 
Sorunlar” İnteraktif Seminer gerçekleştirildi. 
Seminer sonrasında Yalova’da GNSS 
kullanıcılarının yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm 
önerilerine değinildi.

Verimli geçen toplantı ve eğitimin 
yapılmasında emeği geçen Yalova İl 
temsilcimiz Özgür Teztürer’e, Temsilci 
Yardımcılarımız Ali Kılınç’a ve Levent Kasap’a, 
İnteraktif seminer sunumu yapan Meslek İçi 
Eğitim Komisyonu Üyemiz, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik’e ve toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yalova Bölge 
Toplantısı ve 
CORS İnteraktif 
Semineri Yapıldı

9 Şubat 2013 tarihinde Mimarlar Odası 
Büyükkent Şubesi Karaköy Binası Toplantı 
salonunda Dr. Erdal Köktürk’ün sunumu 
ile Yapı Denetimi Yasa Tasarısı ile İmar 
Mevzuatında, Arsa Düzenlemelerinde ve 
Harita Mühendislik Hizmetlerinde Öngörülen 

“Taksim’e, 1 Mayıs Alanımıza 
Dokunma” Basın Açıklamasına 
Katıldık
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 15 Şubat 2013 Cuma günü 19.00’da 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama ile yayalaştırma “projesi” 
kapsamında inşaat alanına çevrilen Taksim Meydanı’nın kamuya ait 
olduğu ve kamuya sorulmadan değişiklik yapılamayacağını belirtilerek, 
Taksim’in 1 Mayıs alanı olarak emekçilerin ve halkın olduğuna vurgu 
yapıldı. Galatasaray Meydanından meşalelerle Taksim Meydanı’na yapılan 
yürüyüşün ardından hazırlanan ortak açıklama TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu. DİSK Genel Başkanı Erol Ekici 
ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen de burada birer konuşma yaptılar.

Değişikliklerin anlatıldığı ve tartışıldığı Panel-
Forum gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve 
başta 3194 sayılı İmar Yasası olmak üzere 11 
yasada kapsamlı değişikliklerin öngörüldüğü 
torba yasanın Arsa ve Arazi düzenlemeleri 
konusunda getirdiği değişikliklerin sunulduğu 
panelde yeni tasarının meslektaşlarımıza 
etkileri anlatıldı. Konunun ayrıntıları ile 
anlatıldığı panelden sonra forum bölümünde 
katılan meslektaşlarımız Torba Yasada 

öngörülen değişikliklerin bizleri yakından 
ilgilendirdiği, bu nedenle aslında özellikle özel 
çalışan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde, 
Belediyelerde çalışan ve akademisyen 
meslektaşlarımızın bu konuya daha çok önem 
vermesi gerekliliğini vurguladılar.

Panelimizde sunumu yapan Sayın Dr. 
Erdal Köktürk olmak üzere panele katılan 
üyelerimize ve toplantı salonu konusunda 
yardımcı olan Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’ne teşekkür ederiz.
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S. Selçuk Savcı’nın Yönetim 
Kurulumuzu Ziyareti
4 Şubat 2013 tarihinde yapılan haftalık Şubemiz Yönetim 
Kurulu toplantısına Selçuk Savcı da katıldı. Geçmiş dönemin, 
tutukluluk sürecinin, mesleğimizdeki gelişmelerin detaylı bir 
biçimde görüşüldüğü toplantıda, önümüzdeki dönem yapılacak 
çalışmalarda kendisinin de aktif olarak görev alacağını belirten 
Selçuk Savcı; örgütlü olmanın önemini bir kere daha anladığını 
ifade ederek, zor zamanlarında ona güç veren ve destek olan 
örgütlü yapının tüm bileşenlerine teşekkür etti.

Temsilcilikler Toplantısı

28 Aralık 2012 tarihinde Şubemiz etkinlik alanında bulunan 
Temsilcilerimizin katılımıyla toplantı yapıldı. İşleyişe ve yerel 
sorunlara özellikle değinilen toplantıda, ayrıca Genel Merkeze 
iletilmesi gereken konular da görüşüldü.

28 Aralık 2012 tarihinde, geleneksel olarak düzenlediğimiz 
yılbaşı kokteylimizi gerçekleştirdik. Üyelerimiz ve eşlerinin 
bulunduğu etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Ayrıca İzmir’de 
yaşayan mesleğimizin çınarları da aramızdaydı.

Geleneksel 
Yılbaşı 
Kokteylimiz

Temsilciliklerimizi Ziyaret
6 Şubat 2013 tarihinde Aydın ve Nazilli Temsilciliklerimiz,  
14 Şubat 2013 tarihinde Söke ve Kuşadası Temsilciliklerimiz 
ziyaret edildi. Ziyaretlere Temsilcilik bünyesindeki birçok Üyemiz 
katıldı. Başta Mesleğimizin yerel sorunları olmak üzere, genel 
sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

16 Şubat 2013 tarihinde Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan 
ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri Özten, Şubemizi ve 
tutukluluk süresi biten S. Selçuk Savcı’yı ziyaret etti. Ziyarette 
son süreçte mesleğimizi yakından ilgilendiren torba yasa 
içindeki kanun değişiklikleri, Lisanslı Harita Kadastro Büroları ve 
çalışma alanlarımıza ilişkin birçok konu görüşüldü.

Odamız Genel Sekreteri ve 
TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyemizin Şubemizi Ziyareti
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İzmir ili Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi 
üzerinde etrafı konut alanları, okul ve 
ticarethanelerle çevrili bir alanda uzun 
yıllardır (1940 Yılından bu yana) faaliyet 
göstermiş olan; Aslan Avcı Döküm San. ve 
Tic. A.Ş. tesis alanında, radyoaktif atıklar 
depolandığına dair, 2012 yılının Aralık ayında 
Radikal Gazetesinin haberi ile ortaya çıkan 
süreç, TMMOB İKK tarafından da ciddiyetle 
takip edilmektedir.

Aralık 2012 tarihinden itibaren Çevre 
Mühendisleri Odası yürütücülüğünde takip 
edilen süreç kapsamında çeşitli basın 
açıklamaları gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili 
cevaplanması gereken sorular ve sorunlar 
ortaya konmuş ve yetkililerden olayın bir an 
önce sonuçlandırılması talebi kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

Bugün itibari ile gelinen noktada yapılan 
resmi başvurulara rağmen süreç ile ilgili 
tatmin edici bir gelişme yaşanmamış aksine 
olay kapatılmaya çalışılmış,  zaman aşımına 
uğratılarak kamuoyunun dikkatinin dağılması 
sağlanmaya çalışılarak konu soğutulmuştur.

TAEK tarafından gerçekleştirilen 
açıklamalarda ise “Söz konusu tesis nükleer 
tesis veya radyasyon tesisi olmadığı 
gibi bünyesinde de radyoaktif kaynak 
kullanılarak faaliyette bulunulmamaktadır. 
Dolayısıyla, Aslan Avcı Döküm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. faaliyetleri açısından 2690 
sayılı TAEK Kanunu çerçevesinde TAEK’in 
lisansına, denetimine ve yaptırımlarına 
tabi değildir. İlaveten firmanın üretim 
faaliyetlerinde kullandığı hammaddeler ile 
üretmiş olduğu mamul maddeler nükleer 
veya radyoaktif maddeler olmayıp bu 
tür malzemelerin ithali, ihracı ve ticareti 
ile ilgili hususlar TAEK’in görev ve yetkisi 

çerçevesinde değildir.” denilmiş, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ise yapılan açıklamalarda 
radyoaktif atıklar ile ilgili olarak TAEK’in 
sorumlu olduğunu bildirmiştir.

Söz konusu atıkların içeriğinde tespit edilen 
nükleer reaksiyon sırasında kullanılan 
kontrol çubuklarının (EU152-154-155) 
varlığının TAEK raporlarında yer almasına 
rağmen siyasi iktidar tarafından “kimyasal 
atık” olarak tanımlanması ve kentimizde 
yaşanmakta olan felaketin ölçeğinin 
küçültülmeye çalışılması girişimleri 
ortadadır.

İncelemelerde malzemelerin ve cürufların 
Europium-152 ve EU-154 ile bulaşmış 
olduğu ve bu maddenin nükleer reaktörlerde 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu maddenin  
ülkemize nasıl girdiği ve radyoaktif malzeme 
bulaşmış atıkların külçe kurşun haline 
getirilerek nerelere satılmış olduğu belirsizdir. 
Ülkemize girişi yasak olan bu atığın kentimizin 
ortasında bir tesiste ortaya çıkması, yasal 
olmayan yollarla yürütülen atık ticareti 
gerçeğini gündemimize getirmektedir.

Bu konu hakkında Valilik, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Gaziemir Kaymakamlığı ve ilgili kamu 
kurumları bilgilendirilmiştir. Ancak hiçbir 
kamu kurumu bu konuda çözüm için 
herhangi bir adım atmamış, yetkili TAEK’de 
dahil, atıkların güvenli bir şekilde bertarafına 
ilişkin bir önlem aldırmamıştır.

İlgili firmanın 2007 yılından beri TAEK dahil, 
Çevre ve Orman Bakanlığı, İzmir Valiliği, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir 
Kaymakamlığı, Çekmece Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi ile Sarayköy Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi ile iletişimde 

olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Firmanın 
arazisinin taşıdığı 
tehlike bilinmesine 
rağmen bilgiler kamu ile 
paylaşılmamış ve halk sağlığı açısından 
tutarlı bir politika yürütülememiştir. Tüm 
dünyaya sağlık vaad etme gayretindeki 
anlayış İzmir halkının EXPO yarışında sessiz 
kalmasını isteyebilmiştir.

Gaziemir Aslan Avcı Döküm San. Ve Tic. 
A.Ş. tesisi ile ilgili olarak 2007 yılından beri 
İşletmenin faaliyeti sonrası oluşan, Çevre 
ve Orman (Çevre ve Şehircilik) İl Müdürlüğü 
denetimleri ile tespit edilen, Türkiye’de bu 
konuda yetkili kurum olan TAEK tarafından 
durum tespitinin yapıldığı bilinen ve 
radyoaktivite içeren bu atıklara ilişkin 
olarak,  bildirimlerin yapıldığı ancak geçen 
zaman içerisinde sürecin yürütülmediği 
görülmektedir. Bugün halen konu ile ilgili 
kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Alanda 
kirlilik tespitine yönelik yapılması gereken 
çalışmalar ile ilgili bir veri bulunmadığı gibi 
var olan kirlilik toprak örtülerek kapatılmaya 
çalışılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

2007 yılından beri yapılması gereken 
çalışmaların 2012 Aralık Ayı itibari ile bir 
gazete haberi sonucu başlamış olması, olayın 
vahametine rağmen 2012 Aralık ayından 
bugüne kadar geçen sürede ilgili makamların 
alan ile ilgili kirlilik tespitine yönelik 
çalışmaların ne aşamada olduğu, alanın 
rehabilitasyonu ile ilgili ne gibi çalışmalar 
yapılacağı, atığın nasıl bertaraf edileceği, 
bölge halkı ve tesiste çalışmış olan personel 
ile ilgili yapılan çalışmalar , radyoaktif atığın 
firmaya  ve ülkemize ne şekilde giriş yaptığı 

27 Şubat 2013 tarihinde yapılan basın açıklamasında, ‘’Gaziemir’de ortaya 
çıkan radyoaktif madde depolanması skandalı üstü toprakla örtülerek 
geçiştirilemez. Sorumlular hesap verene kadar takipçisi olacağız.” denildi. 

Gaziemir’de Ortaya Çıkan Radyoaktif Madde 
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gibi ana sorunlar ortada iken son günlerde 
basında yer alan arazinin satış talebi  ile ilgili 
süreçler kaygılarımızı arttırmaktadır.

Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde, 
şehrimizin göbeğinde yıllardır radyoaktif 
atıklarla birlikte yaşıyor olmamız, süreçten 
haberdar olan ilgili kurum ve kuruluşların 
gerekli sorumluluklarını yerine getirmemiş 
olmaları ve bu gerçeği bilmelerine rağmen 
bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış 
olması ülkemizdeki çevre politikalarıyla, atık 
sorununun yönetilemediği gerçeğini bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır.

Halkımızın, uluslar arası anlaşmalara, 
ülkemizdeki ilgili tüm yasalara aykırı 
olarak ticareti yapılan yasadışı nükleer 
atık malzemelerin gizlenmesi işlemlerinde 
kimlerin yer aldığını bilmeye hakkı vardır.

Yasak olmasına rağmen nükleer atıkların 
ülkemize girişini kontrol edemeyen, yasadışı 
bir ticaretin kirli oyunlarına ortak olmuş 
bir anlayışın, kontrolü tamamen yabancı 

firmanın elinde olan ve tüm riski ülkemize 
bırakan sözleşmelerle Nükleer Santral 
kurdurma macerası durdurulmalıdır. Tüm bu 
yaşananlar sırasında kamu kuruluşlarının 
konunun gerektirdiği ciddiyetten uzak, 
bilime aykırı girişimleri herkesin malumudur.

Bu döküm fabrikasının yol açtığı radyoaktif 
atıkların bertarafında izlenmesi gerekli 
sürecin tamamlanmaması, TAEK’in 
radyoaktif atıklar konusunda yetkili tek 
kurum olmasına rağmen bertaraf konusunda 
yetersizliğini ortaya çıkarmıştır.  İşletmede 
radyoaktif madde bulaşmış ne kadar atık 
olduğu belirsizdir. Bu radyoaktif atıkların 
bertarafını sağlayamayan ülkemizin Nükleer 
Santrale ilişkin hevesleri her zamankinden 
daha fazla sorgulanmalıdır.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, 
denetime tabii bir geri kazanım tesisinde 
bile bu olayın yaşanmış olması ve 
sürecin işleyişi ülkemizde diğer alanlarda 
neler yaşanıyor olabileceğini bizlere 
düşündürmektedir. Bütün bunlar ülkemizde 

sürdürülmeye çalışılan “Çevre Politikalarının” 
başarısız olduğunu göstermektedir.

Geçmiş yıllarda Tuzla’da, İkitellide, Karadeniz 
sahillerinde ortaya çıkan radyoaktif ve 
tehlikeli atıklar bugün İzmir’de ortaya 
çıkmıştır. Daha başka nerelerde ortaya 
çıkacağı sorusu belirsizdir... Ülkemiz atık 
çöplüğü değildir.

TMMOB İzmir İKK olarak konunun takipçisi 
olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; 
süreçte yukarıda belirtilen ve benzeri birçok 
sorunun cevaplanması için yetkili kurum 
ve kuruluşları kamuoyunu bilgilendirme 
ve bu süreçte görevini ihmal eden ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile ilgili gerekli idari ve 
adli süreçlerin yürütülmesi için gereğinin 
yapılması çağrımızı tekrarlıyoruz. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur...

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Genişletilmiş İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

TMMOB Genişletilmiş İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katılımıyla 
18 Aralık 2012 Salı günü gerçekleştirildi. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşen toplantıya, TMMOB’ye bağlı 
odaların İzmir Şubeleri Yönetim Kurullarını 
temsilen 110 kişi katıldı. İktidarın TMMOB 
Yasası’na dair değişiklik planlarının ana 
gündemini oluşturduğu toplantıda bir 

konuşma yapan Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yasası değişiklik planlarının, diğer birçok 
yasa ve yönetmelik çalışması gibi “kozmik 
oda”da hazırlandığını ve hedefinin TMMOB’yi 
etkisizleştirerek ranta zemin hazırlamak, 
rantın önünü açmak olduğunu söyledi. 
AKP’nin, yasada yapacağı değişiklikle 
amaçladığı bir başka şeyin de Odaları 
‘İl Odası’na dönüştürerek piyasa aktörü 
haline getirmek olduğunu belirten Soğancı, 

“TMMOB yasaya karşı sonuna kadar 
mücadele edecek ve bu planı bozacaktır” 
şeklinde konuştu. Soğancı’nın konuşmasının 
ardından şubelerden temsilciler söz alarak 
yasa değişikliğine ve değişikliğe karşı 
mücadelenin şekline ilişkin görüşlerini 
belirttiler. Toplantı sonucunda, TMMOB İzmir 
İKK bileşenlerinin bu hafta içinde bir toplantı 
gerçekleştirerek yerel eylem takvimini 
belirlemesi kararı alındı. 
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İş Cinayetlerine Karşı Basın 
Açıklaması

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yapıldı. TMMOB İzmir İKK 
tarafından yapılan basın açıklaması, Konak 
Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde gerçekleştirildi. Açıklamada 3 
Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da 

yaşanan ve 263 madencinin 
yaşamını yitirdiği facianın 
yıldönümünün TMMOB 
tarafından İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü ilan 
edildiği hatırlatılırken, “Bir 
olaya ‘kaza’ diyebilmek için; 

önceden öngörülememiş ve planlanmamış 
olması bilimsel tanımıdır. Bu tanım, 
iş kazaları da dahil tüm kaza türleri 
için geçerlidir. Ülkemizde yaşanmış ve 
işçilerin hayatlarını kaybettikleri olaylara 
baktığımızda ise, bunların neredeyse 
tümünün öngörülememiş nedenlerden 
gerçekleşmediği açıktır” denildi.

Türkiye’de, iş cinayetleri sonucunda kayıtlı 
işyerlerinde her yıl yaklaşık 1.500 işçinin 
hayatını kaybettiğine dikkat çekilirken “Bu 
verilere kayıt dışı çalışan işyerleri ve işçiler de 
eklendiğinde ortaya çıkan sonuçlar oldukça 
vahimdir. Türkiye bu rakamlarla, Dünya 
sıralamasında en fazla işçi ölümlerinin 
yaşandığı ilk üç ülke içerisinde, Avrupa’da ise 
birinci sırada yer almaktadır”.  Araştırmalara 
göre iş kazalarının yüzde 98’inin, meslek 
hastalıklarının ise yüzde 100’ünün 
engellenebilir olduğu belirtilirken, gerekli 
önlemler alınmadığı için her yıl iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından dolayı birçok insanın 
hayatını kaybettiği söylendi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin TMMOB 
Yasası’nda değişikliği de içeren torba yasa çalışmalarına karşı 
21 Aralık 2012 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 
meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdi ve yasaya karşı imza 
kampanyasını başlattı.

Yürüyüş için Kıbrıs Şehitleri Caddesi sonunda buluşan TMMOB 
İzmir İKK bileşenlerinin temsilcileri ve üyeleri, sloganlarla cadde 
boyunca bir yürüyüş gerçekleştirdi. Meşaleli yürüyüş boyunca 
“Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak”, “Mesleğim 
onurdur, onuruma dokunma” gibi sloganların yanı sıra, 
okullarında polis saldırısına maruz kalan ODTÜ’lü öğrencilerle 
dayanışma amacıyla “Her yer ODTÜ, her yer direniş” sloganı 
da atıldı. Yaklaşık yarım saat süren yürüyüş sonunda basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamada; derelerimize, tarım alanlarımıza 
kentlerimize odalarımıza ve birliğimiz TMMOB’ye sahip 
çıkacağız” vurgusu yapıldı.

21 Aralık 2012 Cuma günü gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, 
torba yasa çalışmalarına karşı yurttaşlara yönelik düzenlenen 
imza kampanyasının çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında 
22 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazartesi, 26 Aralık Çarşamba ve 
28 Aralık Cuma günlerinde Konak Meydanı, Karşıyaka Çarşı Girişi, 
Bornova Metro İstasyonu ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
Girişi’nde imza kampanyası devam etti.

Çalışmalar sonucu yaratılan kamuoyu ve yapılan görüşmeler sonucunda 
şimdilik torba yasa çalışmalarından TMMOB kanununa ilişkin değişiklik 
çıkarıldı.

Ancak biliyoruz ki; sermayenin sınır tanımayan kar hırsı, önündeki her 
engeli kaldırmaya yönelik olduğundan bu saldırılar yeniden ve güçlenerek 
gelecektir. Ve biz; emekten - halktan ve bilimden yana olanlar... sonuna 
kadar mücadele edeceğiz...

Torba Yasaya Karşı Eylem
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Şube Başkanımız Servet Alabalık ve yazman 
üyemiz İbrahim Aykol’un katıldığı toplantının 
gündemi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan 
toplantı hakkında bilgilendirme, Olağanüstü 
Genel Kurul Yapılması hakkında görüşme, MDU 
ve En Az Ücret Tarifeleri Hakkında Bilgilendirme, 
“TİP Sözleşmelerin HKMOBİS Üzerinden Alınması” 
pilot uygulamasının tüm birimlerde uygulanması, 
Eğitim ve Bilirkişilik Konuları, Üye Aidatları ve 
genel değerlendirme başlıklarında devam etti.

Mesleğimizin emekçilerini yetiştiren, bu yolda birçok deneyimi 
biriktirmekte büyük katkısı olan Çınarlı Meslek Lisesi 
öğretmenleri 4 Mart tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret ettiler. Ziyarette, öğrencilerin mesleği tanıması, sevmesi 
konusunda yapılacak çalışmalara değinildi. Önümüzdeki süreçte 
Şubemiz olarak öğrencilere yönelik eğitim ve tanıtım çalışmaları 
yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Suriye’de emperyalist müdahaleye “hayır” demek için ve Türkiye’de 
konuşlandırılan patriotlara karşı binlerce kişi, DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısıyla 20 Ocak 2013 Pazar günü alanlara çıktı.

KESK, DİSK, TMMOB ve İzmir Tabip Odası’nın çağrısıyla Konak Eski 
Sümerbank önünde toplanan kalabalık, sloganlarla Cumhuriyet 
Meydanı yakınlarında bulunan Belçika Fahri Konsolosluğu’na bir 
yürüyüş düzenledi. Çeşitli parti ve demokratik kitle örgütü üyelerinin 
de katıldığı yürüyüşte sloganlar atıldı. Belçika Fahri Konsolosluğu 
önüne gelindiğinde basın açıklaması yapıldı.

“Emperyalizmin Taşeronu 
Olmayacağız’’ Eylemi

Çınarlı Meslek Lisesi 
Ziyareti

HKMO 43. Dönem 
2. Danışma Kurulu 
Toplantısına Katılım
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23 Mart 2013 tarihinde “Aydında İmar Planı Uygulamalarında 
Karşılaşılan Sorunlar” konulu panel düzenlendi. Panel 14 Ocak 2013 
tarihinde aramızdan ebedi olarak ayrılan değerli meslektaşımız Fevzi 
Şentüfekçi’nin anısına ithaf edilmiştir.

Fevzi Şentüfekçi’nin mesai arkadaşlarının, meslektaşlarının ve 
dostlarının katıldığı etkinlikte geçmiş günlere ait acı tatlı hatıralar 
paylaşıldı, unutulmaz anılar tazelendi, duygu yüklü dakikalar yaşandı. 
Şubemiz Sekreteri İbrahim Aykol’un yöneticiliğinde gerçekleşen 
panelde, üç konuşmacı üyemiz sunum yaptılar.

Konuşmacı İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi M. Tevfik Yüksel, 
Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı ve planlama süreci hakkında 
tanıtıcı açıklamalarda bulundu, planlama kademelerini anlattı, imar 
planlarının doğru okunması ve yorumlanmasının önemine değindi.

Konuşmacı H. İbrahim Yavuz, imar planı uygulamalarını, karşılaşılan 
sorunları, nedenlerini ve nasıl aşılabileceğini açıkladı. İmar 
mevzuatının boşluklarını ve nasıl düzeltilebileceğini örnekleyerek 
ayrıntılarıyla açıkladı.

Konuşmacı Şendoğan Kavak ise hepimizin bildiği “kamulaştırmasız 
el atma” konusunda literatürümüze yeni giren “hukuki el atma” 
olarak ifade edilen imar planlarında kamuya tahsis edilen fakat fiilen 
el atılmadığı halde, malikin her türlü tasarruf hakkını engelleyen 
durumun mal sahibine tazminat davası açma hakkını verdiğini 
belirterek, konuyu tüm detaylarıyla katılımcılara aktardı.

Panel, sunumlar tamamlandıktan sonra, sıcak ve samimi bir 
ortamda konuşmacılara katılımcılar tarafından yöneltilen soruların 
cevaplanmasıyla sona erdi.

Fevzi Şentüfekçi’nin Anısına

23-24 Şubat 2013 tarihinde Ödemiş 
Gölcük’te genç meslektaşlar toplantısı 
düzenlenmiştir. Yöredeki tarihi ve doğal 
güzelliklere sahip bölgeler gezilerek, akşam 
gala yemeğinde yapılan değerlendirme 
toplantısında genç meslektaşların meslek 
ve çalışma hayatında karşılaştıkları 
sorunlar, çeşitli olumlu olumsuz deneyimler 
paylaşılmıştır. Üyelerin birbirleriyle 
olan iletişimlerinin ve paylaşımlarının 
geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 
organizasyon başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılmıştır.

İzmir Genç Haritacılarının Buluşması



Harita Bülteni • Nisan 2013 

www.hkmo.org.tr  73 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  konya

www.hkmo.org.tr  73 

Şubemizce Harita Üretiminde Yeni Teknolojiler 
Konusunda Seri Konferanslar Tamamlanmıştır
Şubemizce “Harita Üretiminde Yüksek Çözünürlüklü Uydu 
Teknikleri” konulu konferansların üçüncüsü 12 Ocak 2013 tarihinde 
Şubemiz Piri Reis Hizmet İçi Eğitim Merkezimizde Doç. Dr. Semih 
Ekercin tarafından verilmiştir. Düzenlenen Konferansa Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri ve çok sayıda Odamız Üyesi katılmışlardır. 
Şubemizce “Harita Üretiminde Sayısal Fotogrametri Teknikleri” konulu 
konferansların sonuncusu 26 Ocak 2013 tarihinde Şubemiz Piri Reis 
Hizmet İçi Eğitim Merkezimizde Doç. Dr. Hakan Karabörk tarafından 
verilmiştir. Düzenlenen konferansa Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve çok 
sayıda Odamız Üyesi katılmışlardır. 

Odamızın Geleneksel Takvimi Dağıtıldı
İlk baskısı 2003 yılında 
gerçekleştirilen takvim formatındaki 
Konya ili haritasının 2013 yılı baskısı 
yapıldı. 2003-2005 yıllarında 
basımı yapılan harita siyasi harita 
niteliğindedir. 2006-2013 yılları 
arasında basılan Konya Takvimimiz 
arazi yapısını gösteren gölgelendirme 
ile yapılmış ve Konya ili yanında 
Karaman ve Aksaray illerini de 
kapsamaktadır. Haritanın vektör 
verileri çeşitli ölçeklerdeki topografik 
haritalardan derlenmiş gölgelendirme 

ise SRTM3 (3”x3” aralıklı) sayısal arazi modelinden üretilmiştir. 
Haritanın tasarımı MapInfo, gölgelendirme ise GMT yazılımları ile 
yapılmıştır. Harita kapsadığı bölgedeki tüm yerleşim merkezlerini 
(il, ilçe, belde ve köy merkezleri), ulaşım ağını, akarsu ve gölleri, 
topografik arazi yapısını, idari sınırları göstermektedir. Haritanın 
Hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Doç. Dr. 
Aydın Üstün ve Hüseyin Zahit Selvi’ye teşekkür ederiz. Basımı 
yapılan Takvimimiz Şube üyelerine, bölgedeki Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisliği 
Eğitiminde 40.Yıl ve 
Meslekte 25 ve 40’ıncı 
Yıl Plaket Etkinliği
Şubemiz etkinlik alanı dahilindeki 
Konya ve Aksaray illerinde üç ayrı 
üniversitede lisans düzeyinde 

Harita Mühendisliği eğitimi verilmektedir. Bunlardan Konya Selçuk 
Üniversitesi en eskisi olup Harita Mühendisliği eğitimi 1972/1973 
öğretim yılında başlamış ve ilk ders 14 Mart 1973 tarihinde verilmiştir. 
Bu nedenle Odamız Konya Şubesi ile Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü ortaklaşa olarak “Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Eğitiminde 40. Yıl Etkinliği” düzenlenmiştir.

Etkinlik 14 Mart 2013 tarihinde Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubad 
Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde saat 10:00’da 
başladı. Etkinliğimize SÜ Harita Mühendisliği Bölümümüzde ilk ders 
yılında eğitim veren hocalarımız davetli olarak katılmışlardır.

Etkinliğimizin akşamında 14 Mart 2013 günü saat 19:00’da Konya/
Dedeman Otelde, Odamız Konya Şubesine kayıtlı meslekte 25. ve 
40. yıllarını dolduran üyelerimiz içinde yemekli bir “plaket töreni” 
düzenlenmiştir.

9:30-10:00 A lçı ış

10:30-12:30 Panel�1 :�S.Ü.�Harita�Mühendisliği�Bölümünün�Kuruluşu�ve�Gelişimi

14:00-15:30 Panel�2 :�Türkiye'de�Kentsel�Dönüşüm�Gündeminin�Harita-Kadastro-Tapu�Sektörü
Bakımından�Önemi,�Fırsatlar�ve�Öneriler

16:00-17:30 Panel�3 :�Türkiye'de�Harita/Geomatik�Mühendisliği�Eğitim�Öğretiminde�Yaşanan
Değişimler�ve�Akreditasyon

1973-2013

SÜLEYMAN�DEMİREL�KÜLTÜR�MERKEZİ
MALAZGİRT�SALONU

14�MART�2013

Selçuk�Üniversitesi

www.harita.selcuk.edu.tr/40yil harita@selcuk.edu.tr

SELÇUK�ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK�FAKÜLTESİ

HARİTA�MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
www.harita.selcuk.edu.tr

1954

TMMOB
Harita�ve�Kadastro�Mühendisleri�Odası

Harita�Mühendisliği�Eğitiminde�40.�Yıl�Etkinliği

Alaeddin�Keykubat�Kampüsü,�Konya

Şubemizce 
Arabaşı 
Çorbası İkramı 
Yapılmıştır

43. Dönem 2. 
Danışma Kurulu 
Toplantısına 
Katılım Sağlandı

Şubemizce 19 Ocak 2013 tarihinde Üyelerimize Arabaşı çorbası 
ikram edilmiştir. Düzenlenen etkinliğimize çok sayıda Odamız üyesi 
katılmıştır.

23.02.2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen 43. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısına Şube Başkanımız Prof. Dr. Ferruh Yıldız, II. 
Başkanımız Rıza Haybatöz ve Şube Sekreterimiz Adnan Koçak 
katılım sağlamışlardır.
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Anadolu Lisesi İdarecilerinden 
Şubemize Ziyaret
İlimizde Uğur Dersanelerine Bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Uğur Akademik Anadolu 
Lisesi idarecilerinden; Halkla İlişkiler Müdürü Fırat Cenk, Şube Geliştirme Müdürü Serap 
Can, Uğur Yeni Ufkum Etüt Merkezi Müdürü Sema Yazıcı, Şube Yönetim Kurulumuzu 24 
Aralık 2012 tarihinde ziyaret etmişlerdir. Okul hakkında bilgi vererek tanıtım ziyaretinde 
bulunmuşlardır. 

Serbest çalışan üyelerimiz 
ve Temsilcilerimizin 
katılımı ile Şubemiz 
hizmet binasında 
02.02.2013 tarihinde 
toplantı yapıldı. 

Şubemizde Serbest Çalışanlar ve Temsilcilik Toplantısı

Serbest çalışan üyelerimiz ile 
Temsilcilerimizin katılımı ile Şubemiz 
hizmet binasında 02.02.2013 tarihinde 
toplantı yapıldı. Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, 
Oda tescil yenilemeleri, serbest çalışan 
mühendislerimizin yaptığı işlerin vize süreci 
hakkında kısa bilgi vererek, üyelerimizin 
konu hakkında görüş, düşünce ve önerilerini 
dile getirmesini talep etmiştir. 

Dershanelerin okullaşması çağrısına uyarak 2012–2013 eğitim-öğretim döneminde eğitime başladıklarını belirten idareciler, bu amaçla Özel Uğur 
Akademik Anadolu Lisesi’ni kurduklarını, dile özel önem verdiklerini anlatmışlardır. Okullarda verilen temel eğitimlerin yanında çeşitli aktivitelerle 
ve sosyal etkinliklerle öğrencileri rahatlatmayı ve motive etmeyi prensip edindiklerini belirttiler. Oda yönetimine konuk severliğinden dolayı 
teşekkür ederek; ilgilerini beklediklerini belirtmişlerdir. 
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu; bölge 
kapsamında kalan altı ilde gerçekleştirmeyi planladığı ‘Serbest Harita Bürolarının Geleceği ve 
Sorunları’nın görüşülmesine yönelik toplantıların bir diğerini yaptı.

Cumartesi Söyleşisi: 
Trabzon’da 
Gayrimenkul 
Değerleme Sektörü

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından, 16 Şubat 2013 Cumartesi 
günü, “Trabzon’da Gayrimenkul Sektörü” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Serbest 
Harita Mühendislik Büroları, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Belediyeler gibi kurumlardan yönetici ve çalışanlar ile öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. MİM Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı 
zamanda Trabzon İl Genel Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Arzu Yalçınalp söyleşiye konuşmacı 
olarak katıldı. 

Kardeş Köy Okulu Projesi İçin 
Geri Sayım Başladı
KTÜ Harita Mühendisliği Harita Kulübü ve HKMO Trabzon Şubesi tarafından 
toplumsal yardım amaçlı “Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi” 
başlatıldı. Bu amaçla “Arsin İşhan Köyü Mahmut Taviloğlu İlköğretim Okulu”nun 
öğrencilerinin temel kitap-kırtasiye ihtiyaçları karşılanacaktır. Maddi yardımın 
kabul edilmediği kampanyada ilköğretim öğrencilerine yönelik okul ve hikaye 
kitapları, SBS’ye yönelik hazırlık kitapları ve testleri, kırtasiye ihtiyaçları, 
sağlık malzemeleri ve oyuncak gibi malzemeler bağış yoluyla toplanacak ve 
öğrencilere dağıtılacaktır.Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesi ile başlatılan projeye diğer mesleki sivil toplum kuruluşları 
sponsor firmalar ve çeşitli kuruluşlar tarafından da destek sağlanmıştır.  
Her türlü kırtasiye yardımı için Şubemizle irtibat kurabilirsiniz.

HKMO Genel Saymanı Hüseyin Altun, 
HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul 
ve HKMO Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Önder Serkan Atagün, Trabzon Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Trabzon 
Şubemize kayıtlı üyelerimizle 26.01.2013 
tarihinde, Trabzon Şube binamızda, Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Oda 
süreçlerinin değerlendirildiği bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Genel Merkez 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Şubemizi 
Ziyaret etti

Serbest 
Mühendislerle 
Toplantı
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Erzurum’dan Kısa Kısa

Kocaeli’den Kısa Kısa

Erzurum Bölge Temsilciliğimiz, Erzurum Kadastro Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette Kontrol Mühendisi Sinan Yıldırım’dan 3402 sayılı yasanın 22-a maddesine 
göre yapılan işler ile ilgili bilgiler alınarak yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri 
konuşuldu. 22-a Yenileme çalışmalarının yapıldığı kadastro şantiyesi ziyaret edilmiştir. 

Erzurum Bölge Temsilci Yardımcısı Hüseyin İlhan,  HKMO 43. Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı’na 23.02.2013 tarihinde bölge temsilciliğimiz adına katılmıştır.

Erzurum Bölge Temsilciliği’ne bağlı illerde yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiştir. 

Temsilcilik mekanımızda özel sektördeki üyelerimizle Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Mesleki Denetim, en az ücret tarifesi, yapı aplikasyon projeleri gibi konularda 
toplantılar düzenledik. Bölgemizde özellikle yapı aplikasyonları ve TUS konusunda 
uygulama standartlarını oluşturmak, çevre belediyelerde TUS uygulamalarını 
sağlıklı biçimde başlatabilmek için son dönemde çalışmalarımızı bu konu üzerine 
yoğunlaştırdık.

Temsilcilik Yönetim Kurulu olarak Kocaeli Kadastro Müdürlüğünü ve Müdür Metin 
Özaydın’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette kurum olarak Kadastro Müdürlüğümüzün 
sektör üzerindeki önemine değinerek, üyelerimizin uygulamalar ile ilgili taleplerini 
ilettik. Temsilciliğimizin kuruluşundan itibaren verdikleri destek nedeniyle 
müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Üyelerimizden gelen, bölgedeki bazı emlakçı işyeri tabelalarında Harita Mühendisliği hizmetleri yapıldığı konusundaki, 
şikâyetler üzerine Kocaeli ve Sakarya illerindeki Gayrimenkul Acenteleri Derneklerini yazılı olarak uyardık.
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Zonguldak’tan Kısa Kısa

Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz yetki alanı içinde Gebze ilçemizde çalışan meslektaşlarımız 
ile 14.02.2013 tarihinde bir araya geldik. Toplantıda üyelerimize TMMOB yasa tasarısı 
ve gündemdeki torba yasa taslağı ile ilgili olarak mesleğimizi yakından ilgilendiren 
konularda bilgilendirme yaptık. Ayrıca temsilcilik çalışmaları ve TUS çalışmalarımız 
hakkında da üyelerimize çalışmalarımızı aktardık. Toplantının önemli bölümünü 
meslektaşlarımızın mesleki denetim, ücret politikaları, mesleki uygulamalar, Lihkab 
süreci gibi başlıklarda toplanabilecek görüş, öneri ve talepleri üzerine görüşmek 
oluşturdu. Üyelerimiz sektördeki etik sorunlar ve fiyat istikrarı konularındaki sıkıntılarını 
dile getirirken, yerellerde mesleki etkinliklere duyulan gereksinimlerini ifade ettiler. 
Üyelerimizle dayanışma ve birliktelik duygusunun sorunlarımızı çözmede en önemli 
gücümüzün olacağına inançla ortak aklı oluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Odamızın çeşitli organlarında görevler almış, uzun yıllar çeşitli üniversitelerimizde 
mühendis, yüksek mühendis ve akademisyenler yetiştirmiş, yayınları ve kitapları ile 
mesleğimizde önemli bir yapı taşı olmuş değerli bilim insanı, üyemiz, hocamız Prof. 
Dr. Ergün Öztürk adına 15 Mart 2013 tarihinde yapılacak kolokyum için 1 Aralık 2012 
ve 22 Şubat 2013 tarihlerinde iki kez yürütme kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptık. 
Kolokyum Başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda 
kolokyum ile ilgili planlama süreci ayrıntıları ile ele alınarak titiz bir çalışma yürütüldü. 
Yürütme Kurulu ayrıca her iki toplantı sonrasında da Prof. Dr. Ergün Öztürk’ü evinde 
ziyaret ederek etkinlik hakkında kendisine bilgi verdi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe 
yerleşkesinde gerçekleşecek etkinlikte her şeyin değerli hocamızın ismine yakışır 
biçimde olması için katkılarını esirgemeyen tüm Odamız birimlerine Temsilciliğimiz 
adına teşekkürü borç biliyoruz.

02 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılan HKMO 43. Dönem 2. Danışma Kurulu 
toplantısına katılarak Bölge Temsilciliğimiz görüşlerini ve etkinlik alanımızdaki 
çalışmalarını aktardı. Oda Genel Merkezi, Denetleme ve Onur Kurulu Temsilcileri, Şubeler 
ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler ile Oda emekçilerimizin bir araya geldiği danışma kurulu 
toplantısında sorunlarımızı ve gündemimizi tartıştık. Örgütlülüğün en önemli getirisi 
olan dayanışma, bilgileri paylaşma ve ortak akıl oluşturma sürecinde Bölge Temsilciliği 
olarak ihtiyaç duyduğumuz konularda bilgilenme olanağı bulduk. Örgütlenmeye, 
dayanışmaya ve bilgi paylaşımına olan inancımızla danışma kuruluna katkı veren tüm 
Oda bileşenlerini selamlıyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2023 vizyonlu ulaşım master planı sunum toplantısına Oda olarak katılarak görüşlerimizi 
aktardık. Ağırlıklı olarak Master Planı ve içeriğini destekleyen bir toplam içerisinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Kocaeli Bölge Temsilciliği olarak; önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde 150 binlerden 500 binlere çıkması öngörülen araç sayısını baz 
alan Master Planda raylı sistemler, deniz yolu ulaşımı gibi sistemler kullanılmadan tekerlekli araçlara dayalı ulaşım sisteminin 
ve kavşak üretimine dayalı bir ulaşım planının sorunun çözümü olamayacağını dile getirdik.

Zonguldak Bölge Temsilciliğimiz 04.01.2013 tarihinde Zonguldak Merkez, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Kdz. Ereğli’deki 
LİHKAB sahipleri Mehmet Karagöz, Doğan Özçelik, Feza Tiryaki, Sinan Alp ve Azmi Naba’yı ziyaret ederek Zonguldak Bölge 
Temsilcisi Yrd. Doç. Hakan Akçın ile birlikte sohbet gerçekleştirdiler.



78  www.hkmo.org.tr

KÜLTÜR SANAT
Harita Bülteni • Nisan 2013 

Ülkeleri batıran ya da düzlüğe 
çıkaran, refah içinde yatıran 
meslek siyasettir. Bunu anlamanın 
yolu da tarih okumaktır. Oral 
Sander’in Siyasi Tarih adlı kitabı 
yalnızca SBF öğrencileri için değil 
her aydın yurttaşın ibretlik bir ders 
niteliğinde okuması gereken en 
yetkin kitaplardandır.

Oral Sander’in siyasi tarih alanına 
en büyük katkısı, konuyu çok 
geniş bir çerçevede ele almasıdır. 
Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinler 
arası bir çerçevede incelemiş, 
uygarlık tarihi, kültür tarihi 
temeline oturtmuştur. Bu kitap, 
hem siyasi tarih öğrencilerinin, 
hem de genel okuyucunun ilgisini 
çeken, yararlı bir temel başvuru 
kaynağı niteliğindedir. 

Gürsel Balcı’nın İnkılâp Kitapevi 
Sayfa 6 yayınlarından çıkan 
Sınırdaki Sır adlı romanı, Türkiye 
ile Sovyetler Birliği ilişkilerinin 
gergin olduğu İkinci Dünya 
Savaşı’nın hemen sonrasında 
bir ailenin dramını, kırsal 
kesimde sosyo ekonomik 
durumu, idealist Cumhuriyet 
aydınlarının bağnazlıkla 
mücadelelerini  bireysel 
aydınlanma bağlamında 
anlatıyor. Roman bütün bunları  
Artvin, Gürcistan ve Sibirya’da 
geçen ilginç bir casusluk olayı 
çevresinde işliyor.

Yeni çıkmasına rağmen kısa 
sürede ikinci baskıya geçen 
“Sınırdaki Sır” ilgiyi hak ediyor.

Oral Sander ve Siyasi Tarih Sınırdaki Sır

Doğan Hızlan başkanlığında, Cevat Çapan, 
Ahmet İnam, Hüseyin Ferhad ve Mahmut 
Temizyürek’ten oluşan jüri, şair Şükrü 
Erbaş’ı ödüle değer gördü. Doğan Hızlan’ın 
okuduğu gerekçeli kararda: “Şükrü Erbaş’ın 
şiiri, zamanın ruhunun birey ve toplumun 
üzerinde tahakkümüne karşı direniş şiiridir. 
Onun şiirinin dokusunda halk şiirinin derin 
köklerini ve yaşayan gölgesini bulabildiğimiz 
gibi, modern şiirinin büyük ustalarının 
gözettiği, Türkçeye içkin duyarlılığı, 
vicdanı ve bilinci de şiirsel zarafet içinde 
bulabilmişizdir.” dendi.

Antalya Altın Portakal Şiir Ödülü bu yıl “Bağbozumu 
Şarkıları” adlı kitabıyla şair Şükrü Erbaş aldı. 
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SUDOKU

1 6 
9 5 2 

1 4 
1 4 6 7 

5 9 2 
9 5 8
6 1 

4 5 8 6 
8 4 7 

KOLAY

2 7 9 
3 2 7 

5 6 4 8 
2 1 

6 4 3 1 
8 6 9 

7 6 
5 4 

3 4 8 5 

ZOR

AĞARAN BİR SUYUM

Nerden mi anlıyorum yaşlandığımı
Kadınlar gittikçe daha güzel

Güneş daha hızlı adımlıyor gökyüzünü
Sular daha soğuk rüzgâr daha serin

Eskiden her konuda konuşurdum istekle
Bir geniş gülümsemeyle dinliyorum şimdi

Büyük yapılar ışıklı çarşılar bitti
Ara sokaklara salaş kahvelere gidiyorum

Kurtulmak için çırpındığım çocukluğu
Yeniden öğreniyorum çocuklardan şaşarak

Bütün sesler çın çın bir yalnızlık oluyor
İçimden geçenleri söyledim sanıyorum

Birisi bir şarkı söylemesin kederle
Tenimde bir titreme kirpiklerimde buğu

Kısa söz basit eşya kedi sevgisi
Aktıkça ağaran bir suyum zamanın ırmağında

Nerden mi anlıyorum yaşlandığımı
Kadınlar daha güzel kadınlar daha uzak...

Şükrü Erbaş



Batı (3,5,3,2) dağılımlı ve yedi kayıplı eliyle oyunu bir kör açtı. 
Kuzeyde yedi kayıplı (5,2,2,4) dağılımlı eliyle bir pik diye araya girdi. 
Üçüncü konuşmacı on altı onör puanlı ve beş kayıplı el ile iki pik 
dedi. Burada; iki pik demenin anlamı: “Elim kuvvetli pikleri birinci 
ya da ikinci oynamada durduruyorum. Elimdeki kartlarda sizin 
kozunuzu tam tutuş var” demektir. Tam tutuşu ortağının kozunu en 
az dörtlü tutmak anlamına gelir. Dördüncü konuşmacı, on kayıplı el 

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.com

B R İ Ç
BRİÇ NEDİR: Briç oyuncuları, kural dışı ya da kurallara bağlı, tepkisel ya 
da ölçülü çekingen, saldırgan ve buna benzer davranışlar sergileyebilirler. 
Kişilerin briç oyunundaki tavırları onların yaşamdaki genel tavrını yansıtır. 
Çünkü briç; kurallarıyla, insan ilişkileriyle, baş edilmesi gereken sorunlarıyla, 
ulaşılacak hedefleriyle yaşamın bir örneğidir.

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
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ve ortağının kozunda tam tutuş var, diye bir puanına aldırış etmeden 
üç pik dedi. 

Güneyin bu konuşmasını haklı bulmuyoruz. Ancak; yapmış olduğu 
konuşma ile karşı tarafın konuşma alanını daraltmıştır. Bu daraltma 
sonucu karşı tarafa hata yapmıştır. Karşı oyuncular oyunda yedi kör 
varken, yanlış konuşmalar sonucu kendilerini kontursuz altı kozsuzda 
bulmuşlardır. 

Not: Altı düzeyindeki bir oyuna hangi koşullarda kontur atılır? Altı 
oynayan karşı taraf, on üç elin on ikisini almayı yüklenmiştir. Altı 
oynayan tarafı siz bir batırsanız kazancınız en fazla (400–100=300) 
puandır. Eğer karşı taraf altı kozsuzu yaparsa; kazancı 970 puandır ya da 
oyunu yedi köre düzeltirlerse kayıp bir iki olur.

Aslında kontur atmak ortağına bilgi verdiği gibi karşı tarafa da bilgi verir. 
Karşı tarafa elinizdeki kartların ne olduğu bilgisine ulaşır. Bu nedenle, 
kesin batarı elinizde yoksa altı düzeyindeki oyunlara kontur atmayınız. 
Nedeni, onların elinde 31–33 onör puanı varken sizin elinizde 7–9 onör 
puanı vardır. Siz açılıştan oyunu direk batırıyorum diyorsanız, o zaman 
durum başka. Buyurun kontur atın.  
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Yukarıdaki el bir turnuvadan alınmıştır. Altı kozsuz oyununu 
başlatmak için Güney, doğru açılış olan pik küçük atağından başka 
bir kartı açılmamalıdır. Şöyle ki; pik asını ortağına ve karo asını batıya 
verip karo ruayı kaçırıp oyun batar düşüncesi ile karo açarsanız karşı 
taraf oyunu yapar. Nasıl mı? Pik ası ve Karo ası batıdadır da ondan. 
Bir pik, beş kör, iki karo ve dört sinek alıp on iki eli sayarlar. Ortak da 
ister karo ası (karo rua batıda) ya da karo rua (karo ası batıda) olsun 
karo açılışına Doğu, her zaman oyunu yapar. Böyle bir açılış sizin 
kasanızdan, zonda 1430+100=1530 sayı vermenize neden olur. Ama 
pik açarsanız oyun bir batar. 

Karo rua ortağınızda ve karo ası batıda olduğu halde oyunun çıkarı 
yoktur. Karo açarsanız şu sözleri duyarsınız. “Elinizde bir puan var. 
Ne diye bilinmeyen bir yoldan gidip oyunu batırmak için debelenip 
duruyorsunuz. Yolun belli, açacağın kart belli. Sana ne başka yerlerde 
gezinmekten. Ortağın pik diye koz göstermiş. Oynasana pik üçlüyü.” 
derler. Birileri sormaz mı “ortağından yana mısın, yoksa değil misin?” 
diye? Burada en iyi açılış tartışmasız pik üçlü açmaktır. Bilindiği gibi 
kozsuz oyunlarında yukardan aşağıya doğru dördüncü büyük kart 
açılır. Bu bir kuraldır. Şimdi bu kuralı açıklamaya çalışalım. 
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Kozsuz Oyunda On Bir Kuralı

On bir kuralı nedir: 

On bir kuralı karşı taraf kozsuza oynarken onları batırmak için 
düzenlenmiş sayısal bir çözümlemedir. Eğer karşı taraf konuşma 
yaparken siz de araya girip renginizi belli ettiyseniz o renkte oyunu 
başlatmak bir kuraldır. Bu kural gereği ortak renginde açılış yaparken, 
ortak renginin en büyük kartından aşağıya doğru sayarak üsten 
dördüncü büyük rengi açmalısınız. Böylelikle ortağınız kozsuz oynayan 
kapalı eldeki kişinin elinde sizin renkten kaç kartı olduğunu öğrenir. 
Ortağınızın ve sizin koz olarak bir renginiz yoksa yine de on bir kuralına 
göre kartınızı açınız. 

Kozlu ya da kozsuz oyununu başlatmadan önce ortağınızın kaç puanı 
olduğunu hesaplayınız. Elinizdeki puana karşı tarafın toplam puanını 
ekle ve bu puanı kırktan çıkar. Bulduğunuz puan yaklaşık olarak 
ortağınızın elindeki puanı verir. 

Kozsuz oyunda ortağınızın puanı sizin puanınızdan az ise açılış 
kartını kendi renginizden yapınız. Elinizdeki kartlardan dörtlü onör 
puanı fazla olan karttan açmalısınız. Bunun içinde elinizdeki dörtlü 
kartlardan onör puanı fazla olan kartın yukardan aşağı sayıp dördüncü 
büyük kartını açınız. Ortağınız sizin kartınızın sayısına göre kozsuz 
oynayan oyuncunun elinde yere açılan kartı geçen kaç tane büyük kart 
olduğunu saya bilecektir. 

Şöyle ki; yukarıdaki el ile siz güneyde oturuyorsunuz. Pik sizin kozunuz 
pik üçlü açmalısınız. Pik kozunuz olmasa da yine pik açmak isterseniz 
pikleri yukardan aşağıya sayıp dördüncü büyük olan pik üçlüyü 
açmalısınız. Karodan karo dörtlüyü açınız.

Sırası ile pik ve karo açılışlarını inceleyelim: 

Pik üçlü açtıktan sonra; batının eli yere açılacak, siz kuzeydesiniz. Yere 
açılan kartları sayacaksınız. Ortağınızın elinde pik üçlüden büyük üç 
kart var. Yerde pik üçlüyü geçen iki kart var sizin elinizde pik üçlüyü 
geçen beş kart var. Üç eldeki üçlüyü geçen pik kartlarının sayısı on 
tanedir. Peki, pik üçlüyü geçen doğuda kaç kart var dersiniz? Şimdi 
onbirden on kartı çıkarırsak geriye pik üçlüyü geçen bir kart kalır. Oda 
doğunun elindeki karttır. Bu kartı birinci oynamada elimine edersiniz. 
İyi kart sayan bir oyuncu kapalı eldeki pik kartının hangi kart olduğunu 
tahmin edebilir. 

Karo renginden altı kozsuz oyununu başlatmak isterseniz;

Karo dörtlüyü atak ettiniz. Ortağınız, karo kartlarını saymaya 
başladığında; dört kart sizde, karo dörtlüden büyük yerde iki kart var, 
iki kartta kendisinde olmak üzere toplam sekiz kart saydı. Sekiz kartı 
on birden çıkardığında doğuda karo dörtlüyü geçen üç kart vardır dedi.

On bir kuralı kozsuz oyunlarında açılış yapılan kartın sayısı ve 
büyüklükleri hakkında bilgi veren ve oyunun sonucunu etkileyen 
önemli bir sayısal çözümlemedir. Ortağınız, on bir kuralına göre sizin 
ya da kendi rengini açmakla oyunu batabileceğini size bildiriyor. 
Sizinde gizli bir renginiz yoksa o renginizden ısrarlı değilseniz, el 
tutunca lütfen ortağınız açtığı ilk kartı dönünüz. Siz ortağınızla 
birlikte hareket edeceksiniz. “Ben nerden bileyim sizde o renkten kart 
olduğunu” demek durumunda kalmayınız. Bu bir kuraldır. İyi oyunlar.
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 � 418 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. 
Şenol Kuşçu 01.01.2013 tarihinde 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı görevinden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza emeklilik 
yaşamında mutluluklar dileriz.

 � 514 sicil numaralı üyemiz Murat Mildan 
01.12.2012 tarihinde T.C. Ulaştırma ve 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Karayolları 12. Şube Şefliği Bakım 
Başmühendisliği görevinden emekliye 

ayrılmıştır. Meslektaşımıza emeklilik 
yaşamında mutluluklar dileriz.

 � 3278 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çetin 
12.12.2012 tarihinde Antalya Korkuteli 
Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü 
görevinden Antalya Aksu Belediyesi 
Yapı Kontrol Müdürlüğüne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

 � 5216 sicil numaralı üyemiz Ş. Hakan 
Kutoğlu Jeodezi Ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar dileriz.

 � 6187 sicil numaralı üyemiz Muhammet 
Şerafettin Savcı Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. (TEİAŞ) Çevre ve Kamulaştırma 
Dairesi Başkanı görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

 � 11030 sicil numaralı üyemiz 
Selda Demir 01.02.2013 tarihinde 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 
Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

Atananlar-Emekli Olanlar

 � 5797 sicil numaralı üyemiz Murat 
Minnetoğlu ile Meltem Minnetoğlu 
çiftinin 12.11.2012 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Mert adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

 � 5845 sicil numaralı üyemiz Ali Özdemir 
ile Eda Özdemir çiftinin 18.01.2013 
tarihinde bir erkek çocukları olmuştur. 
Ali Emir adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

 � 7430 sicil numaralı üyemiz Orhan 
Güven ile Fatma Güven çiftinin 
04.02.2013 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Batuhan adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

 � 7703 sicil numaralı üyemiz Alpay 
Bolsu ile Pınar Bolsu çiftinin 20.12.2012 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Toprak adını verdikleri bebeğe “Aramıza 

hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

 � 8028 sicil numaralı üyemiz Kerem 
Halıcıoğlu ile Özgür Çiçek Halıcıoğlu 
çiftinin 27.12.2012 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Mahir Derya adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

 � 8032 sicil numaralı üyemiz Tansel Serin ile 
Büşra Gizem Serin çiftinin 17.11.2012 tarihinde 
bir erkek çocukları olmuştur. Muhammed 
Emir adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

 � 8452 sicil numaralı üyemiz Murat Aslaner 
ile Ceren Aslaner çiftinin 04.07.2012 
tarihinde bir erkek çocukları olmuştur. 
Berat  adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

 � 8659 sicil numaralı üyemiz Volkan 
Eren ile Nihal Eren çiftinin 13.01.2013 

tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Derin 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

 � 9301 sicil numaralı üyemiz Özge Kaplan 
Demirtaş ile Tunç Demirtaş çiftinin 
07.08.2012 tarihinde erkek çocuğu olmuştur. 
Efe adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

 � 9401 sicil numaralı üyemiz Haşim Yerlikaya 
ile Deniz Yerlikaya çiftinin 09.01.2013 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Şevval 
Su adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

 � 9894 sicil numaralı üyemiz Elif Ceylan 
Babaoğlu ile Mustafa Babaoğlu çiftinin 
26.01.2013 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Ali adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

Doğanlar

 � 5213 sicil numaralı üyemiz Erhan Fidan 
ile Halime Cücioğlu çifti  
10.03.2013 tarihinde evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

 � 7808 sicil numaralı üyemiz Nihat 
Samsun ve 10817 sicil numaralı üyemiz 
Esra Doğru çifti 24.11.2012  tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

 � 8866 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Şen ile 10606 sicil numaralı üyemiz 
Mücahide Çay çifti 09.02.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Evlenenler
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Aramızdan Ayrılanlar
 � 267 sicil numaralı üyemiz Ali Rıza 
Tügezim 23.12.2012 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 273 sicil numaralı üyemiz Yaşar Doğan 
Kutlu 15.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 292 sicil numaralı üyemiz İskender 
Akcan 02.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 378 sicil numaralı üyemiz Yetkiner 
Eriş 11.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 449 sicil numaralı üyemiz Fevzi 
Tüfekçi 15.01.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 452 sicil numaralı üyemiz Dursun 
Akgün 07.01.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 680 sicil numaralı üyemiz Abidin 
Çetin 26.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 1329 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Yaşar Karadayı’nın babası Süleyman 
Karadayı 13.03.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
 � 2129 sicil numaralı üyemiz Nihat Server 
Bilgin 29.12.2012 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
 � 2244 sicil numaralı üyemiz Erol 
Okumuş’un annesi 03.02.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
 � 2479 sicil numaralı üyemiz Zeki 
Bulut ve 4387 sicil numaralı üyemiz 
Bilgehan Bulut’un annesi Ayşe Dudu 
Bulut 22.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 2721 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Tadık’ın eşi 21.11.2012 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 2747 sicil numaralı üyemiz Şaban 
İnam’ın babası 08.01.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 2928 sicil numaralı üyemiz Ali Fahri 
Özten’in babası İrfan Özten 20.02.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

 � 3026 sicil numaralı üyemiz Murat 
Yıldız’ın babası 07.01.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 3212 sicil numaralı üyemiz Adnan 
Turyan’ın annesi 09.03.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 3315 sicil numaralı üyemiz Rabiye 
Satır’ın babası 28.03.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 3605 sicil numaralı üyemiz Özer 
Güven 14.12.2012  tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

 � 3897 sicil numaralı üyemiz Murat 
Balta’nın annesi 08.01.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 3954 sicil numaralı üyemiz Tayfun 
Kocaman’ın babası 12.03.2013 
tarihinde ve annesi de 13.03.2013 
tarihinde yaşamlarını yitirmişlerdir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

 � 4187 sicil numaralı üyemiz Tayfun Çay’ın 
babası 09.02.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 4197 sicil numaralı üyemiz Ersel Kurt 
ve 7223 sicil numaralı üyemiz Gökmen 
Kurt’un babası Rafet Kurt yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 4506 sicil numaralı üyemiz Yüksel 
Kurumak’ın annesi 22.02.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.  Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 4827 sicil numaralı üyemiz Ertürk 
Altunoğlu’nun babası Ziya Altunoğlu 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 5080 sicil numaralı üyemiz Atakan 
Sert’in Babası Hüseyin Sert yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 5162 sicil numaralı üyemiz Ahmet Ayhan 
Deveci’nin babası 29.01.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve meslektaşımıza başsağlığı dileriz.

 � 6382 sicil numaralı üyemiz Umut 
Derinkök’ün babası 05.01.2013  tarihinde  
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 7778 sicil numaralı üyemiz Gülçin 
Atay’ın babası Namık Kemal Atay 
16.02.2013 tarihinde  yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 8028 sicil numaralı üyemiz Kerem 
Halıcıoğlu’nun annesi Sevim Halıcıoğlu 
10.01.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

 � 8689 sicil numaralı üyemiz Şirincan 
Öztürk’ün babası 08.03.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 � 10978 sicil numaralı üyemiz Süleyman 
Sağlam’ın kızı Elif Zeynep Sağlam 
06.03.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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14. Türkiye Harita Bilimsel Teknik 
Kurultayı Kapsamında Düzenlenecek 
Fotoğraf Yarışması

Aydın bir harita mühendisi olarak; çevremize, ülkemize ve yeryüzündeki tüm 
uygarlıklara, “paylaşılabilir bir dünya ve yaşanabilir bir gelecek için” her yerde ve her 
koşulda söylenecek bir sözümüz her zaman vardır. Bu söz yazıyla kaleme alınabileceği 
gibi notalarla, resimlerle, çizgilerle de aktarılabilir.

Söylenecek sözünüzü, yalnızca sizin bakış açınızla değil, çok yönlü ve yansız bir 
biçimde ve farklı yorum ve kültürlerle paylaşmak istiyoruz. Bu paylaşım aracı nesnel bir 
ölçme ve değerlendirme aracı olan fotoğraflarla ve fotoğrafçılık sanatı aracılığıyla da 
gerçekleştirilebilir.

Bu amaçla; 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı kapsamında, bizi henüz 
söylenmemiş olan en yalın ve en güzel söze götürecek yolu göstermek üzere 
“SÖZÜMÜZ VAR” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz.

Sizleri öncelikle harita mühendisliği olmak üzere bilim, felsefe ve mühendislik 
alanındaki birikiminiz, kültürünüz ve üretimden gelen gücünüz ile birlikte “SÖZÜMÜZ 
VAR” konulu fotoğraf yarışmasına davet ediyoruz.

Yarışmanın Konusu  
ve Amacı:
1. Yarışmanın 
Konusu: Sözümüz Var

2. Yarışmanın Amacı:  Aydın 
bir harita mühendisi olarak; 
çevremize, ülkemize 
ve yeryüzündeki tüm 
uygarlıklara, “paylaşılabilir 
bir dünya ve yaşanabilir 
bir gelecek için” her yerde 
ve her koşulda söylenecek 
en yalın ve en güzel söze 
götürecek yolu göstermek. 
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Yarışmaya gönderilen 
fotoğrafların her türlü 
yayın ve kullanım hakkı 
HKMO‘ya devredilmiş 
sayılacaktır.

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

Genel Katılım Koşulları:
1. Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına 

ve genel ahlak kurallarına aykırı 
olmamalıdır. Bu gibi durumlarda söz 
konusu eserler yarışmacıya önceden 
haber verilmeksizin değerlendirme 
dışı bırakılabilecektir.

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

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

4. HKMO ve 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu 
yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği 
ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk 
kabul etmeyecektir.

5. Katılımcı eserler arasından 
seçilenler HKMO internet sitesinde 
yayınlanabilecektir. Söz konusu 
eserlerin farklı yayın organlarında 
kullanılması durumunda ana yayın 

organlarının kaynak gösterilmesi 
gerekmektedir.

6. 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 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu 
sorumlu değildir.

7. 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.

8. Genel kurallara uymadığı daha sonra 
belirlenen, fakat değerlendirmeye 
alınmış ve ödül kazanmış olan 
eserlerin derece ve ödülleri geçersiz 
sayılacaktır. Bu gibi durumlarda 
kazanılan ödüllerin iadesi zorunludur.

9. Yarışmaya katılacak eserlerin 
dosya boyutları 5MB‘tan büyük 
olmamalıdır.

10. 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 (9.) maddesinde belirtilen kural 
geçerlidir.

11. 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: 
murat_turudu_01). Kurala uygun 
isimlendirilmemiş eserler yarışma 
dışı bırakılabilecektir.

12. Yarışmaya en fazla 3 eser ile 
katılınabilir.

14. THBTK Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya katılım: 26 Nisan 2013 tarihine 
kadar http://www.hkmointeraktif.
org/etkinlik/14.THBTK/kayitfoto.asp 
adresinden doğrudan yapılabilir.

Sonuç Bildirimi: 

Sonuçlar 14. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı‘nın 3. Günü kurultayda 
ve internet sitesinde ilan edilecek ve 
yarışmada derece alanların ödülleri 17 
Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek 
Kurultay Kapanış Oturumu‘nda verilecektir.

Ödüller:

Yarışmada ilk üç dereceye girenlere 
ödüller verilecektir. Ödüller daha sonra 
duyurulacaktır. 

Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 

Gönderilen eserler öncelikle seçici kurul 
tarafından bir ön elemeden geçirilecek ve 
seçilen eserler 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı‘nda eser sahipleri 
belirtilmeksizin numaralanarak kurultay 
katılımcılarının oylamalarına  açılacaktır. 
Fotoğraflar, her bir katılımcının sadece tek 
oy verebileceği oylama sonucunda alınan 
toplam oylara göre değerlendirilecektir
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Üye Aidatları Yeniden Yapılandırma Hakkında
Sayın Üyemiz,

İlgi: 18.10.2012 tarihli üye aidatları yeniden yapılandırma hk.duyuru.

İlgi‘de kayıtlı yazı ile ilgili Kanun ve Oda Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde aidat borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen üyelerimize 
kredi kartına 12 ay taksitlendirme olanağı sunulduğu belirtilmiş olup, uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin Ek‘teki matbu 
dilekçe örneği ile bağlı bulunduğu Şubesine/Merkeze Bağlı Temsilciliğe ya da Genel Merkezimize 31/12/2012 tarihine kadar başvurmaları 
gerektiği ifade edilmişti.

Söz konusu geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen üyelerimiz için Yönetim Kurulumuz başvuru süresini 
30.04.2013 tarihinine kadar uzatma kararı almıştır.

Belirtilen uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin Ek‘teki matbu dilekçe örneği ile bağlı bulunduğu Şubesine/Merkeze Bağlı 
Temsilciliğe ya da Genel Merkezimize 30/04/2013 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
OCAK 2013
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Sayı      : 3/B15-290                                                                                                                                 05/03/2013
Konu    : Kanun Tasarısı Hk.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAYINDIRLIK,İMAR,ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU‘NA

ANKARA

İlgi: 27.02.2013 tarih ve 54743986-130-02/110359 sayılı yazınız.

 

İlgi’de kayıtlı yazınızda bahsedilen Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarihli ve 
31853594-101-678-1215 sayılı ve Başbakan imzalı, „GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI‘NIN 5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN‘A GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN 44. MADDESİ“ hakkında, 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU’NA 05/03/2013 
tarihinde, saat:15:30’da TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak sunulacak görüşümüzdür;

1. SÜREÇ:

Bilindiği üzere, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 29.06.2005 tarihinde, 
bu Kanun’da öngörülen yönetmeliklerden olan “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik” de 05.05.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak, 11.10.2009 tarihinde “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları” sınavı 
yapılmıştır.

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarihli ve 31853594-101-678-1215 sayılı ve Başbakan imzalı, „GÜMRÜK 
KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI‘NIN 5368 SAYILI 
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN‘A GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN 44. MADDESİ“ hakkında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu‘nun 27/02/2013 tarihli ve 54743986-130-02/110359 sayılı yazısı 
üzerine, 05/03/2013 tarihinde saat 15:30‘da, Odamız tarafından adı geçen komisyonda sunulacak görüşler aşağıdaki gibidir.

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
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Bilahare, sınava girip başarısız sayılan bir aday tarafından, sınav kılavuzunda 4 yanlışın, 1 doğru cevabı iptal edeceğinin 
belirtilmesine rağmen, sınav kitapçığına yanlış cevapların dikkate alınmayacağının yazılarak hak kaybına uğratıldığı 
ileri sürülerek sınavın iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nin 10.02.2011 tarih ve 
E:2010/309, K:2011/237 sayılı Kararıyla, sınav kitapçığına sınav kılavuzuna aykırı olarak konulan ibare nedeniyle 
sınava girenler arasında adaletsizliğe neden olduğu gerekçesiyle sınavın iptaline karar verilmiş, davalı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün temyiz istemine ve bu aşamada davayı kazanan davacının da davadan feragat etmek istemesine 
karşın, Danıştay Onuncu Dairesi 05.07.2012 tarih ve E:2011/7268, K:2012/3343 sayılı Kararıyla, iptal kararı 
verildikten sonra kamu yararını yakından ilgilendiren bir konuda feragat hakkı tanınmasının hukukun üstünlüğünü 
sağlama amacıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle feragat istemini kabul etmezken sınavın iptaline ilişkin mahkeme 
kararını da hukuka uygun bularak onamıştır.

Bu süreç içerisinde sınava katılıp, başarısız sayılan bir başka adayın bu kez “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Yönetmelik”in 15/f, 16. 18. ve 19. maddeleri ile bu yönetmeliğe dayanılarak yapılan sınavın kendisine 
ilişkin sonucunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada da Danıştay Onuncu Dairesi‘nin 
18.07.2011 tarih ve E:2009/16185 sayılı Kararıyla, Yasa’da lisans sahibi olacak kişilerde aranacak şartlar arasında beş 
yıl deneyim ve sınavda başarılı olmak şartı yeterli görülmesine karşın yönetmelikte Mesleki Deneyim Değerlendirme 
Formu ve değerlendirme kriterleri getirilerek, yasal dayanağı olmayan bir düzenleme yapıldığı gerekçesiyle 
Yönetmelik’in Mesleki Deneyim Değerlendirme Formuna ilişkin 15/f, meslek deneyim kriterleri ve puanlarına 
ilişkin 16., puanlamaya ilişkin 18. ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 19. maddelerinin yürütülmesinin 
durdurulmasına, sınavın davacının başarısız sayılmasına ilişkin kısmı hakkında ise, idarece sınavın ve sonuçlarının 
iptal edilerek yeni sınav yapılmak suretiyle sınavın tekrar edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildiğinden, bu aşamada 
sınavın davacıya ilişkin kısmı yönünden yürütmesinin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 
karar verilmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesi uyarınca oluşturulan Lisans Sınavı 
Komisyonu’nun 12.11.2010 tarihli kararıyla, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2010 tarih ve E:2010/309 sayılı, 
sınavın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca, herkesin katılımına açık yeni bir sınav yapılmasına, lisans 
belgesi ve kaşe verilmesi işlemlerinin durdurulmasına, faaliyete başlayan lisanslı mühendislerin davaya ilişkin karar 
kesinleşinceye kadar çalışmaya devam etmesine karar verilmiş, Komisyon’un Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
seçilen üyeleri, yargı kararının uygulanmasının Komisyonun görevi kapsamında olmadığı, yargı kararının gereğinin Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürülüğü’nce yerine getirilmesi gerektiği düşüncesiyle Komisyon kararına katılmamışlardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise, 10.05.2011 tarihinde aldığı kararla, mahkeme kararı gereği, dava konusu sınavın 
iptaline, geçerli başvurusu olan adaylarla sınırlı olmak üzere sınavın tekrarına, kamu hizmetlerinin aksamadan 
yürütülmesi ve yargı süreci sebebiyle faaliyette olan lisanslı büroların, yapılacak sınav tekrarı sonrasındaki 
yerleştirme işlemine kadar çalışabileceklerine, kararın tüm adaylara (yaklaşık 1200 kişiye) tebliğ edilmesine karar 
vermiştir.

Diğer yandan, Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun yazılı soru önergesi üzerine, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Sn. Erdoğan Bayraktar’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği 02.05.2012 tarih ve 
B.09.0.SGB.0.11.-610/1872 sayılı cevapta da, sınav ve yönetmelik hakkında verilen yargı kararları dikkate alınmak 
suretiyle mevzuat değişikliğine gidilerek lisans sınavı ile ilgili işlemlere ivedilikle yön verilmesine karar alındığı, 
yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.
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Süreç böyle iken, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarih ve 31853594-101-678-1215 
sayılı ve Başbakan imzalı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuş olup , Tasarı’nın 44. maddesi ile 5368 sayılı 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun’a bir geçici madde eklenmesi öngörülerek, “Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2009 tarihinde yaptırılan lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında 
başarılı olarak lisans belgesini alan ve lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açarak, 01.01.2013 tarihi 
itibariyle de faaliyette bulunan lisanslı harita kadastro mühendislerinin mevcut lisans belgelerinden kaynaklanan 
tüm hakları saklıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.

Tasarı’nın madde gerekçesinde aynen, “5368 sayılı Kanun uyarınca kadastro teknik hizmetleri lisanslı bürolara 
devredilmiş olup, 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren bu büroların, 2009 yılında yapılan sınava karşı açılan 
davada, dava konusu işlemin iptali yolunda  Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen E:2010/309 ve K:2011/237 sayılı 
karar ve bu kararın Danıştay 10. Dairesinin E:2011/7268, K:2012/3343 sayılı Kararıyla temyizen onanması sebebiyle 
anılan büroların faaliyetleri sona ereceğinden, 01.01.2013 tarihi itibariyle faaliyette olan büroların yürütmekte 
oldukları kamu hizmetlerini aksatmamak, kazanılmış hakları korumak ve hukuki güvenlik ve idari istikrar 
ilkelerini sağlamak üzere 5368 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir.” denilmiştir.

Görüleceği gibi, Tasarı’nın madde gerekçesinde sınavın iptaline ilişkin yargı kararına değinilirken, Yönetmelik’in 
yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin yargı kararına değinilmemiştir.

 

2. HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2.1. Yargı Kararlarının Uygulanması Sorunu:

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde, esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
mahkeme kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir 
şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği, mahkeme kararlarına göre işlem tesis 
edilmeyen hallerde idare aleyhine maddi manevi tazminat davası açılabileceği, mahkeme kararlarının otuz gün 
içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgililerin idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı 
yerine  getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabileceği, yine Anayasa’nın 138. maddesinde de 
görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, 
görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı, yasama ve yürütme organları ile idarenin, 
mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi de 27.03.1986 tarih ve E:85/31, K:86/11 sayılı kararında “Hukuk Devleti, her eylem ve işlemi 
hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, her alanda adaletli bir düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan hukuku tüm devlet organlarına hakim kılan, anayasa ve 
hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da 
bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen 
devlettir.” tanımlamasını yapmıştır.
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Aktarılan Anayasa ve Yasa hükümlerinden anlaşılacağı üzere, yargı kararlarının uygulanıp uygulanmaması konusunda 
İdare’nin herhangi bir “ takdir yetkisi” bulunmamaktadır. İdarelere yargı kararlarının doğruluğunu tartışma ve buna göre 
uygulama yetkisi de tanınmamıştır.

Karar gereklerini yerine getirmek zorunda olan İdare, kararların uygulanmasını herhangi bir koşula da bağlayamaz.

Danıştay Beşinci Dairesi’nin 25.03.1999 tarih ve E:1998/3949, K:1999/828 sayılı kararında da belirtildiği üzere, mahkeme 
kararlarındaki gerekçelerin hukuka uygun olmaması halinde dahi yargıya duyulan güvenin korunması amacıyla esas 
alınması ve uygulanması gerekmektedir.

Yargı kararlarına yasama ve yürütme organları ile İdare uymak zorunda olduğu gibi, bu kararlar değiştirilemez ve 
uygulanması geciktirilemez.

Esasen hukuk devleti ilkesinin ve hukukun üstünlüğünün kabul gördüğü bir toplumda yargı kararlarının uygulanmaması 
sorunuyla karşılaşılmasının, hatta tartışılmasının bile olağan olmadığının kabulü gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 10.11.2004 tarihli “Bergama Altın davası” olarak adlandırılan (Taşkın ve Diğerleri-
Türkiye, Dava No: 46117/99) kararında, 12.12.2006 (Dildar-Türkiye) kararında, 12.07.2005 tarihli  (Okyay ve diğerleri-
Türkiye) kararında, mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. maddesinde 
amaçlanan “yargılama”nın bütünleyici parçası olarak dikkate alınması gerektiğini, eğer Sözleşmeci Devletin yasal 
sisteminin, kesin ve bağlayıcı olan bir mahkeme kararının uygulanamaz hale gelmesine izin veriyorsa bu halde 
sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edildiğini belirtmiştir.

Konumuza ilişkin süreçte ise, yargı yerince yönetmelik ve sınav hukuka aykırı bulunmuş, hatta davacılardan birinin 
temyiz aşamasındaki feragat istemi de kamu yararını yakından ilgilendirdiği ve hukukun üstünlüğünü sağlama 
amacıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiş ve yargılamaya devam edilmiş, yürütmenin durdurulması 
kararından itibaren en geç 30 gün içinde kararın gereğinin yerine getirilmesi gerekirken, kararın gereği yerine getirilmemiş, 
mevzuat çalışması yapıldığı ve sınavın tekrar edileceği bütün adaylara (yaklaşık 1200 kişiye) duyurulmuş, hatta 
Yönetmeliğin ve sınavın davacının başarısız sayılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 
Onuncu Dairesi‘nin ara kararı üzerine İdarece sınavın bütün sonuçlarıyla birlikte iptal edildiği bildirildiğinden, 
Danıştay Onuncu Dairesi‘nce davanın sınava ilişkin kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

İdari yargıda verilen iptal kararlarının hukuki niteliği gereği, işlem tesis edildiği tarihten itibaren bütün sonuçlarıyla hukuk 
aleminde ortadan kalktığından, işlem ve sonuçlarının hukuki dayanağı kalmadığından, İdarece gecikmeksizin kararın 
uygulanması ve işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki duruma dönülecek kararların alınması ve işlem tesis edilmesi 
gerekirken, hukuka aykırı bulunan Yönetmelik ve sınava dayanılarak verilen lisansa dayalı faaliyetlerin devamına izin 
verilmiştir.

Sınava katılan, sınav kılavuzu ile sınav kitapçığı arasındaki çelişki nedeniyle ya da Yönetmeliğin yasal dayanağı 
bulunmayan puan ve değerlendirme kriterleri nedeniyle başarısız sayılan adaylar İdare‘nin açıklamaları ve kararları 
doğrultusunda mevcut lisansların geçersiz sayılarak hukuka uygun bir düzenleme ve sınav yapılmasını beklerken söz 
konusu kanun tasarısı sunulmuştur.
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2.2. Kanun Tasarısının Dayandığı Gerekçelerdeki Sorunlar:

Kanun tasarısının ilgili madde gerekçesinde “büroların yürütmekte oldukları kamu hizmetlerini aksatmamak, kazanılmış 
hakları korumak ve hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerini sağlamak üzere 5368 sayılı Kanun’a geçici bir madde 
eklenmiştir.” denilmektedir.

Dayanılan gerekçelerden kazanılmış hak konusu, yargı kararlarında ve doktrinde, kazanılmış hakkın oluşması için, 
hakkın birel işlem tesisi ile kişiselleşerek somutlaşması, işlemin ve hukuki durumunun tamamlanması sonucunda fiilen 
elde edilmiş bir hak olması, bunun hukuka uygun olarak gerçekleşmiş olması, hakkın elde edildikten sonra bir süre 
kullanılması gibi unsurlar aranmakta olup, yokluk, açık hata, ilgilinin hilesi ve hukuka aykırı işlem tesisi hallerinde ise 
kazanılmış hak oluşmayacağı görüşü kabul görmektedir.

Bu olayda ilgili bürolarca alınan lisans hukuka uygun olarak elde edilmediği gibi, yasal düzenlemeye açıkça aykırı bir 
yönetmeliğe ve açık hataya düşülerek adaletsizliğe yol açacak bir sınava dayanılarak elde edilmiş olup, devam eden 
bir hukuki süreç bulunmakta ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2011 tarihinde aldığı kararla, yeniden 
sınav yapılacağı, Lisansların dayanağı Yönetmelik ve Sınava ilişkin yargı kararlarını ve faaliyetlerine geçici olarak izin 
verildiği ilgililerce (yani, yaklaşık 1200 kişice) bilinmektedir.

Diğer yandan yine doktrin ve içtihatlarda kazanılmış hakkın korunmasının da sınırlarının bulunduğu, kamu düzeniyle, 
kamu yararıyla ve kamu hizmetinin gerekleriyle çatıştığı durumlarda kazanılmış hak kuralının uygulanamayacağı 
kabul edilmiştir.

Olayda İdare Hukuku kurallarına göre elde edilmiş bir kazanılmış hak bulunmadığı gibi, konu doğrudan kamu hizmeti, 
kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olduğundan da kazanılmış haktan ve korunmasından söz edilmesi olanaklı değildir. 
Konunun kamu hizmeti ve kamu yararına ilişkin olduğu İdare'nin kendisi tarafından da, feragat isteminin reddi 
sırasında yargı tarafından da kabul edilmiştir.

Kazanılmış hakka ilişkin son olarak belirtilmesi gereken, Danıştay Altıncı Dairesi’nin 22.06.1987 tarih ve E:1986/1363, 
K:1987/848 sayılı kararında da belirttiği üzere, elde edilmiş bir kazanılmış hak bulunsa bile, yasal bir düzenleme 
ile kazanılmış hakkın korunabilmesi için, elde edilen bu hakkın mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmamış olması 
gerekir. Oysa mahkeme kararları ile konuya ilişkin lisansların dayanağı yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuş, sınavın 
iptaline karar verilmiştir. Dolayısıyla ortada hukuken korunan menfaat anlamında bir hak, hukuk kurallarıyla güvence 
altına alınmış bir olgu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte içtihat ve doktrinde tesis edildiği tarihte hukuk kurallarına aykırı olmasına rağmen, kişinin kusurunun 
olmadığı durumlarda kazanılmış durumdan sözedilebileceği, İdareye güven ilkesi zedelendiğinden ilgililerin durumu 
tazminat davasına konu edebileceği, ancak kazanılmış durumun da gelecek için korunmasının ve sürdürülmesinin hukuki 
olanağı bulunmadığı kabul edilmektedir.

Dayanılan ilkelerden İdari istikrar ilkesi, hukuksal güvenliğin sağlanmasının önemli araçlarından biridir. İdari istikrar, 
idarenin yarattığı ve bir süredir devam eden öznel hukuki durumların devamlılığını, İdarenin bu tür durumları keyfi 
biçimde değiştirememesini ifade eder. Olayda İdari istikrarı korumak anlamında kullanılan dava açma süresi içerisinde 
dava açıldığına, yargı kararı verildiğine, idarenin yargı kararını uygulamaması nedeniyle belli bir süre geçtiğine, ancak bu 
süre içinde bizzat İdare, yargı kararının uygulanacağına ilişkin açıklamalarda bulunduğuna, ilgililer de yargı kararına göre 
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işlem tesis edileceği beklentisiyle hareket ettiğine göre hukukta kabul edilen anlamıyla ortaya çıkmış bir idari istikrardan 
da sözetmeye olanak bulunmamaktadır.

Hukuki güvenlik ilkesi ise, hukuk kurallarında sık sık değişiklikler yapılarak idari istikrarı ve belirliliği yok eden kurallar ihdas 
edilmemesi, geriye yürüyen kuralların kazanılmış haklara dokunmadan bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gövence 
altına alması gerektiğini ifade eder. Hukuki güvenlik sadece bireylerin devlet faaliyetlerine duyduğu güveni değil, aynı 
zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de içerir. Hukuki güvenlik ilkesinin anlamını ve kapsamını 
belirlemekte, esas alınması gereken iki temel ilke ise geriye yürümezlik ilkesi ve kazanılmış haklara saygı ilkesidir.

Burada da, yukarıda belirtilen nedenlerle, hukuksal anlamıyla ortaya çıkmış bir idari istikrar ve elde edilmiş bir kazanılmış 
hak bulunmadığına ve yürüyen kurallar yargı kararıyla iptal edildiğine ya da yürütmesi durdurulduğuna, idarece yeni 
kurallar koyma ve işlem tesis etmenin yasal zorunluluk olduğuna, yapılacak düzenlemenin geriye yürümesinin yargı 
kararının sonucuna bağlı olduğuna ve keyfi bir kural değişikliği ve geriye yürütme söz konusu olmadığına, geçen sürenin 
de İdareden kaynaklanmasına karşın, yargı kararı ve İdarenin açıklamaları nedeniyle ilgililerin zaten değişiklik 
yapılacağı beklentisi içinde olduğuna göre hukuki güvenlik ilkesine de sığınma olanağının bulunmadığı açıktır.

 

2.3. Tasarının Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Sorunu:

Tasarının kanunlaşması halinde, kanun Anayasa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Hukuk Devleti olduğuna ilişkin 2. 
maddesine, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen 125. maddesine, yasama 
ve yürütme organları ile İdarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu, bu organlar ve idarenin, mahkeme 
kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceğini ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceğini kurala bağlayan 138. 
maddesine, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suratiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğuna, kısaca hak arama hürriyetine ilişkin 36. maddesine, tüm bu 
kurallara aykırı olması ve uyulmaması nedeniyle de  Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kişi ve kuruluşları bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu vurgulayan 11. maddesine aykırı olacaktır.

Anayasa Mahkemesi 12.05.2011 tarih ve E:2009/30, K:2011/76 sayılı kararıyla, yasama organının mahkeme kararlarını 
değiştirememesi ilkesinin, yasama organının kanun yoluyla kesinleşmiş olan kararları ortadan kaldıramaması anlamına 
geldiğini, mahkeme kararının kanun yoluyla değiştirilememesi ilkesinin, maddi hukukta herhangi bir değişiklik 
yapılmaksızın sadece somut mahkeme kararlarının kanun yoluyla değiştirilmesinin ya da uygulanmasının engellenmesi 
halleri için söz konusu olacağını belirterek 5838 sayılıKanun’un 22. maddesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’nun Geçici 7. maddesine eklenen ve mülkiyete yönelik idarece dava açılamayacağını, açılmış davalardan 
vazgeçileceğini, kesinleşen mahkeme kararlarının uygulanmayacağını öngören kuralı Anayasa’nın 138. maddesine aykırı 
bularak iptal etmiştir.

Tasarı hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu hukukun genel ilkelerinden olan hukuk devleti, hukukun 
üstünlüğü, kesin hükme saygı, eşitlik, İdarenin yasallığı, erkler ayrılığı, adalet hakkaniyet ilkelerine de aykırıdır.

 

2.4. Tasarının 5368 sayılı Kanun‘un Özüne Aykırılığı:

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile kadastro teknik hizmetlerinden tescile 
tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünün, tescile tabi işlerin yapım sorumluluğunun Lisanslı Harita Kadastro 
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Mühendislik Büroları’nca yerine getirilmesi öngörülürken, bürolara ilişkin esas ve usuller de belirlenmiş, hizmetin lisans 
verilerek yetkilendirilecek bürolarca yapılması kurala bağlanmış, lisans verilebilmesi için de diğer koşullar yanında 
deneyim ve sınavı başarma koşulu getirilerek, hizmetin niteliği gereği işin deneyimli, yetkin ve yeterli kişlerce yapılması 
amaçlanmıştır.

Hal böyle iken, lisansla yetkilendirmenin en temel koşuluna ilişkin olan ancak, hukuka aykırılığı saptanan bir 
yönetmelik ve adaletsizliğe yol açtığı saptanan bir sınava dayanılarak başarılı sayılan ve lisans verilenlere hizmetin 
gördürülmesi, yasanın hizmetin gördürülmesi için aradığı koşullara ve hizmetin yetkin ve yeterliliği saptanmış 
kişilerce yürütülmesi amacına aykırıdır.

Sınava ilişkin yönetmeliğin puan, kriter ve değerlendirmeye ilişkin hükümleri hukuka aykırı bulunarak yürütmesi 
durdurulduğundan, sınav adaletsiz bulunarak iptal edildiğinden, hukuka aykırı değerlendirme nedeniyle başarısız 
sayılanlar yönünden kaybedilmiş haklar, hukuka güvensizlik ve haksızlık söz konusu olduğu gibi, başarılı sayılanlar 
yönünden dahi yerleştirildikleri büro kurulacak yerler yönünden de eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusudur.

 

3. SONUÇ:

Yukarıdanberi aktarılan tüm durumlar ve hukuki süreç birlikte değerlendirildiğinde, herkesin saygı duyacağı ve uyacağı 
yargı kararı ve uygulanması yerine, hukuka aykırılığın yasal güvenceye alınarak, yargı kararının uygulanmaması yoluna 
gidilmesi meslektaşların kendi arasında (Odamızın yaklaşık 13.000 üyesi vardır) ve üyelerle Oda arasında çatışmaya yol 
açacak,  5368 sayılı Kanun ile öngörülen hizmetin gerektirdiği koşullar ile hizmetin yetkin ve yeterli kişilerce yerine 
getirilmesi amacı ortadan kalkmış olacak, hukuka aykırılığı saptanmış dayanak işlemlere rağmen verilen lisans 
belgesi sahibi mühendislerimize de diğer mühendislerimizin aleyhine ve kamu yararına aykırı olacak şekilde, ileriye 
dönük olarak yasal koruma sağlanacak, söz konusu lisansların meşruluğu ve hukukiliği sürekli tartışılacak, mesleki 
dayanışma, çalışma barışı ve kamu düzeni bozulacaktır.

Ayrıca, söz konusu Tasarının yasalaşması durumunda, Anayasa Mahkemesi’ne üyelerce götürülebileceği ve iptal edilmesi 
durumunda da LİHKAB süreciyle ilgili kaosun daha da karmaşık hal alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

 

 

NOT 1: Odamızdan Tescil Belgesi alan toplam 261 adet Lisanslı Mühendis vardır.

NOT 2:  Şubat 2013 tarihi itibarıyla Yıllık Tescil Yenileme İşlemini Odamızdan yaptırarak faaliyetini sürdüren 205 adet Lisanslı 
Mühendis vardır.
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Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının 
faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararlar 
kapsamında Odamızın Hukuki değerlendirmesi
Bilindiği üzere;

28.03.2013 tarihinde toplanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonunca; “Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 
11.02.2011 tarihli ve E.2010/309, K.2011/237 sayılı iptale dair Kararın onanmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi‘nin 27.12.2012 tarihli ve 
E.2012/9014, K.2012/7006 sayılı Kararı gereğince;

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 
tarihi itibariyle Lisanslı Bürolarca yapılan iş ve işlemlerin Kadastro Müdürlüklerince yürütülmesine, 29.03.2013 tarihine kadar alınan ve 
halihazırda devam eden iş ve işlemlerin mevzuat gereği 10 gün içerisinde 10.04.2013 tarihine kadar sonuçlandırılmasına,

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Kadastro Müdürlüklerince lisanslı 
büroların devir işlemlerinin 2010/13 sayılı Genelge hükümlerinde belirtilen süreçler kapsamında yapılmasına,

- Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu 18.07.2011 tarihli ve E.2009/16185 sayılı karar uyarınca Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin Mesleki Deneyim Puanına ilişkin maddelerinin yürütmesinin durdurulması gerekçesiyle 09.05.2011 
tarihli Lisanslı Büro Komisyon kararının (b) maddesinin iptaline.” şeklinde karar alınmıştır.

Söz konusu karar; aynı gün (28.03.2013) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sayfasında (http://www.tkgm.gov.
tr/) yayımlanırken, 29.03.2013 tarihinde de „Lisanslı Büro Komisyonu“ tarafından alınan kararların onaya sunulduğuna ve Genel 
Müdür tarafından olur verildiğine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün (Kadastro Dairesi Başkanlığı) 28.03.2013 tarihli ve 
12364127-020/2896 sayılı işlemi de, aynı resmi internet sayfasından yayımlanmıştır.

Yukarıdaki kararların yayımından sonra, Karar Alma ve İdari Yetkinin kullanılması usulüyle ilgili olarak üyelerimizden gelen yoğun 
başvuru üzerine, Odamızca hukuki bir değerlendirme yapılarak ortaya çıkan görüş aşağıda sunulmuştur.

Hukuki Değerlendirme:

İdari makamı işgal eden kişi veya kişilerin kamu tüzel kişisi adına hukuki işlemler yapabilme ehliyeti olarak tanımlanan yetkinin 
kaynağını Anayasa ve Kanunlar oluşturur. Anayasamızın 6. maddesinde “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisi kullanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasa ve Kanunlarla İdari makamlara verilen yetkiler, gerekli şartların gerçekleşmesi durumunda kullanılması zorunlu yetkilerdir. 
İdari makamlar yetkilerini kullanma yükümlülüğü altındadırlar. İdare Hukuku alanındaki yetkiler, bu yetkileri kullanacak kişilere bir 
subjektif hak olarak değil kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla bir görev olarak tanınmış yetkilerdir. İdari makamlar, sahip olduğu 
yetkilerinden kendi istekleriyle vazgeçemezler. İdari makamlar, kanunların açık izni olmaksızın sahip oldukları yetkileri özel kişilere 
ya da başka idari makamlara devredemezler.
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Danıştay 6. Dairesi‘nin 14.05.1991 tarihli ve E:1990/118, K:1991/1120 sayılı kararında da belirtildiği üzere; “Kamu hukuku 
ilkelerine göre yetki bir kamu düzeni sorunu olup, kanun koyucu tarafından kime verilmiş ise ancak onun tarafından, o 
ölçüde kullanılabilir. Yine, kanunun açık izni olmadıkça yetkili merci bu yetkisini devredemez.”

Şüphesiz bir İdari makam, yetkisini kullanmadan önce, ilgililere veya istediği kişilere danışıp, onların görüşünü alabilir. 
Bu bir “yetki devri” değil, “danışma usulü”dür. Ancak, danışan makam, danıştığı kişi veya kuruluşların görüşüyle 
bağlı olmadığı gibi, bu durum idari makamın bizzat kendisinin yetki kullanma zorunluluğunu ve görevini de ortadan 
kaldıramaz.

Yetkisiz bir makam tarafından yapılan bir idari işlem sakat olduğundan, bu sakatlık, yetkili makamın sonradan 
açıklayacağı iradesi ile ya da işlemi onaylamasıyla da ortadan kalkmaz. Böyle bir durum “yetkinin şahsen kullanılması 
ilkesi”ne aykırıdır.

Kanunların bir işlemi yapmak için yetkili makamı belirtmesine karşın, bu işlemi değiştirmek veya ortadan kaldırmak için 
yetkili makamın kim olduğunu belirtmemesi durumunda, “yetkilerin paralelliği ilkesi” gereği, işlemi yapmaya yetkili 
makam değiştirmeye ve kaldırmaya da yetkilidir.

Bir idari makamın diğer bir idari makamın yetkili olduğu bir konuda veya yerde işlem tesis etmesi ise “yetki tecavüzü”nü 
oluşturur ve hukuka aykırı olduğundan iptale mahkumdur.

Olay somut olarak değerlendirildiğinde;
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca Lisanslı Büro Komisyonu, 
maddede sayma suretiyle belirtilen konularda idare görüşünün oluşturulmasında görevli ve yetkili bir kuruldur. 
Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ve iptal edilen sınavın yeniden yapılması ile verilen lisansların 
geri alınması yetkisi, yasa ile komisyona değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Belirtilen bu duruma göre, yargı kararlarıyla yürütmesi durdurulan ve iptal edilen işlemler, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü işlemi olduğuna göre, yargı kararını uygulama ve gerekli işlemleri yapma yükümlülüğü de Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne ait olduğundan, görüş oluşturulmasında görevli ve yetkili komisyonca alınan karara “olur” vermek 
suretiyle işlerlik kazandırma olanağı bulunmamaktadır.

Nitekim, 11.10.2009 tarihli Lisans Sınavının İptaline İlişkin Yargı Kararı üzerine, Lisans Sınavının İptaline, Sınavın Tekrarına 
ilişkin olarak komisyonca değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce karar alınıp, karar 10.05.2011 tarihinde İdarenin 
web sayfasında (http://www.tkgm.gov.tr/) yayımlanmıştı.

Sonuç olarak, idarece ayrıca bir karar alınmadığı sürece, yukarıda sözü edilen işlemler yetki yönünden hukuka aykırı 
olacaktır.

Odamızca, hukuki değerlendirmemiz yukarıda açıklandığı şekilde olmakla birlikte, belirtilen kararlar kapsamında, faaliyeti 
durdurulacak olan büroların istemeleri ve Odamız mevzuatında öngörülen koşulları taşımaları halinde, mevcut LİHKAB 
Büro Tescil Belgelerinin (2013 yılı tescilini yenilemiş bürolar ayrıca bir ücret ödemeyecektir) SHKMMB tesciline çevrilme 
işlemi sağlanacaktır.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2013
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Sayı   : 3/B15-69  16/01/2013

Konu : Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hk.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Genel Müdürlüğünüzce hazırlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında yönetmelik değişikliğinin Odamızla 
ortaklaşa değerlendirme çalışmalarının ilki 14.06.2012 ve 15.06.2012 tarihlerinde Odamızda yapılmıştır. Bu çalışmalar TKGM Kadastro 
Dairesi Başkanlığı Lihkab Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Odamız Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi komisyonu, yasa ve yönetmelikler 
komisyonu başkanları ve Odamız çalışanlarından görevlendirilen mühendislerle birlikte gerçekleştirilmiştir.

Bu iki günlük toplantıda Yönetmelik  değişikliğindeki maddelere ilişkin Odamız görüşleri dile getirilmiş ve birlikte değerlendirilmiştir. Bu 
ortak çalışmada belirttiğimiz Odamız görüş ve önerilerinin uygun görülenlerinin TKGM’lüğünce tekrar değerlendirileceği ve Odamıza bilgi 
verileceği belirtilmiştir. Uygun görülen değişiklikler Yönetmelik değişikliği metnine işlenerek (yazılarak) elektronik ortamda odamıza 
18.10.2012  tarihinde tekrar iletilmiştir.

Odamız iletilen yönetmelik değişikliği metnini Şubelerimize göndermiş; Şube görüş ve önerileri ve iletilen yönetmelik değişikliği taslak 
metni yönetim kurulumuzca incelenmiştir.

11 Aralık 2012 tarihinde, Genel Müdürlüğünüzde yapılan LİHKAB komisyon toplantısında yönetmelik taslağının görüşülmesinin 
gündeme alınacağı komisyon üylerimize bildirilmiştir. Yönetim kurulumuz yönetmelik değişikliğinin gecikmeden sonuçlandırılması 
amacıyla yönetmelik değişiklik önerilerimizin sözlü olarak dile getirilmesi ve yönetmelik taslağının sonuçlandırılması için Odamız 
LİHKAB komisyon üyelerini yetkilendirmiştir.

Sözü edilen tarihteki LİHKAB komisyonu toplantısında yönetmelik değişikliği maddelerinde Odamız görüş ve önerileri ile Genel 
müdürlük görüş ve önerileri birlikte değerlendirilerek birçok maddede değişiklik, ekleme ve çıkarma yapılması yönünde ortak görüşe 
varılarak kararlar alınmış ve değişiklikler konusunda alınan notlar LİHKAB komisyon üyelerimiz tarafından yönetim kurulumuza 
iletilmiştir.

Odamıza kurumunuzca 20.12.2011 tarih ve 12102 sayılı yazı ekinde gönderilen LİHKAB Yönetmelik Taslağında son toplantıda alınan 
ortaklaşa kararlara göre düzeltme ve değişikliklerinin yapıldığı görülmüştür. Ancak Odamızın çok önemli gördüğü,”Tanımlar” başlığını 
taşıyan 3’üncü madde (1) fıkra (d) bendinde yer alan ve kaldırılması ortaklaşa karara bağlanmış olan “ile idarenin yetkilendirildiği 
görev alanlarından idarece uygun görülen iş ve işlemleri” deyiminin yönetmelik taslağından çıkarılmadığı görülmüştür.

Odamızca bu durum bir düzelteme eksikliği olarak değerlendirilmiştir. Mevcut yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü madde (1) fıkra 
(d) bendine Taslak yönetmelik metninde eklenmiş olan “ile idarenin yetkilendirildiği görev alanlarından idarece uygun görülen iş 
ve işlemleri” deyiminin kaldırılması LİHKAB’larla serbest çalışan Harita kadastro mühendisleri arasında çalışma barışını hakim kılacak, 
Üyelerimizle Odamız ve Genel Müdürlük arasında yeni sorunların yaşanmasını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca yönetmeliğin hukukiliğini 
tartışılmaz kılacaktır.

Taslağın 44. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Ek... Form” ve 55. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Ek 4 Yer Değiştirme Talep Formu” 
gönderilen taslakta Odamıza iletilmemiş olup,  “Ek... ve Ek 4”ün incelenebilmesi için tarafımıza yollanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı  : 3/B15-207                                                                                                                                                                        15/02/2013
Konu: Üyelik Hakkında.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
DÜZCE

İlgi: 29.01.2013 tarih ve 2013/0599 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda Düzce’de faaliyet göstermekte olan ve Odanıza kayıtlı harita mühendisliği faaliyetinde bulunan bazı gerçek kişi 
üyelerinizin, ilgili işlerinin yürütülmesi için Odanıza kayıtlı olmalarının gerekmediğini öne sürdüklerini ve kayıtlarının silinmesini talep ettiklerini 
belirtilmekte ve konuyla ilgili mevzuat hükümlerini Odamızdan tarafınıza iletilmesini istemektesiniz.

Anayasanın 135 inci maddesinde; “ – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların  
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini  kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzelkişilikleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

6235 sayılı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun 2/b maddesinde “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; meslek 
mensuplarının birbirileriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli 
gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Birliğin kuruluş amaçları arasında gösterilmiş, aynı Yasanın 39.maddesinde de “Bu Kanun 
hükümleri müteşebbis heyetlerce ihzar ve Birlik Umumi Heyetince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik olunur” kuralına yer verilmiştir.    

Ülkemizde Mühendislik ve Mimarlık hizmetleri, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Anılan 
Kanunun 1. maddesinde; Mühendislik veya Mimarlık Yüksek okullarından ve Teknik Okulun Mühendislik veya Mimarlık kısımlarından mezun olunması 
halinde kişilerin mühendis veya mimar unvan ve sıfatı ile imza koyabilecekleri kabul edilmiş, bu okullardan mezun olmadan mühendis veya mimar 
unvan ve sıfatı ile imza atılması halinde kişilerin cezalandırılması hüküm altına alınmıştır.

3458 sayılı Kanun 1.maddesinde belirtilen okullardan mezun olmayanların bu kanunda belirtilen yetkileri kullanamayacaklarının ve kullanan 
kişilerin hapis cezasına varan cezalarla cezalandırılacaklarının açıklandığı 7. ve 8. maddeleri mühendislik ve mimarlık mesleğinin şahsın özel 
yeteneklerine bağlı olduğu hakkında yeterince bilgi ve kanaat vermektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında yer alan Odalar, serbest mühendislik ve mimarlık hizmeti vermekte olan üyelerinin 
yetkili oldukları konularla, yetki kullanımlarını, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri doğrultusunda belirlemektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65 inci maddesinde; Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya 
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapmasıdır, 
şeklinde açıklanmıştır.  Dolayısıyla serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden çok, kişisel çalışmaya, ilmi yada mesleki bilgi 
ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özellik olup, sözkonusu faaliyetlerden elde 
edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermesi gerekmektedir. Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 155 inci maddesinde de; 
Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kayıt yapılması öngörülmüştür.

Yukarıda açıklandığı üzere 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca mühendislik ve mimarlık mesleğinin, şahsın özel yeteneklerine bağlı ve sermaye ile ilişkisi olmayan bir meslek olduğu ve sermayeden 
ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi 
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmakta olan mühendislik ve mimarlık hizmetleri olup TMMOB çatısı altındaki ilgili meslek 
odasından kayıt ve tescil belgesi alınarak kendi adına serbest mühendislik-mimarlık hizmetleri yapılması durumunda kendi meslek odasına 
üyeliği zorunlu olup, serbest meslek mensubu olarak başka bir yere üye olması gerekmemektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Mustafa ERDOĞAN
Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter
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Sayı   : 3/B15-141                                                                                                                                                           31/01/2013
Konu : İhale hk.

ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
ELAZIĞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına 
izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu 
görevleri arasındadır.

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2013/2587 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında; “İlimizin Hali Hazır Harita 
Yapımı Ve Revizyonu İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapımı, Uygulama Ve Nazım İmar Plan Revizyonu İlave İmar 
Planı Ve İmar Uygulaması Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız ve İdari Şartnameniz incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Halihazır Harita Yapımı ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 18. madde Uygulaması hizmetlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  kapsamında olduğu, diğer 
hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu tartışmasızdır.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve 
yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye 
meslek adamıdır.

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 
ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası›na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” ve “Kırsal veya 
kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri” Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro 
Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı›nca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete›de yayımlanan Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik›te her tür ve ölçekte halihazır 
harita yapımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olduğu belirtilmektedir.

Ancak ihale ilanlarında söz konusu  hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini 
kapsadığı halde ihale ilanının “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 4.4. maddesinde “A)Kentsel Yerleşmelere 
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Ait Tek Sözleşme Kapsamında Halihazır Harita- Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı İşlerini Yapmış Olmak B)Kentsel 
Yerleşmelere Ait Tek Sözleşme Kapsamında Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Nazım İmar Planı 
Ve Uygulama İmar Planı İşlerini Yapmış Olmak C)Kentsel Yerleşmelere Ait Tek Sözleşme Kapsamında Nazım İmar Planı Ve 
Uygulama İmar Planı İşlerini Yapmış Olmak, D)Kentsel Yerleşmelere Ait Tek Sözleşme Kapsamında İmar Planına Esas Jeolojik-
Jeoteknik Etüt, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı İşlerini Yapmış Olmak. E-)Kentsel Yerleşmelere Ait Tek Sözleşme 
Kapsamında Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı Ve İmar 
Uygulaması İşlerini Yapmış Olmak Yukarıda Sayılan A,B,C,D,E Maddelerinden Belirtilen İşler Birlikte Veya Ayrı Ayrı Benzer İş 
Olarak Kabul Edilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle 
söz konusu hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak 
yaptırılması gerekmektedir. Buna rağmen, İdari  şartnamenin 16. maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler” 
denilmektedir

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya 
tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla 
işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla 
ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı 
uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler....” 
şeklindedir.

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere 
göre yapılması gerektiği açıktır..

Kurumunuz yaklaşımı, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı 
bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen 
görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, 
teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa 
ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi 
olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda 
bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle 
değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı  : 3/B15-172                                                                                                                                                           08/02/2013
Konu: İhale hk.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MENEMEN/İZMİR

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına 
izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın 
zorunlu görevleri arasındadır.

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2013/7134 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; 13.02.2013 tarihinde 
yapılacak olan “İzmir İli Menemen İlçesi 250 Hektarlık Alanda Kentsel Yenileme Mekansal Planı ve 15 Hektarlık Alanda 
1.Aşama Kentsel Yenileme Projeleri”  işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.

Ön yeterlilik idari şartnamesinde yer alan 7.1. Maddesinin (ğ) bendinde ve bu maddeye atıfta bulunan 7.2.1. maddesinde 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından TMMOB Şehir Plancıları Odasından ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde 
bulunduğu yılda ihale konusu iş için alınmış Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi sunulması zorunluluğu Şehircilik Ofislerini 
kayırır yönde rekabete aykırıdır. Kentsel Dönüşüm multi-disipliner bir konudur ve sadece Planlama dalını değil; Harita, 
İnşaat, Mimarlık, Peyzaj, Ekonomi, Hukuk gibi pek çok meslek grubunu ilgilendirir.

Teknik Şartnamede yer alan iş kalemleri incelendiğinde, işin çok farklı meslek grubunu ilgilendiren bir iş olduğu açıkça 
görülmektedir. Söz konusu iş; Arazi Detay Alımı, Değerleme, Matematiksel Uzlaşma Modeli Oluşturma, Kentsel Tasarım, 
Mimari Proje, Peyzaj Tasarımı, Finansman ve Fizibilite konularını kapsamaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış, bünyesinde kentsel 
dönüşümün tüm süreçlerini yürütebilecek düzeyde bilgisi, iş deneyimi olan ancak Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi sahibi 
olmayan pek çok firma bulunmaktadır. Bu işin yalnızca planlama ofislerinin yapacağı bir işe indirgenmesi ve İş ortaklığı 
yapılması halinde dahi ortaklarının her birinin 7.1 maddesinin (ğ) bendinde geçen söz konusu koşulları sağlama zorunda 
bırakılması, kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış ancak Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi olmayan firmaların ihaleye 
katılmasını engellemektedir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Temel ilkeler başlıklı 4. maddesinde açıklanan “İdareler, 
yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla 
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükümüyle  uyuşmamaktadır. 
Ayrıca uygulama yönetmeliğinin Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 28.maddesinin  (1). bendi “Genel 
uygunluk, mali kapasite ve teknik yetenek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde 
belirlenemez” şeklinde ifade  edilmiştir.
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Yukarıda  açıklanan sebepler nedeni ile ön yeterlik şartnamesinin 7.1 maddesinin (ğ) bendinde talep edilen şart Danışmanlık 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak düzenlenmiş olması  nedeniyle  ihalenin   iptal edilmesi  sonucunu  
doğuracaktır.

Diğer yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4964 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişik 14. maddesinde, idarelerin işin farklı 
uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirteceği 
hükme bağlanmıştır.

4964 sayılı Kanun’un 10. maddesi gerekçesi incelendiğinde, konsorsiyum teşkili suretiyle ihalelere teklif verilmesini engelleyici 
nitelikteki 4734 sayılı Kanun’un 14. maddesinin değiştirilerek işin belirli bölümlerinin ayrı ayrı yükleniciler tarafından 
üstlenilmesini, farklı dallarda uzmanlaşmış yüklenicilerin birlikte ya da koordinasyon halinde çalışmasını gerekli kılan 
durumlarda lüzumunun idareler tarafından tespit edilerek konsorsiyumların ihaleye teklif verebilmelerine olanak sağlandığı 
görülmektedir.

Madde gerekçesinde yer alan “lüzum” unsuru hizmetin niteliği ve kamu yararına ilişkin olup, idarenin takdir yetkisi keyfi ve 
mutlak değildir.

Hizmetin ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda idarenin kullanmadığı bu yetkinin belirlenen yönlerden hukuka uygunluk 
denetimine tabi olacağı açıktır. İhale konusu işin uzmanlık alanlarını gerektirmesi, işin belli meslek gruplarına özgülenen 
kısımlardan oluşması konsorsiyumların da teklif verebilmesini gerektirmektedir.

Bu nedenle ihaleye ilişkin düzenlemedeki konsorsiyumların teklif veremeyeceğine ilişkin kural da hukuka aykırıdır.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde 
yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu 
görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç 
duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle 
değerlendirerek giderilmesi, ihale ön yeterlik şartnamesinin 7.1. maddesinin (ğ) bendi farklı meslek gruplarının ortak ilgi alanı 
olan Kentsel Dönüşüm konusunda, rekabet ortamını engelleyici, belirli bir zümreyi işaret eder nitelikte olması nedeni ile 
ihalenin iptal edilerek, 7.1. maddesinin (ğ) bendinin kaldırılması, konsorsiyumlara teklif verebilme olanağının getirilmesi ve 
bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.
Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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En Zorlu Şartlarda

Kusursuz Çekim Gücü...

StonexS9GNSSStonexS9GNSS
Stonex S9’u üstün yapan özellikler;
• GPS, GLONASS, GALILEO ve COMPASS uydu sinyallerine tam uyum

• Dahili, endüstriyel 3G GSM/GPRS modem ile sorunsuz CORS-TR uyumu

• Dahili dijital UHF modem ile klasik RTK’da uzun menzil 

• Çok hızlı ve güvenilir Fix olma

• TUSAGA-AKTİF ağında bulunan tüm çözüm metotlarına (VRS,FKP,MAC) tam uyum

• Son derece hafif ve dayanıklı tasarlanmış, su geçirmez yapı

• 70 km’ye varan RTK çözüm menzili

• Takılıp çıkarılanbilen Li-Ion batarya

• Bleutooth kablosuz bağlantı özelliği

• İstediğiniz yerde uzman personelimiz tarafından ücretsiz eğitim 

StonexS3 Kontrol Ünitesi /  *Opsiyonel Seçenek
• Stonex S3 bilgisayarınız Windows Mobile ® 6.5 Professional işletim sistemi, Microsoft Office ®   Mobile, Internet Explorer ® Mobile, ve Outlook ® Mobile gibi araçları içerir.

• Dahili GPS ve Cep Telefonu özelliği

• 8 GB’a kadar uyumlu microSD kart yuvası sayesinde bellek sıkıntısı çekmemeniz sağlanırken, Bluetooth, wireless ve GPRS modemi sayesinde kolay veri transferi 
yapabilirsiniz.

• Su geçirmez sağlam ve arazi şartlarına dayanıklıdır.

ELEKTRONİK LTD.ŞTİ

Ata Mah. 1065.Cad. (Eski 2. cad.) No:149  Öveçler- Çankaya/Ankara
Tel : +90 ( 312 ) 438 49 05 •  Fax : +90 ( 312 ) 438 49 39
Web : www.dogaelektronik.com • E- Mail : info@dogaelektronik.com A.C. Milan Football Club 

Offical Sponsor

GNSS, GPS, Total Station, Teodolit, Digital Nivo,  Otomatik Nivo, Lazer Nivo, Lazer Scanner, Echosounder, Aksesuar, SATIŞ VE TEKNİK SERVİS
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Sayı  : 3/B15-185                                                                                                                                                                         12/02/2013
Konu: Sigorta Bilgileri Hk.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Bilindiği gibi, 31 Temmuz 2012 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği arasında İşbirliği 
Protokolü imzalanmıştır.
Bu protokole göre TMMOB “ücretlerinin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra 
eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK‘ya iletecektir”. Yine bu protokole göre SGK, “Sosyal güvenlik 
bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların 
ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı, diğer konularla ilgili 
olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir”.
İlgili protokole istinaden Odamızca bir çalışma başlatılmış olup, genç üyelerimizin TMMOB tarafından kurumunuza bildirilen asgari ücretin 
altında çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirleyip üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek ve olası yanlış uygulamaları tespit etmek amacıyla ekte 
gönderilen listedeki üyelerimizin sigorta bilgilerinin Bilgi Edinme Kanunu ve söz konusu protokol kapsamında tarafımıza bildirilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini dileriz.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

Sayı  : 3/B15-241                                                                                                                                                                         21/02/2013
Konu: İhale hk.

ELMALI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELMALI/ANTALYA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.
Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin 
bu süreç içerisindeki Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2013/18679 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; 25.02.2013 tarihinde 
yapılacak olan “Yeni Mah. Kocapınar Cad. güneyinde bulunan 13 adet imar adasının bulunduğu 9 hektarlık bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu 18. 
Mad. uygulamasının yapılması”  işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.
İhale ilanınız incelendiğinde; anılan hizmetin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  kapsamında olduğu tartışmasızdır.
04.03.2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28. maddesinin (2) 
bendinde “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari 
şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” denilmektedir.
Fakat ihale ilanınız ve ihale dokümanınız incelendiğinde, ihale ilanında ve idari şartnamede ihale  yeterlilik  kriteri  belirtilmediği görülmektedir. 
Bu nedenle ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak düzenlenmiş olması nedeniyle tarafınızca iptal edilerek söz 
konusu eksiklerin giderilerek yeniden ilanı gereklidir.
Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik 
hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen 
sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak 
kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.
İhalenin  dava sonucu iptal edilmesinin  doğuracağı  sonuçların kurumunuzda  yaratacağı  olumsuz sonuçları da  göz  önüne  alarak 
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde  ve ivedilikle değerlendirerek 
giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,
Bilgi ve gereğini sunarız.
Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan



En Zorlu Şartlarda

Kusursuz Çekim Gücü...

StonexS9GNSSStonexS9GNSS
Stonex S9’u üstün yapan özellikler;
• GPS, GLONASS, GALILEO ve COMPASS uydu sinyallerine tam uyum

• Dahili, endüstriyel 3G GSM/GPRS modem ile sorunsuz CORS-TR uyumu

• Dahili dijital UHF modem ile klasik RTK’da uzun menzil 

• Çok hızlı ve güvenilir Fix olma

• TUSAGA-AKTİF ağında bulunan tüm çözüm metotlarına (VRS,FKP,MAC) tam uyum

• Son derece hafif ve dayanıklı tasarlanmış, su geçirmez yapı

• 70 km’ye varan RTK çözüm menzili

• Takılıp çıkarılanbilen Li-Ion batarya

• Bleutooth kablosuz bağlantı özelliği

• İstediğiniz yerde uzman personelimiz tarafından ücretsiz eğitim 

StonexS3 Kontrol Ünitesi /  *Opsiyonel Seçenek
• Stonex S3 bilgisayarınız Windows Mobile ® 6.5 Professional işletim sistemi, Microsoft Office ®   Mobile, Internet Explorer ® Mobile, ve Outlook ® Mobile gibi araçları içerir.

• Dahili GPS ve Cep Telefonu özelliği

• 8 GB’a kadar uyumlu microSD kart yuvası sayesinde bellek sıkıntısı çekmemeniz sağlanırken, Bluetooth, wireless ve GPRS modemi sayesinde kolay veri transferi 
yapabilirsiniz.

• Su geçirmez sağlam ve arazi şartlarına dayanıklıdır.

ELEKTRONİK LTD.ŞTİ

Ata Mah. 1065.Cad. (Eski 2. cad.) No:149  Öveçler- Çankaya/Ankara
Tel : +90 ( 312 ) 438 49 05 •  Fax : +90 ( 312 ) 438 49 39
Web : www.dogaelektronik.com • E- Mail : info@dogaelektronik.com A.C. Milan Football Club 

Offical Sponsor

GNSS, GPS, Total Station, Teodolit, Digital Nivo,  Otomatik Nivo, Lazer Nivo, Lazer Scanner, Echosounder, Aksesuar, SATIŞ VE TEKNİK SERVİS
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Sizi yüksek performans ve sorunsuz sistemi 
görmek için araziye davet ediyoruz.
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Hiç arazide 
denediniz mi?

Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara - TÜRKİYE
Tel : 0(312) 474 0 474 • Faks : 0(312) 474 0 424

Kampanyalı
fiyatlar ve 

kredi kartına taksit 
seçenekleri için 

arayınız.

- 220 kanallı, yeni nesil GNSS kartı
- CORS + RTK Sabit + RTK Gezici + Statik
- Dahili GSM ve dahili dijital UHF modem
- Uzun batarya ömrü
- Özel alaşım XENOY kasa
- 100 m Bluetooth mesafesi
- Hızlı ve donanımlı kontrol ünitesi
- Kontrol ünitesinde standart DGPS özelliği
- Çift SIM kart özelliği
- Başka markalarla gerçek RTK yapabilme
- Deneyimli destek ve eğitim ekibi

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






