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ADANA ŞUBESİ ANKARA ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ DİYARBAKIR ŞUBESİ 

Reşat Bey Mahallesi Adalet 
Caddesi  Kadir Cennet Apartmanı 
No: 27 Seyhan/ADANA
Tel : 0322 456 01 70
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Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
Fevzi Çakmak 2 Sokak 31/18 
Çankaya/ANKARA 
Tel : 0312 229 40 86
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Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı
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Muratpaşa/ANTALYA
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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
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İSTANBUL ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ SAMSUN ŞUBESİ TRABZON ŞUBESİ
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Hacımahmutlar Sokak 12/A Blok 
Kat: 1 İlkadım/SAMSUN
Tel : 0362 447 44 57 
Faks : 0362 447 44 58
samsun@hkmo. org. tr

Esentepe Mahallesi
Yavuz Selim Bulvarı Özgür İş 
Merkezi No: 145 Daire:7 Kat: 4 
Merkez/TRABZON
Tel : 0462 326 18 34 
Faks : 0462 326 27 03
trabzon@hkmo. org. tr

AFYONKARAHİSAR ÇORUM ERZURUM KAYSERİ KOCAELİ
Marulcu Mah. Kurtuluş Cad. No: 23 D: 2
Merkez/AFYONKARAHİSAR
Tel  : 0272 212 50 55
Faks  : 0272 213 25 20 
afyonkarahisar@hkmo.org.tr

Yeniyol Mah. Sel Sok. Ak Merkez 
No: 31/14 Kat: 3 
Merkez/ÇORUM
Tel  : 0364 212 30 24
Faks  : 0364 224 30 45
corum@hkmo. org. tr

Atalar Mah. İsmetpaşa Cad. 
Arif Alper İşm. Kat: 5 D: 9
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Faks  : 0442 233 63 23
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Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Cad. 
Çiçek İş Mrk. Kat:7 D:27 
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İzmit/KOCAELİ
Tel  : 0262 331 97 19
Faks  : 0262 331 97 19
kocaeli@hkmo. org. tr

MALATYA SİVAS VAN ZONGULDAK

Turgut Temelli Cad. Aksoğan Apt. 
No: 20 Kat: 2 D: 6  Merkez/MALATYA
Tel  : 0422 325 92 44
Faks  : 0422 325 93 44
malatya@hkmo. org. tr

Sularbaşı Mah. Eski Belediye Sok.
Irmak Apt. No: 16/8 Merkez/SİVAS
Tel  : 0346 224 07 00
Faks  : 0346 224 07 00
sivas@hkmo. org. tr

İrfan Başbuğ Cad. Tiana Center Kat: 2
No: 6 Merkez/VAN
Tel  : 0432 216 86 21
Faks  : 0432 216 85 21
van@hkmo. org. tr

İncivez Mah. Üniversite Cad. Rızabey 
Apt. D: 4 67100  Merkez/ZONGULDAK
Tel  : 0372 281 06 06
Faks  : 0372 281 06 06
zonguldak@hkmo. org. tr
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Harita Bülteni Kasım 2016
Merhaba

Değerli meslektaşlar,

2016 yılının sonuna geldik. 
Bu zaman diliminde ülkemiz ve bölgemizle birlikte 
dünyada önemli siyasal toplumsal değişmeler yaşandı.
Türkiye’de mühendislik mesleğinin hem nicelik 
hem nitelik olarak gittikçe geliştiğini ve büyük 
projelerin altında bu ülkenin mühendislerinin alın 
terinin olduğunu tekrar anımsatmak isteriz. Büyük 
projelerdeki rolümüz geliştikçe sorunlarımız da o 
oranda çoğaldı ve örgütümüzün önemi bir o kadar 
arttı.

Oda Yönetim Kurulumuz mesleğimiz ve örgütümüzün 
temel kazanımlarını ülke ve meslek yararıyla 
bütünleştirip disiplinli bir çalışmayla yoluna devam 
etmeyi sürdürdü. Bu süreçte, acı tatlı olayların içinde 
bizi en çok üzen kaybettiğimiz meslektaşlarımız 
oldu. Mesleğimizin duayenlerinden Odamız 18. 
Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, 32. ve 33. 
Dönem Onur Kurulu Üyesi, değerli büyüğümüz, 
sevgili ağabeyimiz Ayhan Kalyoncu da kaybettiğimiz 
meslektaşlarımız arasındaydı. 

Yüreğimizi yakan bir diğer kayıbımız ise Odamızın pek 
çok organında görev üstlenmiş sevgili Cemil Candaş’ın 
halkın çıkarına, rantın ve talanın karşısında duruşu 
nedeniyle 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü İmar ve 
Planlamadan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptığı Şişli Belediyesi Binasında 
hunharca katledilişi oldu. 

Değerli meslektaşlar,

Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz sıkıntılı 
süreçlerden geçmektedir. Sizinle olmadığımız aylarda 
ülkemizde yaşanan en büyük olay “15 Temmuz darbe 
girişimi”ydi. Yıllardır darbelere karşı olduğumuzu 
her fırsatta dile getirdik. İnsanlığın ulaştığı en 

çağdaş yönetim biçimi olan demokratik parlamenter 
sistemin, bir takım silahlı ve üstelik kamu görevlisi 
insanlar tarafından zorla ve cebren hatta hile ile 
yıkılması demek olan “Darbe” rejimi elbette kabul 
edilemez: Bir ülkeyi tepeden inme emirlerle değil,  
tıpkı Odalarımızda olduğu gibi halkın özgür oylarıyla 
seçilmiş insanlar yönetmelidir. 

Türkiye halkı sağcısıyla, solcusuyla, dindarıyla, 
ateistiyle bu darbecilere karşı olmuştur. Yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, 
etkisi yıllarca unutulmayacak darbe girişiminin 
ardından elbette ki (18.10.2016 tarihli açıklamamızda 
belirttiğimiz gibi) “Hukuk düzenine, demokrasiye 
ve özgürlüklere karşı yapılan bu darbe girişimine 
katılanların objektif bir biçimde belirlenmesi, kurum 
ve kuruluşlardan uzaklaştırılması, yargılanması ve 
cezalandırılmasının aciliyeti ve zorunluluğu” kendini 
dayatmıştır. Hakkaniyete dayalı olmak koşuluyla bu 
ayıklamayı destekledik destekliyoruz.

Değerli meslektaşlar,

“Fetöcü” işbirlikçi faşist darbecilere karşı mücadelede 
hukuk devleti ilkelerinden ayrılmamak, ilk başta bu 
hainlerin kirli emellerinin önüne geçmede en önemli 
ölçüttür inancındayız. Bu mücadelede demokrasinin 
en önemli unsuru olan ve bu sistemin tek 
koruyucusu olan hukuk sisteminden uzaklaşmamak 
gerekir. Bu nedenle TMMOB ortak açıklamasında 
değinildiği gibi, “Meslek odaları ülkedeki kaotik 
ortamı fırsat bilerek temel hak ve özgürlüklere 
yönelik başlatılacak uygulamalarda yaşanan darbe 
girişiminin özgürlükleri ortadan kaldıran bir rejime 
evrilmeye dönüşmemesi” hepimizin dileğidir. Biz 
mühendisler ülkemizin demokratik bir ülke olmasını 
savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle "Olağanüstü 
Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri"ne mesafeli 
davrandık, demokrasi ve özgürlüklerin askıya 

Merhaba
Yeni Bir Bültenle 
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Harita Bülteni Kasım 2016
Merhaba

alınmasına muhalefet ve yasama organının devre dışı 
bırakılmasına karşı çıktık.
Suç örgütü üyelerinin belirlenmesi, yargılanması 
ve cezalandırılması sürecinde kamu kurum ve 
kuruluşlarının saygınlığını ve güvenilirliğini 
zedeleyecek davranışlardan kaçınılmalı, suç örgütü 
üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları özenle 
birbirinden ayrılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
saygınlığı korunmalı ve yeniden kazandırılmalıdır diye 
açıklamalar yaptık.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, özgürlük, 
demokrasi, laiklik ve Tam Bağımsız Türkiye 
yürüyüşüne kararlılıkla ve yorulmaksızın devam 
edecektir.

Bizim yolumuz Türkiye’nin kalkınması, 
demokratikleşmesi, barış içinde bir arada yaşama 
kültürünü kaybetmemesi için çalışmaktır. İşgal edilmiş 
ya da sınırlarımızın yanında acı örneğini gördüğümüz 
iç savaşa sürüklenmiş bir ülkede mühendislik 
mesleğinin de, mesleki örgütlerin de bir anlamı 
kalmaz: Mühendis yapıcı, savaş yıkıcıdır!

Değerli meslektaşlar,

Bu halk, her zaman çağdaşlıktan, ilerlemekten, 
bağımsız yaşamaktan yana olmuş bir halktır, biz 
de bu halkın içinden çıkmış mühendisleriz. Halkın 
mühendisleriyiz. Onların dirlik bütünlük mücadelesi 
bizim de mücadelemizdir.

Bu bilinçle “15. Yaz Eğitim kampı” ve “8. Ulusal 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu”nu başarıyla 
gerçekleştirdik, bir çok etkinliğe de katılım sağladık. 
FIG 2018 sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
özel sektörle sürekli bir araya gelerek aralıksız 
çalışıyoruz. Bültenimizin “HKMO Güncesi” 
bölümünde faaliyetlerimizi sırayla okuyabilirsiniz. Yeni 
yılda da bir çok etkinlik planladık.

1 Ekim 2016 tarihli ve 29818 (mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK’ya göre o tarihe 
dek 50 Bin 875 kamu personeli memuriyetten atıldı. 
Soruşturmaya uğrayanların sayısının gittikçe artacağı 
görülüyor. Bazı meslektaşlarımız da görevinden 
uzaklaştırılan kamu personeli arasında bulunmaktadır. 

Tek dileğimiz, bağımsız, tarafsız ve adil mahkemelerce 
yapılacak yargılama sonucunda suçsuzların aklanarak 
eski görevlerine dönmeleridir.

Diğer taraftan, boşalan kamu kurum ve kuruluşlarına 
yeni kadrolar tahsis ediliyor. Ancak “Harita 
mühendisi” alımıyla ilgili Harita Genel Komutanlığı 
dışında bir kadro açıldığını duymadık. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının hemen hemen her kesiminde Harita 
ve Kadastro Mühendisine ihtiyaç olduğu, bu alanda 
“açık” olduğu bilinmektedir.

Odamızın yeni kadro tahsisi konusundaki duyarlılığını 
ve kurumlarla diyalog halinde olduğunu belirtmek 
istiyoruz.

Değerli meslektaşlar,

Önceki bültenimizdeki sözlerimizle: “Anadolu’nun 
bin yıllar boyunca yalnızca savaşlarla talan edilmiş 
coğrafyasını bayındır hale getirip çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkarmak günlük politikanın dışında 
hayallere sahip biz mühendislerin boynunun 
borcudur.”  

Üst birliğimiz TMMOB’nin 11.11.2016 tarihinde 
yaptığı bir açıklamada belirtildiği gibi, Bizler; Mustafa 
Kemal Atatürk`ün hassasiyetle dile getirdiği barış 
ilkesini benimseyerek ülkemizde, bölgemizde ve 
dünyada barış isteriz. Bağımsız, demokratik, laik bir 
toplum ve sosyal hukuk devletini savunuruz. Düşünce, 
ifade, haber alma, örgütlenme özgürlüğünden ve 
insan haklarından yanayız. Emek, ülke, halk ve doğa 
düşmanı sömürü politikalarına karşıyız. Kamucuyuz, 
toplumcuyuz, eşitlikçiyiz, özgürlükçüyüz, barış ve 
demokrasi yanlısıyız. İnsanca bir yaşam ve özgür bir 
gelecek için mücadele edenlerdeniz.

Ülkemizin her anlamda geliştiği, barış ve kardeşliğin 
yeşerdiği, terörsüz güzel günler umuduyla yeni bir 
Bültende buluşmak üzere. 

Hoşça kalın. 

HKMO
45. Dönem Yönetim Kurulu
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HKMO Güncesi
Harita Bülteni Kasım 2016

26.05.2016: 24.05.2016 tarihinde 
kaybettiğimiz Odamız 18. Dönem 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, 
32. ve 33. Dönem Onur Kurulu 
Üyesi, değerli büyüğümüz, sevgili 
ağabeyimiz Ayhan Kalyoncu'yu 
26.05.2016 tarihinde uğurladık. 

29.05.2016: 26-29 Mayıs 2016 
tarihleri arasında Ankara`da 
Kocatepe Kültür Merkezi`nde üç 
gün süren TMMOB 44. Olağan 
Genel Kurulu’na yönetim kurulu ve 
üyelerimizle birlikte katıldık.

03.06.2016: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi 
Başkanlığı`nın 19.10.2015 tarihli 
ve 32381507-010.07.01/E.18460 
sayılı "Damga vergisi ödendiğinin  
aranılması" konulu talimatı, 
Odamız ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü arasında oluşturulan 
ortak  komisyon görüşü üzerine 
03.06.2016 tarih ve E.1280712 sayılı 
yazı ile yeniden düzenlendi ve 
TKGM tarafından tüm birimlerine 
tebliğ edildi. 

03.06.2016: 21. Yüzyıl İçin Planlama 
Seminerleri 2016 Bahar – II 
"Kentler ve Kentliler" başlığıyla 
Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler 
Fakültesi-Mülkiye Şeref Salonu‘nda 
düzenlenen etkinlikte Oda Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, Kent 
Kimliği ve Kentsel Koruma konulu 
oturumda "Rant, Kamu Arazileri ve 
Kentlerimizin Geleceği" 
Konusunda panelist olarak bir 
konuşma yaptı. 

04.06.2016: HKMO Yönetim 
Kurulu, HKMO Şube ve Merkeze 
Bağlı Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Üyeleri, HKMO Onur ve Denetleme 

Kurulu Üyeleri, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi, HKMO Genel Merkez 
çalışanlarının katılımıyla Ankara’da 
yapılan HKMO 45. Dönem I. 
Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. 

07.06.2016: Türkiye‘de ilk Harita 
Mühendisliği Bölümü‘nün 1949 
yılında şimdiki Yıldız Teknik 
Üniversitesi‘nde kurulmasını 
sağlayarak ülkemizde sivil harita 
mühendisliği eğitiminin başlamasına 
öncülük eden, gerek mesleğimizin 
ülkemizdeki gelişiminde gerekse 
Odamızın kuruluş sürecinde etkin 
olarak yer alan ve örgütlenme 
sürecine önemli katkılar sunan 
değerli hocamız Prof. Dr. Ekrem 
Ulsoy`un adının Beşiktaş İlçesi, 
Vişnezade Mahallesi, 1289 ve 642 
adalar arasındaki imar yoluna 
verilmesine yönelik düzenlenen 
törene Genel Merkez Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Turğay Erkan 
ve Oda Müdürümüz Timur Bilinç 
Batur katıldı.
 
11.06.2016: 10-11 Haziran 2016 
tarihlerinde Menteşe Belediye 
Başkanlığı, Odamız Kırsal Kentsel 
Alan Düzenlemesi Komisyonu 
ve Odamız İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Kültür Merkezi 
Menteşe/Muğla`da gerçekleştirilen 
"Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı 
ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve 
Yapı Kullanma İzni "adlı çalıştay 
düzenlendi. 

17.06.2916: Odamızın 45. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’nda görüşülüp 
kabul edilen  "TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Mesleki Faaliyet Denetimi ve 
Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" 
ve "TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik", 
TMMOB 43. Dönem Yönetim 
Kurulu tarafından da onaylandıktan 
sonra Resmi Gazete`de 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderildi.

29.06.2016: Serbest Harita ve 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Büroları‘nın da yetkilendirilmiş tüzel 
kişilik başvurusu yapabilmesine 
olanak sağlayan "Yetkilendirilmiş 
Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik" 
29731 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

01.07.2016: HKMO 2016 Yılı 2. 
Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri 
Ücret Cetveli ve Yöresel Katsayıları 
yayımlandı.

13.07.2016: Odamızın 45. Dönem 
Çalışma Programımızı yayımladık.

20.07.2016: Cemil Candaş, 18 
Temmuz 2016 Pazartesi günü İmar 
ve Planlamadan sorumlu Teknik 
Başkan Yardımcısı olarak görev 
yaptığı Şişli Belediyesi Binasında 
silahlı saldırıya uğradıktan bir gün 
sonra tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi.  Şişli Belediye 
Binası önünde düzenlenen törende 
Oda Başkanımız bir konuşma yaptı.

29.07.2016: HKMO Genel sekreteri 
Ayhan Erdoğan, Örgütlenme 
sekreteri Ali İpek, HKMO Sivas 
Bölge Temsilciliğine bağlı serbest 
çalışan üyelerimizle bir araya geldi. 

04.08.2016: Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ile Yıldız Teknik 
Üniversitesi tarafından 19 - 21 Ekim 
2016 tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 
Kültür Kongre Merkezi‘nde 
düzenlenen Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu'nun 2. 
duyurusunu yaptık.

25.08.2016: Odamızın sürekli 

Bir Bültenle daha sizlerle 
birlikte olmaktan
mutluyuz. Sizlerle 
olamadığımız süreçte:
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etkinliklerinden olan ve 
"Farkındalık" temasıyla İzmir`in 
Seferihisar İlçesi TEOS Ormancı 
Tatil Köyü`nde bu yıl 15. si 
düzenlenen HKMO Yaz Eğitim 
Kampı başladı.

08.09.2016: 10-11 Haziran 2016 
tarihlerinde Muğla‘da düzenlenen 
"Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı 
ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı 
Kullanma İzni" Çalıştayı‘nda yeniden 
düzenlenmesine karar verilen 
Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve 
Uygulaması ile Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi‘nin 
son şekli yayımlandı.  

22.09.2016: T.C. Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlığı Dünya CBS Günü 2016 
24-25 Kasım 2016 Haliç Kongre 
Merkezi / İstanbul’da yapılacaktır. 
Etkinliğin duyurusunu web 
sitemizde üyelerimizle paylaştık.

24.09.2016: TMMOB 44. Dönem 
1. Danışma Kurulu toplantısına 
katıldık. Oda Başkanımız Ertuğrul 
Candaş bir konuşma yaptı.

01.10.2016: HKMO Antalya 
Şubemizin ev sahipliğinde, 
Antalya şubemize bağlı il ve ilçe 
temsilcilerimizle yapılan 13. 
Dönem 1. Temsilciler toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulu adına 
Genel Sayman Yeliz Karaarslan ve 
Örgütlenme Sekreteri Ali İpek de  
katıldı.

04.10.2016:  29.09.20216 tarihli 
ve 29842 sayılı Resmî Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliği ve 09.08.2016 tarihli ve 29796 
sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 15.07.2016 tarihli 
ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunda yer alan 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununun 
uygulamasına yönelik düzenlemeyi 
üyelerimize duyurduk. 

04.10.2016: HKMO Ankara 
Şubemizin şube etkinlik alanındaki 
temsilci, temsilci yardımcıları ve 
mesleki denetim görevlilerinin 
katılımıyla düzenlediği temsilciler 
toplantısı 1 Ekim 2016 tarihinde 
Büyük Anadolu Otel‘de düzenlendi. 
Toplantıya genel merkezi temsilen 
başkan Ertuğrul Candaş ve Oda 
Müdürümüz Timur Bilinç Batur 
katılarak son mesleki çalışmalar ve 
yeni TİP sözleşmelerin kullanıma 
açılması konusunda bilgilendirmede 
bulundular.

07.10.2016: "6. Uzaktan Algılama 
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Sempozyumu” Çukurova 
Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Odamız adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Özmüş açılışta bir konuşma yaptı.

15.10.2016: Konya Şubemizin ev 
sahipliğinde düzenlenen ortak 
yönetim kurulu toplantısına Genel 
Merkez Yönetim Kurulumuz tam 
kadro katıldı.

17.10.2016: 2016 Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu (Tujk) Çalıştayı-2016” 
etkinliğe çağrı duyurusunu 
yayınladık.

17.10.2016: 18 Temmuz 2016`da 
makamında uğradığı silahlı saldırı 
sonucunda hayatını kaydeden Şişli 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil 
Candaş`ın adının verildiği Cemil 
Candaş Kent Kültür Merkezi`nin 
açılışı Cemil Candaş`ın doğum 
gününde, Şişli Belediyesi tarafından 
düzenlenen bir törenle gerçekleşti. 
Törene Oda, şube ve TMMOB 

yönetim kurullarından çok sayıda 
üyemiz katıldı ve oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş bir konuşma yaptı.

19.10.2016: Kamulaştırma 
Bilirkişiliği Hakkında Duyuru 
yayınladık.

20.10.2016: Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü 
Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleşen HKMO Öğrenci Birliği 
yıllık olağan toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya HKMO yönetim kurulu 
adına YK üyesi örgütlenme sekreteri 
Ali İpek katıldı.

22.10.2016: Diyarbakır Şubemiz 
tarafından İmar Uygulamaları 
süreçleri (3194 sayılı İmar kanunun 
18. madde uygulaması), uygulamada 
yaşanan güncel sıkıntılar - çözüm 
önerileri, Kentsel Dönüşüme Bakış 
ve Mesleğimiz ile bağlantıları 
konularında bilgilendirme ve 
değerlendirmeleri de içeren İmar 
Uygulamaları Ve Kentsel Dönüşüm 
Paneli düzenlendi. Etkinliğe Genel 
Merkezimizi temsilen 2. Başkan 
Turğay Erkan katıldı. 

27.10.2016: Adana Şubemizce, şube 
etkinlik alanında yer alan temsilciler, 
temsilci yardımcıları ve mesleki 
faaliyet denetimi görevlilerinin 
katılımıyla temsilciler toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Genel 
Merkezimizi temsilen Genel Başkan 
Ertuğrul Candaş, Genel Sekreter 
Ayhan Erdoğan ve Örgütlenme 
Sekreteri Ali İpek katıldı.

28.10.2016: Odamızca her yıl 
düzenli olarak üyelerimizin adına 
yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası 
Poliçeleri 17/08/2016 – 17/08/2017 
tarihleri arasında geçerli olacak 
şekilde, ölüm  ve sürekli sakatlık 
halinde 25.000,00.-TL teminat limitli 
olarak yenilendi.
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Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2016 
Bahar – II Kentler ve Kentliler Etkinliğinde Konuştu

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 
2016 Bahar – II Etkinliği, "Kentler 
ve Kentliler" başlığıyla 2-3 Haziran 

2016 tarihlerinde Ankara Üniversitesi-
Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Şeref 

Salonunda düzenlenmiştir.

Düzenlenen etkinlikte Oda Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, Kent 
Kimliği ve Kentsel Koruma Konulu 2. 
oturumda "Rant, Kamu Arazileri ve 
Kentlerimizin Geleceği" konusunda bir 
konuşma yaptı. 
 
Konuşmanın özeti aşağıdadır:

Rant, genel bir anlatımla, emek 
harcanmadan elde edilen kazanımdır. 
Bu kavram daha çok topraktan edinilen 
kârı tanımlamak için kullanılır. 
Tercih edilen arazi politikalarına 
göre de farklılıklar gösterir. Her ülke 
toprak-emek-sermaye üçlüsü üzerine 
kurulur. Bu üçlüden emek ve sermaye 
gezicidir; fakat toprak ülkeye bağlıdır 
ve vazgeçilmezdir. Bu nedenle toprak 
üzerindeki rant çok önemli sonuçlar 
doğurur.
 
Türkiye`de benimsenen arazi yönetim 
politikalarının rantı ve spekülasyonu 
önlemeye yönelik olmadığını buradan 
söylemek istiyorum. Örneğin 
ülkemizde kabul edilemeyecek kadar 
çok ve yaygın olarak yapılan imar 
tadilatları ile toprağa müdahaleler, 
rantçı arazi politikalarının açık bir 
sonucudur. Ulusal ve uluslararası 
ölçekte toprağın altının, üstünün 
ve doğal kaynaklarının en büyük 
ranta dönüştürüldüğü ülkemizde, 
yoksul halk; arsa, arazi, konut sahibi 
olamamıştır. Dahası, kamu eliyle 
yürütülen imara ilişkin faaliyetlerin 

getirilerinden ne kamu ne de yoksul 
halk doğru dürüst yararlanabilmiştir. 
Rantçı politikalardan rantçı gruplar 
yararlanırlar. Ülkemizde de olan budur.
 
Kimdir bu rantçı gruplar?

Rantçı gruplar çeşitlidir: İktidardaki 
siyasi partinin üye veya yandaşlarının, 
yönetim kademelerine seçilmiş 
siyasetçilerin akraba ve yakınlarının, 
bürokratların yakın çevrelerinin, etnik 
ve hemşeri gruplarının, devletle ihale 
benzeri iş yapan kişi ve firmaların 
"rant" elde etmek için çaba içinde 
oldukları bilinir. Rantçı gruplar işte 
bunlardır.
 
Bu rantçı politikalar, kentlerimizin 
21. yüzyıla modern kent mantığı 
çerçevesinde taşınmasına en büyük 
engeldir. 
 
Diğer taraftan, toprağın (arazinin) 
çoğaltılamayan ve taşınamayan özelliği 
nedeniyle, arazi politikaları önemlidir 
ve bu çerçevede yeterli miktarda kentsel 
arazinin kamu elinde bulunması, 
kentsel gelişmelerin kamu yararına 
yönlendirilmesinde çok avantajlar 
sağlar. Ülkemizde ise, özellikle kentsel 
alanlarda, hazine arazileri neredeyse 
tüketilmiştir. Türkiye topraklarının 
%50`sinden fazlasının hâlâ Hazinenin 
elinde olduğunu belirtenler olsa da, 
verilen bu oran içinde dağlar, taşlıklar, 
kumluklar, bataklıklar, ormanlar gibi 

devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan araziler vardır. Envanter 
bilgileri yeterli olmasa da, ulaşılabilen 
verilere bakıldığında, Hazinenin özel 
mülkiyetindeki toplam arazilerin 
Türkiye topraklarının ancak %10`u 
dolayında olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu oran, kapitalist sistemin kalesi 
olarak gösterilen ABD de bile 
%30`un üzerindedir. Modern kentler 
kurmak istiyorsak, kentlerdeki 
kamu taşınmazlarını satmaktan 
vazgeçmeliyiz. Rantçı grupların kente 
müdahalesini engellemeliyiz.
 
Değerli katılımcılar, buraya kadar 
anlattığım şeyler zaten biliniyor 
ve Odamız yıllardır belirttiğim bu 
hususlara dikkat çekiyor. Çoğunuzu 
tanıyorum ve biliyorum ki, sizler de 
aynı şeyleri yıllardır söylediniz. Fakat 
söylediklerimizin uygulamada karşılığı 
yok. Bunu hep beraber görüyoruz.  
Ben bu toplantıda sizlere başka bir 
şey önereceğim: Kamucu ve toplumcu 
anlayışı iktidara taşımak zorundayız. 
Bunun için her birimiz daha aktif 
çalışmak ve alanlara inmek zorundayız. 
Halkımızı her aşamada bilgilendirmek 
ve desteklerini almak zorundayız. 
Aksi halde, biz buralarda birbirimizle 
konuşmaya devam edeceğiz. Kentler de 
yok olmaya devam edecek.
 
Saygılarımla arz ederim.

HKMO
Haziran 2016
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“Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokağı”nın Açılışı ve Yaşamış Olduğu Binaya Plaket 
Asılması Törenine Katıldık

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Şubemiz tarafından, 7 Haziran 2016 Salı günü yapılan anlamlı törendeydik. 

Türkiye‘de harita mühendisliği 
bölümünün ilk kez 1949 yılında, 
şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesinde 
kurulmasını sağlayarak ülkemizde 
sivil harita mühendisliği eğitiminin 
başlamasına öncülük eden, gerek 
mesleğimizin ülkemizdeki gelişiminde 
gerekse Odamızın kuruluş sürecinde 
etkin olarak yer alan ve örgütlenme 
sürecine önemli katkılar sunan 
değerli hocamız Prof. Dr. h.c.  h.c. 
Ekrem Ulsoy`un adının Beşiktaş 
İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 1289 ve 
642 adalar arasındaki imar yoluna 
verilmesine yönelik düzenlenen törene 
Genel Merkez Yönetim Kurulu II. 
Başkanımız Turğay Erkan ve Oda 
Müdürümüz Timur Bilinç Batur katıldı.

Sokağa değerli hocamızın adını 
vererek onu ölümsüzleştirmemizi 
sağlayan, bunun için emek veren başta 
Beşiktaş Belediyesinden üyemiz Ender 
Topcuoğlu‘na, Prof. Dr. Nazmi Yıldız‘a, 

Prof. Dr. Erol Köktürk‘e, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat Hazinedar‘a, 
İstanbul Şubemizin değerli yönetimi 
ve çalışanlarına, törene katılan YTÜ 
ve İTÜ öğretim üyelerimize, değerli 
hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür 

ediyor, Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem 
Ulsoy`u bir kez daha minnet ve 
şükranla anıyoruz.

HKMO
Haziran 2016

9www.hkmo.org.tr



HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Kasım 2016

Açılış konuşmalarını Kırsal ve Kentsel 
Alan Düzenlemesi Komisyonu 
Başkanımız Hüseyin Ülkü, İzmir Şube 
Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, Oda 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün yaptılar. 

Çalıştay, yapı aplikasyon projesi içinde 
yer alması gereken plan, proje ve 
belgeleri kesinleştirip yapı ruhsatına 
esas bir standart proje dosyası 
hazırlanması, mevcut imar, tapu ve 
kadastro mevzuatlarına uygun olarak 
proje uygulamacısı ile fenni mesul 
harita ve kadastro mühendislerinin yapı 
kullanma izni aşamasında hazırlayıp 
belediyeye sunacakları ölçü belgesi 
ve fenni mesulün raporu ile lisanslı 
harita ve kadastro mühendislerinin cins 
değişikliği belgelerinde düzenlemesi 
gereken ölçü belgeleri için izleyecekleri 
yol haritasının belirlenmesi amacıyla, 

"Müelliflik Fenni Mesuliyet", 
"Mülkiyet", Yapı Ruhsatı", "Aplikasyon 
Projesi Uygulaması", "Arsa Payı", Toplu 
Yapılar Rezidanslar", "Yapı Kullanma 
İzin Belgesi", "Cins Değişikliği" ve 
"Sözleşme Birim Fiyat" başlıklarıyla 6 
oturumda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay programı linkte sunulmaktadır.

Etkinliğimizin başarıyla 
tamamlanmasına katkı sağlayan Muğla 
Büyükşehir Belediyesine, Menteşe 
Belediyesine, Odamız İzmir Şubesine 
ve akademisyen, uzman tüm değerli 
katılımcılara teşekkür ederiz.

Link: http://www.hkmo.org.tr/
resimler/ekler/7189d6f2a5a0879_
ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı 
Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı Yapıldı

"Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı" 
10-11 Haziran 2016 tarihlerinde Menteşe Belediye Başkanlığı, Odamız Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu ve 

Odamız İzmir Şubesi yürütücülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Menteşe/Muğla`da gerçekleştirildi.

HKMO
Haziran 2016
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HKMO
Eylül 2016

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme 
Kurulu Toplantısı 3 Eylül 2016 tarihinde Meslek 
İçi Sürekli Eğitim Merkezimizde (MİSEM) Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı, Kongre Sekreteri, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, TMMOB temsilcisi, Meslek Odaları 
temsilcilerinden oluşan CBS Kongresi Düzenleme 
Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan`ın 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Çetin Cömert ve Kongre 
Sekreteri Talip Kıran yöneticiliğinde, 
düzenleme kurulu üyelerine bildirilen 
gündem maddelerinin görüşülmesiyle 
devam etti.

Toplantı gündem maddelerinin 
içerisinde yer alan ve geçtiğimiz yıl 
Diyarbakır’da yapılması planlanırken 
ülkemizde yaşanan üzücü gelişmeler 
nedeniyle iptal edilen TMMOB CBS 
Kongresinin yapılacak olan yeni 
yerinin ve zamanının belirlenmesi 
için katılımcıların görüş ve önerileri 

alındı. Düzenleme Kurulu tarafından 
bu konularda çalışma yapması üzere 
sekreteryaya yetki verilerek toplantı 
tamamlandı.

HKMO
Temmuz 2016

Sivas Bölge Temsilciliğine Bağlı Üyelerimizle Buluştuk

HKMO Genel Sekreteri Ayhan 
Erdoğan, Örgütlenme sekreteri Ali 
İpek, HKMO Sivas Bölge Temsilcisi 
Vedat Çırağ, Bölge Temsilciliği YK. 
üyeleri Osman Özbilum, Yrd. Doç 
Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu ve Onur 
Altunay‘ın yanı sıra, Sivas’ta serbest 
harita mühendislik müşavirlik 
bürosu sahibi olarak faaliyet gösteren  
üyelerimiz toplantıda bulundular. 
Toplantıda, Genel Sekreter Ayhan 
Erdoğan ve Örg. Sekreteri Ali İpek; 
Odamızın yeni yazılımları, TKGM ile 
yürütülen protokol çalışmaları, mesleki 
faaliyet denetimi konuları, devam eden 
dava süreçleri ve yeni ortaya çıkan iş 

sahaları hakkında bilgiler verdiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu 
fiyat kırımlarının önüne geçmeye 
yönelik açıklamalarda bulundu ve 
madencilik alanında yeni bir iş sahası 
olarak ortaya çıkan "kapalı mekanlarda 
3B sayısal görüntü oluşturma" konusu 
üzerine bilgilendirme yaptı. Bu konuyla 
ilgili HKMO MİSEM ve Cumhuriyet 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(CÜSEM) işbirliği ile üyelerimize 
yönelik eğitim düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

HKMO Sivas Bölge Temsilcisi Vedat 
Çırağ ile Temsilci Yardımcısı ve aynı 
zamanda MFD. Görevlisi Osman 
Özbilum ve Onur Altunay; mesleki 
denetimler, fatura denetimi, sözleşme 
alımı, fiyat kırımlarının önüne 
geçilmesi ve kadastroda yaşanan 
problemlere yönelik bilgilendirmelerde 
bulundular. 

Üyelerimizle buluşmalarımız diğer 
tüm temsilciliklerimizde de sıklaşarak 
devam edecektir.

29 Temmuz Cumartesi 
günü, HKMO Sivas 
Bölge Temsilciliğine 
bağlı serbest çalışan 
üyelerimizle bir araya 
geldik.
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15. Yaz Eğitim Kampı Yapıldı

Odamızca 2001 yılından bugüne 
her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampımızın on beşincisi, ülkemizin 
çeşitli illerinden gelen, üniversitelerin 
Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik/
Harita Mühendisliği Bölümlerinde 
öğrenim gören 100 öğrenci ile 
HKMO Yöneticileri ve sanat, medya, 
çevre, eğitim, siyaset konularında 
uzman konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleştirildi.

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

Bu etkinlikte ayrıca farklı 
üniversitelerde okuyan ve ileride 
meslektaş olacak harita mühendisi 
adaylarının birbirleriyle tanışmaları, 

birlikte planlama, karar alma, üretim, 
yönetim ve paylaşma sürecini 
yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel 
ve toplumsal gelişmeleri birlikte 
değerlendirmeleri, geleceğe yönelik 
umutlarını diri tutmaları ve yaşamla 
güçlü bir bağ kurmalarına katkı 
verilmesi hedeflenmektedir.

Kampın birinci günü, kamp kayıtları 
ve kamp alanına yerleşimin ardından 
kampın açılışı gerçekleştirildi. 
Ülkemizde yaşanan terör olaylarında 
ve 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşen darbe girişiminde hayatını 
kaybeden yurttaşlarımız için bir 
dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra açılış 
konuşmalarına geçildi.
Açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO 
Öğrenci Birliği Başkanı Ruken Yılmaz, 
HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay 
Yıldırım, HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş ve Odamız TMMOB 
temsilcisi ve aynı zamanda TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten 
yaptı. Ayrıca kampa katılan HKMO 
Ankara Şube Başkanı Recep Vadİ, 
HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Can 
Deniz Akdemir ve FIG 2. Başkanı 
ve HKMO Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Dr. Orhan Ercan 
kısa birer konuşma yaptı.

HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Ruken 
Yılmaz konuşmasına, katılımcılara 
kampa katıldıkları ve katkıları için 
teşekkürlerini ileterek başladı. Kampın, 
öğrenci örgütlülüğü ve mesleki 
örgütlülük için çok büyük öneme sahip 
olduğunu ifade etti. Üniversitelerde 
uygulanan politikalardan dolayı 
öğrencilerin zorluklar yaşadığını 
belirterek bu duruma çözüm 
getirilmesini istedi. Ayrıca öğrenciler 
olarak geomatik ve harita mühendisliği 
isimlerinin tekleştirilmesine ve mezun 
sayısındaki artışın önüne geçilmesine 
ilişkin taleplerini dile getirdi. Gençlere 
inisiyatif verildiğinde yapamayacakları 
hiçbir şeyin olmadığı ifade ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

Odamızın sürekli etkinliklerinden olan, sekretaryası İzmir Şubemizce yürütülen Yaz Eğitim Kampının on 
beşincisi, 25 Ağustos - 2 Eylül 2016 tarihleri arasında "Farkındalık" temasıyla İzmir`in Seferihisar İlçesi 

TEOS Ormancı Tatil Köyü`nde düzenlendi.
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HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay 
Yıldırım, kısaca kamp hakkında 
bilgi verdi. Yıldırım, Odamızın 
sürekli etkinliklerinden olan ve 
İzmir Şubemizce hiçbir kesintiye 
uğratılmadan büyük emeklerle 
düzenlenen yaz eğitim kamplarının 
hedeflenen temel amaçlarının, farklı 
üniversitelerin geomatik/harita 
mühendisliği bölümünde okuyan 
ve kampa katılan öğrencilerine, 
kuruluşundan bu yana 62 yıldır bilim 
ve tekniği esas alarak biriktirdiklerini 
hep ülke ve toplum yararına kullanan 
TMMOB ve bağlı Odalarımızı 
tanıtmak, bununla beraber kamp 
programı çerçevesinde alanında uzman 
konuklar ile birlikte gerek mesleğimiz 
gerek meslek alanımızdaki gelişmeler 
gerekse de sosyal, kültürel ve toplumla 
ilgili birçok konuda daha fazla fikir 
ve bilgi sahibi olmalarına katkı 
sağlamak ve kamp sırasında yapılacak 
atölye çalışmaları ile dayanışmayı 
öne çıkararak birlikte üretebilmeyi 
ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu 
ifade etti. Yıldırım, yöneticiler olarak 
gençlerle birlikte zaman geçirmenin 
keyfini yaşadığını aslında yapılan her 
hazırlık çalışması ve etkinliklerde 
kendilerini geliştirdiklerini ve bu 
imkanı da öğrencilerin kendilerine 
tanıdıklarını ifade ederek 15 Temmuz 
2016 tarihinde yaşanan darbe 
girişiminden bu yana gelişen sürece, 
mesleki ve toplumsal konulara ilişkin 
değerlendirmelerde bulunarak 
konuşmasına devam etti. Yıldırım, 

başta yönetim kurulu olmak üzere 
kampın düzenlenmesinde katkısı olan 
herkese teşekkür ederek Cahit Sıtkı 
Tarancı`nın "Memleket İsterim" isimli 
şiiriyle konuşmasını bitirdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, kampa katılan katılımcılara 
teşekkürlerini ileterek konuşmasına 
başladı. Katılımcıların kamp boyunca 
katkı alıp vermesini kamp bitiminde de 
"İyi ki kampa katılmışım." "İyi ki kampa 
katkı vermişim." dilekleriyle kamptan 
ayrılmasını umut ettiğini belirtti. 
2001 yılından bu yana düzenlenen 
kampların amacına ulaştığını 
düşündüğünü, kamplardan gelen 
öğrencilerin Oda süreçlerinde etkin 
olarak rol aldıklarını ve bu nedenle 
15 yıl önce kurulmuş hayallerin 
yaşama geçtiğini gördüğünü ifade 
ederek kamp fikrini hayata geçirenlere 
teşekkürlerini iletti. Kendi kuşağının 
gelecek nesillere güzel bir Türkiye 
bırakmak istenciyle yola çıktığını ve 

bu istençle TMMOB ve bağlı Odalarda 
yer aldıklarını; fakat kendi kuşağının 
başarılı olamadığını düşündüğünü 
ifade eden Candaş, geçmişte yapılan 
çalışmalara bakılarak daha iyi bir 
yerde olmamız gerektiğini belirtti. 
Ülkemizde yaşanan son gelişmeler 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Candaş, günümüzde 
unutulan laiklik kavramının önemine 
vurgu yaparak laiklik olmadan 
demokrasinin olamayacağını söyledi. 
Candaş konuşmasını FIG hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak bitirdi.

Odamız TMMOB Temsilcisi ve 
TMMOB Yürütme Kurulu üyesi 
Ali Fahri Özten katılımcıları 
selamlayarak kampın başarılı geçmesi 
dileğinde bulundu. “Ülkemizde neler 
yaşanıyor? Neyin farkındalığını 
ortaya çıkarmalıyız?” sorularıyla 
konuşmasına devam eden Özten, 
mühendislerin mühendislik kimliğiyle 
mesleki sorumluluklarını yerine 
getirmesi ve mesleki davranış ilke ve 
kuralları ile meslek etiğini yaşama 
geçirmesi gerektiğini, bunun yanında 
da ülkemizde ve diğer ülkelerde 
yaşananları görmesi gerektiğini, bu 
bağlamda sorumluluklarının olduğunu 
ve bu sorumluluklarını yerine 
getirirken de çok yönlü düşünmesi 
gerektiğini ifade etti. TMMOB`un 
500.000 üyesi, bağlı 24 odası, 215 
şubesi ve hemen hemen tüm illerde 
de İl Koordinasyon Kurullarının 
(İKK) bulunduğu belirterek, TMMOB 
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kampta uyulması gereken kurallar 
açıklandıktan sonra, "Şiir", "Tiyatro", 
"Kısa Film", "Fotoğraf ", "Resim ve 
Karikatür", "Müzik", "Dans", "Toplumcu 
Mühendislik", "Halk oyunları" ve 
"Caps" başlıklarından oluşan atölyeler 
için katılımcı öğrencilerin isimleri 
belirlendi. Akabinde, HKMO Ankara 
Şubemizin sosyal medya üzerinden 
#HaritaMühendislerineKadroİstiyoruz 
başlığıyla başlattığı kampanya için tüm 
öğrencilerle birlikte twitter üzerinden 
destek çalışması yapıldı, twitler atıldı. 
Kamp ateşinin yakılmasıyla ve ateş başı 
sohbetlerle birinci gün tamamlandı.

Sabah sporu ve denizin ardından 
başlayan ikinci günde Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden Psikiyatrist Prof. 
Dr. Selçuk Candansayar tarafından 
söyleşi geçekleştirildi. Söyleşinin 
sonunda katılımcı sayısına göre 
oryantring grupları oluşturuldu. 
Öğle yemeğinin ardından HKMO 17. 
Dönem Genel Başkanı Arif Delikanlı 
yürütücülüğünde DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu`nun ve TMMOB 
Başkanı Emin Koramaz`ın konuşmacı 
olarak yer aldığı "Çalışma Yaşamında 
Örgütlülüğün Önemi" konulu oturum 
gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise 
belirlenen oryantiring gruplarına teorik 
oryantiring eğitimi verildikten sonra, 
oryantring yarışması düzenlendi. 
Atölye çalışmaları ve kamp ateşinin 
ardından kampın ikinci günü başarıyla 
sonlandırıldı.

Kampın üçüncü gününde "Mekansal 
Düşünme ve Nesnelerin İnterneti" 

oturumu İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümünden 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik 
yürütücülüğünde Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Enformatik 
Bölümünden Doç. Dr. Ümit Işıkdağ ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümünden Yrd. 
Doç. Dr. Caner Güney`in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin 
ardından "Kendi Everest`inize 
Tırmanın" konulu oturum Akut 
Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh 
Mahruki`nin katılımı ve 40. ve 41. 
Dönem HKMO Onur Kurulu Üyesi 
Halil Kaynarca`nın yürütücülüğünde 
gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları 
ve voleybol turnuvasının ardından 
akşam yemeğine geçildi. Akşam 
yemeğinin ardından harita mühendisi 
ve yaşam koçu Pelin Narin Tekinsoy 
tarafından "Harita Mühendisinin 
Gözünden Yaşam Koçluğu" söyleşisi 
Öğrenci Birliği Üyesi Berat SARI 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. 
Atölye çalışmaları ve kamp ateşiyle 
üçüncü günün sonuna gelindi.

Kampın dördüncü gününde sabah 
sporu ve kahvaltının ardından "Yerel 
Yönetimler ve Birlikte Çalışabilirlik" 
konulu oturum; HKMO Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü`nün 
yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
İzmir Karabağlar Belediye Başkanı 
Muhittin Selvitopu, Muğla Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve 
İzmir Seferihisar Belediye Başkanı 

ve bağlı Odaların kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, 
gücünü Anayasa`dan aldığını ve 
özerk bir yapısının olduğunu ifade 
etti. TMMOB ve bağlı Odaların, 
mühendislerin, mimarların ve şehir 
plancılarının çalışma alanını belirleme, 
meslektaşların özellikle özel sektörde 
çalışmasına yetki verme, çalışmalarını 
takip ve disipline etme görevlerinin 
yanında ülkemizde, bölgemizde ve 
dünyada yaşanan gelişmelere yönelik 
duyarlı olma, görüşlerini açıklama 
ve bilgilerini toplumla paylaşma 
görevlerinin de bulunduğunu 
söyleyen Özten, toplumun her zaman 
gerçekleri söyleyen TMMOB ve 
bağlı Odalarına ihtiyacı olduğuna 
vurgu yaptı. Ülkemizde yaşanan 
süreçlere ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Özten, TMMOB`un barışı, 
demokrasiyi, insan haklarını ve 
özgürlüğü savunan bir meslek örgütü 
olduğu ifade etti. Özten, TMMOB`da 
kamp işini başlatan ilk odanın Odamız 
olduğunu, diğer Odaların da kamp 
faaliyetlerine başladığını, bu nedenle 
Odamızın iyi bir karar verdiğini ve bu 
kararın TMMOB için iyi bir başlangıç 
olduğunu belirterek, Haziran`daki 
gençler için "O iyi insanlar, o güzel 
atlara binip çekip gittiler." cümlesiyle 
konuşmasını bitirdi.

Akşam yemeği sonrasında, HKMO 
Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, 
HKMO İzmir Şube Başkanı Mustafa 
Kubilay Yıldırım, HKMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Kansu 
ve HKMO Öğrenci Birliği üyelerinin 
yürüttüğü oturumda ise, bugüne 
kadar gerçekleştirilen yaz eğitim 
kamplarından görüntülerin, yaz 
eğitim kampı fikrini üreten ve 1. Yaz 
Eğitim Kampının gerçekleştirilmesini 
sağlayan o dönemki HKMO Genel 
Merkez ve İzmir Şube yöneticileriyle 
yapılan röportajların ve yaz eğitim 
kamplarına öğrenci olarak katılıp 
Odamızın çeşitli organlarında görev 
alan üyelerimizin röportajlarının 
yer aldığı video gösterimi yapıldı. 
HKMO İzmir Şube Başkanı tarafından 
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Mustafa Tunç Soyer`in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin 
ardından "HKMO Kamplarından 
Geleceğe Bakış; Geç Farkındalık" 
başlıklı oturum HKMO Genel Merkez 
Örgütlenme Sekreteri Ali İpek 
yürütücülüğünde; kamuda çalışan ve 
HKMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Cavit Ant, özel sekörde ücretli 
olarak çalışan ve HKMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mert 
Özdağ,  serbest çalışan ve HKMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi 
Özhan Kaynarca, şu an işsiz olan ve 
HKMO Genel Merkez Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi Ferah Pırlanta Köksal 
ve kamuda taşeron olarak çalışan 
ve HKMO İstanbul Şube 2. Başkanı 
olan Simge Topçu`nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve 
futbol turnuvasıyla dördüncü günün 
sonuna gelindi. 

Kampın beşinci gününde kahvaltıdan 
önce "İHA Uygulamaları" teknik 
sunumu gerçekleştirildi. HKMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Özhan Kaynarca tarafından insansız 
hava araçlarıyla ilgili teorik bilgi 
verildikten sonra katılımcılarla 
oluşturulan HKMO yazısının hava 
fotoğrafı çekildi. Kahvaltıdan sonra 
"Toplumsal Mücadelenin Kentsel İzleri 
ve TMMOB" konulu oturum TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Melih Yalçın yürütücülüğünde, Şehir 
Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı 
Özlem Şenyol Kocaer ve Çevre 
Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı 

Emine Helil İnay Kınay tarafından 
gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin 
ardından Bilgi Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Ekonomi Bölümünden 
Prof. Dr. Burhan Şenatalar tarafından 
"Demokraside Vatandaş Farkındalığı 
ve Yeni Anayasa" başlıklı söyleşi 
gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve 
futbol turnuvalarına devam edildi. 
Akşam yemeğinin ardından FIG 2. 
Başkanı ve aynı zamanda HKMO Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Orhan 
Ercan tarafından "`FIG 2018 İstanbul 
Kongresine Doğru" başlıklı söyleşi 
gerçekleştirildi. 

Dr. Ercan, FIG ve 2018 yılında 
İstanbul`da gerçekleştirilecek olan FIG 
Kongresi hakkında bilgilendirmelerde 
bulunarak, FIG konusunda farkındalık 
yarattı. Kamp ateşinin ardından beşinci 
günün sonuna gelindi.

Kampın altıncı günü "Mesleki ve 
Kamusal Mücadelede HKMO" 
oturumuyla başladı. Yöneticiliğini 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş`ın yaptığı oturuma, HKMO 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal 
Temeller Komisyonu Başkanı Namık 
Gazioğlu, Gazi Üniversitesi İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz 
Konukman ve HKMO Danışmanı 
ve Emekli Danıştay Hakimi Hüseyin 
Özgün konuşmacı olarak katıldı. 
Öğle yemeğinin ardından "Sinema 
ve Tiyatronun Toplumdaki Yeri" 
söyleşisi Türk sinema ve dizi film 

oyuncusu Settar Tanrıöğen tarafından 
gerçekleştirildi. Daha çok katılımcılarla 
karşılıklı soru cevap şeklinde 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Akşam yemeğinden hemen önce 
tüm öğrencilerin katıldığı ve farklı 
üniversitelerden karma grupların 
yarıştığı bilgi yarışması düzenlendi. 
Mesleki ve genel kültür sorularının 
sorulduğu bilgi yarışmasında kıran 
kırana bir mücadele gerçekleşti ve 4 
grup finale kaldı. Akşam yemeğinin 
ardından Türkiye`nin tiyatrosu 
bulunan ilk ve tek köyü olan Bademler 
Köyü`nde Athol Fugard`ın yazdığı 
Melisa İclal Gürmen`in yönettiği "Ada" 
adlı oyun izlendi.

Kampın yedinci günü "Farkındalık 
Yaratmanın Bir Aracı Olarak Mizah" 
oturumuyla başladı. Yürütücülüğünü 
15. Yaz Eğitim Kampı Yürütme Kurulu 
Üyesi Oğulcan Cengiz`in yaptığı 
oturuma konuşmacı olarak Nedir 
TV`den video içerik uzmanı Billur 
Bolu ve BKM Mutfak`tan tiyatro ve 
dizi oyuncusu Emre Canpolat katıldı. 
Öğle yemeğinin ardından  "Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Atölyesi" HKMO 
Öğrenci Birliği Üyesi Ayça Ateş 
yürütücülüğünde Sosyolog Yelda Şimşir 
ve Psikolog Duygu Öz`ün katılımıyla 
gerçekleştirildi. Akabinde, bilgi 
yarışmasında finale kalan 4 grup için 2. 
tur bilgi yarışması düzenlendi. Atölye 
çalışmaları, futbol turnuvasının final 
maçı ve kamp ateşiyle gün tamamlandı.

Kampın sekizinci gününde "HKMO 
Öğrenci Örgütlülüğü, Öğrenci 
Sorunları ve Kamp Değerlendirmesi" 
forumu HKMO Öğrenci Birliği 
Başkanı Ruken Yılmaz ve HKMO 
Öğrenci Birliği Üyesi Mehmet Ali 
Bozkuş tarafından gerçekleştirildi. 
Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla 
gerçekleşen forumda, kamp 
değerlendirmesi, kampa ilişkin 
düşünce ve önerilerin paylaşılması, 
gelecek kamplarda yapılması veya 
yapılmamasının iyi olacağı düşünülen 
konular tartışıldı. Öğrencilerin 
tercihlerine göre seçerek katıldıkları 
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atölyelerde, akşam sergileyecekleri 
performansları için atölye çalışmaları 
gün boyu devam etti.

Kampın veda yemeğinin ardından, 
"Şiir", "Tiyatro", "Kısa Film", "Resim 
ve Karikatür", "Caps", "Fotoğraf ", 
"Müzik", "Dans" ve "Toplumcu 
Mühendislik" atölyesinde yer 
katılımcılar çalışmalarını ve 
yeteneklerini sergiledi. Gecede Billur 
Bolu ve Emre Canpolat`ın katkılarıyla 
hazırlanan kısa film gösterimleri ve 

TMMOB 44. Dönem 1. Danışma 
Kurulu toplantısı 24 Eylül 2016 
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz`ın açış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda, ülke gündemi ve 
TMMOB çalışmaları değerlendirildi. 
Danışma Kurulu toplantısına 346 kişi 
katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, açış konuşmasında 
15 Temmuz darbe girişimi, OHAL, 
cadı avına dönüşen görevden almalar 
konularına değindi. TMMOB`nin 
çalışma programıyla belirlenen 
mücadele alanları konusunda da bilgi 
veren Koramaz, TMMOB`nin Emek 
ve Demokrasi Güçbirliği`nden ayrılma 
gerekçelerini de anlattı.

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 
da toplantıda bir konuşma yaptı. 
Sayın Candaş`ın konuşması özetle 
şöyledir: "Değerli katılımcılar, beni 
tanıyan herkes bilir ki; her toplantıya 
hazırlıklı katılmaya çalışırım. Bunun 
üç temel nedeni var. Birincisi, kendime 
saygım var; ikincisi, temsil ettiğim 
kurumuma saygım var; üçüncüsü de 
hitap ettiğim kitleye saygım var. İşte 
bu nedenle, bu toplantıya hazırlıklı 
katıldım, 7 dakikada takdim edilecek 
dört sayfalık bir metin hazırladım. 
Ancak, bu toplantıda hazırlandığım bu 
metin üzerinden konuşma yapmama 
kararı aldım. Çünkü: Benden önceki 
konuşmacıların değindikleri konulara 
baktığımda, toplantının gündeminin 
esastan uzaklaştığı, TMMOB`nin Emek 
ve Demokrasi için Güçbirliği`nden 
ayrılma kararının tartışılması üzerine 
odaklandığını anlıyorum. Bu nedenle, 
bu toplantıda bir kaç teşekkür yapıp, 

sonra da odaklanılan gündeme ilişkin 
görüşlerimi paylaşıp konuşmamı 
tamamlayacağım.

Öncelikle, 15 Temmuz darbe 
girişiminin hemen ertesi günü, daha 
helikopterler havada, tanklar sokaklarda 
iken, toplanabilen ve darbe karşıtı 
açıklama yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarımın tamamını 
kutlamak istiyorum.

Yine, 15 Temmuz darbe girişimine 
dayanılarak Türkiye`nin girdiği OHAL 
sürecinde, 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanlığı 
görevinde bulunmuş ve halen İstanbul 
Şubemizin 24. Dönem Yönetim Kurulu 
yedek üyeliği görevini yürütmekte 
olan Nail Güler arkadaşımız başta 
olmak üzere, Trabzon Şube Başkanımız 
gibi Odacılığı tarafımızca bilinen 
Odamız üyelerinden görevinden 

kamptan fotoğraflarla slayt gösterileri 
yapıldı. Oryantring, bilgi yarışması 
ve spor turnuvalarında dereceye 
girenler ödüllerini aldılar. Ayrıca 
tüm katılımcılara İzmir Şubemizce 
düzenlenen katılım belgeleri verildi.

Yaz eğitim kampına katılanlar kamp 
boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve 
toplumsal konulardaki oturumlarla, 
yarışmalarla ve atölye çalışmalarıyla 
anlamlı ve bir o kadar da değerli bir 
süreç yaşama fırsatı yakaladılar.

Kampın son gününde tüm 
katılımcılarla ilerleyen dönemlerde 
görüşmek üzere vedalaşıldı.

Yaz eğitim kamplarının geçmişten 
bu güne mesleki birlikteliğimize, 
oda-öğrenci ilişlilerine, odamıza, 
mesleğimize, farklı üniversitelerdeki 
öğrenci meslektaşlarımızın 
kaynaşmasına ve onların sosyal ve 
kültürel anlamda zenginleşmesine 
önemli katkıları olmuştur. 15. 
Yaz Eğitim Kampıyla birlikte bu 
gelenek artarak sürmüştür. 15. Yaz 
Eğitim Kampının hazırlanması 
ve hayata geçirilmesinde özverili 
ve yoğun çalışmalarından dolayı 
İzmir Şube Yönetim Kurulundaki 
sevgili arkadaşlarımıza, İzmir 
Şube çalışanlarına, Kamp Yürütme 
Kuruluna, ve HKMO Öğrenci Birliğine 
bir kez daha sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Başarılı 
bir etkinliğin mutluluğunu ve keyfini 
tüm üyelerimizle paylaşıyoruz.

TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık
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uzaklaştırılanlar olmuştur. Bu bağlamda 
yürüttüğümüz girişimlere başta 
TMMOB Başkanımız Emin Koramaz 
olmak üzere TMMOB yönetiminden 
aldığımız destek için de kendilerine 
teşekkür ediyorum.

Ayrıca, Atataürkçü`lüğü ile kendini öne 
çıkartan, devrimciliği, mücadeleciliği, 
sanatçılığı üyelerimizin çoğunluğunca 
bilinen ve takdir edilen Tarık Akan 
için TMMOB web sayfasında yazılan 
yazı için de tüm yönetim kurulu 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Bir konuya daha değinerek asıl 
konuşmama geçmek istiyorum: 
Odamızın Ankara Şubesi eski başkanı 
ve yönetim kurulu üyesi, 42. ve 43. 
Dönem Denetleme Kurulu Üyesi, 
Genel Merkez, Ankara Şube ve 
İstanbul Şubelerimiz başta olmak 
üzere Odamızın hemen her organında 
temsilci, komisyon üyesi, kurul üyesi 
olarak aktif görevler almış, TMMOB 
delegeliği yapmış, sadece bir Odacı 
olmanın ötesinde bir teorisyen, benim 
için bir ağabey, yoldaş, dost ve büyük 
bir aydın insan olan, aynı zamanda 
akrabam da olan Cemil Candaş`ı, Şişli 
Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaparken 
ranta karşı mücadelesi nedeniyle 
katletmişlerdir. Hepinizin huzurunda 
onu katledenleri kınıyor, bunun peşini 

bırakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. 
Bu süreçte başta TMMOB olmak üzere 
tüm Odalarımızdan destek istediğimizi 
belirtmek istiyorum.

Odaklanılan gündeme ilişkin ise 
şunları söylemek istiyorum. TMMOB 
önemli bir kurumdur. Hem bizler için, 
hem de ülkemiz için. Bu kurumun 
misyonu da bellidir. Bu kurum aynı 
zamanda Anayasamıza göre niteliği 
kamu kurumu olarak belirlenmiştir. 
TMMOB ülkemizin duyarlı, emekçi, 
eğitimli, aydın tüm kesimlerince saygı 
duyulan güzide bir kurumdur. Bu 
kurum misyonuna uygun birliktelikler 
elbette yapacaktır. Bu birliktelikler 
ilkeli ve nitelikli birliktelikler olmak 
zorundadır. Aksi haldeki birliktelikler 
güzide kurumumuza zarar verir ki, 
böyle bir sonuç hepimizi üzer. Hep 
söyledim bir kez daha söylüyorum, 
akıllı olmak zorundayız, heyecanlı 

hamleler yapmamalıyız, bu dönem 
TMMOB`ye ülkenin gereksinimi 
her zamankinden daha fazladır. İşte 
bu nedenle Birliğimize ve tabii ki 
Odalarımıza her zamankinden daha 
fazla saldırı olacaktır. Bu bir tahmin 
değil, birçoğunuzun yaptığı gibi bir 
tespittir. TMMOB ve bileşeni Odaların 
kamu adına siyasal iktidar üzerindeki 
kamusal denetimi engellenmek 
istenecek. Öncelikle, denetim adı 
altında, odaların etkisizleştirilmesi, 
itibarsızlaştırılması, susturulması 
sağlanmak istenecek. Akabinde, siyasal 
iktidarın uzantısı ve belki de arka 
bahçesi olacak yancı, yağcı ve yandaş 
meslek örgütleri yaratılmak istenecek. 
Bizler de buna engel olmak için her 
zaman yaptığımız gibi bu dönem 
de mücadele edeceğiz. Bu süreçte 
elbette başka örgütlerle birlikteliğimiz 
olacak. Ama bu birliktelik yukarıda 
da söylediğim gibi ilkeli ve nitelikli 
birliktelikler olursa olacak.

Sonuç olarak, sayın başkan Koramaz`ın 
konuşmalarından çıkarımlarım üzerine 
söylüyorum: Güçbirliği birlikteliğimizde 
nitelik ve ilkesel sorunların 
olduğunu anlıyorum. Bu nedenle de, 
TMMOB`nin Emek ve Demokrasi için 
Güçbirliği`nden ayrılma kararını bu 
kapsamda değerlendiriyor, önemsiyor, 
doğru buluyor ve destekliyorum.

Yeni dönemde hepimize başarılar 
diliyor, ülkemizin menfaatleri için 
mücadeleye devam diyor, beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum."    

HKMO
Eylül 2016
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Cemil Candaş'ı Sonsuzluğa Uğurladık

Odamızın Ankara Şubesi Eski
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi,
42. ve 43. Dönem Denetleme Kurulu
Üyesi, Genel Merkez, Ankara Şube
ve İstanbul Şubelerimiz başta olmak
üzere Odamızın hemen her 
organında temsilci, komisyon üyesi, 
kurul üyesi olarak aktif görevler 
almış, sadece bir odacı olmanın 
ötesinde bir teorisyen, ağabey, 
yoldaş, dost ve büyük bir aydın 
insan Cemil Candaş`ı, son görev 
yeri olan İstanbul Şişli Belediye 
Başkanlığı İmar ve Planlamadan 
Sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı 
makamında 18.07.2016 günü saat 
15.30 civarında uğradığı alçakça 
silahlı saldırı nedeniyle 19.07.2016 
saat 17:30 civarında beyin ölümü 
sonucu kaybettik.

Cemil Candaş için ilk tören 
20.07.2016 Çarşamba günü saat 
16:00`da görev yaptığı Şişli Belediye 
Binası önünde düzenlendi.

Törene Şişli Belediye Başkanı Hayri
İnönü, Cemil Candaş`ın ailesi,
yakınları, Odamız Genel Merkez
ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, meslektaşları ve Şişli 
Belediyesi çalışanlarının da 
aralarında olduğu çok sayıda kişi 
katılım sağladı. Cemil Candaş için 
yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun 
ardından ailesi adına konuşan 
Cemil Candaş`ın kardeşi Nedim 
Candaş, törene katılanlara teşekkür 
ederek, çok büyük bir üzüntü içinde 
olduklarını, kardeşinin yolsuzluk ve 
ranta karşı savaştığını, yerine görev 

alacak kişinin de aynı idealist yolda 
çalışmasını dilediklerini söyledi.

Odamız II. Başkanı Turğay Erkan
konuşmasında, Cemil Candaş`ın 
hayatı boyunca doğruluktan, 
dürüstlükten ve ilkelerinden 
taviz vermeyen onurlu duruşuna 
vurgu yaparken, defalarca tehdit 
edilmesi ve koruma talebine rağmen 
gerekli önlemlerin alınmadığını, 
Cemil Candaş`a bu alçak saldırıyı 
gerçekleştirenlerin sadece figüran 
olduğunu, azmettiricilerin ise Şişli`de 
yağma, talan ve çıkar ilişkileri ile yerel 
yönetim anlayışını yozlaştıran karanlık 
odaklar olduğunu, bu karanlık 
odaklar ile mücadele edeceklerini 
ve sorumluların ortaya çıkması için 
gerekeni yapacaklarını söyledi. Ailesi, 
yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı 
diledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, 
Odamız temsilcisi Ali Fahri Özten 
ise, Cemil Candaş`ın mühendisliği 
ve mesleğini rantçılara değil halkın 
ve toplumun yararına sunduğunu, 
fakat ne yazık ki Cemil Candaş`ın 
korunamadığını, onu katleden 
karanlık güçlerin ve çetelerin kendi 
karanlıklarında boğulacaklarını,
bu ülkede aydın, ilerici ve devrimci
olmanın zor olduğunu; fakat Cemil
Candaş`ın bunu başardığını belirtti.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü
yaptığı konuşmada, en yakın 
yardımcısı, arkadaşı, yoldaşı Cemil
Candaş`ın kahpe bir saldırıda 
katledildiğini, çok üzgün, kızgın ve
öfkeli olduğunu, Cemil Candaş`ın
Şişli`de öteden beri alışıla gelen çürük,
zehirli ama bazılarının pek övündüğü
bir modele karşı, dik durduğu için
şehit düştüğünü, bunu yapan hainlerin
en ağır cezayı alması için hukukun
verdiği her olanağı kullanacağını,
bu davanın temiz toplum isteyen,

emniyet güçlerinden basına kadar
herkesin peşini bırakmaması gereken
bir dava olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Cemil
Candaş`ın cenazesi defnedilmek
üzere Trabzon`a uğurlandı. Trabzon
Beşikdüzü`nde 21.07.2016 Perşembe
günü ikindi namazının ardından
yapılan törene ise, başta ailesi ve
yakınları, İstanbul Şişli Belediye
Başkanı ve çalışma arkadaşları,
Odamızın Genel Merkez ve
Şube yönetimlerinden üyeler,
meslektaşlarımız ve yerel halk 
katıldı. Candaş, büyük bir kalabalık
ile son yolculuğuna uğurlanarak
Beşikdüzü Bayırköyü Mahallesi Aile
Mezarlığında toprağa verildi.

Cemil Candaş’ın hayatı boyunca 
doğruluktan, dürüstlükten ve 
ilkelerinden taviz vermeyen onurlu 
duruşu, onun bu korkunç sona 
kurban gitmesine neden olmuştur. 
Eline silah alan her "cahil" kendini 
bilmezin ortalıkta serbestçe 
dolaşması yüzünden, görevini 
onuruyla yapmaya çalışan bütün 
"okumuş" Cemil Candaşların hedef 
yapıldığını haykırıyor, ailesine, 
sevenlerine tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı diliyor, anısını ve ismini 
sonsuza kadar yaşatacağımıza, 
bıraktığı onurlu duruşa sahip 
olacağımıza söz veriyor ve olayın 
sorumlularının bir an önce 
bulunarak adalete teslim edilmesini 
istiyoruz.

HKMO
Temmuz 2016
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18 Temmuz 2016`da makamında 
uğradığı silahlı saldırı sonucunda 
hayatını kaybeden Şişli Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Cemil Candaş`ın 
adının verildiği Cemil Candaş Kent 
Kültür Merkezi`nin açılışı Cemil 
Candaş`ın doğum gününde Şişli 
Belediyesi tarafından düzenlenen bir 
törenle, ailesi, meslektaşları,  dostları ve 
sevenlerinin katılımı ile yapıldı.

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi, 
Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü, 
HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş, 2. Başkanımız Turğay Erkan, 
Genel Sekreterimiz Ayhan Erdoğan, 
Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa 
Erdoğan, HKMO Onur Kurulu üyeleri 
Hasan Zengin, Mehmet Yıldırım, 
TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Ali 
Fahri Özten, TMMOB Denetleme 
Kurulu üyesi A. Ülkü Karaalioğlu, 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Alişan Çalçalı, Yönetim 
kurulu üyeleri, Oda personeli, Odamız 
üyesi meslektaşlar, Sivil Toplum ve 
Sendikaların yönetici ve temsilcileri, 
Şişli Belediyesi çalışanları, Cemil 
Candaş`ın akrabaları ve sevenlerinden 
oluşan büyük bir kalabalık ile tarihi bir 

gün yaşanarak açıldı.

Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerinde 
bulunan Cemil Candaş Kent Kültür 
Merkezinde yapılan törende ilk olarak 
Cemil Candaş`ın hayatını anlatan 
belgesel gösterildi, ailesi ve dostları 
tarafından hatıraları anlatıldı, daha 
sonra açılış konuşmalarına geçildi ve 
ilk konuşmayı yapan Şişli Belediye 
Başkanı Hayri İnönü, "Hayat bizi 
sınavlardan geçiriyor, mücadeleye 
itiyor ve bedeller ödetiyor. Cemil`in 
kaybı benim hayatımda çok acı 
ve büyük bir bedeldir. Ama şunu 
biliyorum; onu katleden karanlık ruhlu 
talancılar, Cemil`in umutla, şevkle 
emek verdiği temiz dünya hayalini yok 
edemeyecekler. Adını ve mücadelesini 
Şişli`de yaşatmaya devam edeceğim. 
Bugün adını verdiğimiz Cemil Candaş 
Kent Kültür Merkezi`yle Cemil`in 
anısını yaşatacağız" dedi. Daha sonra 
Cemil Candaş`ın kızı Ezgi Candaş, 
"Size bir hikaye anlatacağım, eğer 
başarabilirsem, bitirebilirsem içerisinde 
bir yerinde her birinizin olduğu bir 
hikaye, babam ölmeseydi ona dair neler 
hayal ettiğimi anlatacağım" diyerek 18 
Temmuz sonrasında Cemil Candaş`lı 

bir yaşamın hayalini göz yaşları ile 
anlattı bütün dinleyicilere. 

Ezgi Candaş`ın duygu yüklü 
konuşması salon üzerinde büyük 
bir duygu yoğunlaşmasına neden 
oldu ve neredeyse herkesi ağlattı. 
Gecede ağabeyi Cemal Candaş, yakın 
arkadaşı Doğan Kamil Aksoy ile 
Beşikdüzü Lisesinden Öğretmeni de 
birer konuşma yaparak, bu sürecin 
takipçisi olunması gerektiğinin ve 
gerçek suçlular yakalanana kadar bu 
işin peşinin bırakılmaması gerektiğinin 
altını çizdiler. Daha sonra Karadenizli 
sanatçı İbrahim Can, hemşerisi Cemil 
Candaş`ın sevdiği şarkıları seslendirdi. 

HKMO Genel Başkanımız sayın 
Ertuğrul Candaş`ın törende yaptığı 
konuşma metni linktedir.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/
ekler/44af953114ef96a_ek.pdf

Şişli Belediye Başkan yardımcısıyken makamında vurularak katledilen harita mühendisi Cemil Candaş`ın 
adı Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezine verildi.

Cemil Candaş’ın Adı Son Görev Yeri Olan İstanbul - Şişli’de Yaşayacak
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Odamızla ilgili yeni gelişmeler 
ve Mesleki Faaliyet Denetimi 
uygulamalarına ilişkin Ankara 
Şubemize bağlı temsilcilere yönelik 
gerçekleştirilen etkinliğin açılış 
konuşmasını Şube Başkanı Recep 
Vadı yaptı. Daha sonra söz alan Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, genel 
gündem hakkında bilgilendirme yaptı. 

Etkinlikte ayrıca HKMO Ankara 
Şube Mesleki Denetim ve Birim Fiyat 
Komisyonu Başkanı Cengiz Dağdelen 
birim fiyat, asgari ücret uygulamaları 
hakkında ve Oda Müdürümüz Timur 
Bilinç Batur, son mesleki çalışmalar, 
yeni TİP sözleşmelerin kullanıma 
açılması konusunda eğitim düzeyinde 
bilgilendirmede bulundular.

Başarılı ve verimli geçen etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen  Ankara 
Şubemizin yönetici ve çalışanlarına, 
katılımları ile etkinliğin amacına 
ulaşmasında pay sahibi olan değerli 
temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

HKMO Ankara Şubemizin 
yürütücülüğünde 1 Ekim 2016 
tarihinde Büyük Anadolu 
Otel‘de düzenlenen 1. Temsilciler 
Toplantısı‘na katıldık.

HKMO Ankara Şubemizin 12. Dönem 1. Temsilciler Toplantısına Katıldık

HKMO
Ekim 2016

Antalya Şubemize Bağlı Temsilciler Toplantısına ve Genç Mühendisler 
Buluşmasına Katıldık

Toplantıya şube yönetim kurulu 
üyeleri ve il-ilçe temsilcilerinin 
yanı sıra HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu adına Genel Sayman 
Yeliz Karaarslan ve Örgütlenme 
Sekreteri Ali İpek  katıldı. 
Toplantıda; mesleki denetimlerde 
yaşanan problemler, güncellenen 
ve yakında yürürlüğe girecek olan 
Yapı Aplikasyon Proje uygulama 
ve Fenni Mesuliyet üstlenilmesi 
şartnamesi, uygulamadaki farklılıklar, 
temsilciliklerimizde yaşanan sorunlar 
ve birim fiyatlar tartışılarak şube 
başkanı Ufuk Aydın tarafından 
oda ve şube çalışmaları hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, 
yeni yürürlüğe girecek olan HKMO 

BİS tip sözleşme arayüzü, birim 
fiyatların sözleşmelere otomatik 
yansıtılması, LİHKAB-SHKMMB 
sorunları, TKGM ile yapılmakta 
olan protokol çalışmaları, mesleki 
çıkarlarımızı korumaya yönelik 
odamızın açtığı davalara dair Ali İpek 
ve Yeliz Karaarslan tarafından güncel 
bilgiler paylaşıldı. 2 Ekim Pazar 
günü, Antalya şubemize kayıtlı genç 
mühendislerle kahvaltıda buluşuldu. 
Kahvaltı sonrası şubemizin toplantı 
salonunda genç meslektaşlarla bir 
toplantı gerçekleştirildi. Antalya 
Şube 2. Başkanı Okan Hançer 
tarafından Gayrimenkul Değerleme 
ile ilgili, Akdeniz Üniv.Öğretim üyesi 
meslektaşımız Yrd. Doç.Dr. Nusret 

Demir tarafından da mesleğimizde 
yeni eğilimler ve uygulamalar ile 
ilgili sunumlar gerçekleştirilerek 
genç meslektaşlarımızın gelecek 
planlamalarına katkı verilmeye 
çalışıldı. Genç mühendislerin 
sorunları tartışıldı ve çözüm 
yolları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

HKMO Antalya Şubemizin ev sahipliğinde, Antalya 
şubemize bağlı il ve ilçe temsilcilerimizle 1 Ekim 2016 
Cumartesi günü 13. Dönem 1. Temsilciler toplantısı 
yapıldı.
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Toplantıda, karşılıklı 
bilgilendirmelerden sonra, ağırlıklı 
olarak önümüzdeki etkinlikler, Oda-
Şube ilişkileri, kurumsal işleyiş gibi 
konular üzerinde görüşmeler yapılmış, 
çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
Oldukça yararlı ve verimli geçen 
toplantı sonrasında iyi dilek ve 
temennilerin ardından toplantı 
sonlandırılmıştır. Konya Şubemizin 
bizlere göstermiş olduğu ilgi ve 
alaka nedeniyle Konya Şubemiz 
Yönetim Kurulu`nda görev alan tüm 
arkadaşlarımıza ve personelimize 
teşekkür ediyoruz. 

HKMO Genel Merkez ve Konya Şube Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı 
Konya Şubede Yapıldı

15 Ekim 2016 tarihinde Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuz ile Konya Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyeleri, Konya Şubemizin ev sahipliğinde ortak 
yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

HKMO
Ekim 2016

22 Ekim 2016 Cumartesi günü Diyarbakır Şubemiz 
tarafından İmar Uygulamaları süreçleri (3194 sayılı İmar 
kanunun 18. madde uygulaması), uygulamada yaşanan 
güncel sıkıntılar - çözüm önerileri, Kentsel Dönüşüme Bakış 
ve Mesleğimiz ile bağlantıları konularında bilgilendirme 
ve değerlendirmeleri de içeren Prof. Dr. Erol Köktürk‘ün 
konuşmacı olarak katıldığı İmar Uygulamaları Ve Kentsel 
Dönüşüm Paneli‘ne Genel Merkezimizi temsilen 2. Başkan 
Turğay Erkan katıldı. 

Etkinliği düzenleyen Diyarbakır Şubemize ve katılımcılara 
teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır Şubemizin Düzenlediği İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm 
Paneline Katıldık
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HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Kasım 2016

HKMO
Ekim 2016

Çukurova Üniversitesi Mithat 
Özsan Amfisi`nde gerçekleşen ve 
birçok akademisyen ile öğrencilerin 
katıldığı sempozyum saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından İstiklal 
Marşı`nın okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmalarını sırasıyla 
Sempozyum Eş Başkanları Prof. Dr. 
Süha Berberoğlu ile Prof. Dr. Derya 
Maktav, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Levent Özmüş ve Çukurova 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İ. Halil Elekcioğlu yaptı.
 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Özmüş‘ün açılış konuşması linkte yer 
almaktadır.

Açılış konuşmalarının ardından 
Sempozyumda, Türkiye genelinde 
ve Çukurova Üniversitesi`nde 
Uzaktan Algılama alanında akademik 
çalışmalara öncülük eden, geçtiğimiz 

yıl vefat eden Prof. Dr. Ural Dinç için 
de bir anma töreni gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Sanatçıları 
tarafından düzenlenen mini 
konserin ardından sempozyumun 
ilk konukları Politecnico Di Milano 
Üniversitesi`nden Prof. Dr. Maria 
Antonia Brovelli, Prof. Dr. Ralf Bill 
sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyum 
açılışı Mithat Özsan Amfisi önünde 
katılımcıların anı fotoğrafı çekilmesiyle 
devam etti. Sempozyum boyunca, "İHA 
Uygulamaları", "Zamansal Değişim", 
"CBS Uygulamaları - Öğrenci 
Oturumu", "LİDAR Uygulamaları", 
"Meteoroloji Uygulamaları", "3 Boyutlu 
Modelleme - Öğrenci Oturumu", 
"Fotogrametri Uygulamaları", "Tarım 
Uygulamaları", "İHA Uygulamaları - 
Öğrenci Oturumu", "CBS Uygulamaları 
- 1", "Hidroloji Uygulamaları", "Sayısal 
Görüntü İşleme - Öğrenci Oturumu 

(1)", "Sayısal Görüntü İşleme", "CBS 
Uygulamaları - 2", "Çevresel İzleme 
- Öğrenci Oturumu", "Şehircilik 
Uygulamaları - 1", "Çevresel İzleme 
- 1", "Uzaktan Algılama ve CBS 
Entegrasyonu - Öğrenci Oturumu", 
"Hiperspektral Uygulamaları", "WEB - 
Tabanlı Uygulamalar", "Sayısal Görüntü 
İşleme -Öğrenci Oturumu (2)", 
"Sayısal Görüntü İşleme - 2", "Çevresel 
İzleme - 2", "Uzaktan Algılama ve 
Çevre Uygulamaları", "Şehircilik 
Uygulamaları - 2", "Konumsal Analiz 
Teknikleri" ve "Risk ve Afet Yönetimi" 
konu başlıklarında 27 teknik oturum, 
"Yerli Uzaktan Algılama Uydularımız" 
paneli ve poster sunumları 
gerçekleştirilmiştir.

Link: http://www.hkmo.org.tr/
resimler/ekler/9be39ec7a7e8083_
ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

İlki 2006 yılında düzenlenen ve bu yıl 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde 
altıncısı gerçekleşen "Uzaktan Algılama 
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu" 
Türkiye`nin 74 kurum ve kuruluşundan gelen 
321 katılımcının katkılarıyla 5-7 Ekim 2016 
tarihleri arasında tamamlandı.

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2016) 
Çukurova Üniversitesi'nde Yapıldı
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Temsilcilik sorunlarının, mesleki 
sorunların ve geliştirilen çözüm 
önerilerinin konuşulduğu toplantıya, 
Adana Şube Asıl ve Yedek Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyesi 
Hasan Zengin, Denetleme Kurulu üyesi 
Eray Yıldız, Gaziantep, İskenderun, 
Hatay, Mersin ve Niğde il-ilçe 
temsilcileri, temsilci yardımcıları ve 
mesleki faaliyet denetimi görevlileri 

katıldılar. Genel Merkezimizi temsilen 
Genel Başkan Ertuğrul Candaş, 
Genel Sekreter Ayhan Erdoğan ve 
Örgütlenme Sekreteri Ali İpek katılarak 
Odamızın yürüttüğü çalışmalara 
dair bilgilendirmeler yaptılar. Ayrıca, 
Denetleme Kurulu üyesi Eray Yıldız, 
HKMO-BIS üzerinden hayata geçecek 
olan yeni tip sözleşme sistemi hakkında 
sunum ve canlı uygulamalar yaparak 

katılımcılara eğitim verdi. Son derece 
verimli geçen bu toplantıyı düzenleyen 
Adana Şubemize, toplantıya katılan 
Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine, 
temsilci, temsilci yardımcısı ve mesleki 
faaliyet denetimi görevlileri ile Adana 
Şube çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

22 Ekim 2016 Cumartesi günü Adana 
Şubemizce, şube etkinlik alanında yer 
alan temsilciler, temsilci yardımcıları 
ve mesleki faaliyet denetimi 
görevlilerinin katılımıyla temsilciler 
toplantısı düzenlendi.

Adana Şubemizde Düzenlenen Temsilciler Toplantısına Katıldık

Konya Şubemizin Düzenlediği Pazar Kahvaltısında Üyelerimizle Buluştuk

23 Ekim 2016 Pazar günü Konya Şubemiz tarafından, Konya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerimiz ve ailelerinin 
katılımlarıyla düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğine Odamızı temsilen Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Genel Sekreter 
Ayhan Erdoğan ve Örgütlenme Sekreteri Ali İpek katıldılar. Yaklaşık 650 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Konya Şube 
Başkanı Doç. Dr. Fatih İşcan, Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş ve Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız birer konuşma yaptılar.

Bu etkinliği düzenleyerek bizleri bir araya getiren Konya Şubemize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
HKMO

Ekim 2016
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HKMO Öğrenci Birliği Toplantısı Yapıldı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)‘nın 2016 Yılı Bilimsel Çalıştayı Yapıldı

HKMO Öğrenci birliği yıllık olağan toplantısı 20 Ekim Perşembe günü Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü Kültür ve Kongre Merkesinde 
gerçekleştirildi. HKMO Öğrenci Birliği yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra 
Türkiyede Harita Mühendisliği Eğitimi veren üniversitelerimizin HKMO 
öğrenci temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 öğrenci temsilcisi üyemiz 
toplantıda yer aldılar.

HKMO yönetim kurulu üyesi örgütlenme sekreteri Ali İPEK`in odamızın 
kurumsal yapısına, öğrenci birliği yapısına dair bilgilendirme ve öğrenci 
örgütlülüğünün önemine yönelik konuşmasının ardından sırayla öğrenci 
temsilcileri kendi üniversitelerinde yaptıkları çalışmalara ve etkinliklere, 
öğrenci birliği sorunlarına ve çözüm önerilerine dair konuşmalar yaptılar. 
Ardından, mezun olan yürütme kurulu üyelerinin yerlerine görev alacak 
yeni temsilcilere dair öneriler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan 
etkinliklerin konuşulmasıyla toplantı tamamlandı. 

2002`den bu yana yıllık bilimsel 
toplantılar şeklinde düzenlenen Türkiye 
Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)‘nun 
2016 yılı bilimsel çalıştayı "Gravite 
ve Yükseklik Sistemleri / Prof.Dr. 
Rasim Deniz`in Jeodeziye Katkıları"  
temasıyla, 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde 
Davutpaşa Kongre Merkezi‘nde 
düzenlendi.

Başta jeodezi bilimi emekçileri olmak 
üzere farklı kesimlerden pekçok 
kişinin katıldığı çalıştayın ilk günü 
yapılan açılış konuşmalarında sırasıyla 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Uğur Doğan, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası İkinci Başkanı 
Turğay Erkan, Harita Genel Komutanı 
Dr. Müh. Albay Osman Alp, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Bahri Şahin birer konuşma yaptılar. 

Gravite Ölçmeleri ve Global Gravite 
Alanı, Gravite Uydu Misyonları ve 
Jeoit Belirleme Yöntemleri, Gravite ve 
Jeodinamik Uygulamalar, Yükseklik 
Sistemleri ve Düşey Datum, Prof. Dr. 
Rasim Deniz`in Jeodeziye Katkıları 
başlıklarında beş farklı oturumun 
gerçekleştirildiği çalıştayda ayrıca 
poster sunumları gerçekleştirilerek, 
derece alan poster sahiplerine ödülleri 
verildi.

Prof.Dr. Rasim Deniz onuruna 
düzenlenen panele ise Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Harita 
Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı ile HKMO 
İstanbul Şubesi Başkanı Alişan Çalçalı 
katılarak günün anısına kendilerine 
plaket ve hediyelerini takdim ettiler.

Pekçok meslektaşımızın, öğrenci 
arkadaşlarımızın, akademik 
personelin, sektör firmasının ve ilgili 
kurum temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği 
yapan Yıldız Teknik Üniversitesi‘ne, 
etkinliklerin düzenlenmesinde emek 
veren ve katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyoruz.

HKMO
Ekim 2016

HKMO
Ekim 2016
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8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Düzenlendi

Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
sempozyumda ilk gün yapılan açılış 
konuşmalarında sırasıyla Sempozyum 
Eşbaşkanı Prof. Dr. Engin Gülal, 
HKMO Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonu Başkanı Sempozyum Eş 
Başkanı Prof.Dr. Halil Erkaya, YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fatmagül Kılıç Gül, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Harita 
Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 2. 
Başkanı Turğay Erkan, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Galip Cansever birer konuşma yaptılar. 
(HKMO 2. Başkanımız sayın Turğay 
Erkan`ın konuşma metni linktedir.)

Açılış konuşmalarının ardından Doç. 
Dr. Zeki Coşkun‘u tanıtan bir sunum 
ile yapılan anma sonrasında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Yanalak bir anısını 
paylaştı. Eşi Dr. Hilal Yener Coşkun‘a 
günün anısına bir plaket takdim edildi.

Kısa bir ara sonrasında davetli 

konuşmacılardan, HKMO Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Orhan 
Ercan "FIG2018 Türkiye ve Beklentiler" 
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum kapsamında düzenlenen 
Genç Haritacı Bitirme Tezi 
yarışmasında derece alan poster sahibi 
öğrencilere ödül verildi.

Sempozyumda başkanlığını Prof. 
Dr. Turgut Uzel‘in yaptığı Çağrılı 
Bildiriler 1. oturumu,  başkanlığını 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan‘ın yaptığı 
Deformasyon Ölçmeleri  2. oturumu, 
başkanlığını Prof. Dr. Cevat İnal‘ın 
yaptığı Mühendislik Ölçmeleri-1 
3. oturumu, başkanlığını Prof. Dr. 
Haluk Özener‘in yaptığı Mühendislik 
Ölçmeleri-2 4. oturumu, başkanlığını 
Prof. Dr. Mustafa Yanalak‘ın yaptığı 
Hidrografik Ölçmeler 5. oturumu, 
başkanlığını Prof. Dr. Doç. Dr. Yunus 
Kalkan‘ın yaptığı Jeodezik Metroloji 
6. oturumu, başkanlığını Prof. Dr. 
Mualla Yalçınkaya‘nın yaptığı Jeodezide 
Matematik Modellemeler 7. oturumu, 
başkanlığını Doç. Dr. Hakan Akçın‘ın 

yaptığı GNSS Uygulamaları 8. 
oturumu, başkanlığını Yrd. Doç. Dr. 
Gürsel Hoşbaş‘ın yaptığı Mekansal Veri 
İşleme 9. oturumu, başkanlığını Doç. 
Dr. Hüseyin İnce‘nin yaptığı Kısa Süreli 
Sunumlar 10. oturumu, başkanlığını 
Doç. Dr. Tamer Baybura‘nın yaptığı 
Kısa Süreli Sunumlar 11. oturumu 
ile yürütücülüğünü Prof. Dr. Engin 
Gülal‘ın yaptığı Barajların Emniyeti ve 
Deformasyon Ölçmeleri paneli yapıldı.

Çok sayıda meslektaşımızın, öğrenci 
arkadaşlarımızın, akademik personelin, 
firmanın ve ilgili kurum temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinliğimize ev sahipliği yapan Yıldız 
Teknik Üniversitesi‘ne, etkinliklerin 
düzenlenmesinde emek veren ve katkı 
sağlayan herkese ve katılımcılara 
teşekkür ediyoruz.

Link: http://www.hkmo.org.tr/
resimler/ekler/50ef14f07a8e665_
ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19 Aralık 2015 tarihinde aramızdan ayrılan İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Coşkun anısına, 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev 

sahipliğinde Davutpaşa Kongre Merkezi‘nde düzenlendi.

HKMO
Ekim 2016
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Öncelikle bu röportajı bizimle yapmayı kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz?
İnsanın kendisini anlatması zordur. Ben kısa bir özet 
yapayım, siz sorularınızla eksikleri giderirsiniz. Ben 
Tevfik Ayan, 1944 yılında -kayıtlar başka söylese de- 
Ocak Ayı'nda Çorum'un İlçesi Osmancık'ta doğdum. 
İlkokula da orada başladım. Babamın memur olması 
ve sık yer değiştirmesi nedeniyle ilkokulu Erdek'te 
bitirdim. Ortaokulu da Erdek'te başlayıp, Çorum’un 
ilçesi Sungurlu'da bitirdim. 1958 yazında, ortaokulu 
bitirdikten sonra, babamın bulunduğu yerlerde lise 
bulunmadığı ve başka da seçeneğim olmadığından 
adını söylemeyi bile beceremediğim Tapu Kadastro 
Meslek Lisesi'ne, Ankara'ya gittim. Mesleğe de 
böylece istemlerimden çok, sosyal şartların el verdiği 
doğrultuda yönlendim. 1959 yılı yaz tatilinde ilk 
profesyonel işimi yaptım ve mesleğimden para 
kazandım. Osmancık'ın Tapulama Dairesi'nde Jaloncu 
olarak, yani jalona ve çelik şerit metreye sarılıp para 
kazandım. 1961'de liseyi bitirdikten sonra Erzincan'da 
bir yıl Kadastro Fen Memuru Muavinliği yaptım. 

1962 yılı Ekimi'nde, YTÜ (o zamanlar İstanbul Yüksek 
Teknik Okulu) Harita-Kadastro Bölümü'nde, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden burslu olarak 
öğrenime başladım. 3 yıl 8 ay sonra mezun olarak, 
Söke Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi 
görevini üstlendim. Burada 3 ay gibi kısa bir süre görev 
yaptım. Aynı yıl, 1966 Ekimi'nde yine okulumda ve 
tabii yine burslu olarak, ihtisas öğrenimime başladım. 
Buradan 1967 yılında mezun olduktan sonra Karadeniz 
Ereğlisi'nde Kontrol Mühendisi olarak göreve başladım. 
Buradaki görevim de 9 ay sürdü. Sonrasında 24 ay 
yaptığım askerliğimin, altı ayını Gölcük Yedek Subay 
Okulu'nda, 18 ayını ise, yine İstanbul, Dz. KK Seyir ve 
Hidrografi  Dairesi'nde mesleğimle ilgili bir alanda 
çalışarak ifa ettiğimi söylemek isterim. Askerliğimde, 
deniz haritaları üretiminde görevler aldım. 1970 
Nisan’ında terhisten sonra artık taşraya gitmeden 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde, merkezde 
Fotogrametri Dairesi'nde göreve başladım. Lise 
yıllarından sonra, hayatımda ikinci dönem Ankara 
günlerim başladı. İşte bu dönemde odamıza daha sık 

gider oldum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 
dördüncü hizmet durağımdaki görev sürem de uzun 
sürmedi. Sekiz ay kadar sonra, Ankara'dan ayrıldım 
ve mecburi hizmetimi de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 
devrederek, YTÜ'ye (o zaman İDMMA idi) geçtim. Orada 
Ekrem Ulsoy Hoca'nın ilk iki asistanından biri oldum. 
Burada da bir yıl kalabildim.

1966'da üniversite mezuniyetimden, Almanya’da 
doktora öğrenimine başlayıncaya kadar geçen 
beş yılı aşan süredeki yaşam öykümü yeniden 
okuduğumda, kendime şaşıyorum. Hiçbir yerde 
bir yıldan fazla kalmamışım. Hiç, bir kez yaptığımı 
ikinci kez yapmamışım. Geri dönüş yok. Bilinçli, 
kararlı bir gelecek arayışı sanki. Şimdilerde gelecek 
arayışı olduğunu kabullenebiliyorum ama bilinç 
ve kararlılıktan emin değilim. Deneye deneye 
giderek, arkada seçenek bırakmamışım geleceğimi 
yapılandırırken.

1971 yılı sonunda istifa ederek, yurt dışında doktora 
yapmak üzere yine devlet bursuyla Almanya’nın 
Karlsruhe Kenti'ne gittim. Oradayken, 1972 yılında, 
Osmancık’tan tanıdığım Öğretmen Ayşe Selma Çatal 
ile evlendim. 1976'da ilk kızım Pınar doğdu. Aynı yılın 
Ekimi'nde “Türkiye Bölgesinde Astro-Jeodezik Geoid 
Hesabı” isimli tezimle Dr. İng. unvanı alarak yurda 

döndüm. Döndükten sonra İTÜ’den talep olduğu için, 
artık Yıldız'a değil, İTÜ'ye geçtim. Diğer tarafta kadrolar 
biraz sıkışıktı galiba, bu yüzden İTÜ’ye yöneldim. 1977 
yılı başında İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik (o zamanlar 
Jeodezi - Fotogrametri) Mühendisliği Bölümü’nde 
Dr. Asistan oldum. Burada bir süre çalıştıktan sonra, 
1980'de izinli olarak, araştırmalar yapmak üzere, 
iki yıl süreyle yeniden Karlsruhe Üniversitesi'ne 
gittim ve orada çalıştım. Bu süre içerisinde İTÜ'de 
sunacağım “Jeodezik Ağların Optimizasyonu” isimli 
Doçentlik tezimi hazırlayarak, 1981 yılında Doçent 

unvanı aldım. O zamanlar doçentlik için tez yazılırdı. 
Karlsruhe Üniversitesi geçmişinde Almanya’nın en eski 
Teknik Okulu idi. Birkaç yıl önce yakınlarındaki Atom 
Araştırma Merkezi ile birleşerek Karlsruhe Teknoloji 
Enstitüsü oldu. Aradan geçen zamanla üç kat büyüdü. 
Almanya’nın en seçkin iki Teknoloji Enstitüsü'nden biri 
oldu. İyi ki oraya gitmişim. Macit Erbudak Hocama çok 
şey borçluyum. Beni oraya O yönlendirmişti. Orada 
geçirdiğim 7 mutlu yılın akademik yaşamımda bana 
çok sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulamalıyım. 

1981 yılı Ağustos’unda ikinci kızım Pelin dünyaya 
geldi. 1982 yılında, İTÜ'deki görevime geri döndüm. 
Burada akademik yaşamım sürerken 1987 yılında 
HKMO İstanbul Şube Başkanı oldum.  1988 yılında 
da Profesörlüğe yükseltildim. İTÜ İnşaat Fakültesi, 
Geomatik Mühendisliği Bölümü'ndeki görevim 
süresinde çok sayıda değişik Lisans ve Yüksek Lisans 
dersleri verdim. 14 Yüksek Lisans, 8 doktora tezi 
yönettim. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası projelerde 
görev aldım, bazılarını yönettim. Türkçe ve yabancı 
dillerde yaklaşık 150 yayınım bulunmaktadır. Jeodezi 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevler 
de üstlendim.

2010 yılında yaklaşık 44 yıl hizmet süresiyle 
emekli oldum. İç içe geçmiş, öğrenim ve çalışma 
yaşamım boyunca, ortaokul sonrası yurt içi ve 
yurt dışı öğrenimlerimin tümü devlet burslarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu burslara karşılık, tamamı 
ödenmiş toplam 27 yıl mecburi hizmet üstlendim. 
Öğretirken, bilgilerimi yenilemek ve yeniden 
öğrenmek; prensibim ve alışkanlığım haline 
geldi. Şimdi de öğrenmeyi sürdürüyorum. İnsanın 
ancak öğrenerek, akıl sağlığını koruyabileceğini 
düşünüyorum.

Hocam öncelikle, şunu merak ediyoruz. Yapı taşları 
nasıl oluştu? Yani Tevfik Ayan'ın kişiliği, hayat görüşü, 
yaşamı algılayışı, çocukluk çağları, ilkokul çağlarından 
aklınızda kalan, sizi çok etkileyen hatıralarınızı bizimle 
paylaşırsanız çok mutlu oluruz Hocam.
Kişiliğimin nasıl oluştuğu sorusu benim de üzerinde 
kafa yorduğum bir  konudur. İnsan kişiliği genetik 
özellikleri ve ondan daha çok da sosyal çevre ve eğitim 
ile belirleniyor. Sosyal çevre de, ilk besin kaynağı anne 
ile başlıyor. Önce aileye sonra hısım, akraba ve zaman 
akışı içinde okul ile dışa doğru genişliyor. İnsanın, ömür 

Tevfik AYAN
Kendimi hep Meslek Odamıza bağlı hissettim, daima bir aidiyet 
duygusu taşıdım. Bu bağlılık nereden geliyor derseniz, “Tutku 

derecesine varan meslek sevgimden” geliyor diyebilirim.
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denen zaman kesitindeki değişimi, bireysel evrim, 
yetkinleşme sonucunu getiriyorsa ömür, “insanlaşma 
süreci” adını alır.

Benim özelime gelince; ben altı çocuklu bir ailenin en 
büyük çocuğuyum. Babam Erdek’e tayin olduğunda 8 
yaşındaydım ve iki kardeşim vardı. Bu çevre değişiminin 
üzerimde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Osmancık 
ve Erdek, ikisi de, 5000 nüfuslu iki küçük kasaba, ama 
kültürleri çok farklıydı. O zamanlar seyahat olanakları 
kısıtlıydı. Yerleşim yeri değişimlerine az rastlanırdı. 
Başka bir deyişle kültürlenme daha yavaş işliyordu. 
Yeni çevremde sokakta yaşıtım çocukların oynadıkları 
oyunların hiçbirini bilmiyordum. Hiç kimsenin yardımı 
olmadan hepsini öğrenmeli ve kazanmalıydım. Sokakta 
ve okulda yalnızdım. Her şeyi kendim yapmalıydım. 
Aile dışında da sevilme ihtiyacımı karşılayacak 
sosyal çevremi kurmak için çabalamalıydım. Nitekim 
okulumda başarım, başlangıçta değilse bile, kısa bir 
süre sonra önemli ölçüde artmıştı. Erdek’te 4 yıl kaldık. 
Babam Çorum’un başka bir ilçesi olan Sungurlu’ya 
tayin oldu. Film bir kez daha başa sarıldı. Üç yıl sonra 
Ankara’da Tapu Kadastro Meslek Lisesi, bir kez daha 
yeni çevre. Bu kez yatılı okul ve aile de yok. Sonra, 
Erzincan’da memurluk ve İstanbul’da üniversite 
öğrenimi. Babamın Erdek’e tayini ile başlayan sosyal 
çevre değişimlerinin ilkinin, ondan sonra gelenleri çok 
olumlu etkilediğini düşünüyorum. Dirençli, kaybetmeyi 
yıkım saymayan, umutla yeniden deneyen, başarmayı 
zorlayan yapımın küçüklüğümde başlayan sosyal çevre 
değişimlerinde yaşamış olduğum birikimlerin sonucu 
olduğunu düşünüyorum. 

Kişiliğimin oluşumunda mesleğimin de çok önemli bir 
yeri vardır. Meslek formasyonumuz içine kodlanmış 
yaşam pratiğinde kullanılabilecek çok değerli bilgiler 
vardır. Örneğin, hata kavramı, onu anlamak,  hata ile 
yaşamak, onunla baş etmek gibi. Tolerans kavramını 
haritacıdan daha iyi kim özümseyebilir. Ölçü yinelenir. 
Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Kontrol haritacının 
vazgeçilmezidir. O, doğruluk ve gerçek gibi felsefi 
kavramları sayılarla ifade edebilir. Haritacılar toplu 
yaşamı içselleştirmiş kişilerdir. Ölçme ekip halinde 
yapılır.

Kardeşleriniz ve aile içindeki paylaşımlarınız nasıl gelişti? 
Ailemizde çok derin bir sevgi ortamı vardı. Hiç 
huzursuzluk yaşanmamış bir ailedir diyebilirim. 
Tabii ki babamızın bazen biraz serte kaçan uyarıları 
olurdu. Bu durumlar bile sevgi merhemiyle tedavi 
edilir, hiç iz kalmazdı. Ailemiz hiç kavgasız bir 
aileydi. Örneğin annemle babamın bırakın kavga 
etmeyi, birbirlerini yüksek sesle incittiklerini bile 
görmedim. Bu gün de kardeşlerimle benzer sevgi 
ortamını koruduğumuzu düşünüyorum. Babam nüfus 
memuruydu. Kardeşlerimle ilişkilerim ise, bugün çok 
iyi ve övünülecek durumdadır. Benimle birlikte 5 erkek 
kardeşiz, 3. sıradaki kız kardeşimiz, çok yaşamadı, 
bebekken kaybettik. Annem ev hanımıydı. En küçük 
kardeşim Erol Ayan da Odamızın üyesi, meslektaşımdır. 
Osmancık’ta serbest çalışıyor. Aslında ben annemi 
tanımıyorum. Diğer kardeşlerim, benim babamın ikinci 
evliliğindendir. Ama bana annelik etmiş kişi de, benim 
annemdir kuşkusuz. Öyle bildim hep. Bir ayrıma da 
hiç şahit olmadım. Çok iyi bir anneydi. Bana da diğer 
kardeşlerime olduğu kadar iyiydi. Kişiliğimle ilgili 
yukarıda sorduğunuz sorunun cevabı olarak; elbette 
kişiliğimin gelişmesinde, ailemdeki bu sevgi ortamının 
çok önemli bir yerinin olduğunu söylemem gerekir. 

Biz de bunları yakalamaya çalışıyoruz işte. 
Bugün bile kendi ailemizde, bu sevgi ortamını kurmayı 
biz başaramamış olsaydık; bu da bizi etkilerdi kuşkusuz. 
Yani daha başka türlü kişiliklere sahip olmamıza neden 
olabilirdi. Çünkü insan evlendikten sonra da değişiyor. 
Eşi, çocukları bireyi değiştiriyor kuşkusuz. Yarına kadar 
da değişeceğiz. 

Mesleğimizi ilk kez ne zaman ve nereden duydunuz 
hocam? 
Onu da anlatayım. Ortaokulu bitirdiğimde babam 
“Seni Hıfzı'nın mektebine yollayayım mı? Gider misin?” 
dedi. Bu konuşmayı dün gibi hatırlarım. Hıfzı benim 
yaşıtım, mahalle arkadaşım, akrabalık da var. O, bir 
yıl önce Tapu Kadastro Meslek Lisesi'ne girmişti. Ben 
babama “evet, giderim” deyince, kadastro sözcüğünü 
söylemeden mesleğim seçilmiş, belirlenmiş oldu. 
Hıfzı daha sonra Mühendis olmuş, Mamak Kadastro 
Müdürlüğü de yapmış bir meslektaşımızdır. Onun 
yaşamımda bir yeri daha var. İkimiz de ortaokul 

öğrencisiyken, Hıfzı beni Kızılırmak'ta boğulmaktan 
kurtardı. Daha doğrusu yarı canlıyken ırmaktan 
çıkarmış, sonradan hayata döndürmüş. Çok sevdiğim 
değerli bir arkadaşımdır. Şimdi hayatta değil. Burada 
kendisini bir kez daha anmış olduk. Işıklar içinde olsun. 
O, hayatımı kurtardıktan sonra; meslek seçiminde de 
bana ikinci kez yol gösterici olmuştur. 

Ortaokul nasıldı peki, dersleri seviyor muydunuz? 
Yaramaz mıydınız biraz?
Benim küçüklüğüm pek yaramazmış. Ortaokul 
dönemlerinden pek şikâyet hatırlamıyorum. Orada 
akıllı, uslu, başarılı bir öğrenciydim galiba. Benim 
öğrenciliğimi ikiye ayırmak mümkündür. İlkokul üçüncü 
sınıfa kadar çok derbeder bir öğrenciydim. Yani şu 
kadarını söyleyeyim; dünyayı oyundan ibaret sanırdım. 
Çocuklar için hala öyledir diye düşünüyorum. Her şey 
oyundur.

Kızar mıydı peki babanız?
Oynamama kızmazdı. Ama zamansız oyun 
tercihlerime kızdığı olurdu. Bakın size bir sır anlatayım. 
Öğrenciliğimde, yani 7 - 8 yaşlarımda, oyundan geri 
kalmamak için, “Bu çanta, okula giderken bana çok 
yük oluyor” diye düşündüm. “Çantayı ben hiç eve 
götürmesem ne olur?” Çantasız eve gideceksiniz, 
çantasız okula geleceksiniz. “Ne kadar güzel bir şey” 
dedim. Şimdi modern oldu bu şey. Özel okullar filan 
öyle yapıyor ya. Okulumuzda dolap falan yok, sıranın 
gözünde çantayı bıraktım, eve geldim. Mis gibi oldu. 
Sabahleyin kalktım, okula gittim. Çanta duruyor. Ertesi 
gün yine bıraktım, ertesi gün yine bıraktım, artık 
çanta okulda kalıyor. Sonra nasıl oldu da çantayı tekrar 
eve taşımaya başladım orasını hatırlayamıyorum. 
Ama uzunca bir süre bu böyle devam etti. Bana hiç 
kimse “Çantan nerede?” diye sormadı. Fark edilmedi. 
Çünkü ben evde çantayı hiç kullanmazdım. Asla ders 
çalışmaz, ödev yapmazdım. “Ders çalış” diyen de 
olmazdı. “Dersini yaptın mı? Ödevini bitti mi?” diye 
soran olmazdı. Buna sınıf öğretmenim de dâhil. Ben de 
bunu çok istismar ettiğimi düşünüyorum. Kendim de 
ders çalışılacağını, ödevlerin yapılmak için verildiğini 
kavrayamamıştım.

Güvenle mi ilgiliydi Hocam? 
Hayır, hayır, güvenle ilgili değil. Annem, babam 
atalarından öyle görmüş. Onlarda çocuk yetiştirmeyi 
benimle öğrendi kısmen. Sonuçta karne geliyor, 
karnede zayıflar var. Öyle iyi bir karne filan da 
yok ellerinde. Ama çok da dert edilmezdi bunlar. 
Sonuçta sınıfı geçiyor çocuk. Fakat bu her zaman 
böyle olmadı. Papaz her zaman pilav yemez misali, 
babam Osmancık'tan Erdek'e tayin olduğunda 
sınıfta kaldım. Üçüncü sınıfı orada bir daha okudum. 
Ondan sonra işler düzeldi. Bugün çocuklarım bana 
gülüyorlar, sınıfta kalmışım diye. İlkokul üçüncü 
sınıfta böyle bir kaybım var. Bu benim şansım oldu. 
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Ertesi yıl Habibe Simav öğretmenimle tanıştım. Beni 
keşfeden bu öğretmenime çok şey borçluyum. Bana 
bilme zevkini o tattırdı. Onun ellerinde bilgi tutkunu 
oluverdim. Bu öğretmenimden sonra da, tüm öğrenim 
hayatımda başarılı oldum. Daha önce söylemeye 
gerek duymamıştım ama şimdi sırası geldi YTÜ'den 
mezuniyetimde bölüm birinciliğim vardır. Habibe 
öğretmenimi yıllar sonra buldum, çok güzel sohbet 
ettik. Çocuklarımla tanıştırdım.

Almancayı Almanya’da mı öğrendiniz? Hocam
Ortaokul ve lisede Fransızca okudum, ondan sonra 
Yıldız'a gelince Fransızca yoktu. Almanca ve İngilizce 
vardı. O zamanki hocalarımız Almanya’dan gelmişlerdi. 
Macit Hoca, Burhan Hoca, Ekrem Hoca. Bizi Alman 
ekolü daha çok etkiledi diyebilirim. Ben Almanca'yı 
seçtim. Almanca öğrenebileceğimi düşünüp, öğrenmek 
için çok emek verdim. Öğrenciliğimden sonra da 
uzun yıllar gece kurslarına 

devam ettim. Yani, öğrenmeye çok 
çalıştım. Sonunda Almanya'ya gidince öğrenemediğimi 
anladım. Orada da öğrenmeye devam ettim tabii. Yine 
kurslara gittim.
Fransızcaya devam ettiniz mi?
Fransızca kayboldu gitti. İngilizce öğrenmeye 
çalıştım daha sonra. Yani hayatın gereksinimleri 
ona yönlendirdi diyebilirim. Bir dil daha öğreneyim 
dediğim zaman Fransızcamın devam edecek durumu 
yoktu. Dahası Almanya'daki doktora hocam bana çok 
diretti, beni çok yüreklendirdi doktora yaparken. Bak 
dedi, “Sen akademisyen olacaksın. Almanca tek dil, 
anadilinden başka. Bu böyle olmaz. Sen bir dil daha 
öğrenmelisin. Ben de senin gibi çok geç başladım, 
gözün korkmasın” dedi. Çok yüreklendirdi beni. Hatta 
elçiliğe bir mektup yazdı. “Bu çocuğun yetişebilmesi 
için, böyle kurslara ihtiyacı var. Siz de yardımcı olun, 
destek olun vs.” diye. Onlar da bana yardım etti, kurs 
paralarını ödedi.

Hocam Almanya'dan geri, lise yıllarınıza dönersek; 
Kadastro Lisesi'nde yaşadığınız maceralarınızı bizimle 
paylaşır mısınız? Kadastro Lisesi nasıl bir ortamdı? İlk 
defa ailenizden ayrı kaldınız herhalde?
Tabii, Kadastro Lisesi'nde ben ailemden ilk defa ayrı 
kaldım. Ankara'nın içinden gelen kimse yoktu. Herkes 
benim gibi taşradan geliyordu. Herkes dışarıdan geldiği 

için, çok yabancılık çekmedim. Hemen arkadaşlıklar 
kuruluyordu. 24 saat, 7 gün birlikte, yatılı okuyorsunuz. 
Okul bize 11 lira cep harçlığı veriyordu. Bize iyi 
bakarlardı. Bizi, Ankara'nın Ulus, Anafartalar gibi o 
zamanların çok seçkin mağazalarından giydirirlerdi. 
Yemeklerimiz de iyiydi. Derslerim burada da başarılı 
geçti. 

Unutamadığım bir anım: Henüz daha birinci sınıftaydık 
matematik öğretmenim bana derste “Ben sende 
mühendislik görüyorum evladım, çok çalış sen” dedi. 
Bu durum arkadaşlarım arasında çok alay konusu oldu. 
Sonuçta öğretmenimin dediği oldu. Sonraları lise 
arkadaşlarımla karşılaştığımda  “Yahya'nın dediği çıktı. 
Hatta az bile görmüş” diyenler olmuştur.

Lise döneminden hatırladığınız arkadaşlarınız kim 
hocam? İsimlerini bizimle paylaşsanız.
Hepsini numaralarıyla hatırlarım. Bu tehlikeli bir 
soru oldu. Şimdi arada bir unuttuğum çıkar, mahcup 
olurum. Ben iyisi aramızdan ayrılanları saymaya 
başlayayım: Memduh, Yaşar, Metin, Ajlan, Cemalettin, 
Sedat, Gökçe, Halil, Yücel ve Fahri. Onları çok 
özlüyorum. Işıklar içinde olsunlar.

Kaç kişiydi sınıfınız hocam? 
Elli kişiydik. Çok kalabalık sayılmazdı. Aynı yatakhanede 
kalıyoruz. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün 
Demirtepe'de bir binası vardı. Kuleleri filan var. Odanın 
hemen devamındaki sokakta. Biz o binada yatar, o 
binada okurduk. 50'şerden 150 kişi. Üç sınıf. İyi bir 
eğitim aldığımızı söyleyebilirim. Hocalarımız seçkin 
liselerden, meslek dersi hocalarımız Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü'nden ve hukukla ilgili derslerimizin 
hocaları bürokrasiden gelirdi. Sınıfımız hep erkekti. 
Üniversite'ye geldiğimizde de haritacı kızlar yoktu. Yani 
biz dördüncü sınıfa geldiğimiz zaman kız öğrenciler 
gelmeye başladı. Evet, iyi ki de değişmiş o durum. Çok 
yetenekli, çok çalışkan kız öğrencilerimiz oldu sonra. 

Üniversiteyi kazandığınız yıl sanırım Türkiye'nin siyasi 
açıdan durgun olduğu bir dönemdi değil mi? Yani çok 
büyük çalkantılar filan yoktu. Sakindi yani. Nasıl bir 
üniversite hayatınız oldu? Yurtta mı kaldınız? İstanbul'a 
ilk defa geldiniz herhalde.
İstanbul'u ilk kez üniversite sınavına geldiğimde 
1961'de gördüm. Erzincan'dan aynı daireden dört 
arkadaş trenle geldik, Haydarpaşa'da İstanbul ile 
tanıştık. Öğrencilikte hemen ilk üç ay sonra burs 
bağlandı, burs alabildik. Şanslılardan biriyim 
arkadaşlarımız arasında. Hemen yurt çıkmadı, 
sıkıntılar oldu biraz. Yurtta onun bunun yerine idareten 
kaçak kaldım bir süre. Yurt, şimdiki Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nin Rektörlük Binası ve Fen Bilimleri 
Enstitüsü'ydü. Üniversitenin içindeydi, üniversitenin 
kendi yurduydu. Öğrenciyken de ben sosyal yaşama 

biraz daha bağlı, toplumsal hareketlerin içinde olmayı 
seven biriydim. Bölümümüz öğrenci derneğinde 
çalıştım. Hemen hemen her sene öğrenci dernekleri 
içinde görev aldım.  Bundan çok yararlandığımı 
düşünüyorum. Öğrenci derneklerinde çalışmamın İyi 
bir seçim olduğunu, böyle bir kararın yerinde olduğunu 
düşünüyorum. Benim Oda'yla ilişkilerimde de, 
öğrenci derneklerinde çalışmamın bana yön verdiğini 
düşünüyorum. Sonradan hoca olunca, öğrencilerin bir 
derneğinin olmayışını hiç hazmedemedim. Burada 
öğrencilerin önüne düştüm. Rektörlüğün iznini 
alarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeodezi ve 
Fotogrametri Kulübü'nü kurdum. Yönetmelikler gereği 
bir hoca danışman oluyor ve öğrenciler böyle kulüp 
kurabiliyordu. Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü'nün 15 
yıl danışman hocalığını yaptım, sonra da öğrencim olan 
başka bir öğretim üyesine görevi devrettim. Tanırsınız 
siz de. Oda işlerinde çok görev alır. Rahmi Nurhan Çelik. 
Şimdi görevi yürütüyor. 

İsterseniz şimdi biraz da Odayla tanışmanıza geçelim. 
Odayla tanışmanız ve Odayla iç içe oluşunuz nasıl gelişti?
Odayla tanışmamla ilgili olarak, “Biraz sonra anlatayım 
size” demiştim ya, şimdi sırası geldi. Tapu Kadastro 
Meslek Lisesi'ndeyken, lise son sınıf öğrencisiyim. 
İşte o zaman Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
başkanını tanıdım. Okula gelmişti. O vesileyle. Şahsen 
bir tanışma değil. Ben Oda Başkanının bulunduğu 
ortamda bulundum. Böyle bir tanışmaydı. Biz o zaman 
okulda bir hafta süreyle bir boykot yaptık. Ama bir şey 
elde edemedik gibi, ne oldu ne geçti, anlayamadık. 
Boykotla değişeceğini umduğumuz şeyler olmadı. 
Daha doğrusu kimse “Derdiniz ne?” bile demedi bize. 
Sonra baktık böyle olmuyor, boykotun arkasından 
hiç ara vermeden okulu işgal ettik 1960 yılında, 
zannediyorum, Türkiye'de ilk kez okul işgal ediliyordu. 
Bu eylem ses getirdi. Basında da epeyce yer aldık 
İşte bu sırada Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Başkanı okula geldi ve “Derdiniz ne?” diyenlerden biri 
oldu bize. HKMO Başkanı okula geldiğinde, sözcümüz 
ona dileklerimizi, kendini göstermeden, bir perde 
arkasından söyledi. Çünkü başkan bir Tapu Kadastro 
çalışanıydı. Sözcümüz zarar görmesin diye böyle bir 
önlem almıştık. Sonra üniversitedeyken ilk bilinçli 
temaslar başladı. Az önce söylediğim gibi hemen 
hemen her yıl derneklerde görev aldım. Dernek 
faaliyetlerimiz arasında Ankara'yla, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü'yle olan ilişkilerimiz sırasında Odayı 
da ziyaret ederdik. Onlarla da konuşurduk. Kızılay’daki 
Sosyal Han’da bulunan, bana çok sevimli gelen, tek bir 
odadan ibaret Oda “Genel” Merkezimizi o zamanlardan 
tanıyorum. Mezun olunca da hemen kaydolduk. Çünkü 
çalışabilmek için, Oda'ya üyelik zorunluydu o zaman. 
Keşke şimdi de öyle olsa. Bu konuda, özgürlüğün 
kısıtlanıyor gibi gösteriliyor olması çok büyük yanlışlık. 
Böyle bir şey yok. Yani üye olunca insanın özgürlüğü 
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kısıtlanmaz. Örgütlü insan daha özgürdür bana 
sorarsanız. “İsteyen olsun, istemeyen olmasın; insanlar 
daha özgür olsun deniyor”. Benim özgürlük anlayışımda 
böyle bir şey yok. O bakımdan bugün de keşke 
zorunlu olsa diyebiliyorum. Daha özgür olabilmek 
için örgütlenme bir yoldur. Tabii bir de hemen önüne 
“Tek bir Oda” ifadesi ekledim. Çünkü gelecek için, 
ikinci tehlike, yani belki de Odalarımızın geleceğini 
belirleyecek bir tehlike de bir meslek alanında birden 
çok odanın kuruluşunun serbest bırakılmasıdır. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra 1966 yılında 
üye oldum ama, kısa aralıklarla çalıştım. Çalışmam 
öğrencilik, askerlik gibi nedenlerle kesintiye uğruyordu. 
O zamanlar Oda Genel Kurulları. Şubat aylarında 
olurdu. 67'deki Genel Kurul'dan 71'e kadar her Genel 
Kurula katıldım. O zamanlar delege sistemi olmadığı 
için, tüm üyeler katılırdı. Zaten sayılarımız çok azdı. 
Benim Oda numaram 445. 1970’lerde 500 kadar 
üyemiz vardı herhalde. Şubeler de yoktu o zaman. 1971 
yılında Yönetim Kurulu'na seçildim. Ve galiba en yüksek 
oyla. İstanbul'da YTÜ’de çalışıyordum. Hiçbir toplantıyı 
kaçırmaksızın, her Yönetim Kurulu toplantısına 
katılırdım. Akşam otobüse binerdim, sabahleyin 
Ankara’ya inerdim. Toplantılar haftada bir olurdu. 
Genellikle haftada bir toplanırdık. Cumartesi günleri de 
benim dersim olurdu, görevim olurdu ama akşam ben 
otobüse yetişirdim. Toplantıları benim yüzümden Pazar 
günleri yapıyorduk. 1971 sonunda Almanya'ya gidince 
yerime Hüseyin Ülkü arkadaşımız geldi. Arif Delikanlı 
Başkandı o zaman.

O zamanlar evli miydiniz ?
Değildim. Ama ben bu gibi faaliyetler için ileride 
ailemden de çok zaman çaldım. Çok borçluyum onlara. 
Oda yönetimlerinde görev alan herkes gibi ben de 
İstanbul Şube Başkanlığı yaparken aile bireylerinin 
zamanlarından çalmış oldum. Ama onlar akademik 
çalışmalarımdan dolayı biraz alışkın oldukları için çok 
sızlanmadılar, katlandılar. Eşimin “İşini iş yerinde yapan 
bir eş bulamadım” diye sızlanmaları meşhurdur. 

Kendimi Meslek Odamıza bağlı, onun içinde hissettim, 
daima bir aidiyet duygusu taşıdım. Bu durum 
başlangıçta böyleydi, bu gün de değişmedi. Emekli 
olduktan sonra gidiş - gelişler biraz seyreldi. Zamanı 
geldiğinde bazı şeyleri arkadan gelenlere bırakmanın 
yararına inanıyorum. Çok sık ortada görünmenin de 
doğru olmadığını düşünüyorum. Bu durum ilgimin 
azaldığı anlamına gelmez. Oda çalışmalarını okuyor, 
soruyor, bilgileniyorum. Bazen dinleyen olursa 
düşüncelerimi de anlatıyorum. Benim Odamıza 
bağlılığım nereden geliyor derseniz, “Tutku derecesine 
varan meslek sevgimden” geliyor diyebilirim. Bir de 
benim örgütlülük anlayışımdan kaynaklanıyor diye 
açıklayabilirim. 

Bu düşüncemi okuyanlar, belki dinleyenler olacak. 
Onun için bu örgütlülük bilinci nedir? Nasıl anlıyorum 
ben bunu? Kısaca açıklamak istiyorum. İnsan 
doğada tek başına yaşarken doğa koşullarına karşı 
çok güçsüzdü. Aletler geliştirdi. Aletleri kullanma 
yöntemleri, “teknik” geliştirdi. Bu durum beynin de 
gelişmesi anlamına geliyordu. Teknik, teknoloji insanın 
gücü olmuştur. Bugün de böyledir. İnsanoğlunun 
avcı - toplayıcılıktan tarıma geçişinde toplu yaşam 
da birlikte geldi. Doğaya ve yırtıcı hayvanlara karşı 
kendini savunmaya alışmış insan, toplu yaşam içinde 
kendinden güçlülerle nasıl baş edecekti. Toplum 
içinde kontrol edemediği kendinden güçlüler de 
var.   Kendinden güçlülerden onu koruyacak ve barış 
sağlayacak bir güce gereksinim duydu. Bu güç istemi 
evrilerek 1651 yılında Thomas Hobbes’un ünlü eseri 
Leviathan ile “Devlet Düşüncesi”ne ulaştı. Devlet 
insanların en üst düzey örgütüdür ve temelinde 
güç istemi vardır. Örgüt, üyelerinin teker teker 
hepsinden daha güçlüdür. Devlet gücünü elinde 
tutanlara karşı korunma gereksinimi yani bireysel 
özgürlük istemi de, daha sonra demokrasi düşüncesini 
getirmiştir. Sözü uzatmadan, sonuç olarak örgütlülük 
güçlü olmak demektir. Örgütümüzü demokratik 
temellere dayandırabilirsek hem güçlü hem de 
bireysel özgürlüklerimizi koruyacak ve geliştirecek 
bir destek yaratmış oluruz. Bir diğer açıdan insan 
yaşamı da ömür ile sınırlıdır. Tüm hayallerinin, 
isteklerinin, projelerin, emellerinin bir ömür içinde 
gerçekleşmesi olanaklı olmayabilir. Bu da insanın 
bir başka çaresizliğidir. Söz konusu proje, tasarı ve 
istekler bir örgütün hedefleri haline dönüşürse yaşama 
geçirilmesi olanaklı hale gelebilir. Çünkü örgüt yaşamı 
insan ömrü gibi sınırlı değildir. Şu halde örgütün, 
insanın zaman gereksinimini de karşılayacağı ileri 
sürülebilir. Amaçların sürekliliği açısından da örgüt bir 
ihtiyaçtır. Bir üçüncü bakış açısından ise, örgütün üye 
bileşenlerinin bileşkesi olduğu temel düşüncesinden 
hareket ederek, örgüt bir ortak akıl üretim platformuna 
dönüştürülebilirse, bileşke akıl, ortak akıl ile verimlilik 
en üst düzeye taşınmış olur. Örgütlü toplumun 
bireylerine düşen görev yöneticilerinin özgür düşünceli, 
insan, doğa sevgisiyle donanmış, hoşgörülü, saygılı, 
görev bilinci ve sorumluluk sahibi, erdemli kişilerden 
oluşmasını sağlamaktır.

Örgütü sizin yaklaşımınızla dinlemek bizim için çok iyi 
bir fırsat oldu. Bunu emin olun bir köşeye yazacağız 
Hocam. Örgütlülüğe muhtemelen hiç böyle bakmamıştı 
arkadaşlarımız. Doğuşunu, gelişmesini çok iyi 
tanımladınız. Gerçekten her şey oturuyor yerine. Ağzınıza 
sağlık. Şube kurulduğunda siz İstanbul’da mıydınız? 
Ülkeye 1976 sonunda geldim. O zaman Şube 
kurulmuştu artık. Ama ben hemen görev alamadım. 
Çalışma yerim belli değildi. Mecburi hizmetimin İTÜ'ye 
devri konusunda sıkıntılar yaşadım. Daha sonraları 

80’li yılların başlarında galiba, bir dönem Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra,1987-89 döneminde 
İstanbul Şube başkanlığını üstlendim. Onurla yaptığım 
bir görevdir.

Hocam peki biraz da mesleğimizin dışına çıkalım. 
Mesleğimiz dışında ilginizi çeken alanlarla, bu 
yanlarınızla tanımak gerekirse neler söylersiniz bize?
Mesleğim bana öğrenmeyi öğretti ve ben öğrenmeyi 
çok sevdim. Öğrenmeyi seven bir insan için yapacak 
şey daima bulunur. Benim şimdi zamanım yok desem 
kimse inanmaz “Bu nasıl emeklilik?” diye şaşar. Ne 
yapıyorum? Kazanç getiren bir işim yok. Ama bir şeyi 
kendime iş ediniyorum. Yapım gereği her işime dört 
elle sarılırım, savsaklamam. Ne olursa olsun işimin 
başarı ile sonuçlanması için canla başla çabalarım. 
Benim için iş iştir, her iş yeteri kadar önemlidir. Size 
bir örnekle anlatayım. İki yıl önceydi. Emekli olmadan 
önce yeni Türk romancılarını okuma fırsatım olmamıştı. 
Bu yaz bunları okuyayım diye düşündüm. İş edindim. 
Torunlar da varken, üç ayda 14 kitap okumuşum. Günde 
6-10 saat okuyabiliyordum. Çok da mutlu oldum, keyif 
aldım. Bunların arasında yabancı dil bilen, bu dilde 
öykü ve roman yazabilen ve bunlarla ödül alan genç 
romancılarımız da var. Gurur duydum.

Kimler mesela hocam?
Orhan Pamuk'tan eksiklerimi tamamlayarak başladım, 
sonra son romanını okudum. Orhan Pamuk’un her 
kitabını okumayı görev sayarım. Ülkemizin gururu 
olmuş bir kişiliktir. Onun “Babamın Bavulu” diye 
bir kitapçığı var, pek bilinmez, kitapçılarda da zor 
bulunur. Biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü Töreni'nde 
yaptığı konuşma ve ondan önce bir ödülü daha var, 
onun da ödül töreni konuşmasını içeriyor. Bu kitap 
iki konuşmadan ibaret; süper bir çalışma, Pamuk'un 
ustalık şaheseridir. Hatta bir yerde kullandım bile 
onu ben. Orhan Pamuk romancılığı anlatırken, “Kılı 
kırk yaran bir meslektir” diyor. Ben de çok alındığımı 
söyledim, “Niye romancılık kılı kırk yaran bir meslek 
oluyor da, haritacılık değil?” diye. Kılı kırk yarmak 
bize daha çok yaraşır. Presizyon bizim işimiz. Dünyayı 
küçülterek el kadar kâğıtlara sığdıran biziz. Eskilere 
de gittim. Sabahattin Ali’nin üç kitabını okudum. Onu 
da, daha önce okumamış olmama üzüldüm. Büyük 
eksiklikmiş. Yenilerden kimler diye sormuştunuz. Buket 
Uzuner, Ahmet Ümit, Ahmet Altan, Elif Şafak, Zülfü 
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Livaneli (benim için yeni), Osman Balcıgil’i sayabilirim. 
İsimlerin tümünü aniden hatırlayamamış olabilirim. Bir 
de benim kendime özgü bir okuma yöntemim vardır. 
Hiçbir yazarın tek kitabıyla yetinmem. Bir yazar ancak 
tüm eserleriyle tanınabilir. Ama ben bu düşüncemi 
gerçekleştiremedim. Ne de olsa edebiyatçı değilim, bir 
yazarın iki-üç kitabıyla yetindim çoğu zaman.

Anladığımız kadarıyla, mesleğiniz dışında en kendinizi 
verdiğiniz şey: okuma ve edebiyat.
Sadece edebiyat değil. Güncel yazılar, tarih, politika, 
popüler bilim ve felsefe kitapları da okurum. Felsefe 
öğreniyorum. Yalnız okumak olmaz; eylem de lazım. 
Felsefe yazıları da yazıyorum. Bu merakımı bilen 
meslektaşlarımızdan biri, Odamızın Dikili'de yaptığı 
Yaz Eğitim Kampları'na beni konuşmacı olarak çağırdı. 
Önceden de birkaç kez katılmıştım. Düzenleme Kurulu 
bir konu belirlemiş, benden o konuda konuşma 
isteniyor. Üstelik zaman da yok. “Benim öyle bir 
çalışmam yok”, “Şöyle, şöyle çalışmalarım var sunuma 
hazırlayabileceğim” dedimse de kâr etmedi. “Yok” 
dedi, “Ne konuşursan konuş, nasıl yaparsan yap 
ama bu konuyu senden dinlemek istiyoruz”. Konu, 
İnsan Mühendis. Zorunlu olarak “İnsan mühendis” 
diye bir çalışma hazırladım, yarı felsefi bir çalışma 
oldu. Konuşmam sırasında dinleyiciler arasında İl 
Koordinasyon Kurulu üyeleri varmış, diğer odalardan. 
Çok beğenmişler. Birkaç ay sonra İzmir'de bir ortak 

Gördüğünüz gibi okuyor, yazıyor, çiziktiriyoruz. 
Boş kalmıyoruz. Öğrenmeyi iş edinmişseniz, boş 
kalmazsınız. Şimdi yeni bir etkinlik alanımız daha var, 
Harita Kadastro Tapu Müzesi Derneği.

Hocam bir parantez açarak, “Ülkemizdeki siyasi 
ve ekonomik politikalar içerisinde TMMOB'un, 
bağlı Odaların ve Odamızın durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz” diye sorsak?
Bana göre Odamızın tanımlı bir misyonu, vizyonu 
olmalıdır. Var mıdır? Varsa bana söyleyiniz. Ben 
bilmiyorum. Hatta benimsediği ilkeleri olmalıdır. 
Bunlar, yazılı olmalıdır, üyelerle vurgulanarak 
paylaşılmalıdır. Odaların çalışma alanı için çizilmesi 
gereken çerçeve ise “Mesleğimizin gelişmesi, 
meslektaşlarımızın gönenç ve mutluluğu, ülkemizin ve 
yurttaşlarımızın yararı, en geniş anlamda da insanlık 
yararına çalışmalar” olarak belirlenmelidir. Odamızın 
demokrasi, bireysel özgürlükler ve insan hakları 
konularında da bir dünya görüşü üretip kamuoyu ile 
paylaşmasını yadırgamıyorum. Bu durum insanlık 
onuruna yakışan bir görevdir. Odamız durumdan vazife 
çıkararak, ülkemizin mesleğimizle ilgili alanlarda tüm 
sorunlarına eğilmeli ve uzmanlara çözüm önerileri 
içeren, bilimsel bilgilere dayalı raporlar hazırlatmalıdır. 
Bu raporlar özgür tartışma ortamlarında tartışılarak, 
yeteri sıklıkta güncellenmelidir. Ben Odamızın geçmişte 
böyle ciddi raporları olduğunu biliyorum. Odamız 
AB’nin haritacılıkla ilgili, kalite standartları, hak ve 
yetkiler, görev ve sorumluluk paylaşımı, teknoloji 
kullanımı vb. konulardaki düzenlemelerin ülkemize 
taşınarak uyum sağlanması için çalışmalar yapması 
gerekir. Odamız uluslararası meslek örgütleriyle etkin 
bir iletişim içinde olmalıdır. FIG dışında da pek çok 
meslek örgütü var.
Diğer yönden ülkemizde, üyelerinin ve ilgili kurumların 
üstlendiği tüm haritacılık faaliyetlerinin bilime, 
tekniğe ve etiğe uygun yürütülmesinden dolaylı 
olarak odamız sorumludur. Bu nedenle adil,  etkin ve 
uygulama yeteneği yüksek bir denetim mekanizması 
oluşturulmalıdır.

Haritacılık nasıl bir hikâyedir hocam? Harita nereden 
çıkmıştır? Mühendislik nasıl olmuştur? Onu bize biraz 
anlatır mısınız hocam? 
Mesleğimize kabul görmüş bir başlangıç şöyle 
anlatılıyor. Nil deltası ve buna yakın alan düzlük ve 
tarıma elverişli topraklardır. Nil Nehri her yıl taşıyor. 
Taşkın, arazi kullanım sınırlarını bozuyor. Her yıl 
senin yerin, benim yerim kavgası yaşanıyor. Bunun 
önüne geçebilmek için devlet yöneticileri, “Ölçelim, 
biçelim, çizelim, kayıt altına alalım, herkesin yeri 
belli olsun” diye düşünüyorlar. Yaklaşık 5000 yıl 
önce yaşanan, bu bir nevi kadastro uygulamasını 
biz haritacılığın başlangıç tarihi olarak alıyoruz. Bu 
insan odaklı bir başlangıçtır. Bu bakımdan gurur 
duymalıyız. Mısır'daki Nil taşkınlarının sebep olduğu 

arazi kullanım sınırlarının kayıt altına alınabilmesi için 
yapılan ölçmelerin geometrinin bir uygulaması olarak 
düşünen, “saymayı” başlangıç olarak kabul etmeyen, 
kimi matematikçiler de aynı Nil olayını matematiğin 
başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Matematik bilimi 
ile aynı başlangıcı paylaşmak da gurur okşayıcı bir 
durumdur. Başka bir başlangıç düşünülebilir mi? Evet 
mümkündür. Çok eskilere giden, yeryüzü şekli ve 
evren tasarımları da mesleğimize bir başlangıç olarak 
düşünülebilir. Ancak bunların zamanı ve tam içeriği 
hakkında belgeler henüz yok.

İskenderiyeli bir Coğrafyacı olan Eratostenes İ.Ö. 2. 
yüzyılda bilimsel bir deneyle, dünyanın yarıçapını 
ölçmelere dayalı olarak hesaplamayı başardı. 
Eratostenes Assuan’da, güneşin  yılda bir kez, bir 
kuyunun dibini aydınlattığını gördü. Bu şu anlama 
geliyordu. Assuan’ın enlemi 23.5 derecedir ve kuyunun 
dibinin aydınlandığı anda güneş kuyunun zenitindedir 
(başucundadır). O tam bu zamanda Assuan'ın 
kuzeyinde (yaklaşık aynı meridyende) bulunan 
İskenderiye’de bir kulenin gölge uzunluğunu ve kule 
yüksekliğini ölçerek, Assuan-İskenderiye Meridyen 
yayını gören merkez açıyı hesaplamış, daha sonra da 
Assuan-İskenderiye meridyen yayını “deve kervanı hızı” 
ile ölçerek dünyanın yarıçapını 7350 km olarak %15'lik 
bir sapmayla hesaplamıştır. Mesleğimizin bilime dayalı 
başlangıcı da bu deneydir. Eratostenes’i  jeodezinin 
kurucusu sayan kaynaklar vardır.

Arkadaşlar şimdi size başlangıçla ilgili başka, yeni 
öğrendiğim bir şey daha anlatayım. Geçen yıl biz 
müze derneğimizin genel kurulunun çalışma raporunu 
hazırlama çalışmalarında, bir resme rastladım. Şu 
resme siz de bakınız. Bu, İngiltere’de bir müzede 
bulunan, bir sulu boya, oyma rölyef tablo. Bu tablo 
1794 yılında William Blake tarafından yapılmış. Adı 
“The Ancient Of Days”, “Günlerin Kadimi, Günlerin 
Başlangıç Ötesi” anlamına geliyor.  Sanat dünyası bu 
tabloyu “Yaratıcı Dünyayı Ölçüyor” diye yorumluyor. 
Resimde bora, tipi, alevler ile bir kaos ortamında ak 
ve uzun saç, sakalıyla etkileyici bir kişilik gösteriliyor. 
Blake resimdeki kişiye “Urizen” adını vermiş.  Benim 
aklıma, zamanın başlangıcı da sayılan “Big-Bang 
mi ifade edilmek istenmiş acaba?” diye geldi. Ama 
tablonun yapıldığı tarihte henüz büyük patlama 
bilinmiyor. Big-Bang teorisinin ortaya atılışı 1922'de. 
Sağlam kanıtlara COBE uydusu verileriyle 1992'de 
ulaşılabildi. Sanat yorumcuları, William Blake’nin 
dünyanın yaratılış anı tasvirinde, İncil’den esinlenmiş 
olabileceğini ileri sürüyor. “Tanrıya insani nitelikler 
verilemez” düşüncesi sadece İslam'da değil; başka 
dinlerde de kabul gören bir anlayış. Blake, tanrının 
resmini yapamayacağını biliyor. Bu nedenle de 
resimdeki insan için “Yaratıcı” anlamına gelen “Urizen” 
sözcüğünü kullanıyor. Tablonun adından hareket 
ederek bir haritacı yorumu getirmek istersek şöyle 

konferans etkinliği düzenledi. Orada da sundum. Bu 
çalışmayı sunmak üzere başka yerlerden de teklifler 
aldım. Oralara gittim. Bu yaz, Kuşadası'nda -ben yazın 
orada bulunuyorum-  İnşaat, Makine Mühendisleri bu 
çalışmamdan haberdar olmuş beni buldular, “Bunu 
bize anlat dediler”. 60 - 70 dinleyici vardı yaz günü. 
İçinde haritacılar da vardı. Sonra başka yerlerde de 
mühendis olmayanlar da alınmasın diye Mühendislik 
sözcüklerini çıkararak ve adını “Bilim, Teknik, İnsan” 
diye değiştirerek anlattım. Bu çalışmam 10 -12 
farklı topluluk önünde sunulmuş oldu. Yine böyle, 
talep üzerine hazırlanmış bir çalışmam da emeklilik 
Jübilemde sunduğum “Kültür Kuramı Açısından 
Jeodezi” isimli çalışmamdır. Orada mesleğimizin 
felsefesi vardır.
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bir sonuç ortaya çıkıyor: Tanrı günleri yani zamanı 
tasarlamak için, elde pergel,  “Dünyanın biçimi ne 
olsun? Eksen uzunlukları ne olsun?  Dönme hızı ne 
olsun? Denizlerle karaların dağılımı ne olsun? Gravite 
alanı nasıl olsun? Evrene nasıl konuşlansın?” sorularının 
yanıtları için, dünyayı ölçüp biçerek boyutlandırıyor. 
Bu Tablo, haritacılığa, sanatla tanımlanmış, düşünsel 
bir başlangıç atfediyor ve bu başlangıcı da dünyanın 
varoluşundan hemen önceye götüren bir mit olarak 
duruyor karşımızda. Bir diğer yönden de mesleğimizi 
yücelterek, bize tanrısal bir mesleğin mensupları olma 
gururunu yaşatıyor.  

Şimdi isterseniz Müze Derneği ile ilgili biraz konuşalım. 
Müze Derneği çalışmalarınız, daha doğrusu haritacılık 
müzesiyle ilgili neler söylersiniz bize? Müze neden gerekli 
hocam?
Biz bu coğrafyada yaşıyoruz, bu coğrafyaya sahip 
çıkmamız gerekiyor. Coğrafyanın kültürüne sahip 
çıkmamız gerekiyor. Kültürünüze sahip çıkmadan, 
coğrafyaya sahip olamazsınız. Büyük İskender tarihteki 
ilk parayı Anadolu'da bastırmıştır, Kütahya civarında. 
Büyük İskender’in Türk olmaması önemli değil. İlk 
basılan para Anadolu’ya mal olmuştur. Elbette kültürü 
insan yaratır, ama kültür coğrafyanın malıdır bir 
bakıma. İnsanlar oradan oraya göçüyor. Böylece bir 
ırkın da kültürü bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya 
taşınıyor olabilir. Ama kültür coğrafyaya da yapışır izi 
kalır. Coğrafyamızda üretilmiş tüm haritaları kendi 
kültürümüz olarak algılamalı ve benimsemeliyiz. 
Bergama Müzesi'ni Berlin'de görmekten üzülmeliyiz. 
Türklerin Anadolu'ya gelişinden önceki Hitit 
Tarihi'ni, Hitit Kültürü'nü kendi kültürümüz saymalı 
sahiplenmeliyiz. İnsan öğreniyor ve bilgi üretiyor. 
Bizim bugün sahip olduğumuz bilgilerin kaçıncı kez 
üretildiğini bilmiyoruz. Bunların içinde zamanla 

unutulmuş, yeniden, tekrar yeniden üretilmiş, 
tekrarlanan bilgiler olabileceğini düşünüyorum. 
Bilgi saklanmalı, unutulup kaybolmasına izin 
verilmemelidir. Müzenin önemli bir işlevi de budur. 
Bilginin unutulmaması için, kültürün korunması 
için bir müze bilincine gereksinim var. Bir kültürü 
bütünüyle koruyabilmek gereklidir. Örneğin harita, 
kadastro kültürünün korunmasına aracılık eden 
tapu belgelerinin, sanat değerleri de göz önünde 
bulundurulduğunda, envanter içinde onların da yer 
alması kaçınılmaz olur.  Onun için derneğimizin adı 
Harita, Kadastro, Tapu Müzesi Derneğidir. Ayrıca bilgi 
birikimi ve doğru bilgiye erişim için de bir müzenin 
varlığı gereksinim diye düşünüyorum. Tüm gelişmiş 
ülkelerde, Harita ve Haritacılık tarihi konularında bir 
veya birden çok sayıda müze varken bizde hiç yok. 
Oysa bu konudaki kültür varlığımız böyle bir müzeyi 
gerektiriyor; hatta dayatıyor. Müze düşüncesini daha 
iyi anlatabilmek için iki somut örnekten söz etmek 
istiyorum. 

Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya için bir 
vakıfname düzenlenmiştir; ceylan derisi üzerine, 
60 metre. Sanat değeri çok yüksek olan bu eser hat 
sanatının en güzel örneklerinden biri. Sanat değerinin 
dışında içeriği de mükemmel. Bir defa Padişah 
tarafından çıkarıldığı için kanun olmuş, hukuksal değeri 
var. Ayasofya nasıl korunacak? Nasıl işlev yapacak? Kim 
yönetecek? Kim işletecek, Yöneticiler nasıl atanacak? 
Nasıl onarılacak? Devlet hazinesinden bağımsız 
gelirlere nasıl sahip olacak? Hepsi yazılmış. Osmanlı 
kamu yönetim sistemi açıklanıyor adeta. Henüz halka 
açık hiçbir müzede bulunmayan bu eserin yabancılara 
sergilenememesi ne kadar acı. Bilgi sistemi geçmişi 
olarak, Harita Kadastro Tapu Müzesi'ne nasıl da yakışır.

Bir başka örnek: Konya,  Çatalhöyük’te dünyanın en 
eski yerleşim merkezi bulundu. Tarihi 9000 yıl öncelere 
gidiyor. Tüm dünyanın gözü orada. Burada bir mağara 
duvarına oyulmuş bir yerleşim yeri haritası olduğu 
izlenimi veren bir çizim var. Bunun bir harita olmadığını 
ileri süren iddialar var. Karşı iddialar yeni kanıtlarla 
bir bir çökertiliyor. Bizler de elimiz kolumuz bağlı 
oturmamalıyız.         Kültürümüze sahip çıkarak, bunun 
bir harita olduğunu kanıtlayabilirsek, bırakın ülkemizi, 
mesleğimizi, insanlığın ne kazanacağını düşünebiliyor 
musunuz? 

Neden Dernek? Sorusuna da kısaca değinerek bu 
konuyu kapatalım. Eğer ilgi duyulursa daha uzun, 
ayrı bir oturum yaparız. Derneksiz başladığımız 
müze çalışmalarına bir dernek kurarak devam etme 
kararını 7-8 kişi aldık. Gönüllü yaşlılar kulübü gibi; 
ben bile gençlerden sayılıyorum. Bizler yaşımızı 
da, güçsüzlüğümüzü de, gücümüzü de biliyoruz. 
Engellerin de farkındayız. “Biz artık yaşlandık. Gençlere 

güveniyoruz, onlar yapsın” demek müzeyi ertelemek 
olurdu. “Yapacak gençleri bulmak da bizim görevimiz” 
diyerek Derneği kurduk, kolları sıvadık işe koyulduk. 
Yorulmuyoruz. Zamanımızı alıyor, şikâyetimiz yok. 
Müze'nin kurulduğunu görelim diye de hayal kurmadık 
hiç. Önünüze insanın sınırlı ömrünü aşan hedefler 
koyarsanız, hedefe yürür yol alırsınız. Hedefe ancak 
örgütle ulaşılabilir; işte bunun için Dernek.

Meslektaşlarımızla paylaşmamızı istediğiniz bir 
mesajınız var mı? Son olarak söylemek istediklerinizi de 
alabilir miyiz?
Öncelikle beni meslektaşlarımla özelimde 
buluşturduğunuz, bana böyle bir olanak sunduğunuz 
için size çok teşekkür ediyorum. Mühendis olsun 
olmasın, tüm meslektaşlarımı mesleğim gibi çok 
seviyorum. Onlara en derin sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyor, başarı, esenlik ve mutluluklar diliyorum.

Ne çok şey var öğrenecek. Öğrenemediklerim 
bildiklerimden fazla. Bu durum bilginin doğası 
gereğidir. Her yeni öğrenilen bilgi yeni bilinmeyenler 
taşır. Bu nedenle de, bilmediklerimiz daima 
bildiklerimizden bir fazla kalır. Dilerim benim 
öğrenemediklerimi öğrencilerim öğrenir. Onların 
kendi yönünden bildikleri azınlıkta kalsa da, ben 
tamamlanmış olurum.

Bir görevden ayrılırken, yapılan veda konuşmalarında 
sıklıkla “Şu kadar yılımı verdim” denir. Ben öyle 
demiyorum. 1958 Eylülü'nden beri, öğrencilik, çalışma 
ve emeklilik yıllarım, yuvarlak olarak 60 yıl kesiksiz 
mesleki etkinliklerle geçti. Bu yıllarda mesleğim bana 
çok şey verdi. Çok yararlandım. Çok şey kazandım. 
Mesleğimin bana verdiklerini ben ona veremediysem 
özür diliyorum.

Mesleğimiz cefalıdır. Ama unutmayınız çok da vefalıdır.

Tevfik Ayan'a bizimle paylaştığı bu değerli bilgiler için 
teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyoruz.

HKMO
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Hainlik Bu!..

Böyle İstikrar Olmaz Olsun !

Senin Terörün Benim Terörüm Yok…

İki gün arayla biri İstanbul 
Beyazıt`ta diğeri Mardin Midyat`ta 
terör saldırısı oldu. Yine canlar yok 
oldu, ocaklar söndürüldü.

Ülkemizin içine düşürüldüğü bu 
acılı süreçte, terör nedeniyle hayatını 
kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, 
yaralananlara acil şifalar diliyor, 

yakınlarının acılarını paylaştığımızı 
bir kez daha söylemek istiyoruz.

Gerekçesi ne olursa olsun, kimden 
gelirse gelsin, insani ve ahlaki hiçbir 
değer taşımayan; amacına çocuk, 
kadın, genç, yaşlı ve olabildiğince 
çok masum ve suçsuz insanı 
öldürerek ulaşmaya çalışan, en 

aşağılık, en kalleş savaş yöntemi 
olan terörü araç olarak kullananları, 
terörü destekleyenleri, terörü 
besleyenleri, terörden beslenenleri, 
nefretle, lanetle, şiddetle bir kez daha 
kınıyoruz.

Yeter artık yeter diyoruz.

28 Haziran 2016 günü 36 kişinin 
hayatını kaybettiği İstanbul Atatürk 
Havalimanı`na terör saldırısının 
üzerinden daha 15 gün geçmeden bu 
kez terör Fransa`yı vurdu.

"Eşitlik", "Özgürlük", "Kardeşlik" 
şiarının tüm insanlığa mal olduğu 
Fransız İhtilali‘nin ilk kıvılcımı sayılan 
"14 Temmuz Bastille Günü" kutlamaları 
sırasında Nice kentinde gece yarısı 
korkunç bir terör saldırısı yapıldı.

Kutlamalarda havai fişek gösterisini 
izlemek için sahil yolunu dolduran 
binlerce insanın arasına bomba yüklü 
kamyonla giren silahlı saldırgan etkisiz 
hale getirilene dek -son bilgilere göre- 

84 kişiyi öldürdü, 50`si ağır 100`e yakın 
yaralı hastaneye kaldırıldı.

Dünya terörün kıskacında. Libya`dan 
Suriye`ye  geniş coğrafyada bölgemiz 
kaynıyor. Emperyalist kapitalizmin 
egemen olduğu dünyamızda insanlık 
bir akıl tutulması yaşıyor. Uygarlıkla 
gericiliğin, çağdaş değerlerle feodal 
dogmaların iç içe yaşandığı karanlık bir 
dönemde kaos hüküm sürüyor. Kanlı 
terör dün Afganistan`da "Yeşil Kuşak" 
teorisi uğruna Bin Ladin`le fotoğraf 
çektiren devletlere ne fatura kestiyse, 
bugün Kaddafi`yi linç ettirip ülkesinin 
tüm petrolüne el koyan Fransaya da 
aynı faturayı kesiyor;  yönetimler 
ektiklerini biçiyor. Benim teröristim 

senin teröristin anlayışı insanlık 
değerlerini tüketiyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, insanlığa demokratik 
değerleri kazandırmada bedel ödemiş 
Fransız halkı dâhil terörden çekmiş 
tüm halkların acısını paylaşırken, 
kör şiddetle ve feodal canavarlıkla 
mücadelenin, devlet terörüyle ve ülke 
işgal etmekle değil, ancak aydınlanma 
değerleriyle olacağını; laik eğitimi, 
çağdaş değerleri, kardeşlik duygularını 
tüm insanlar için ısrarla savunmakla 
kazanılacağını söylüyoruz.

Terörün kan içici canileri bu kez 
28 Haziran gecesi İstanbul Atatürk 
Havalimanı‘nı kana buladı. Resmi 
açıklamalara göre üç canlı bombanın 
saat 21.22‘deki eylemi sonucu şu ana 
kadar yapılan resmi açıklamalara 
göre 41 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi 
yaralandı.

Emperyalizmin bölge ülkelerine 
müdahalesiyle komşu ülkelerde 
beslenip hortlatılan,  gizli yardımlar 
ile güçlendirilip donatılan ve yıkanmış 
beyinleri ile sapık idealler uğruna 
ölüme yollanan gözü dönmüş caniler 
üzerinden dalga dalga yayılan 

terör belası ile emperyalizm, yerli 
işbirlikçilerine ülkemize yeni bir 
koridor olma görevi  verdi;  Terör 
Koridoru! 

Terörden kurtulmak için yapılması 
gereken en acil iki şey; yabancı güçlerin 
bahane aramadan bölgemizden 
çekilmesi ve ülkemizi idare edenlerin 
terör örgütlerine gereken cevabı 
vermesidir.

Güvenliğin en fazla olması 
gereken ve dünyanın en güvenlikli 
havaalanlarından biri olarak 
değerlendirilen bir yere teröristlerin 

ellerini kollarını sallayarak 
gelebilmeleri düşündürücüdür. İktidara 
sahip olanların istikrar söylemleri 
maalesef terör gibi bir belayı da 
kapsayan, sonucunda felaket getiren 
bir algıdan ibarettir. Sorumluluk ülkeyi 
yönetenlerdedir. Sorumlular derhal 
hesap vermeli ve gereğini yapmalıdır.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlerin 
acısını yüreğimizde duyuyor, 
yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Artık yeter, bu son olsun!
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Bayram Hediyesi!!!
Bir bayrama daha yine hüzünle, yine 
buruk duygularla giriyoruz. 

Küskünleri bile barışa çağıran,  
hoşgörü, kardeşlik ve dostluk içerikli 
böylesi bir bayram öncesi hem 
mesleğimiz açısından hem ülkemiz 
açısından üzüntü verici iki olay yaşadık:
5 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak 
olan bayramdan tam bir hafta önce 
İstanbul Atatürk Havalimanı  alçak bir 
terör eylemiyle kana bulandı. 43 kişi 
hayatını kaybetti, 237 kişi yaralandı. 

Katliamın acısı dinmeden yine aynı 
gün 28 Haziran 2016 tarihinde bu 
kez TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu`nda 
"ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN 
TASARISI" nın görüşüldüğünü ve 
hükümetçe teklif edilen tasarının aynen 
kabul edildiğini öğrendik.

Hazırlanan tasarıya göre, akademik 
ve mesleki yeterliliği olup olmadığı 
sorgulanmadan mühendis, mimar ve 
şehir plancısıyım diyen her yabancı 
ülkemizde mesleklerini hiçbir tescil 
ve denetime tabi olmadan icra 
edebilecek, büro açabilecek ve serbestçe 
çalışabilecektir!

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, 
hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda 
akademik ve mesleki yeterlilik 
aramayan, bizden uymamızı istediği 
koşulları yabancıdan istemeyen, işsiz 
binlerce meslektaşımız iş kapılarında 
karın tokluğuna çalışmaya mahkum 
edilirken, yabancı olmaları ayrıcalığı ile 
üstün statü doğuran ve yeni bir dram 
yaratacak olan, vatandaşlıktan gelen 
en doğal hakkımıza, iş alanlarımıza 
müdahale eden müstemleke 
zihniyetiyle hazırlanmış bu "gayri milli" 

tasarının üyelerimize adeta bir "Bayram 
Hediyesi" gibi yutturulmasına içimiz 
razı değildir.

Bu tasarının yasalaşmasını engelleyecek 
mücadele hattının bayram sonrası bizi 
beklediğini ve tüm meslektaşlarımızın, 
ailelerinin eş ve çocuklarının ve 
sektörde ekmeğimizi paylaştığımız 
yardımcı elemanların geleceğini 
birebir etkileyecek olan bu taslağa karşı 
olacağımızı vurgulamak istiyoruz.

Bu bilinçle ve bu güzel ülkenin güzel 
insanlarına duyduğumuz güvenle 
iyimserliğimizi bayramın kardeşlik 
çağrısıyla bütünleştirerek üyelerimizin 
ve vatandaşlarımızın bayramını 
kutluyoruz.

Sağlıkla ve umutla !

Sayın Üyelerimiz,

65. Hükümet tarafından hazırlanarak 
TBMM`ye sunulmuş olan "Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı", 29 Haziran 
2016 tarihinde, TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, 
eleştiri ve öneriler hiç dikkate 
alınmadan Hükümetten geldiği şekliyle 
kabul edilmiştir.

Söz konusu tasarı yasalaşırsa işsizlik 
artacak, mesleki nitelik ve haklar 
aşınacak, hak kayıpları yaşanacak, 
ülkemiz sahte mühendis ve mimar 

ile dolacak ve mesleğimiz ile birlikte 
ülkemiz büyük bir darbe alacaktır.

Eğer,

Ülke vatandaşlarına tanınmayan 
hakların yabancı çalışanlara 
tanınmasını,

Mesleğimiz ve geleceğimizle 
oynanmasına izin verilmesini,
İşsiz kalmayı,

Düşük ücretlerle çalışmayı,
Diplomalı ve "nitelikli" işsiz olmayı,
 istemiyorsanız, tasarının geri 
çekilmesini sağlamak için internet 

sayfamızda linkte sunulan 
metni doldurup Başbakanlığa 
gönderebilirsiniz.

Mesleğimiz ve geleceğimiz için gereken 
duyarlılığı göstereceğiniz inancıyla 
bilgilerinize sunarız.

NOT: Konuyla ilgili TMMOB'den haberler 
kısmında TMMOB'nin açıklaması da yer 
almaktadır. Yasa tasarısı, içerisinden TMMOB'nin 
sakınca gördüğü ve itiraz ettiği bazı hususlar 
çıkarılarak 28/07/2016 tarihinde meclisten geçmiş 
ve yasalaşmıştır.

Mesleğimize ve Geleğimize Sahip Çıkmak İçin Üyelerimize Çağrıdır!
“Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”, ülkemizi sömürge, yurttaşlarımızı ikinci 

sınıf ucuz işgücü olarak gören bir yaklaşımla hazırlanmıştır, TBMM gündeminden 
çıkarılmalıdır.

HKMO
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masum sayılması, kişilerin lekelenmeme 
hakkının gözetilmesi, kişilerin mahkeme 
hükmüne kadar her türlü saldırıdan 
korunması da bir zorunluluktur. 

Diğer yandan, demokrasi ve 
özgürlüklere yönelik askeri darbe 
girişiminde bulunulması ve bu girişimin 
önlenmiş olması; özgürlükleri ve 
demokrasiyi askıya alma, baskıcı 
bir rejimi kurma, iktidar ordusu ve 
iktidar yargısı oluşturma, devletin 
kurum ve kuruluşlarını siyasallaştırma 
ve kadrolaşma fırsatı olarak 
değerlendirilmemeli, bir sivil darbe aracı 
olarak kullanılmamalıdır. 

Haksızlıkları gidermek ve hakkı 
teslim etmekle görevli yargı öç alma, 
muhalifleri etkisizleştirme aracı olarak 
kullanılmamalı, darbeye teşebbüs eden 
suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 
herkesin bağlantıları kuşkuya yer 
bırakmayacak delillerle ortaya konulmalı, 
delillerin yok edilmesi ve kaçma koşulları 
dışında tutuklamaya başvurulmamalı ve 
tutuklamalar cezalandırma aracı olarak 
kullanılmamalıdır. 

FETÖ/PDY Örgütü üyesi olduğu 
iddia edilen ordu ve yargı mensubu, 
mülki idare amirleri ve diğer kamu 
görevlilerinin kamudaki personel 
sayısına oranı ile toplum içindeki 
oranı dikkate alındığında sayı ve 
makam olarak orantısız ve aşırı bir güç 
oluşturdukları, adeta bütün kurum ve 
kuruluşları, stratejik görev ve makamları 
ele geçirdikleri, bunu da hukuka aykırı 
olarak ve başkalarını tasfiye ederek 
veya başkalarının haklarını çalarak 
gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. 

Halkın iradesini hatırlayanların ve 
seçimleri kutsayanların kendilerine 
verilen yetkiyi kimlerle ve nasıl 
paylaştıkları belirlenmeli, kamu 
personel sınavları ve kamu görevlerine 
atamalar sorgulanmalı, sorumluluğu 
saptananlar hakkında gereği yapılmalı, 
darbe koşullarını hazırlayan her kişi, 

her kurum ve kuruluş hesap vermeli, 
darbenin siyaset ayağı da ortaya 
çıkarılmalıdır. 

Yasadışı örgütün, kamu olanak ve 
gücünü kullanarak, baskı, düzmece delil 
ve kumpaslarla tasfiye ettiği kamucu, 
yurtsever kamu görevlilerinin itibar 
ve haklarının iadesi için gerekli yasal 
düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, 
yeniden kamuya kazandırılmalıdır. 
Geçmişte iktidara yakın bir ordu, 
yargı ve bürokrasi yaratmanın yol 
açtığı sakınca ve tehlikeler ortada iken, 
orduda, yargıda ve kamu yönetiminde 
siyasallaşmayı, kadrolaşmayı önleyecek 
her türlü düzenleme yapılmalıdır.

Türkiye, Büyük Ortadoğu Projesi‘nde 
üstlendiği rolü derhal bırakmalı, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortadoğu 
Bölgesinde emperyalizmin jandarması 
rolünü üstlenecek girişimlerden 
kaçınılmalı, bağımsızlığı esas alan, ulusal 
ve uluslararası güvenliği sağlayacak bir 
konum ve yapılandırma esas alınmalıdır. 

Kent merkezinde bulunan ve kent 
planlarında askeri alan kullanımına 
ayrılmış olan alanların bu işlevlerinin 
sonlandırılması halinde bu alanların 
kamuya ait olduğu da dikkate alınarak; 
insanı, çevreyi, tarihi, kültürü önceleyen 
bir kullanım amaçlanmalı; çağdaş 
toplum yaşamı ve kentleşme anlayışına 
aykırı, belli çıkar çevrelerinin ve 
siyasetin çıkarlarının esas alındığı, 
yağma ve talana açık uygulamalardan 
kaçınılmalıdır. 

Demokratik direnme hakkı, toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri hakkı ölçüsü 
ve sınırlarını aşan, siyasi milisleşme 
ve öç hareketi haline gelen sokak 
aşırılıkları önlenmeli, kamu güvenliğini 
ve toplumsal barışı bozucu nitelikteki 
eylemler için gereği yapılmalı, her türlü 
güvenlik önlem ve organizasyonu yetkili 
ve sorumlu kamu kurumu ve görevlileri 
tarafından sağlanmalıdır. 

Askeri Darbeye de, Sivil Darbeye de Hayır!
18.07.2016 tarihinde yaptığımız basın 
açıklamasıyla 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimini pek çok demokratik 
kitle örgütü ve meslek kuruluşu gibi 
lanetlemiş, kararlılıkla ve ısrarla "Ne 
Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız 
Demokratik Türkiye!" demiştik. 

Geçen süre içerisinde, olağanüstü halin 
gerekli kılmadığı ve olanak vermediği 
bazı konuların da düzenlendiği 
"Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde 
Kararnameleri" düzenlenmiş; demokrasi 
ve özgürlükler askıya alınmış, muhalefet 
ve yasama organı devre dışı bırakılmıştır. 

Bu düzenlemelere dayanılarak yüzlerce 
general, binlerce subay, onbinlerce kamu 
görevlisi, yargı mensubu, öğretmen, 
akademisyen, emniyet görevlisi, işadamı, 
gazeteci yakalanmış; gözaltına alınmış, 
görevinden uzaklaştırılmış, göreviyle 
ilişiği kesilmiştir. 

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 
Ulaşım Planlama Müdürlüğünde 
çalışmakta olan, çeşitli dönemlerde 
Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 38. ve 39. Dönem TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 40. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanlığı 
görevlerinde bulunan ve halen İstanbul 
Şubemizin 24. Dönem Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeliği görevini yürütmekte 
olan Nail Güler başta olmak üzere 
Odamız üyelerinden de görevinden 
uzaklaştırılan, gözaltına alınan ve 
tutuklananlar olmuştur.

Hukuk düzenine, demokrasiye ve 
özgürlüklere karşı yapılan bu darbe 
girişimine katılanların belirlenmesi, 
kurum ve kuruluşlardan uzaklaştırılması, 
yargılanması ve cezalandırılmasının 
aciliyeti ve zorunluluğu açıktır.

Ancak, içinde bulunulan koşullar ne 
kadar ağır olursa olsun her koşulda, 
insana saygı gereği, kişinin suçluluğunun 
yasal olarak kanıtlanmasına kadar 
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Suç örgütü üyelerinin belirlenmesi, 
yargılanması ve cezalandırılması 
sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
saygınlığını ve güvenilirliğini 
zedeleyecek davranışlardan kaçınılmalı, 
suç örgütü üyeleri ile kamu kurum ve 
kuruluşları özenle birbirinden ayrılmalı, 
kamu kurum ve kuruluşlarının saygınlığı 
korunmalı ve yeniden kazandırılmalıdır. 

Kamu yönetiminde laikliğe dayalı, 

demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir 
yönetim anlayışına yeniden dönülmeli, 
laik ve çağdaş bir toplumsal iklimi 
oluşturmanın koşulları hazırlanmalıdır. 

Yargı denetimine kapalı, yasama organını 
ve muhalefeti devre dışı bırakan kanun 
hükmünde kararname ile  yönetmekten 
vazgeçilmeli, en kısa sürede olağanüstü 
hal uygulamasına son verilmelidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
özgürlük, demokrasi, laiklik ve tam 
bağımsız Türkiye yürüyüşüne kararlılıkla 
ve yorulmaksızın devam edecektir. 

Askeri Darbeye de, Sivil Darbeye de 
Hayır! 

Yaşasın Tam Bağımsız, Laik, Demokratik 
Türkiye!

Yuh Olsun, Lanet Olsun !
Diyarbakır ve Van‘dan sonra, bugün de Elazığ ve Bitlis‘te ardı 
ardına patlatılan bombalar... Onlarca ölü, yüzlerce yaralı… 

Bu bombaları patlatanlara ve  zemin hazırlayanlara, bir kez 
daha yuh olsun, lanet olsun diyoruz. 

Akıl ve vicdan yoksunu saldırıları gerçekleştiren, barışı, 
birlik ve beraberliği hedef alan kirli elleri; insani ve ahlaki 
hiçbir değer taşımayan ve en kalleş, en sinsi savaş yöntemi 

olan terörü araç olarak kullananları, terörü destekleyenleri 
ve terörden beslenenleri, dün olduğu gibi bugün de nefretle, 
lanetle, şiddetle kınıyoruz.

Şiddet ve teröre karşı, insanlıktan ve barıştan yana 
tutumumuzu, anti-emperyalist duruşumuzu, birlik ve 
barış mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi basına ve 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Marmara Depremi Üzerinden 17 Yıl Geçti
Yıllar önce bugün, "17 AĞUSTOS 1999‘DAN BU YANA 
HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ."  demiştik. Maalesef ki, 2016 
yılında bugün de, aynı şeyi söylüyoruz. 1999 Marmara 
depreminden bu yana pek çok şey sümenaltı edildi, 
yerinde saydırıldı, alınan kararlara uyulmadı, verilen sözler 
tutulmadı, bütün vaatler sadece lafta bırakıldı, sorumlular 
serbestçe dolaşmaya devam etti,  rantçı ve talancı katil 
çeteler yine aynı amaç peşinde koşarak kapsamlı çalışmalar 
yürüttü, bunlarla mücadele eden yürekli insanlar 
canlarından bile oldular.
 
Geleceğe dair endişelerimiz devam ediyor.

 Toplumun tüm kesimlerini ve sorumlu yöneticilerini 
"ülkemizin deprem gerçekliliği ve  afet tehlikelerine karşı" 
yeniden uyarıyoruz.
 
Çözüm, kaderci yaklaşımlarla değil, eski yanlışları 
sürdürmekle hiç deği; bilimsel ve teknik doğruların hayata 
geçirilmesiyle mümkündür. 
 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HKMO
Ağustos 2016

HKMO
Ağustos 2016

HKMO
Temmuz 2016
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Temmuz 2016

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız, Demokratik Türkiye!..
Türkiye akıl almaz bir darbe girişimi yaşadı. Mevcut 
durumun sorumlusu, iktidar ve eski koalisyon ortaklarıdır.

Daha iyisine yönelik beklenti ve önerilerimiz olmasına, 
işleyişine, içeriğine ve eksikliklerine ilişkin haklı 
şikayetlerimiz bulunmasına karşın, askeri bir darbe ile 
demokrasinin ortadan kaldırılmak istenmesi asla kabul 
edilemez.

Demokrasiyi ihlal eden, sömürü ve zulüm düzenini 
savunan herkese ve her güce karşı olduğumuzu bir kez daha 
açıklıyor, demokratik parlamenter sistemin savunucuları 
olduğumuzun altını çiziyoruz.

Kararlılıkla ve ısrarla "Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam 
Bağımsız, Demokratik Türkiye!.."diyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Dünyanın ezilen ve mazlum tüm uluslarına da esin kaynağı olan, emperyalizme karşı 
kazanılan eşsiz ve onurlu zaferin gururunu bizlere yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere bütün kahramanları saygı ve minnetle anarken, bağımsızlık ve özgürlük ruhunu kurtuluş 
ve kuruluş günlerindeki heyecanla sürdürenlerin Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri.
Yaşasın Tam Bağımsız, Çağdaş, Demokratik ve Laik Türkiye.

Sizi Tanıyoruz! Artık Yeter !
Dün Artvin`de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`nun 
konvoyunda yer alan o astsubay roketatarlı teröristi fark 
etmeseydi  bu gün çok başka bir gündemle korkutucu şeyler 
yaşıyor olabilirdik. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP‘ye 
geçmiş olsun diyoruz. Kaybettiğimiz askerimize rahmet, acılı 
ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.

Bu olaydan birkaç gün önce, 20 Ağustos 2016 gece 
yarısı Gaziantep`in Şahinbey ilçesinde Kürt kökenli 
yurttaşlarımızın çoğunlukta olduğu, bölge halkının yaşadığı 
bir mahallede, açık bir düğünde; yaşıtlarını annelerinden 
koparan, çocuk canlı bombayı patlatan katil sürüsünün 
katliamını yaşadık. Orada yitirdiğimiz canlarımıza hâlâ 
içimiz yanıyor. Ardından dün gece Van, bu sabah Cizre`de 
yapılan terör saldırılarıyla ülkemiz kan gölüne çevrildi.

Bu kanlı ve kirli oyunun parçası olmadık, olmayacağız. 
Nicedir acıların biri bitmeden biri başlıyor. Daha anne 
kucağındaki bebekten, üniversiteli gencine, köylüsünden 
kentlisine, Türkünden Kürtüne, sünnisinden alevisine, 
yani bu ülkenin her kesimine karşı kaos ve parçalama 
politikalarıyla inatla üzerimize geliyorlar.  Bu bir katliam, bu 
bir savaş. Bu iğrenç savaşın tetikçileri ortada ama arkasındaki 
ve önündekiler kendilerini görünmez sanıyorlar. Uzun 
süredir kirli planlarını uyguluyorlar.

Bu saldırılarla Türkiye halkının korkutularak, sindirilerek 
dayatılmak istenen politikaya uymasının istendiği, aksi 
durumda ülkenin kaosa sürüklenmeye çalışıldığı açıktır. Bu 
politikaların başında,  Ortadoğu ve Türkiye`nin, emperyalist 
ülkelerin çıkarlarına göre yeniden düzenlenmesi gelmektedir. 

Saldırı sistemli ve büyük. Hükümet bu emperyalist planı 
durdurabilecek ideolojik - politik yeterliliğe ve özelliğe sahip 
olmadığını kendisi de kabul etmekte ve bu nedenle muhalefet 
partileri dahil diğer tüm halk kesimlerinin desteğine 
gereksinim duymaktadır.

Muhalefet ve halkımız bu tehlikeyi kavradığı oranda 
emperyalist dayatmalara karşı çıkmaktadır. Geçmişte 

"dizayn" edilmeye çalışılan partiler, emperyalist güçlerin yeni 
stratejisinin büyük kitleleri sıcak çatışmalara sürükleyecek 
"fay hatlarını" harekete geçirerek ülkede iç savaş ortamı 
yaratmayı amaçladıklarını görmüş bulunmaktadırlar. 

Emperyalistler Türkiye halkına diz çöktürerek her 
istediklerini yaptırmak istiyorlar. Dünya halklarının 
gözünde bir üçüncü dünya ülkesi imajı yaratmak için her 
gün, kentlerinde kara dumanlar yükselen Türkiye haberleri 
çıkarmak istiyorlar. Bunun için bütün güçleri ve araçlarıyla 
saldırıyorlar. Halkı bıkkınlığa ve umutsuzluğa sevk etmeyi 
amaçlıyorlar. 

50 yıldır Atlantik cephesinin denetiminde hep "gelişmekte 
olan ülke" düzeyine sıkışmış olarak yaşamaya çalışan 
ülkemiz için emperyalistlerin vur emri verdiği, bu amaçla 
öncelikle Suriye`deki savaşı PKK-IŞİD özelinde ülke içine 
taşımayı amaçladığı görülmektedir.

Tek dişi kalmış emperyalizm canavarı için, bölge halklarına 
özgürlük, insan hakları veya demokrasi getirmek gibi 
bir amacın olmadığını biliyoruz. Bir ülkenin yöneticileri 
kendilerine boyun eğiyorsa o ülkenin demokrasi  veya şeriat 
hükümleriyle idare edilmesinin batı için hiçbir önemi yoktur. 
Batı için demokrasi değil çıkarı önemlidir.

Biz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak diyoruz 
ki ne yaparlarsa yapsınlar bizi teslim alamayacaklar. Ülkemiz 
üzerinde oynanan bu oyunlara karşı, ülkemizin Suriye`nin 
bir benzeri haline getirilmek istenmesine karşı, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü yaklaşırken barıştan yana sesimizi 
yükseltiyoruz, tüm emekçileri güçlerimizi birleştirmeye 
çağırıyoruz.

HKMO olarak, her türlü terörü bir kez daha lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sizi tanıyoruz! Artık yeter !
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12 Eylül Darbesi ve 36 Yıl Sonrası !
36  yıl önce bu gün, TBMM dağıtılmış, cumhurbaşkanının 
görevine son verilerek, var olan anayasa ortadan kaldırılarak 
siyasal partiler kapatılmış, liderleri tutuklanmış ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri, "emir komuta" içinde ülke yönetimine el 
koyduklarını açıklayarak askeri darbe yapmıştı.  
 
Darbeyi izleyen zamanda 650 bin kişi gözaltına alındı, 517 
kişiye idam cezası verildi, 50 kişi asıldı, 30 bin kişi ‘‘sakıncalı‘‘ 
denilerek işlerinden atıldı, 388 bin kişiye pasaport verilmedi, 
300 kişi kuşkulu  bir şekilde, 171 kişi işkencede öldü, 14 bin 
kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi ‘‘siyasi mülteci‘‘ olarak 
yurtdışına gitti, 120 öğretim üyesinin ve 47 hâkimin işine 
son verildi…
 
12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam 36 yıl sonra 12 Eylül 
darbesini aratacak şekilde yeni bir darbeyle karşılaştık. 15 
Temmuz 2016 darbe girişimi bu kez başarısız kaldı ama 
artçı sarsıntıları darbe uygulamalarını aratmayacak biçimde 
oldu. 36 yıl önceki darbe uygulamalarının kat be katını her 
gün yaşamaktayız. Darbeler belki sürgit devam etmiyor, 
yerini "sivil" yönetime devretmek zorunda kalıyor, kimisi 
de başarılı olmuyor ama her "darbe" ya da "darbe girişimi", 
toplumun bütün ekonomik, demokratik kazanımlarını, 
demokrasi kültürünü, kardeşlik ve barış bilincini onarılmaz 
biçimde yaralıyor. Böylece birbirini tetikleyen sayısız 
toplumsal kavganın tohumlarını atmış oluyor.
 
Nitekim bugün yaşadığımız "15 Temmuz FETÖ Darbe 
Girişimi" 12 Eylül 1980 darbesinin devamıdır. Ülkemizde 
darbeler ülkeleri, bölgesel veya yerel çıkarları doğrultusunda 
davranmaya yöneltmek için diğer mazlum ülkelerde olduğu 
gibi ABD-CIA merkezlidir. Bu o kadar açıktır ki 12 Eylül 
1980 darbesinden sonra "Bizim çocuklar başardı" diyen Paul 
Hanze`nin çalışma arkadaşları Graham Fuller ve Henry 
Barkey`in, FETÖ darbe girişimi günlerinde –bir gün önce!– 
ülkemizde toplantı halinde oldukları saptandı. Nitekim 
basın toplantısı yapan CIA başkanı tıpkı 12 Eylül darbesinde 
olduğu gibi FETÖ darbe girişiminin arkasında olduklarını 
yalanlayamadı. Emperyalizm, kapitalizmin en alçak halidir. 
Ülkelere kumpaslar kuran, darbeler hazırlayan, işkenceci 
yetiştiren, hedef ülkelerin zaaf noktalarını kaşıyarak bu zaaf 
önderlerini gerekirse evinde besleyen, barışın, kardeşliğin 
dolayısıyla insanlığın baş düşmanı ahlaksız bir yönetme 
biçimidir.

Nasıl 12 Eylül 1980 darbesi, emperyalizmin devrevi 
bunalımını neoliberal ekonomik uygulamalar dayatarak 
aşmanın bir aracı ve SSCB`yi çembere almak için 
oluşturulacak "Yeşil Kuşak" projesinden ayrı düşünülemezse, 
15 Temmuz 2016 darbe girişimi de ABD öncülüğündeki 
emperyalist kampın Suriye ve Irak merkezli uzun ve kısa 

vadeli bölgesel politikalarından ayrı düşünülemez. Biz ilerici 
demokrat yurtsever mühendisler/insanlar olarak her yıl "12 
Eylül"ü unutturmamak için açıklamalar yaptık, toplantılar 
yürüyüşler ve değişik eylemlerle toplumsal hafızayı, yeni 
darbeleri engeller umuduyla canlı tutmaya çalıştık.
 
Çünkü:
12 Eylül darbesi olmasaydı laik demokratik sistem yara 
almayacak, tarikat ve cemaatlerin önü açılmayacak, 
bugünkü çağ dışı ortaçağ anlayışı devletin en mahrem 
yönetim kademelerinde itibar görmeyecek, nitekim devleti 
ele geçirip emperyalizmin istekleriyle kendi Cumhuriyet 
düşmanı emellerini çakıştıran malum son "darbe girişimi" 
olmayacaktı.

12 Eylül iktidar(lar)ı din dersini zorunlu hale getiren 
uygulamalarla devletin kapılarını laik, ilerici kesimlere 
kapatıp bilimsel düşünen çağdaş güçlerin gelişimine set 
çekmeseydi tarikat ve cemaat kurtları devlete sızamayacaktı.

12 Eylül darbesinin güneydoğuda uyguladığı politikalar 
olmasaydı, bugün etnik terör bir dev gibi büyüyüp ülkenin 
geleceğini tehdit eder boyutta iç barışımızı bozamayacaktı.

12 Eylül darbesinin "neoliberal" uygulamaları olmasaydı 
bugün binlerce kamu malı ülkenin elinde en büyük 
ekonomik/politik koz olacak, ülkemiz ekonomisi dış etkilere 
açık kalıp, emperyalist tekellerin parmağında oyuncak 
olmayacaktı.

12 Eylül darbesi olmasaydı Suriye ve Irak`ta "BOP-Büyük 
Ortadoğu Projesi" doğrultusunda emperyalist politikalara 
destek verecek bir "dış politika" uygulayacak hükümet/ler 
ülkeyi yönetme olanağı bulamayacaktı.
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak biliyoruz ki 
dünyayı despotça yöneten ve yerli piyon despotlarla ilişki 
kurarak darbeler yaptıran emperyalist sistem en büyük 
düşmandır. 
 
Bu bilinç ve iradeyle darbelerin babası sayılan 12 Eylül 1980 
faşist darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri lanetle anıyor, 
kılık değiştirerek başka yöntemlerle süren darbelere karşı, 
özellikle bölgemizde büyük bir satıh içinde ölüm haberleri 
aldığımız adı konmamış bir Üçüncü Dünya Savaşına yol 
alırken, halkımızla birlikte tüm üyelerimizi uyanık olmaya 
davet ediyoruz.

HKMO
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Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun…

Teröre Teslim Olmayacağız Teröre Kurban Verilen Canları Anmaya Devam Edeceğiz

Emperyalist işgale karşı verilen 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 
ve eşi görülmemiş bir kurtuluş 
savaşının ardından 23 Nisan 1920 günü 
Ankara`da ilk kez toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile başlayan, 
29 Ekim 1923 günü Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk`ün milletvekilleri 
ile görüştükten sonra "Cumhuriyet" 
önergesini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi‘ne verip aynı gün önergenin 
kabul edilmesiyle devletin yeni 
yönetim biçimi Cumhuriyet olarak 

belirlendi. Bugün Cumhuriyetimizin 
93. Yılını kutluyoruz. Laik Demokratik 
Cumhuriyetimizi kuran onurlu 
insanları saygı ve minnet ile 
anıyor, bu en değerli varlığımıza, 
Cumhuriyetimize, sonsuza kadar sahip 
çıkacağımıza söz veriyoruz.

Üyelerimizin ve halkımızın 
Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

Tam da "10 Ekim 2015 Ankara Garı Katliamı"nın birinci 
yılında, kaybettiğimiz canları anmaya hazırlandığımız sırada 
9 Ekim 2016 Pazar günü Şemdinli`de bomba yüklü araçla 
karakola yapılan terör saldırısı sonrası 10 asker, 5 sivil olmak 
üzere 15 insanımızın hayatını kaybettiği haberi geldi.

Terör bir insanlık suçudur. Toplumun tüm duyarlı bireyleri 
olarak teröre karşı dik duracağız.  Aynı şekilde, terör eylemi 
nedeniyle kaybedilen canları anmak bir insanlık borcudur. 
Bu borcu ödeyeceğiz. Toplumların sağlıklı bir biçimde 
yaşayabilmeleri, bireylerin insani davranışlarını unutmaması, 
toplumsal belleğin diri tutulmasıyla olanaklıdır. Ülkemizi, 
barış, demokrasi, refah içinde yaşayacağı yarınlara 
taşıyabilmek bilinçli davranmakla mümkündür. Ülkemizdeki 
en kanlı bombalı saldırı tarihi olan "10 Ekim"de kaybedilen 
canları anmak için toplanmak isteyen insanlara copla, biber 
gazıyla saldırmanın savunulabilir hiçbir yanı yoktur.

Duyarlı vatandaşların bu insani toplumsal davranışını kaba 
güçle bastırmak yerine, güvenliği sağlayarak barışçı biçimde 
gerçekleşmesini sağlamak devletin görevi olmalıdır. Her gün 
yaşadığımız terör eylemi sonucu ailelerimizin ocaklarına 
düşen ateş, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır. 
Yönetenler sorunları çözme makamında oturan insanlardır.
Sıkılan her kurşun, atılan her bomba ülkemizde barış içinde, 
kardeşçe ve bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir.
Terör saldırılarıyla ülkemizin içine sokulmak istendiği 
karanlık sürece karşı; demokrasi, barış, kardeşlik ve bir 
arada yaşama istencimizin hakim kılınması şarttır. Geçen yıl 
Ankara Garı`nda şimdi de Şemdinli`de kaybettiğimiz kara 
terörün kurbanları canlar bizim canlarımızdır.

Bu vesileyle teröre başvuranları ve destekçilerini bir kez daha 
lanetliyor, 10 Ekim 2015 tarihinde teröre kurban verilen 
canlarımızı acıyla anıyoruz.

1919 yılında  "Zaferden Sonra Hükümet 
Biçimi Cumhuriyet Olacaktır…" 

cümleleri ile hayali kuruldu. HKMO
Ekim 2016

HKMO
Ekim 2016

Barış
Çocuğun gördüğü düştür barış. 
Ananın gördüğü düştür barış. 
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir 
barış. 
……..
Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, 
iyilik alfabesidir o, dizelerinde şafağın. 

Herkesin ‘kardeşim‘ demesidir birbirine, ‘yarın yeni bir dünya 
kuracağız‘ demesidir; 
ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle. 
Barış budur işte. 
Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların 
sıcacık bir ekmektir o, masası üstünde dünyanın. 

HKMO
Eylül 2016

Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. 
……….
Kardeşler, barış içinde ancak 
derin derin soluk alır evren. 
Tüm evren, 
taşıyarak tüm düşlerini. 
Kardeşler, uzatın ellerinizi. 
Barış budur işte.

(Yannis Ritsos)

Tüm üyelerimizin ve dünyamızı paylaştığımız tüm insanlığın 
1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Adalet Komisyonu`nda 
kabul edilen "Bilirkişilik Kanun Tasarısı" üzerine 9 Haziran 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AZİZ SANCAR`IN NOBEL ÖDÜLÜ ALMASI YETMEZ, 
AKADEMİK VE MESLEKİ YETERLİLİĞİ`NİN ADALET 
BAKANLIĞI`NCA TANINMASI GEREKİR (!)
Bu başlık, kimilerine abartı gelebilir ama bu yönde bir yasa 
tasarısı TBMM Adalet Komisyonu`nda kabul edilmiştir. 
Tasarının adı "Bilirkişilik Kanun Tasarısı"dır. Bu tasarı, 
Adalet Bakanlığınca hazırlanmış, Hükümetçe de teklif olarak 
TBMM`ye sunulmuştur.

Anayasa`nın 138. maddesinin "Hakimler görevlerinde 
bağımsızdırlar. Anayasa`ya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre karar verirler" hükmü, hakime, 
"Anayasa`ya, kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar 
içinde nihai takdir hakkı senindir" demektedir. Hüküm 
verme, hukuku uygulama hakime ait olup, yargılama 
sürecine kimse karıştırılmaz ve bu hak da devredilemez.

Hakimin bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına 
alınmış ise, hakim bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu 
vakıanın anlaşılması noktasında bilirkişiye başvururken ve 
bilirkişiyi seçerken de bağımsız olmak durumundadır.

Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
bilirkişide aranacak kriterleri ortaya koymuştur. 1- Özel 
teknik bilgiye sahip olacak 2- Hakim ya da savcı tarafından 
görevlendirilecek 3- Tarafsız olacak. Bilirkişinin tarafsızlığını 
ortadan kaldıracak bir müdahale, adil yargılanma hakkını ve 
maddi gerçeğe ulaşmayı da önleyecektir.

Bu temel ilkeleri ortaya koyduktan sonra, TBMM`de Adalet 
Komisyonu toplantılarında ileri sürülen tüm itirazlara 
karşın kabul edilen Bilirkişilik Kanun Tasarısı`na ilişkin 
tespitlerimiz şunlardır.

1.) Tasarıda Bilirkişilik Kurumu, Adalet Bakanlığı 
bünyesinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında 
Daire Başkanlığı`na teslim edilmiştir. Bilirkişilerin, 
sicil, denetim, performans ölçümü Adalet Bakanlığınca 
yapılacaktır.
2.) Bilirkişinin uzman ve özel teknik bilgiye sahip olup 
olmadığını Adalet Bakanlığı  (Bilirkişilik Daire Başkanlığı) 
belirleyecektir.
3.) Bakanlık temel ve alt uzmanlık alanlarını belirleyecek, 
bünyesinde Bilim Komisyonu dahi kuracaktır. Daire 
Başkanlığı, üniversite ve meslek kuruluşlarının görevlerini 

üstlenmiş, yayın, bilimsel çalışmaları teşvik, ulusal, 
uluslararası kongre, sempozyum ve panel düzenlemek gibi 
binlerce uzmanlık alanında görev üstlenmiş ve kendini 
yetkilendirmiştir.
4.) Bilirkişiler, bakanlığın usul ve esaslarını belirlediği temel 
eğitim ve bu eğitimi verecek kurumlarda eğitim almak 
zorundadırlar.
5.) Bilirkişilerin uzmanlıkları ve mesleki yeterlilikleri ve etik 
ilkeleri Adalet Bakanlığı`nca belirlenecektir.   
6.) Özel hukuk tüzel kişileri istihdam ettikleri kişiler eliyle 
bilirkişilik yapabileceklerdir.
7.) Bilirkişiler, usul ve esasları bakanlığın belirlediği biçimde 
Bölge Kurullarınca denetlenecektir.  Raporların içeriği 
denetlenmeyecek deniyor ama denetim neye göre olacak bir 
ölçüt getirilmemiştir.
8.) Performans değerlendirmesi getirilmekte ve 
bu değerlendirme sonucu Bölge Kurulunca yeterli 
görülmeyenler idari yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. 
Üstelik performans değerlendirmesinin de bir ölçütü yasal 
düzeyde bulunmamaktadır.
9.) Denetim ve performans değerlendirmesi sonucu Bölge 
Kurulları, uyarma, bir yıla kadar listeden çıkarma gibi 
yaptırım uygularken, bu cezalara karşı itiraz mercii yine 
cezayı veren Bölge Kurulları olarak düzenlenmiştir.
10.) Bölge Kurullarınca verilmiş cezalarda Adalet Bakanlığı 
taraf, cezayı veren Bölge Kurulu, işlemi dava edecek kişi ise 
bilirkişi.
11.) İdare Mahkemelerinin görevlendireceği bilirkişiler de 
resmi bilirkişiler olacağına göre tarafsız ve nesnel davranacak 
bilirkişi bulmak mümkün olmayacaktır.
12.) Yasa tasarısında sık kullanılan kavramlar "etkin, 
verimli ve hızlı". Adil yargılanma, maddi gerçeğe ulaşma, 
hakimin takdir hakkı gibi kavramlar yasanın ruhunda yer 
bulamamışlardır.

Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan 
biri, soyut bir yasa normunun nasıl değerlendirileceğidir. 
Önce lafzına bakacaksınız, kural lafzından anlaşılamıyorsa 
ruhuna bakmak gerekecektir. Bu tasarının lafzı ve ruhu, 
yargılama faaliyetine müdahaledir. Çünkü sonuç şudur:

1.) Bilirkişilik bir meslektir,
2.) Bilirkişilik listesi resmidir.
3.) Bilirkişilerin amiri Bakanlıktır.
4.) Hakimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. 
Taraflar uzlaşsalar dahi liste dışından bilirkişi önerme hakları 
bulunmamaktadır,
5.) Hakim kurallara uymazsa, HSYK tarafından 
cezalandırılacaktır.
6.) Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip 

Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet 
Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir (!)
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olmadıkları ön kabuldür. Çünkü mutlaka eğitime katılıp, 
sertifika almak durumundadırlar.
7.) Bir işveren az gelmiş olmalı ki, bilirkişiler şirket 
bünyesinde ikinci bir işverene bağlı olarak adalete hizmet 
edeceklerdir.

Son söz, başlıkta zikrettiğimiz Aziz Sancar, alanında uzman 
olan kişiler ve öğretim üyeleri Adalet Bakanlığı`nın memuru 

olmayı reddedip listeye yazılmak istemediklerinde ve alan 
bilirkişilik şirketlerine kaldığında kazanan ADALET mi 
olacaktır?
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Türk Tabipleri Birliği

HKMO
Haziran 2016

11.07.2016

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 12 Temmuz 
2016 tarihinde TBMM gündeminde görüşülecek olan 
"Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"na ilişkin  görüşlerini 
11 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB‘de düzenlenen bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı,
Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz İşgücü 
Olarak Gören Bir Yaklaşımla Hazırlanmıştır, TBMM 
Gündeminden Çıkarılmalıdır

Bu tasarı yarın TBMM gündeminde görüşülecek.
Tasarı, Türkiye`de mühendislik ve mimarlık unvanlarının 
kullanılması hakkındaki uygulamaları düzenleyen, 1938 
tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun ile 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu`nu ve Anayasa`nın 135. maddesini 
büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu yasa 
taslağı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. 
Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne 
alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları 
göz ardı edilmiştir.

Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden hiçbir şekilde görüş 
istenmediği gibi; yasa taslağı Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu`nda görüşüleceği tarihten bir gün önce 
birliğimize iletilmiştir.

Aradan 24 saat geçmeden ilgili komisyonda jet hızıyla kabul 
edilmiş, komisyon toplantısında birlik yöneticilerimizin 
ve oda başkanlarımızın itirazları ve görüşlerinin hiçbiri 
değerlendirilmeye bile alınmamıştır. 

Siyasi iktidar tarafından, AB`ye taahhüt edilen ve bu 
doğrultuda çıkartılan mevzuat hazırlama usul ve esaslarına 
dair düzenlemeler dahi yasasında değişiklik yapılacak 
bir kurumdan görüş alınmasını zorunlu tutmaktadır. 

Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren bir kanunun 
hazırlanma aşamasında bile birliğimizden görüş istenmemesi 
oldukça manidardır.

Tasarı lisans eğitimine dayalı meslek alanlarının tamamını 
ilgilendirmekte ve TMMOB`nin meslek-uzmanlık 
alanlarında, yabancı mühendis ve mimarları bizlerden 
avantajlı konuma getirmektedir. 

Ülkemiz yurttaşı mühendis, mimarlar şehir 
planlamacılarının açıkça aleyhine olacak bir durum söz 
konusudur. Bu tasarıyla birlikte yabancıların hizmet sunması 
veya ülkemizde çalışmasında hiçbir denetim veya kural 
olmayacak, beyana dayalı mantıkla yabancılara sınırsız hak 
ve özgürlükler teslim edilecektir. Mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde, yeterli 
eğitim ve mesleki deneyimden yoksun yabancılar eliyle 
yürütülmesinin yaratabileceği faciaların ve yıkımların 
bedelini yine halkımız ödeyecektir. 

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarısı, birçok akademik meslek disiplini ile 
birlikte TMMOB Yasası`nda yapılacak değişiklik dolayısıyla 
yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine 
birçok olumsuzluğu içermektedir.

Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, 
mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle 
de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca 
insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı 
arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve 
büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası hukuktaki "karşılıklılık 
ilkesi", uluslararası sermaye güçleri lehine yok hükmünde 
sayılacak ve yabancı çalışanlar lehine haksız rekabet ortamı 
hâkim olacaktır.

Ülkemizin nitelikli işgücünü koruma ve geliştirmeyi 
öngörmeyen; ülkemizi sömürge; yerli mühendis, mimar, 

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz İşgücü 
Olarak Gören Bir Yaklaşımla Hazırlanmıştır, TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır
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şehir planlamacıları da kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci 
sınıf ucuz işgücü konumuna düşürecek bu uygulama ile 
sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin emperyalizme bağımlılığı 
artacaktır. 

Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge haline getirecek, 
yabancı çalışanı kendi yurttaşından avantajlı kılacaktır. 

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın 
serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların 
yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma 
denkliği aranmayan, beyana dayalı yabancı çalışanlar 
nitelikli işgücü sayılacak, mesleki yeterliliğini kanıtlayan 
yurttaşlarımız ise ikincilleştirilecek, ara eleman konumuna 
itilecektir. Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir 
denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemizde meslek icra 
edeceklerdir. 

Üstelik Türkiye`ye gelmeden, uzaktan ve vergi ödemeden 
çalışabilecek; ülkeye gelenler ise çalışma ve ikamet izni 
almaktan muaf tutulacaktır.

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma 
özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci 
konumuna düşürecektir. Ekonominin kapsadığı bütün 
sektörlere yönelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık alanları 
bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz 
ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz 

aleyhine yeniden düzenlemeyi öngören tasarı Meclis 
gündeminden çekilmelidir. 

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz 
mühendis mimar ve şehir plancılarında aranan koşulların, 
yabancı mühendis, mimarlardan da isteyecek düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde yabancı 
konumuna getirilen mühendis, mimar, şehir planlamacıları, 
yurttaşlık ve meslek haklarını elinden almak isteyenleri bir 
kenara not etmektedir. 

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar 
bilmeliler ki, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir 
planlamacıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB; 500.000`e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları ve 
geleceği için mücadele edecektir. 

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu bu konuda duyarlılığa 
ve dayanışmaya davet ediyor, duyarlı basın yayın kuruluşları 
ve siz basın ekmekçilerine teşekkür ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Gaziantep`teki canlı bomba saldırısı üzerine 21 Ağustos 2016 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

21.08.2016 

Ülkemiz uzun zamandır Suriye‘nin bir benzeri haline getirilmek ve iç savaşa sürüklenmek isteniyor.

Dün de karanlık güçler bir kez daha harekete geçti ve Gaziantep‘te bir düğün evini kana buladı.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Gaziantep`teki Saldırıyı Lanetliyoruz
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TMMOB’den Haberler
Harita Bülteni Kasım 2016

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Eylül 1979`da 
TMMOB‘nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için 
ülke çapında uyarı mahiyetinde bir günlük iş bırakma eylemi 
gerçekleştirmişti. Bu eyleme, 49 ilde 443 işyerinde mühendis, 
mimar, şehir plancıları yanı sıra işçi, teknik eleman ve sağlık 
görevlileri dahil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik 
eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. TMMOB 
tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül tarihi, altı 
yıldan beri "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve mücadele 
geleneğimiz sürdürülmektedir.
 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü`ne, ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi 
yaşanırken girmekteyiz. 

15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı 
olumsuzlukların ağır etkisi altındayken OHAL ilanı, 
Meclisin devre dışı bırakılması ve ardı arına çıkarılan 
KHK`lar ile ülkemiz daha baskıcı bir döneme sokuldu. 
Bir yanımız emperyalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu 
bataklığı bir yanımız darbe girişimi, patlayan bombalar, 
savaş ve katliamlar ile sarıldı. Yıllardır iktidarların yanlış 
uygulamalarına ve Cemaate karşı mücadele eden muhalif 
kesimler darbe girişimi bahanesiyle görevlerinden alındı, 
baskılara maruz kaldı. Kürt sorunundaki savaş ve şiddet 
odaklı çözümsüzlük politikaları ülkemizi iç savaşın eşiğine 
getirdi. Toplumsal hayatı kuşatan gericilik iktidar yapısındaki 
gücü ile laikliği ortadan kaldıracak bir düzeye ulaştı. 
Doğamız, kentlerimiz ve yaşam alanlarımız yağmacılığın 
artık kurumsal hale gelen saldırıları ile geri dönüşü 
mümkün olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. Ülkemiz artık 
mesleğimizi kamu ve toplum yararı doğrultusunda onurluca 
icra edebileceğimiz koşullardan uzaklaştı.
 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek disiplinleri ve 
meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal döneminin yeni 
sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışıldı. 
Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki 
yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına devredildi, bazı 
alan ve yetkiler kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı. 
 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin 
ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları 
haline getirildi; fason üretime bağlı olarak mühendislik 
geriletildi. Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları 
yaygınlaştırıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 
hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent 
politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim 
ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakıldı, kanun 
hükmünde kararnamelerle yargı kararlarını gözetmeyen 
mevzuat düzenlemeleri, evrensel bilimsel mesleki 
gereklilikleri büyük oranda tasfiye etti. 
 
Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni 
kurumsallaşması uyarınca örgütümüz TMMOB de hedef 
tahtasına oturtuldu. Kamusal hizmet ve kamusal denetim 
ortadan kaldırılmaya çalışıldı. İktidar, bu kapsamda 
TMMOB Yasası‘nı değiştirmeye, Odaların ve TMMOB‘nin 
önemli bazı yetkilerini elinden almaya çalıştı. Fakat 
belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin 
sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleğimize 
ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı 
duruşumuz, 1970‘lerin TMMOB‘sinin ve 1979 direnişimizin 
devamı niteliğindedir. TMMOB ve bağlı Odaları boyun 
eğmeyecektir.
 
Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde bulunduğu kötü 
günlerde, umudumuzu kaybetmeden emek, demokrasi 
ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. 
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
omuzlarındaki yükün yalnızca umutla ve dayanışmayla 
paylaşılabileceğine inanıyoruz. 
 
TMMOB;19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü`nde doğamızın, kentlerimizin ve yaşam 
alanlarımızın yağmasına karşı Artvin halkı ve Cerattepe ile 
dayanışma içerisinde olacaktır. 
 
TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve baskı 
atmosferine karşı; emperyalizme, savaşlara, faşizme ve 
gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için 
çalışacak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, laiklik 
için gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı 
başka bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
 
TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, demokrat, 
eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağımsızlıktan yana 
geleneklerine bağlı kalacaktır.
 
TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü`nde ülkemize ve geleceğimize sahip çıkma 
sorumluluğu ile yoluna devam edecektir.
 
Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine 
duyduğumuz inançla kutlu olsun.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü
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Şubelerİmİzden Haberler



05.04.2016 tarihinde Kadirli İlçe 
Temsilciliğimizde üye toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Kadirli Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Üyeleri, kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimizin yanı sıra şubemizden 
Şube Başkanı Yaşar Tanrıverdi, Şube 
Sekreteri Ali Kuzu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cavit Ant ve Mehmet Ardiç 
katılmıştır.

Toplantıda; imar uygulamaları, vaziyet 
planı ve mesleğimiz ile ilgili genel 
değerlendirmeler, sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü.

Adana Eğitim-Sen Yönetim Kurulu 
05.05.2016 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etmiştir. Toplantıda; 
oda çalışmalarında ve Adana İl 
Koordinasyon Kurulu hizmetlerinin 
yürütülmesinde başarılar dilemişlerdir. 

Ülkemiz 28 Temmuz 2016 Salı günü İstanbul’daki bombalı terör saldırısı ile yeni bir 
acı daha yaşamıştır.
 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda üç canlı bombanın düzenlediği saldırıda 44 
vatandaşımız hayatını kaybederken, 237 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu saldırılar, 
bizleri derinden üzmüş; acılarımızın üstüne yeni acılar eklenmesine neden olmuştur. 
İstanbul’daki saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ülkemiz oldukça zor bir dönemden geçiyor. Son bir yıllık döneme göz atacak olursak; 
13 Mayıs 2014 Soma İşçi Katliamı, 20 Haziran 2015 Suruç Katliamı, 10 Ekim 2015 
Ankara Gar Katliamı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi, Rus 
uçağının düşürülmesi, 1 Ocak 2016 Sultanahmet Katliamı, yine Ankara, İstanbul ve 
Mardin Midyat’ta yapılan katliamlar ilk akla gelenlerdir. 7 Haziran 2015 ile 7 Haziran 
2016 tarihleri arasında 558 şehit ve 1150’den fazla yaralı.
 
Peki, bizler ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? Bizler birbirimizle uğraşırken, ülkenin 
sürüklendiği karanlığa seyirci mi kalacağız? Elbette hayır! Huzur ve barış için; 
geleceğimiz, çocuklarımız, Cumhuriyetimiz ve bize kazandırdığı erdemli değerler 
için; refah ve bolluk için hepimiz dört elle birbirimize sarılmak zorundayız.  Bizler bu 
ülkenin Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak, saldırıları kınamak ve lanetlemekle 
yetinemeyiz. Ülkemiz topraklarının neden her gün kanla yıkandığını, gözyaşlarının 
neden dinmediğini bizleri yönetenlere sormak gibi görevimiz bulunmaktadır.
 
İstikrar vaadi ile yönetime gelen bir iktidarın istikrar adına attığı her adımın Türkiye’yi 
daha da istikrarsızlaştırıldığı bir dönemden geçmekteyiz.
Tekrar tekrar aynı filmi izlemek, aynı acılarla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak saldırıyı bir kez 
daha lanetliyor, kana ve gözyaşına doyan bu topraklarda acıların artık son bulmasını 
diliyoruz.                    

10.06.2016 tarihinde Mersin İl 
Temsilciliğimizde üye toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Mersin Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri, kamu ve özel 
sektörde çalışan üyelerimizin yanı 
sıra Şubemizden Şube Başkanı Yaşar 
Tanrıverdi, Şube 2. Başkanı Şafak Fidan, 
Şube Sekreteri Ali Kuzu, Şube Saymanı 

Şule Bahar Ünnü, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cavit Ant ve Dilek Bozkurt 
katılmıştır.

Toplantıda; imar uygulamaları, vaziyet 
planı ve mesleğimiz ile ilgili genel 
değerlendirmeler, sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü.

Kadirli İlçe Temsilciliğimizde Üye 
Toplantısı Yapıldı

Eğitim-Sen Adana Şube Yönetim 
Kurulu Odamızı Ziyaret Etti

Basına ve Kamuoyuna - İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Terör Saldırısını 
Nefretle Kınıyoruz

Mersin İl Temsilciliğimizde Üye Toplantısı Yapıldı

Şubelerimizden Haberler/Adana
Harita Bülteni Kasım 2016
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30 Ağustos 1922; bir ulusun var olma, bağımsızlığını 
kazanma mücadelesi ve yokluklar içinde olmazı olur kıldığı 
bir kahramanlık destanıdır. Ulusumuzun özgür geleceğinin 
başlangıcıdır. 94 yıl önce bugün; Türk Ulusunu esir etmek 
isteyen emperyalist güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, 
ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşla ulusal bağımsızlığının 
kurtarıldığı ve Zafer destanının yazıldığı gündür.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün komutasındaki 
Türk Ordusunun, Yunan Ordusunu bozguna uğrattığı 
meydan savaşıyla başlayan zafer süreci; 9 Eylül`de düşmanın 
İzmir‘de denize dökülmesi, özgürlük ve bağımsızlığımızın 
kazanılmasıyla noktalanmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşımız 
emperyalizme karşı dünyada kazanılan ilk, özgürlük ve 
bağımsızlık savaşıdır. Kurtuluş sürecinin bitmesiyle kuruluş 
süreci başlamış ve cumhuriyet kazanımlarının temelleri 
atılmaya başlanmıştır.

Atatürk, milletten aldığı güçle Türkiye‘ye çağ atlatarak 
ülkemizin dünyanın en uygar ülkelerinin düzeyine 
ulaşmasının yolunu açmıştır. Aklın ve bilimin önderliğinde, 
Türkiye‘yi dünyanın en barışçı ve en saygın ülkelerinden biri 

haline getirmiştir. Şimdi onun bu yüce eserini tahrip etmeye, 
silah zoruyla Atatürk Cumhuriyetini yıkıp devlet içinde 
devlet kurmaya çalışanlar var.

Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, cumhuriyetimizin 
üniter, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini 
sonsuza dek korumaya kararlıyız. Çağdaş, laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk devleti olarak; devletimiz, ordumuz, 
sivil toplum örgütleri, iş ve emek dünyasıyla, sanatçısıyla, 
sporcusuyla tek yürek olarak "Yurtta Barış, Dünyada Barış" 
ilkesiyle çıktığımız yolda, eğitilmiş insan gücümüzle, gerçek 
anlamıyla bilinçli ve planlı bir kalkınmayı el ele çalışarak 
gerçekleştirmek zorundayız.

Tam bağımsız, bölünmez Türkiye Cumhuriyeti için gün birlik 
olma günüdür. Tek yol Atatürk ve devrimleridir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yarattığı umuda layık olmak 
dileğiyle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, 
Zafer Bayramı‘nı en içten duygularla kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Odamızın 15. Yaz Eğitim Kampına Şube II. Başkanımız Şafak Fidan, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Cavit Ant, Denetleme Kurulu Üyemiz Eray Yıldız, Onur Kurulu Üyemiz 
Hasan Zengin ve Eyyüp Aydın katılmışlardır.

Ayrıca kamp programında yer alan "Geleceğe Bakış Geç Farkındalık" adlı oturuma 
şubemizi temsilen Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Cavit Ant katılmıştır. 

Odamızın 15. Yaz Eğitim Kampına Katıldık

Şubelerimizden Haberler/Adana
Harita Bülteni Kasım 2016
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Veteriner Hekimler Odası Adana Şube 
binasında, olağan genel kuruluna 
şubemizi temsilen Şube Başkanımız Yaşar 
Tanrıverdi katılmıştır. Şube Başkanımız 
Yaşar Tanrıverdi, Veteriner Hekimler 
Odası Olağan Genel Kurulunda bir 
konuşma yapmıştır. Konuşmasında:

“15 Temmuz Askeri Darbe Girişimini pek 
çok demokratik kitle örgütü ve meslek 
kuruluşu gibi lanetlemiş, kararlılıkla ve 
ısrarla "Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam 
Bağımsız Demokratik Türkiye!" demiştik.

Geçen süre içerisinde, olağanüstü halin 
gerekli kılmadığı ve olanak vermediği 

bazı konuların da düzenlendiği 
"Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde 
Kararnameleri" düzenlenmiş; demokrasi 
ve özgürlükler askıya alınmış, muhalefet 
ve yasama organı devre dışı bırakılmıştır.

Hukuk düzenine, demokrasiye ve 
özgürlüklere karşı yapılan bu darbe 
girişimine katılanların belirlenmesi, 
kurum ve kuruluşlardan uzaklaştırılması, 
yargılanması ve cezalandırılmasının 
aciliyeti ve zorunluluğu açıktır. Kent 
merkezinde bulunan ve kent planlarında 
askeri alan kullanımına ayrılmış olan 
alanların bu işlevlerinin sonlandırılması 
halinde bu alanların kamuya ait olduğu 
da dikkate alınarak; insanı, çevreyi, 
tarihi, kültürü önceleyen bir kullanım 
amaçlanmalı; çağdaş toplum yaşamı ve 
kentleşme anlayışına aykırı, belli çıkar 
çevrelerinin ve siyasetin çıkarlarının 
esas alındığı, yağma ve talana açık 
uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Kamu yönetiminde laikliğe dayalı, 
demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir 

yönetim anlayışına yeniden dönülmeli, 
laik ve çağdaş bir toplumsal iklimi 
oluşturmanın koşulları hazırlanmalıdır. 
Yargı denetimine kapalı, yasama organını 
ve muhalefeti devre dışı bırakan kanun 
hükmünde kararnameler ile yönetmekten 
vazgeçilmeli, en kısa sürede olağanüstü 
hal uygulamasına son verilmelidir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; 
özgürlük, demokrasi, laiklik ve tam 
bağımsız Türkiye yürüyüşüne kararlılıkla 
ve yorulmaksızın devam edecektir.

Askeri darbeye de, sivil darbeye de hayır!

Yaşasın tam bağımsız, laik, demokratik 
Türkiye!”
sözlerine yer vermiştir.

Şube Başkanımız Yaşar Tanrıverdi, 
yönetim kurulumuz adına genel kurulun 
başarılı ve verimli geçmesi dileklerini 
iletmiştir.

Şube Başkanımız Yaşar Tanrıverdi, 10 
Ekim 2015 Ankara Garı Katliamının 
birinci yıldönümü ile ilgili bir basın 
açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, 10 Ekim 2015 
Ankara Garı Katliamının birinci 
yıldönümünde kaybedilen canları 
anmaya hazırlanılan bir sırada 9 Ekim 
2016 Pazar günü Şemdinli`de bomba 
yüklü araçla karakola yapılan terör 
saldırısı sonrası 10 asker, 8 sivil olmak 
üzere 18 insanımızın hayatını kaybettiği 
haberinin geldiğini söyleyen Tanrıverdi, 
"Terör bir insanlık suçudur. Toplumun 
tüm duyarlı bireyleri olarak teröre karşı 
dik duracağız." dedi.

Aynı şekilde, terör eylemi nedeniyle 
kaybedilen canları anmanın da bir 
insanlık borcu olduğunu kaydeden 
Tanrıverdi, "Bu borcu ödeyeceğiz. 

Toplumların sağlıklı bir biçimde 
yaşayabilmeleri, bireylerin insani 
davranışlarını unutmaması, toplumsal 
belleğin diri tutulmasıyla olanaklıdır. 
Ülkemizi, barış, demokrasi, refah içinde 
yaşayacağı yarınlara taşıyabilmek bilinçli 
davranmakla mümkündür. Ülkemizdeki 
en kanlı bombalı saldırı tarihi olan 10 
Ekim’de kaybedilen canları anmak için 
toplanmak isteyen insanlara copla, biber 
gazıyla saldırmanın savunulabilir hiçbir 
yanı yoktur." diye konuştu.

"Yönetenlerin Sorumluluğu Var"

Duyarlı vatandaşların bu insani toplumsal 
davranışını kaba güçle bastırmak yerine, 
güvenliği sağlayarak barışçı biçimde 
gerçekleşmesini sağlamanın devletin 
görevi olması gerektiğini vurgulayan 
Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Her gün yaşadığımız terör eylemi 
sonucu ailelerimizin ocaklarına 
düşen ateş, ülkeyi yönetenlerin 
sorumluluğundadır. Yönetenler sorunları 
çözme makamında oturan insanlardır. 
Sıkılan her kurşun, atılan her bomba 
ülkemizde barış içinde, kardeşçe ve bir 
arada yaşama umuduna vurulan bir 
darbedir. Terör saldırılarıyla ülkemizin 
içine sokulmak istendiği karanlık sürece 
karşı; demokrasi, barış, kardeşlik ve 
bir arada yaşama istencimizin hakim 
kılınması şarttır. Geçen yıl Ankara 
Garı`nda şimdi de Şemdinli`de 
kaybettiğimiz kara terörün kurbanları 
canlar bizim canlarımızdır. Bu vesileyle 
teröre başvuranları ve destekçilerini 
bir kez daha lanetliyor, 10 Ekim 
2015 tarihinde teröre kurban verilen 
canlarımızı acıyla anıyoruz."

Veteriner Hekimler Odası Genel Kuruluna Katıldık

“Teröre Teslim Olmayacağız”
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10 Ekim Katliamı Yıldönümü Etkinliklerine Katıldık

Adana Kadastro İl Müdürü ve Meslektaşlarımız Şubemizi Ziyaret Etti

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz...

Şube Sekreterimiz Ali Kuzu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "10 Ekim Katliamında 
Yaşamını Yitiren Barış Şehitleri Anması" etkinliğinde bir 
konuşma yaptı.

Konuşma metni:

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı 
üzerinden tam bir yıl geçti.

Bu bir yılın her ayını yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve 
yaşamını yitiren yol arkadaşlarımızı anarak geçirdik ve bugün 
de saygıyla anıyoruz.

Yol arkadaşlarımızın mirası olan, emek, demokrasi ve barış 
mücadelemizde bayrağı en yukarı taşımak için burada omuz 
omuzayız. Yolunuz yolumuzdur.

Bizler 10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi 
mitingiyle, ülkemizin de içine çekilmeye çalışıldığı, emperyalist 
savaşın devam ettiği Ortadoğu‘ya, ülkemize barışın gelmesi için 
emek-meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile beraber sesimizi 
duyurmaya gelmiştik.

Ancak; insandan, sevgiden, emekten, haktan-hukuktan, 
demokrasiden, özgürlükten, barıştan yana olanlara karşı; barış 
düşmanları, demokrasi düşmanları, emek düşmanları, insan 
ve insanlık düşmanları katliama dönüştürdüler. 101 canımızı 
kaybettik, 400’e yakın yurttaşımız yaralandı.

Adana Kadastro İl Müdürü Sayın Halil İbrahim Şimşek ile 
Müdürlük kontrol mühendisleri 13.10.2016 Perşembe günü 
Şubemizi ziyaret etmişlerdir.

Yapılan görüşmede karşılıklı olarak tanışılmış, oda-kadastro 
ve imar uygulamaları-kadastro ilişkileri konularında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.   

Bizler, savaşın tam ortasında barış dediğimiz için bize bir bedel 
ödetildi. Bu katliamın faili ya da failleri bellidir. Bu ülkede 
barış sesinin daha güçlü ve gür çıkmasından ve bu sesin halka 
duyurulmasında kim veya kimler rahatsız oluyorsa failler 
onlardır. Kimler hak arama mücadelesinden korkuyorsa, kimler 
sokakları emekçilere kapatmak istiyorsa failler onlardır.
Kendi hayallerini gerçekleştirmek için savaştan, kutuplaşmadan, 
gerginlikten, halkların arasına düşmanlık tohumları ekmekten 
her kim, hangi güç odakları beslenmek istiyorsa, 10 Ekim 2015 
Cumartesi günü, saat 10.04‘te barış isteğimize bomba koyanlar 
onlardır...

10 Ekim 2015’den 10 Ekim 2016’ya kadar olan sürede, onlarca 
bomba evlerimizin önünde, sokaklarımızda patlatıldı. Yüzlerce 
sivil yurttaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. 
Evlerimiz, iş yerlerimiz, düğünlerimiz, otobüs beklediğimiz 
duraklar halkımıza mezar oldu. Ülkemizdeki çatışmalardan 
en çok etkilenen, bedel ödeyenler olarak; şiddeti gittikçe artan 
OHAL ve KHK ile birlikte sivil darbe ve diktatörlük rejimine 
dönüşen ülkemizde;  gericiliğe, karanlığa ve tüm antidemokratik 
uygulamalara karşı durduk durmaya da devam edeceğiz.

10 Ekim Katliamına ilişkin davanın takipçisi olacağız. Gerçekler 
açığa çıkarılıp katiller hesap verinceye kadar bu davanın peşini 
bırakmayacağız. Çünkü emekten yanayız, barıştan yanayız, 
özgürlükten ve demokrasiden yanayız ve tarafız. Bertaraf 
olmayacağız. Bizleri kanla, bombalarla susturmak, korkutmak, 
uslandırmak ve terbiye etmek isteyenlerden hesap soruluncaya 
kadar, bu katliamın arkasındaki bütün karanlık ilişkiler açığa 
çıkarılıncaya kadar,

Halkımızın özlemini çektiği barışı, laikliği, insanca yaşamı ve 
emeğin ülkesini kurana kadar bir an olsun durmayacağımızı 
buradan bir kez daha haykırıyoruz.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.
Emek, Barış ve Demokrasi için mücadeleye devam!
1 yıl önce dediğimiz gibi bugün de "Savaşa İnat, Barış Hemen 
Şimdi!" diyoruz.

10 Ekim Katliamını unutursak, unutturursak kalbimiz 
kurusun!!!
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HKMO Adana Şubesi 
olarak, şubemize bağlı il 
ve ilçe temsilcilerimizin de 
katılımlarıyla 22 Ekim 2016 
tarihinde Anemon Hotel‘de 
12. Dönem 1. Temsilciler 
Toplantımız gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını Adana Şube Başkanımız Sayın Yaşar Tanrıverdi yaparak 
şubemizin çalışmaları, şube çalışma programı kapsamında hedefleri ve meslek alanlarımıza 
dair son dönemlerde yaşanan Yapı Aplikasyon Projesi yapımı ve uygulaması ile Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi, bu şartnamenin belediyelerce uygulamaya esas alınması, 
pilot illerde uygulanan ve artık tüm şubelerde hayata geçme aşamasına gelen, web üzerinden 
sözleşme tanzimi ve mesleki denetim uygulaması yenilenmiş HKMOBİS‘de tip sözleşmelerin 
direkt fiyat tespitli olarak sistemden alınabilmesi, kadastro kontrolünde sözleşmenin barkod 
numarası ile kontrolü, sözleşmeye konu taşınmazın takyidatlı tapu kaydının sistemden alınması, 
Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğinin Şubemiz tarafından yürütülmesi gibi yeniliklere 
sahip gelişmeler ile ülkemizin içinde bulunduğu genel durum hakkında kısa bir bilgilendirme 
yaptı. HKMO Adana Şubesi olarak üyelerimize ulaşmamızda temsilcilerimizin büyük rol 
oynadığının altı çizildi ve şube yönetimi olarak her konuda temsilcilerimizin ve üyelerimizin 
yanında olduğumuz vurgulandı.

Toplantıya katılan HKMO Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş temsilcilerimize; odamız 
güncesinde yer alan konulardan olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler ve gelişmeler, odamızın İstanbul’da gerçekleştireceği 2018 FIG 16. Bilimsel 
Teknik Kurultayı, 2017 yılında yapılacak CBS Kongresi etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. 
Ayrıca; temsilcilerimizin odamızın kurumsal kimliğini etkin olarak yansıtması gerektiğini ve 
mesleğimizi ilgilendiren hususlarda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti. HKMO Genel 
Merkez Sekreteri Sayın Ayhan Erdoğan ve Genel Merkez Örgütlenme Sekreterimiz Ali İpek, 
Yapı Aplikasyon Projesi ve TUS uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaparak gelinen 
son gelişmeler hakkında bilgi aktardı. Ayrıca katılan temsilciler ile diğer katılımcılar konuya 
ilişkin görüşlerini anında birebir bildirme olanağı buldular.

Adana Şube Gaziantep İl Temsilcimiz ve HKMO Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz 
Eray Yıldız, tüm şubelerde hayata geçme aşamasına gelen web üzerinden sözleşme tanzimi ve 
mesleki denetim uygulaması yenilenmiş HKMOBİS‘de tip sözleşmelerin direkt fiyat tespitli 
olarak sistemden alınabilmesi, kadastro kontrolünde sözleşmenin barkod numarası ile kontrolü, 
sözleşmeye konu taşınmazın takyidatlı tapu kaydının sistemden alınması gibi yeniliklere sahip 
gelişmeler hakkında ayrıntılı bir sunum yaparak son gelişmeler hakkında gelinen süreçle 

ilgili yasal ve uygulamalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Temsilcilerimizin ayrı ayrı söz alarak görüşlerini dile getirdiği toplantıda; 
temsilciliklerimizin odamızla kurumsal ilişkileri, sorumluluk alanlarında yaşanılan sorunlar ve olumlu gelişmeler değerlendirilerek, 
illerde bulunan resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili ilişkilerimiz ile temsilcilerimizin o ilde çalışan meslektaşlarımızla ile ilişkileri dile 
getirilerek;

• Asgari ücret tarifesinin mevcut hali ve geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler,
• TİP 1-2-3 sözleşmelerinin uygulanması ve fiyat hesaplanmasına ilişkin görüş ve öneriler,
• Yöresel Katsayılara ilişkin görüş ve öneriler,
• Onur Kurulu süreçlerin hızlandırılması ve cezai işlemlerin acil ve caydırıcı olmasına ilişkin görüş ve öneriler,
• Meslektaşlarımız ve mesleki uygulamalarımızda nitelik sorununa ilişkin görüş ve öneriler tartışıldı.

Son bölümünde karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda temsilcilerimiz bulundukları il ve ilçelerde yaşadıkları sıkıntıları 
dile getirirken mesleki denetim uygulamaları için neler yapılabileceği, üyelerimize daha iyi nasıl hizmet verilebileceği tartışıldı, istek ve 
öneriler alındı.

Verimli geçen toplantıya katılan tüm temsilcilerimize, Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş‘a, Genel Sekreterimiz Sayın Ayhan 
Erdoğan‘a, Örgütlenme Sekreterimiz Sayın Ali İpek‘e ve çalışanlarımıza HKMO Adana Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

19-21 Ekim 2016 tarihlerinde 
Odamız tarafından Yıldız Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
Davutpaşa Kongre Merkezi‘nde 
gerçekleştirilen 8. Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumuna Şube 
Yönetim Kurulumuz adına 2. 
Başkanımız Sayın Şafak Fidan ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Cavit Ant 
katılmıştır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve aziz şehitlerimiz olmak üzere, 
Cumhuriyeti gerçekleştirenleri 
şükranla anıyoruz. 

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumuna Katılım Sağladık

12. Dönem 1. Temsilciler Toplantımızı Gerçekleştirdik

Cumhuriyet Bayramımız 
Kutlu Olsun
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23 Nisan 2016 günü "Çalışma Yaşamında Haklarımız" panelini başarıyla 
gerçekleştirdik.  Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Hüseyin Arkan‘ın açılış 
konuşmasıyla başlayan panelde, Şube Başkanımız Recep Vadi ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Özmüş kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Şube 
avukatımız Deniz Özbilgin, İş Kanunu çerçevesinde harita mühendislerinin 
çalışma yaşamındaki haklarını sunumla anlattı.

Özbilgin, ücret tarifesinden fazla mesaiye, izin hakkından işten çıkarılmaya/
ayrılmaya, mobbingden işçi sağlığı ve iş güvenliğine, iş sözleşmesinden prim 
ücretlerine kadar tüm yaşananları ve hak gasplarına karşı nasıl mücadele 
edilmesi gerektiğini anlattı. Soru ve cevap kısmının sonrasında Şube Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Hüseyin Arkan yasalaştırılmaya çalışılan “Özel İstihdam 
Büroları ve Kiralık İşçi” düzenlemesini anlattı. Özel İstihdam Bürolarının bizlere 
getirecekleri ve çalışma yaşamımıza nasıl sonuçlar doğuracağı konuşuldu. 
Arkan, meslektaşların sorunlarına yönelik bu tür etkinliklerin HKMO Ankara 
Şube olarak devam edeceğini, “Özel İstihdam Büroları ve Kiralık İşçilik” 
başlığının önümüzdeki dönemlerde “Ücretli Çalışan Mühendisler”in başat 
sorunlarından biri olacağını ve bu çerçevede uzman kişilerle beraber bir panelin 
daha yapılacağını vurgulayarak paneli sonlandırdı.

Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emek veren başta şube çalışanlarımız olmak 
üzere, panelistlerimize, siz değerli katılımcılara ve salonlarını bize açan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz.

Çalışma Yaşamında Haklarımız Paneli Yapıldı

Basına ve Kamuoyuna

07.06.2016 tarihinde sabah saat 08:40 sularında İstanbul Vezneciler‘de bomba yüklü 
araç ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda on bir kişi hayatını kaybederken 
onlarca vatandaşımız yaralandı. Ülkenin dört bir yanında birçoğumuzun her 
gün geçmek zorunda olduğu, şehirlerin kalbi olarak nitelendirilebilecek yerlerde 
gerçekleşen ve bizler daha yaralarımızı saramamışken yerine yeni ve daha derin 
yaralar açan bu saldırıları kınıyoruz. 

Yaşam hakkımıza ve alanlarımıza müdahale eden, yaşamımızı sekteye uğratan bu 
yaşananların tamamı, bizlere dayatılan ve alışmamızın beklendiği olaylar zinciridir. 
Ölümün karşısında yaşamı, savaşın karşısında barışı her nefesimizde daha yüksek 
bir sesle savunmaya devam edeceğiz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Renkli Vagon Değil, Vagon Lazım!

Belediyecilik anlayışıyla Ankara`yı yaşanmaz 
bir kent haline getiren Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek, gün geçmiyor 
ki bir gariplikle daha karşımıza çıkmasın. Son 
olarak twitter hesabından metroda kadınlara 
ayrı bir vagon uygulamasını gündeme 
getiren Melih Gökçek; belediye başkanlığı 
yapmaktan çok toplumsal yaşantımızı dizayn 
etmeye çalışarak ucube faaliyetler peşinde 
koşmaktadır. Tecavüze uğrayan kadınının 
kürtaj hakkı için "Çocuğun ne suçu var, anası 
kendini öldürsün." düşüncesiyle hayatını 
idame ettiren Melih Gökçek; tacizciyi 
cezalandırmak yerine, tacize uğrayan 
kadını toplumsal yaşantıdan soyutlayarak 
cezalandırmak niyetinde.  Eksik vagonla 
çalışan metroyu dert etmeyen, ulaşım 
politikasıyla Ankara`yı kaosa sürükleyen 
Melih Gökçek`in, metronun rengini dert 
etmesi biz Ankaralılarla dalga geçtiğini 
göstermektedir.

Kadınları kamusal alandan soyutlayan 
hiçbir projeyi kabul etmediğimizi bildirir, 
Ankara`nın ulaşım sorunlarının bir an 
önce giderileceği gerçekçi projeleri hayata 
geçirecek toplumcu ve katılımcı belediyecilik 
anlayışını hayata geçirteceğimizi kamuoyuna 
duyururuz.
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1 Mayıs günü Ankara Kurtuluş 
Kavşağı’nda toplanılarak diğer kitle 
örgütleriyle birlikte pankart, döviz, 
balonlarımız ve sloganlar eşliğinde Kolej 
Meydanı‘na yüründü. 

Ankara‘da 1 Mayıs Tertip Komitesi, 
1 Mayıs Mitingi öncesi Ankara‘da 
geçtiğimiz 6 ay içerisinde canlı bomba 
saldırılarının yaşandığı noktaları ziyaret 
etti. İlk olarak Güvenpark‘ta saldırının 

yaşandığı yere, sonra Güvenpark‘ta 
Ethem Sarısülük‘ün vurulduğu yere, daha 
sonra da 10 Ekim Saldırısının olduğu 
Ankara Tren Garı‘na karanfil bırakıldı.

HKMO Ankara Şubesi olarak bizler de 
renkli dövizlerimizle, balonlarımızla, 
pankartımızla, sloganlarımızla 1 Mayıs‘ta 
alandaydık. Kurtuluş Kavşağı’nda saat 
11:30’da toplanan kitle, 13:00‘da Kolej 
Meydanı‘ndaydı. Saygı duruşunda 1 
Mayıs 1977‘de Taksim Meydanı‘nda; 
Suruç, Diyarbakır, Ankara, Kilis ve diğer 
illerimizde ölenlerimiz için 10 Ekim‘de 
uçuramadığımız balonlarımızı uçurduk. 

1 Mayıs günü basının büyük ilgi 
gösterdiği şubemiz kortejimizi yaratan 
tüm üyelerimizi kutlarız.

1 Mayıs, Birlik, Dayanışma ve Mücadele Gününde Alandaydık…

5 Haziran Dünya Çevre Günü`nde; cumhuriyetin ilk toplu konut alanı, zorla tahliyelerle insansızlaştırılan kent merkezindeki ender nefes 
alma mekânlarından olan Saraçoğlu Mahallesi`ndeydik.

Bileşeni olduğumuz “Başkent Dayanışması” olarak 5 Haziran 2016 Pazar günü Konur Sokak`ta toplanarak "Saraçoğlu Mahallesi Ranta 
Kurban Edilemez" yazılı pankartla Saraçoğlu Mahallesi’ne yürüyüş gerçekleştirdik. Başkent Dayanışması adına Mimarlar Odası Ankara 
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın okuduğu basın açıklamasında yeşil alanlarımızın tehdit altında olduğu, Saraçoğlu’nun ranta 
açılmasına sessiz kalınamayacağı dile getirildi. Şubemiz adına konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Yazman üyemiz Volkan Bilgin  
"Başkent Dayanışmasının bir bileşeni olan HKMO Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi’nin ranta teslim edilmesinin karşısında duracaktır. 
Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut alanı olan bu sosyal alanın yok edilmesine karşı her bir ağacın dibinde, her bir mimari yapının 
önünde bizi, Ankara halkını bulacaklar. Mücadelemiz devam edecek, biz değil onlar kaybedecek" şeklinde konuştu. Eyleme destek veren 
Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ise, Saraçoğlu`nu pek çok kez Meclis gündemine getirdiğine dikkat çekerek, "Ne hikmetse Ankara`yla 
ilgili verdiğimiz soru önergelerinin hiçbiri cevaplanmıyor. Saraçoğlu’na sahip çıkmak sadece Ankara`ya sahip çıkmak değildir. Aynı 
zamanda cumhuriyet değerlerine, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Başkent Dayanışması, tüm Ankaralıları Saraçoğlu Mahallesi`ndeki ağaçlarının gölgesinden yararlanmaya davet ederek, yaz aylarında 
büyük piknik organizasyonu gerçekleştireceklerini de duyurdu.

Dünya Çevre Günü’nde Saraçoğlu Mahallesi’ndeydik
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Harita mühendislerinin birbirleriyle 
tanışması, kaynaşması ve farklı disiplinlerle 
bağını güçlendirmesi, meslektaşlarımızın 
sosyal alanlarda kendini ifade edebilmesi 

amacıyla 10 Mayıs tarihinde başladığımız ve 7 hafta süren futbol turnuvamız 21 
Haziran 2016 günü oynanan final maçıyla son buldu.
6 takımın katıldığı, 18 maçın yapıldığı turnuvamızın final maçında Poligon United`i 
yenen Kuzey Yıldızları şampiyonluğunu ilan etti. 

Final maçının ardından kısa bir konuşma yapan Şube Başkanımız Recep 
Vadi, "Ülkenin içinden geçtiği bu süreçte anlamlı bir başlık altında güzel bir 
etkinlik gerçekleştirdik. Buna katkı koyan, turnuva boyunca emek veren tüm 
meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu turnuvayı 
geçtiğimiz ay vefat eden Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Dursun Çakıcı`ya armağan 
ediyoruz." dedi.

Ödül töreninde;

• Gol Kralı: M. Çağdaş Ciyer
• En Centilwoman Oyuncu: Dilan Kırmızı,
• Gelecek Vaat Eden Oyuncular: Doruk Gürses, Berke Altun, Hasan Demirtaş
• En Fedakâr Taraftarlar: Eylül Deniz Özmüş, Ezgi Ciyer, Serap Dağdelen
• En Sakat Oyuncular: Hüseyin Altun, Aziz Bayram
• Turnuvanın Morinho`su: Cengiz Dağdelen seçildi.

“Barışa Pas Ver” Futbol Turnuvamız Sona Erdi Şampiyon: Kuzey Yıldızları

Şehir Plancısı Ayhan Erdoğan ile İlgili Basın Açıklaması

YARGI SİSTEMİ BASKI ARACI OLMAMALIDIR! 
 
AKP dönemiyle hukuk sisteminin, bir cezalandırma ve 
baskı aracı olarak kullanılması yoğunlaşmıştır. AKP iktidarı, 
kendi gibi düşünmeyen herkese topyekûn bir savaş açmış 
durumdadır. Toplumsal muhalefet, yaratılan baskı ortamı 
içinde hukuksuzluğun hedefi haline getirilerek gözaltılar ve 
tutuklamalar ile etkisizleştirilmek istenmektedir.

Adaletin keyfi bir şekilde kendinden olmayanı cezalandırma 
şeklini alması sonucu; iktidarın gözünde muhalefetin tamamı 
suçlu olarak görülmektedir. Sosyal medya paylaşımları ve 
cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla; milletvekilleri, 
siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, 
gazeteciler, gazeteler, köşe yazarları, karikatüristler, ünlü 
kişiler, reşit olmayan çocuklar, liseli ve üniversiteli gençler 
gibi toplumun tüm kesimleri iktidarca potansiyel suçlu olarak 
görülerek suçlanmakta, yargılanmakta ve hukuksuz bir şekilde 
tutuklanmaktadır. Suçun iktidar tarafından yaratılması, 
suçlamanın kendisidir. Sosyal medya paylaşımlarının suç 
unsuru olarak kullanılması, doğrudan ifade özgürlüğüne yapılan 
bir saldırıdır. Düşünmenin, sorgulamanın ve fikir beyanında 
bulunmanın suç olarak görülmesi aleni bir şekilde hukuk devleti 
anlayışının terk edildiğinin bir göstergesidir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ`ın 2 Mart 2016 tarihli 
açıklamasına göre; Recep Tayyip Erdoğan`ın cumhurbaşkanlığı 
sürecindeki yaklaşık 1,5 yılda 1845 kişiye cumhurbaşkanına 
hakaret suçlamasıyla dava açılmış, 845 kişi için kovuşturma 

izni verilmiştir. Görev süresinin ilk altı ayı içerisinde ise 
cumhurbaşkanlığına hakaretten 8 kişi tutuklanmıştır. 
İddianamesi dahi henüz tamamlanmayan kişiler; kaçma, 
delilleri yok etme veya delil karartma şüpheleri ile mahkemeye 
kadar tutuklu durumda bekletilebiliyor. Yargı sistemi böylece 
keyfileşmekte, bir baskı aracı haline gelmekte ve kişilerin 
toplumsal yaşama katılmalarını engellemektedir.
 
Dava süreci başlamamış kişilerin tutukluluğuna, kaçma şüphesi 
gerekçe gösterilmemelidir. Sosyal medya paylaşımları, ifade 
araçlarının bir parçasıdır ve ifade özgürlüğü kısıtlanmamalıdır. 
Cumhurbaşkanlığı makamı, diğer kamu yöneticilerinden 
ayrıcalıklı bir konumda değerlendirilmemelidir. Yargı sistemi, bir 
ceza ve baskı unsuru olarak kullanılmamalıdır.TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Mesleki Denetim Görevlisi Ayhan Erdoğan 
da sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına 
hakaret` ile suçlanmaktadır. İddianamesi henüz tamamlanmayan 
Ayhan Erdoğan, kaçma şüphesi ile 4 Mayıs`tan beri tutuklu 
bulunmaktadır. İkamet ettiği, çalıştığı ve okuduğu yer belli 
olmasına rağmen, Ayhan Erdoğan`ın tutukluluğu halen devam 
etmektedir.
 
Yargı sisteminin, baskı mekanizmasına dönüşmesinin 
engellenmesini talep ediyoruz! Hukuksuz yargılamalara 
son verilmelidir! Dava süreci başlamamış ve kaçma şüphesi 
bahanesiyle tutuklu bulunan tüm tutuklular derhal serbest 
bırakılmalıdır!

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Makamında Ziyaret Edildi

Jeodezik Temel Esaslar ve GPS Dengeleme Eğitimi 
Düzenlendi

14.06.2016 tarihinde Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Recep Vadi, Şube Sekreteri Volkan 
Bilgin, Şube Müdürü Nalan Kayıket ve Mamak Temsilcisi Ömer 
Aktaş`ın da katılımı ile Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürü meslektaşımız Sayın Selim Türkoğlu makamında ziyaret 
edildi. Ziyarette Ankara Şube Başkanı Recep Vadi, binaların yapım 
süreçlerindeki harita ve kadastro mühendislerinin ilgili mevzuat 
kapsamında, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni aşamalarında 
mesleki olarak yapılması gerekenleri ve meslektaşlarımız ile 
belediyelerin yapmaları gereken işlemleri açıkladı. 

İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın Selim Türkoğlu’na; yapı aplikasyon projelerine ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere inşaat ruhsatı 
ve yapı kullanma izni süreçlerinde meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile getirilerek yasal çerçevede yapılması gerekenler ayrıntılı 
olarak açıklandı. Görüşmede sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve karşılaşılan teknik sorunlar ve Odamızın 
anılan konulara yönelik çözüm yaklaşımları ve etkinlikleri dile getirdi. Anlatılan konuların ve uygulamaların takipçisi olacağımızı 
ifade ederek toplantı tamamlandı. Odamız çalışmalarına ve yapmış olduğumuz ziyarete olan ilgisinden dolayı İmar ve Şehircilik 
Müdürü Sayın Selim Türkoğlu, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaca, Harita Şube Müd. Mustafa Öncel ve Mamak Temsilcimiz Ömer 
Aktaş`a teşekkür ederiz.

Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde 25-
26 Haziran 2016 tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 
(MİSEM) "JEODEZİK TEMEL ESASLAR VE GPS 
DENGELEME EĞİTİMİ " verilmiştir.

Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren 
tüm üyelerimize, meslektaşlarımız ve eğitmenlerimizden Sayın 
Coşkun Demir‘e teşekkür ederiz.

Basına ve Kamuoyuna

29 Haziran 2016 tarihinde 
saat 21:51 sularında İstanbul 
Atatürk Havalimanı‘nda 
canlı bombalar tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda şu 
anki resmi açıklamalara göre 
36 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 150’den fazla kişi 
ise yaralanmıştır.

Her saldırıdan sonra kalın 
puntolarla yazdığımız 
‘‘Alışmadık! Alışmayacağız!‘‘ 
cümlesine olan inancımız 
hala canlı. 7 Haziran 
seçimlerinin ardından 
ülkemizde yaşanan savaş 
halini normalleştirmeye 

çalışan, terörü ve onu besleyen tüm unsurları hayatımızın bir 
parçası haline getiren zihniyeti kabul etmiyoruz.

Sevdiğimiz birini beklerken, işe-okula giderken, ellerimiz 
cebimizde ıslık çalarak gezdiğimiz sokaklarda hayatımızı devam 
ettirirken kirli politikalar yüzünden ölmek, akıl sağlığı yerinde 
olan bireyler için kabul edilebilir bir durum değildir! Kabul 
etmediğimiz kirli savaş ve ölüm kusan politikalar karşısında 
verdiğimiz mücadelenin insanlık var oldukça devam edeceğinin 
bilinmesini isteriz.

İnsanlığın ve insanlığımızın başı sağ olsun. 
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28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu`nda "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ 
KANUN TASARISI" görüşüldü. Hükümetçe teklif edilen tasarı 
bugün TBMM Genel Kuruluna geliyor!

43 yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve 237 yurttaşımızın 
yaralandığı İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının olduğu 
gün Mecliste görüşülüp Genel Kurula gönderilen tasarı Genel 
Kurulda kabul edilirse bizleri nasıl etkileyecek?

İşte 6 maddede Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı:

Mühendise Bayram Hediyesi
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Parsel Parsel Açıklıyoruz 1

Parsel Parsel Açıklıyoruz 2

15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve 
yaralandığı, etkisi yıllarca unutulmayacak 
darbe girişiminin ardından yeniden 
alevlenen "Cemaat nasıl bu kadar 
büyüdü? Finans kaynakları nelerdir?" 
tartışmaları garip bir şekilde devam 
ediyor.

İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı İ. Melih Gökçek ile dönemin 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent Arınç arasında parsel 
parsel tartışması çıkmış ve Arınç, Gökçek 
için "Paralel yapıya Ankara`yı parsel 
parsel satmıştır." demişti. Bu söz ile 
başlayan tartışma, 15 Temmuz darbe 

Cemaate parsel parsel verilen Ankara`yı 
gün yüzüne çıkarmaya devam 
ediyoruz. Bu seferki tahsis Turgut Özal 
Üniversitesine.

girişiminin ardından ilan edilen OHAL 
ile birlikte Cemaate ait olan okul ve 
yurtların kapatılmasıyla yeniden gündem 
oldu. Peki, bu okul ve yurtları Cemaat 
nasıl kurdu?

ANKARA`NIN GÖBEĞİNDE TARLA!
Ankara`nın en merkezi mahallelerinden 
biri olan Yenimahalle İlçesi`ne ait 
Varlık Mahallesi`nde bulunan, Maliye 
Hazinesine ait ve cinsi tarla gözüken 
8409.00 m2 alana sahip 7564 ada, 1 
parseldeki Özel Hasan Tanık Ortaokulu, 
MEB tarafından darbe girişiminin hemen 
ardından kapatılmıştır.

Güncel tapu kayıtlarında Maliye 
Hazinesine ait "tarla" olarak gözüken 
bu taşınmaz, mayıs 2012 tarihine kadar 
mahallelinin top oynadığı ortak kullanım 
alanı iken, bu tarihten sonra Cemaatin 
hizmetinde faaliyet yürüttüğü iddia 
edilen özel bir okula tahsis edilmiştir.

TMMOB İLE UĞRAŞMAK YERİNE 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI 
DENETLEMELİ!
Her bir döneminde darbelere karşı 
durmuş TMMOB, kanun hükmünde 
kararnamelerle idari yönden denetime 

tabi tutulmak istenirken, MEB tarafından 
gerçekleştirilen bu tahsis sorgulanmalı ve 
soruşturulmalıdır. Cemaat yapılanması 
için başından beri bu duruma izin veren 
yetkililerinin ifadesi alınmalı, deliller 
ışığında gerekli idari ve hukuki işlemlere 
ivedilikle başlanılmalıdır.

UZAKLARDA ARAMA; ÇÜNKÜ SEN 
İÇİNDESİN!
Parasız eğitim ve barınma hakkı 
mücadelesi verenlerin kolluk güçleri 
tarafından yerlerde sürüklendiği 
günlerde, cemaatler, yurtlarında ve 
okullarında darbeci yetiştiriyorlardı. O 
günlerde insanlığın en temel haklarından 
olan eğitim ve barınma hakkının devlet 
tarafından ücretsiz olarak sağlanması 
gerektiğini söyleyen başta öğrenciler 
olmak üzere tüm demokrat, gerçek 
yurtsever vatandaşlarımıza kamuoyunun 
önünde iade-i itibarlarının geri verilmesi 
gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde 
"parsel parsel" açıklamaya devam 
edeceğimizi belirtiyor, Ankara`nın 
parsellerinin cemaate peşkeş çekildiğini, 
bunun bir merkezi yönetim anlayışından 
kaynaklandığını düşünüyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

MAHALLEYİ PARSELLEMİŞLER.
İkinci parsel parsel haberi yine Varlık 
Mahallesi`nden. 2011 yılında inşaatına 
başlanan 5798 ada, 1 parseldeki Turgut 
Özal Üniversitesi Öğrenci Yurdu yine 
Maliye Hazinesine ait bir parsel üzerinde. 
Güncel tapu kayıtlarına göre 2157.00 
m2 alana sahip 5798 ada, 1 parseldeki 
yurt, darbe girişiminin hemen ardından 
mühürlendi.

BU TAHSİSLERİN İMZALARINI KİM 
ATTI? AÇIKLAYIN!
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği darbe 
girişiminin sorumluları olan bu örgüte 
nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde 
bu parseller tahsis edilebiliyor? Gerek 
2011 yılında devletin ilgili organları 

tarafından tahsis edilen ve yapılaşması 
gerçekleştirilen bu parsel ile ilgili gerekse 
de bu yasadışı FETÖ`ye bugüne kadar 
merkezi ve yerel yönetimlerin yaptığı 
arazi, arsa ve bina tahsisleri ile buralara 
yasal olmayan süreçlerle yapılan binalara 
ilişkin açıklama yapılmalı, tahsis 
süreçleri sorgulanmalı, soruşturulmalı, 
idari ve hukuki işlemlere ivedilikle 
başlanılmalıdır. 

BİTMEDİ!
Aynı yıllarda başlayan bu tahsislerin 
ancak merkezi bir politika ile 
yapılabileceğini düşünüyoruz. Parsel 
parsel açıklamalarımızın devam 
edeceğini belirtir, kamuoyuna saygı ile 
duyururuz.
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 #HaritaMühendislerineKadroİstiyoruz
21. yüzyılda ve devamında yaşam alanlarımızın tamamına 
doğrudan veya dolaylı şekilde teması olan biz harita 
mühendisleri, günümüz yaşam koşullarını daha iyiye götürmek 
ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına mühendislik 
hizmetlerinin hemen her alanında görev almaktayız. Böylesi 
bir dünyada, ülkemizin toplumsal kalkınması adına biz 
harita mühendislerine olan ihtiyaç bilimsel ve yaşamsal bir 
gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Hal böyleyken, 
kamu kurumlarımızda harita mühendislerine olan ihtiyacı 
görmezden gelerek oluşturulacak yapılanmaların başarıya 
ulaşamayacağı açıktır. Hemen hemen her gün kamuoyuna 
açıklanan mekana ilişkin her türlü projenin oluşturulmasında, 
yine birçok mühendislik projesinin hayata geçirilmesinde 
büyük sorumluluklar üstlenen, hatta kentlerin sağlıklı ve 
planlı gelişmesinin de en önemli ayağını oluşturan harita ve 

harita bilgileri ile mülkiyete ait yapılan uygulama ve taşınmaz 
kıymetlendirilmesinde biz harita mühendisleri olmadan tüm bu 
işlemlerin gerçekleştirilmesi imkansızdır.

Ülkemizde daha nitelikli hizmet üretilebilmesi için tüm kamu 
kurumlarımızdaki harita mühendislerinin sayısı mutlaka 
arttırılmalıdır. 
Bu çerçevede;
• Yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, 
düzenlemek, izlemek ve yönetmek için,
• Mülkiyet kavramını geliştirmek ve önemini anlatmak için,
• Teknolojik gelişmelerle çağdaş dünyanın mühendislik 
uygulamalarını kamuda yaygınlaştırmak için,
• Kaynakların kullanımından maksimum verim sağlamak için,
• Daha nitelikli mühendislik projelerinin üretilmesi için,
• Kamuyu zarara uğratan ve güvencesiz çalışma koşulu olan 
taşeron sisteminin yok edilmesi için,
#HaritaMühendislerineKadroİstiyoruz
Tüm bunların yanında; uzun zamandır itiraz ettiğimiz yanlış 
eğitim politikalarının sonucu olarak ülkenin neredeyse her 
yerinde yetersiz sayıdaki akademisyenlerle açılan Harita / 
Geomatik / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin 
kontrollü hale getirilip gerekirse bazılarının kapatılmasını, 
mevcut meslektaşlarımızın istihdamının sağlanmasını talep 
ediyoruz. 
* Bugün saat 21:00‘da #HaritaMühendislerineKadroİstiyoruz 
hastag`ini kullanarak Twitter ve Facebook`ta buluşuyoruz.  

Harita Mühendislerine Kadro İstiyoruz

Parsel Parsel Açıklıyoruz 3

Cemaate parsel parsel verilen Ankara`yı 
gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. 

Üçüncüsünü açıklayacağımız parsel 
tahsisi yine Turgut Özal Üniversitesine...
CEMAAT ÜNİVERSİTESİNE YOK 
YOK!
Daha önce Maliye Hazinesine ait 
parselde yurdu bulunan Turgut Özal 
Üniversitesine, yine Maliye Hazinesine ait 
Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Çerçideresi 

Mahallesi’nde arsa tahsis edilmiş. 
39.212,00 m2 alana sahip olan 8010 
ada, 9 parseldeki yapının girişi darbe 
girişiminin ardından polis tarafından 
tutulmuş, üniversite amblemleri 
kağıtlarla kapatılmıştır. Binanın ise halen 
mühürlenmemesi dikkat çekiyor.

TEKRAR TEKRAR SORUYORUZ: BU 
TAHSİSLERİN İMZALARINI KİM 
ATTI? AÇIKLAYIN!
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği darbe 
girişiminin sorumluları olan bu örgüte 
nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde 
bu parseller tahsis edilebiliyor? Gerek 
devletin ilgili organları tarafından tahsis 
edilen ve yapılaşması gerçekleştirilen 
bu parsel ile ilgili gerekse de bu yasadışı 
FETÖ`ye bugüne kadar merkezi ve 
yerel yönetimlerin yaptığı arazi, arsa 

ve bina tahsisleri ile buralara yasal 
olmayan süreçlerle yapılan binalara 
ilişkin açıklama yapılmalı; tahsis 
süreçleri sorgulanmalı, soruşturulmalı, 
idari ve hukuki işlemlere ivedilikle 
başlanılmalıdır.

"KAMU PARSELLERİ" KAMUYA 
KAZANDIRILSIN!
Kamu kurum ve kuruluşları eliyle 
yasadışı terör örgütlerine tahsis 
edilen parsellerin yeniden kamuya 
kazandırılması, kullanım amacı 
doğrultusunda kamunun bütününe 
hizmet edecek şekilde kullanıma açılması 
ve sorumlular hakkında gerekli işlemlere 
ivedilikle başlanılması gerektiğini kamu 
vicdanı açısından talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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Mecliste Neler Oluyor?
Yeni yasa tasarıları ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde yapılacak değişikliklerle bizleri neler bekliyor? İmar Kanunu’ndan, 
Kamulaştırma Kanunu’na, Varlık Fonu Yasa Tasarısı’ndan, Atatürk Orman Çiftliğine kadar birçok yeni düzenlemeyi gündeme getiren 
TBMM‘de neler oluyor? #MeclisteNelerOluyor?
başlığıyla hazırladığımız 7 maddelik açıklamamızı sizlerle paylaşıyoruz:
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37 yıl önce, 19 Eylül 1979`da TMMOB`un çağrısıyla mühendis, 
mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri 
için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. 
Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o 
büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşerek geleceğe 
taşımak adına 19 Eylül`ü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz.

Meslek alanları daraltılan ve itibarsızlaştırılan, diploması 
işlevsizleştirilen, emeği çalınan, düşük ücretle çalışmak zorunda 

bırakılan, işsizlik ve güvencesizlikle boğuşmak zorunda kalan, 
istihdam sorunu çözülmeden, yeni açılan üniversitelerle 
her geçen yıl çığ gibi büyüyen bir kitleye dahil olan tüm 
meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu, sorunlarını 
paylaştığımızı ve birlikte mücadele etmekte kararlı olduğumuzu 
belirtir; tüm meslektaşlarımızın gününü kutlarız!

NOT: TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu çağrısıyla 
bugün 19:00‘da Yüksel Caddesi’nde buluşuyoruz.

25.09.2016 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Vadi, İkinci 
Başkanımız Hasan Demirtaş, Yazmanımız Volkan Bilgin, 
Saymanımız Hüseyin Arkan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Anıl 
Sağdıç, Mert Özdağ, Süleyman Mercan, Özgür Yanıt Kaya, 
Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, HKMO Ankara 
Şube Müdürü Nalan Kayıket, Düzce Temsilcimiz Atilla Üzmez, 
Temsilci Yardımcımız Nurhan Kartal ve Düzce Temsilcilik 
Alanımızdaki üyelerimizle ile bir araya gelinerek kahvaltılı 
toplantı etkinliğimiz gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi 
odamızın genel yapısı, çalışma ilkeleri, politikaları, şubemiz 
tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. 
Toplantıda 12. Dönem Çalışma Programımızda bulunan, 
temsilciliklerimizde yapmak istediğimiz çalışmalar anlatıldı ve 
karşılıklı olarak üyelerimizle sohbet ve temsilcilik sınırları içinde 
mesleğimiz ile ilgili çalışmalar, kurumsal ilişkiler kapsamında 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. Genel Merkez 
Örgütlenme Sekreteri Ali İpek; odamız kurallarının işletilmesi ve 
uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, mesleki 
denetim uygulamaları, odamız yazılı kurallarının ivedilikle 
ve zamanında sonuçlandırılması, odamız tarafından yapılan 
etkinliklerin sonuçları ve anılan konulara ilişkin edinilen 
tecrübelerin yayınlanması oda ve üye ilişkilerinin geliştirilmesine 

yönelik karşılıklı çaba sarf edilmesi, yapı aplikasyon projelerine 
ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere inşaat ruhsatı ve yapı 
kullanma izni süreçlerine meslek ve meslektaşlarımızın önemini 
dile getirilerek yasal çerçevede yapılması gerekenleri ayrıntılı 
olarak açıkladı. Uygulamadaki haksız rekabetin engellenmesi 
hususları dile getirilerek tartışılmış olup, Şube Başkanı Recep Vadi 
açıklama ve bilgilendirmeler yapmıştır. SHKMMB üyelerimizle 
teknik programlar hakkında yaşadıkları sorunlar değerlendirildi 
ve bu konuda bilgi verildi.

Odamız çalışmalarına ve yapmış olduğumuz ziyarete olan 
ilgisinden Düzce Temsilcimiz Atilla Üzmez, Temsilci Yardımcımız 
Nurhan Kartal ve Düzce Temsilcilik Alanımızdaki üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününüz Kutlu Olsun!

Düzce İl Temsilciliği ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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4 Ekim 2016 Salı günü üyelerimiz ve Hacettepe Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrenci meslektaşlarımızın katılımıyla Tarık 
Akan`ın başrolünü oynadığı, ‘`Yol`` filmi gösterimini gerçekleştirdik. 
Aramızdan ayrılışının ardından Tarık Akan`ı bir kez daha saygıyla 
anıyor, etkinliğimize katılan bütün üye ve öğrenci meslektaşlarımıza 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz. En kısa 
sürede gerçekleşecek diğer etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle.

Şubemize bağlı il ve ilçe temsilcilerimizin de katılımlarıyla 01-02 Ekim 2016 tarihinde 
12. Dönem 1. Temsilciler Toplantımız gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını Ankara Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi yaparak 
şubemizin çalışmaları, şube çalışma programı kapsamında hedefleri ve meslek 
alanlarımıza dair son dönemlerde yaşanan gelişmeler ile ülkemizin içinde bulunduğu 
genel durum hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. HKMO Ankara Şubesi olarak 
üyelerimize ulaşmamızda temsilcilerimizin büyük rol oynadığının altı çizildi ve şube 
yönetimi olarak her konuda temsilcilerimizin ve üyelerimizin yanında olduğumuz 
vurgulandı.

Toplantıya katılan HKMO Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş tarafından 
temsilcilerimize; Odamız güncesinde yer alan konulardan olan; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve gelişmeler, Odamızın İstanbul’da gerçekleştireceği 
2018 FIG 16. Bilimsel Teknik Kurultayı, VIII. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 
VI. Uzal CBS Sempozyumu etkinlikleri ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca Candaş, 
temsilcilerimizin odamızın kurumsal kimliğini etkin olarak yansıtması gerektiğini ve 
mesleğimizi ilgilendiren hususlarda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti. HKMO 
Genel Merkez Müdürü Sayın Timur Batur, Yapı Aplikasyon Projesi ve TUS uygulamaları 
hakkında ayrıntılı bir sunum yaparak gelinen son gelişmeler hakkında bilgi aktardı. 
Ayrıca katılan temsilciler ile diğer katılımcılar konuya ilişkin görüşlerini anında birebir 
bildirme olanağı buldular.

Ankara Şubesi Yasa ve Yönetmelikler Başkanı Sayın Cengiz Dağdelen de Yapı 
Aplikasyon - LİHKAB işlemleri hakkında gelinen süreçle ilgili yasal ve uygulamalarla 
ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bütün temsilcilerimizin ayrı ayrı söz alarak görüşlerini 
dile getirdiği toplantıda: temsilciliklerimizin Odamızla kurumsal ilişkileri, sorumluluk 

alanlarında yaşanılan sorunlar ve olumlu 
gelişmeler değerlendirilerek, illerde 
bulunan resmi kurum ve kuruluşlarla 
ilgili ilişkilerimiz ile temsilcilerimizin o 
ilde çalışan meslektaşlarımızla ile ilişkileri 
dile getirilerek;

Asgari ücret tarifesinin mevcut hali ve 
geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler,
TİP 1-2-3 sözleşmelerinin uygulanması 
ve fiyat hesaplanmasına ilişkin görüş ve 
öneriler,
Yöresel katsayılara ilişkin görüş ve 
öneriler,
İmzacı meslektaşlarımıza yönelik 
yapılacak işlerle ilişkin görüş ve öneriler,
Onur Kurulu süreçlerin hızlandırılması 
ve cezai işlemlerin acil ve caydırıcı 
olmasına ilişkin görüş ve öneriler,
Meslektaşlarımız ve mesleki 
uygulamalarımızda nitelik sorununa 
ilişkin görüş ve öneriler tartışıldı. 
Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen 
toplantıda temsilcilerimiz bulundukları 
il ve ilçelerde yaşadıkları sıkıntıları dile 
getirirken mesleki denetim uygulamaları 
için neler yapılabileceği, üyelerimize daha 
iyi nasıl hizmet verilebileceği tartışıldı, 
istek ve öneriler alındı.

Verimli geçen toplantıya katılan tüm 
temsilcilerimize, Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ve Komisyon Başkanı 
Sayın Cengiz Dağdelen‘e, Odamız 
Müdürü Timur Batur‘a ve çalışanlarımıza 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz. 

Film Günleri Devam Ediyor

1. Temsilciler Toplantımız Gerçekleştirildi
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15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce yurttaşımızın hayatını 
kaybettiği ve yaralandığı, etkisi yıllarca unutulmayacak darbe 
girişiminin ardından FETÖ yapılanmasına çeşitli amaç ve 
yöntemlerle tahsis edilen kamu taşınmazları hakkındaki 
açıklamalarımıza bazı bakanlıkların konu hakkında çalışmaya 
başlamasıyla ara vermiştik.

Darbe girişiminden 3 ay geçmesinin ardından Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki basına bir açıklama 
yapmış, FETÖ yapılanmasının kamu-mülkiyet ilişkisi 
kapsamına değinmiş ve "Maliye Hazinesine 3333, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne 2086 adet taşınmaz devroldu." demiştir. Devlet 
eliyle yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere konunun ne 
kadar önemli, ne kadar ileri boyutta olduğu ve büyük ekonomik 
değerleri kapsadığı anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmeliyiz 
ki; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, bu 
çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasını ve neticesinde kamuya 
kazandırılması gereken taşınmazların, kamu eline geçişinin 
sağlanmış olduğunu içeren bu açıklamayı olumlu olarak 
değerlendirmekteyiz. Ancak, "Parsel Parsel" açıklamalarımızın 
her birinde altını çizerek belirttiğimiz birçok soru hala cevapsız 
olarak beklemektedir.

• Bakan Özhaseki`nin açıkladığı toplamda el konulan 5419 
adet taşınmazın daha öncesinde kaç tanesi zaten kamuya ait 
iken FETÖ yapılanmalara tahsis edilmiştir?
• Bu taşınmazlar, kiralama yoluyla mı, tahsisle mi, devirle mi, 
bağışlama yoluyla mı yoksa satış yoluyla mı bu yapılanmanın 
kullanımına açılmıştır?
• Bu taşınmazlar hangi kurumlardan, hangi kullanım 
amacıyla verilmiştir? 
• Bu taşınmazlar üzerine yasal olmayan süreçlerle yapılan 
binalara ilişkin yapım, kullanım ve imara uygunluk açısından 
herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?
• Tahsis edilen taşınmazların tahsis amacı dışında hangi 
amaçla kullanıldığı bilinmekte midir?
• Bu taşınmazların devirlerinde kimlerin imzası vardır?

FETÖ`ye ait olan taşınmazların mülkiyet kullanımına ilişkin 
son durumu kuşkusuz önemlidir. Yapılan çalışmanın ve 
açıklamanın yerinde olduğunu değerlendirmekle birlikte 
yukarıda belirttiğimiz konuların da açıklığa kavuşturulacağını 
ümit ederek benzer açıklamaların yapılmasını beklediğimizi 
belirtiriz.

Ayrıca yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere; konunun 
eğitim ve öğretim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, 
tahsisler kapsamında Maliye Bakanlığı, ilgili belediyeler, İl 
Özel İdareleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gibi resmi kurumları ilgilendirdiği açıktır. Bakanın 
yaptığı açıklamaya ek olarak, yukarıda belirttiğimiz hususlara 
da değinen, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı, yapmakta 
olduğu ya da yapacağı inceleme ve araştırmaların sonucu 
olarak, bu kurumlardan da açıklama ve bilgilendirmelerin 
yapılmasının kamuoyunda oluşan kaygıları ve belirsizlikleri 
netliğe kavuşturacağını düşündüğümüzü kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesinde "Orman Genel 
Müdürlüğü % 95`i Maliye Bakanlığına ait ODTÜ Ormanını, 
devlet ormanı statüsüne geçirmek için harekete geçti." haberi yer 
aldı. Öncelikle Sabah Gazetesinin bu haberinin niyetini merak 
ettiğimizi belirtelim. ODTÜ 1956 yılında TBMM yakınındaki 
barakalarda öğretim hayatına başlamıştır.  Mevcut ormanın 
olmadığı arazinin ODTÜ`ye tahsis edilmesiyle bölgenin ve 
arazinin kaderi değişmiştir. Kupkuru, çorak, bozkır bir arazi; iş 
birliği, el emeği ve gönüllülük anlayışıyla yemyeşil bir vahaya 
dönüşmüş, 35 milyon ağaç dikilerek, kuş ve balık türleri, yaban 
hayvanları ile ekosistem oluşturularak, Başkent Ankara`nın 
merkezinde en geniş yeşil alan özelliğini almıştır.

Sabah Gazetesinin haberinde; sanki "halktan kopartılmış bir 
orman arazisi tekrardan halka açılacak" gibi gösterilmektedir.. 
Özellikle son 20 yılda plansız ve çarpık kentleşme ile büyük 
yaralar alan Başkent Ankara`nın Eskişehir Yolu yani batı 
güzergahında yeni rant alanları oluşturulurken, aynı güzergahta 
arazi sahiplerinden kanun gereği alınması zorunlu altyapı ve 
umumi hizmet alanları ile yeşil alanların nerelerde ayrıldığı 
belli olmayıp ve Ankaralıların hizmetine açılmamış iken, 
ODTÜ Ormanının halka açılıyor gibi gösteriliyor olması 
çok manidardır… İmar Planı kapsamındaki her taşınmaz 
sahibinden hissesi oranında eşit düzenleme ortaklık payı 
(DOP) adı altında kesilen bu paylar nerelerde kullanılmıştır? 
Bütün bunlara cevap bulmamız gerekiyor iken bunlara cevap 
olarak sanki ODTÜ Ormanı hedef alınmaktadır! Sanki 
belli bir amaca hizmet ediyor gibi anlaşılan bu haberin de; 
ODTÜ arazisine yönelik daha öncede yayınlanan spekülatif 
haberlerden birisi olduğunu değerlendiriyoruz. İnsan elinin 
yıkıcılığına karşı verilmiş en güzel cevap ve Başkent Ankara 
için değeri çok büyük olan bu armağanın korunmasının bizler 
için bir görev olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlar ışığında eğer 
Orman Genel Müdürlüğünün böyle bir çalışması var ise bir 
an önce sonlandırmalı, eğer yoksa Sabah Gazetesine tekzip 
yayınlatmalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 
sürecin takipçisi olacağımızı; kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yetmez Parsel Parsel Detay Verin Niyetinizi Biliyoruz! ODTÜ Ormanına Dokunma!
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Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde 21-23 Ekim 
2016 tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde (MİSEM) yazılım 
verilmiştir.

Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren 
tüm üyelerimize, meslektaşlarımız ve eğitmenimiz Sayın Emre 
Cangür‘e teşekkür ederiz.

Cumhuriyet Gazetesine yapılan 
operasyon, haber alma hakkına 
yapılan bir operasyondur. Teslim 
olmayacak olan tüm gazetelerin 
ve gazetecilerin yanlarında 
olduğumuzun bilinmesini 
isteriz.

31 Ekim 2016 Pazartesi günü 
Cumhuriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Murat 

Sabuncu`nun da aralarında bulunduğu 15 isim hakkında gözaltı 
kararı verildi. Ülkemizde yıllardır cemaat yapılanmasının ne 
kadar büyük bir tehlike olduğunu, laikliğin ve demokrasinin 
savunuculuğunu yapan bir gazeteye FETÖ`ye destek 
vermek gerekçesi ile başlatılan soruşturma, ülkemizde basın 
özgürlüğünün ne seviyeye geldiğini gözler önüne sermektedir. 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğruları söyleyip 
yazan gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikalı çalışanların, 
öğretmenlerin görevden alınması, basın ve yayın kuruluşlarının 
kapatılması, belediyelere kayyum atanması ülkemizde 
demokrasinin günbegün eridiğini göstermektedir.

Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyon, haber alma hakkına 
yapılan bir operasyondur. Teslim olmayacak olan tüm gazetelerin 
ve gazetecilerin yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

27 Ekim 2016 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
İ. Melih Gökçek Habertürk 
kanalında Veyis Ateş`e verdiği 
röpörtajda "Ben kanuni olmayan 
hiçbir yardımı yapmadım. Benim 
verdiğim bir tane arsa yok… 
Okul yeri yapacak mesela, böyle 
olunca Belediye Meclisinden 
planlar geçmiş olabilir. Okul, 
yurt, hastane bunlara olur 
verdim." ifadelerini kullanmıştır.

Biz zaten biliyoruz; ama kamuoyunun daha iyi anlaması 
açısından konuya açıklık kazandırmak için birkaç sorumuz 
olacak;

- Gökçek, FETÖ`ye arsa vermediğini; ancak parsellere gelir 
getirici nitelikte değer kazandıran planlama yaptığını açıkça ifade 
etmektedir. Böyle olduğunu kabul etsek bile; belirli bir zümreyi 
kayırmak amacıyla yapılan planları Belediye Meclisinden geçirip 
kendisi tarafından olur vermiş olmasının mülkiyet hakkının sevk 
ve idaresini kötüye kullanma amacında suç olduğunu bilmemekte 
midir?
- Bu planlar hangi tarihte ve hangi parsellerde yapılmıştır?

Etkisi ve sonuçları yıllarca unutulmayacak 15 Temmuz darbe 
girişimini gerçekleştiren FETÖ yapılanmasına çeşitli amaç 
ve yöntemlerle plan onayladığını açıkça söyleyen Gökçek`in 
basit ve hafife alır tarzlı açıklamalar yapması kendisini bu işten 
kurtaramayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

HKMO Ankara Şubesi olarak geleneksel hale gelmiş "Gençlik 
Kahvaltısı" bu yıl 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi.

Genç meslektaşlarımızın birbirleriyle tanıştığı, çalışma 
yaşamındaki sorunlarını birbirleriyle paylaşarak bu sorunlara ait 
çözüm yollarını tartıştığı, mücadele ederken bir arada olmanın 
öneminin bir kez daha dost sofrasında vurgulandığı etkinliğimizi 
hep birlikte gerçekleştirdik. "Gençlik Kahvaltı`da Buluşuyor" 
etkinliğimize katılım sağlayan HKMO Genel Merkez Saymanı 
Yeliz Karaarslan`a, Örgütlenme Sekreteri Ali İpek`e, İstanbul 
Şube 2. Başkanı Simge Topcu‘ya, bütün meslektaşlarımıza ve 
öğrenci arkadaşlarımıza etkinliğimize katılımlarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Yazılım Eğitimi Yapıldı Cumhuriyet Susturulamaz...

Melih Gökçek`ten Malumun İlanı

Geleneksel Gençlik Kahvaltısı Etkinliğimizde Genç 
Meslektaşlarımız ile Bir Araya Geldik
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HKMO Antalya Şube 13. Dönem Komisyonları’ndan Kentsel 
Dönüşüm Komisyonu 21 Nisan 2016 Salı günü Saat 17.00‘de 
şubemizde 2. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon toplantısında 
Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Yönetmelik 
Taslağı konusu hakkında görüşüldü. Komisyon toplantısına 
Başkan Ramazan Eciş, Komisyon Sekreteri Okan Hançer; 
üyelerden ise Özkan Toros ve Mehmet Doğan katılım sağladı.

29 Nisan 2016 tarihinde Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni 
ziyaret ederek Hukuk Fakültesi öğrencileri ile İmar Hukuku 
Dersi'ni birlikte gerçekleştirdik. Şubemizi temsilen Şube 
Başkanımız Ufuk Aydın ve Üyemiz Serap Sengir‘in katıldığı 
derste, dersin konusu olan İmar Uygulamaları ve İmar 
Uygulamaların Hukuksal Boyutu konularında bilgilerimizi 
öğrenci arkadaşlarla paylaştık.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün “Vakıf Taşınmazlarının En Etkin 
ve Verimli Kullanımı” amaçlı düzenlemiş olduğu Hizmet İçi 
Eğitim Semineri’nde Şube olarak 29 Nisan 2016 tarihinde panel 
gerçekleştirdik. 

Panelde Şube Başkanımız Ufuk Aydın’ın moderatörlüğünde 
“Uygulamaların Kadastral Yönü” ile ilgili Antalya Kadastro 
Müdürü Fatih Ata, “Plan Kademeleri ve İmar Uygulamaları” 
ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürü 
Önder Gacemer, “İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Açısından 
Değerlendirilmesi” ile ilgili Antalya Kepez Belediyesi Başkan 
Danışmanı Ramazan Eciş ve “Gayrimenkul Finansmanı ve 
Proje Değerlemesi” konusunda Şube II. Başkanı Okan Hançer 
sunumlarını gerçekleştirmiştir.

HKMO Antalya Şube Başkanlığı olarak üyelerimizle birlikte 29 
Nisan 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Belek‘te Otel Etkinliğinde 
buluştuk.

1 Mayıs 2016 tarihinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 
üyelerimizle ve şube çalışanlarımızla birlikte TMMOB İKK 
ile birlikte kortejde yerimizi aldık. Tüm üyelerimizin Emek ve 
Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu Toplantı Yaptı Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğrencilerini Ziyaret Ettik

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Hizmet İçi 
Eğitim Seminerine Katıldık

Konaklamalı Otel Etkinliği Gerçekleştirdik

1 Mayıs‘ta Her Zaman Olduğu Gibi Yine Alanlardaydık

Odamız üyelerine 21 Nisan 2016 tarihinde bir firmanın 
katılımıyla,  firma bünyesinde bulunan İHA’larla ilgili bilgi ve 
tanıtma toplantısı yapılmıştır.

Şubemizde Yerli Üretim Multicopter Sunumu Yapıldı
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07.05.2016 tarihinde Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
Komisyonumuzun düzenlediği DSİ‘ye bağlı Manavgat İlçemizde 
bulunan Naras Barajı Teknik Gezisi yapılmıştır. Gezide barajın 
yapımı ile ilgili teknik bilgiler üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Geziye 
katılan üyelerimize katılımlarından ötürü teşekkür ederiz.

13. Dönem Komisyonlarımızdan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu 11 Mayıs 2016 tarihinde ikinci toplantısını 
gerçekleştirdi. Şube binamızda yapılan toplantıya Gonca Öztepe, 
Serap Sengir, Cihangir Güç ve Ertuğrul Özkalaycı katıldı. 10 
Haziran 2016 tarihinde yapılan 3. Toplantıya Komisyon Başkanı 
Gonca Öztepe, Komisyon Sekreteri Serap Sengir ile üyeler 
Ertuğrul Özkalaycı ve Serter Kocababa katıldı. 17 Ağustos 
Çarşamba günü yapılan 4. Toplantıya  Gonca Öztepe, Serter 
Kocababa, İbrahim Atçakarlar, Serap Sengir ve Cihangir Güç 
katıldı.

Manavgat Naras Barajına Gezi Düzenledik

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Toplantılarımız…

24 Mayıs Salı günü Şubemizde 13. Dönem Yerel Yönetimler 
ve TUS Komisyonumuz toplanarak üçüncü toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya Komisyon Başkanı Serap Sengir ile 
Üyelerimiz Veysel Barut, Emre Vural ve Cihangir Güç katılım 
sağlamıştır. Toplantıda Kırmızı Kot Raporu için çalışılıp Rapor 
Tasarısı çıkarıldı ve yönetime sunulmasına karar verildi.

21 Mayıs 2016 tarihinde Antalya Şubemiz 13. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak Çalışma Programı ve Danışma Kurulu toplantımızı 
gerçekleştirdik. Toplantıda Şube Başkanı Ufuk Aydın, Şube 
Yazmanı Deniz Dönmez  ve Şube Saymanı Serter Kocababa 
önümüzdeki 2 yıllık süreçlerle ilgili bilgi verdikten sonra 
üyelerimizle beraber karşılıklı istişare halinde görüşler alınmıştır.

Toplantı sonunda;

• Kırmızı kot ile ilgili çalışmaların daha aktif olması,
• Mesleki denetim ile ilgili üyelerimizin daha hassas olması,
• Son süreçte gelişen LİHKAB’larla ilgili sorunlar ve Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının sorunlarının ele 
alınması,
• Şube sınırlarımız içerisinde bulunan ve mesleğimize değer 
veren kamu kurum ve yerel yönetimler ile daha sıcak ilişkiler 
kurulmasının sağlanması,
• Komisyonların daha katılımcı ve aktif hale getirilmesi
konularında görüş birliğine varılmıştır. Toplantıya katılan tüm 
üyelerimize teşekkür edilerek gündem son bulmuştur.

01.06.2016 tarihinde Şube Başkanı Ufuk Aydın başkanlığında 
Yönetim Kurulumuz ile birlikte Antalya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanan Tevfik Altınay ziyaret 
edilmiş olup, ziyarette mesleğimiz ile ilgili yapılması gerekenler 
konuşulmuştur. 

Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Yerel Yönetimler ve TUS Komisyonu 3. Toplantısı Yapıldı

13. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Atanan Tevfik 
Altınay’ı Ziyaret Ettik

62 www.hkmo.org.tr

Şubelerimizden Haberler/Antalya
Harita Bülteni Kasım 2016



30 Mayıs 2016 tarihinde Saat 15.00’te Antalya Şube Binamızda 
üyelerimize yönelik olarak Praticad Aribot Tanıtım Uygulaması 
hakkında bilgi verilmiştir. Katılım sağlayan üyelerimize teşekkür 
ederiz.

Özel Sektör ve Meslek Sorunları Komisyonumuz ilk toplantısını 
08 Haziran 2016 Çarşamba günü,  22 Haziran 2016 Çarşamba 
günü ise ikinci toplantısını yaptı. Birinci toplantıya Veysel Barut, 
İlhami Okudan, Jale Taşer Akca, Perihan Ay, Ufuk Aydın, Esat 
Büyükköse, Okan Hançer, Ramazan Eciş ve Niyazi Ertan katıldı. 
Komisyon Başkanlığına Veysel Barut, Komisyon Sekreterliğine 
Esat Büyükköse seçildi. İkinci toplantıya Esat Büyükköse, İlhami 
Okudan, Perihan Ay, Ramazan Eciş, Niyazi Ertan ve Jale Taşer 
Akça katıldı. Oldukça verimli geçen toplantılarda, katsayılar ve 
fenni mesuliyet ile ilgili konular görüşüldü. 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 08 Haziran 2016 Çarşamba 
günü saat 10.00’da DSİ Antalya 13. Bölge Müdürü Turkay 
Özgür’ü ziyaret etti. Ziyarette,  arazi toplulaştırma işlemleri ve 
kamulaştırma işlemleri ile ilgili mühendislerimizi ilgilendiren 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete 
DSİ 13.Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 
meslektaşımızdan Ertuğrul Özkalaycı da katılım sağladı.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 07 Haziran 2016 tarihinde 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal‘ı ziyaret etti. 

Başkan Uysal,  Şube Başkanı Aydın, askıda olan 1/1000 
ölçekli Kırcami Bölgesi Uygulama İmar Planı hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 

Şube Başkanımız Ufuk Aydın, Kırcami Bölgesi’nde, imar 
yollarında kırmızı kot projesi uygulanmasını ve bunun da
imara açılacak alanlar için örnek oluşturmasını önerdi. 

Aydın, ayrıca yeni imara açılacak bölgelerde oluşan imar 
yollarının projelendirilmesi, plan ve profillerinin oluşturulması 
ve kırmızı kot uygulaması ile diğer belediyelerden örnekleri de 
kapsayan bir çalışma raporu sundu. 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 13 Haziran 2016 tarihinde 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. 
Görüşmede kırmızı kot konusu ve Kepez Belediyesi ile 
ilgili meslek alanımızı ilgilendiren konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 27 Haziran 2016 Pazartesi 
günü Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’i ziyaret etti. 

Yönetimimiz yeni imara açılacak olan bölgelerle ilgili hazırlamış 
olduğumuz Kırmızı Kot Projesi’nin uygulanmasına yönelik 
çalışma raporunu sundu. Ayrıca bölgedeki mülkiyet sorunları ile 
ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aksu Belediye 
Başkanı Sayın Şahin ise kırmızı kot uygulamasının öneminden 
bahsederek ziyaretimizden ötürü memnun olduğunu belirtti.

Praticad Aribot Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

Özel Sektör ve Meslek Sorunları Komisyonu Toplantılarını 
Gerçekleştirdik

DSİ Antalya 13. Bölge Müdürü Turkay Özgür’ü Ziyaret 
Ettik

Belediye Başkanlarını Ziyaretlerimiz…
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3031 Temmuz 2016 tarihlerinde şube denetimimiz HKMO 
Denetleme Kurulu Üyelerimiz Ümit Ertürk, Talip Kıran ve 
Mehmet Yıldırım tarafından yapıldı. Genel Merkez Genel 
Saymanımız Yeliz Karaarslan denetlememize katılım sağladı.

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 27.04.2016 tarih ve 2012/9469 ile 
2016/4417 sayılı kararlarına ilişkin 03 Ağustos 2016 tarihinde saat 
17.30’da Şubemiz önderliğinde LİHKAB ve SHKMM bürolarımız 
ile aşağıdaki gündem ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik.

Gündem:
1) LİHKAB ların SHKMMB Tescili Yaptırmaları,
2) LİHKAB ların Mesleki Faaliyet Denetimi Ücretleri,
3) SHKMM Bürolarının Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyatları

Yapılan toplantıda sıkıntı ve sorunların belirlenmesi konusunda 
bir LİHKAB Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. Karşılıklı 
görüş alışverişlerin yapıldığı oldukça verimli geçen toplantımıza 
katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

13. Dönem Komisyonlarımızdan Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonumuz Şubemizde ilk toplantısını 17 Ağustos 
Çarşamba günü, kinci toplantısını 28 Eylül 2016 Çarşamba 
günü gerçekleştirdi. İlk toplantıya Uğur Hüseyin Tarakçı, Serter 
Kocababa, Yusuf Kenan Esen, Hüseyin Esat Büyükköse ve 
Gonca Öztepe katıldı. Toplantıda Uğur Hüseyin Tarakçı başkan, 
Yusuf Kenan Esen ise sekreter seçildi. 28 Eylül 2016 Çarşamba 
günü yapılan toplantıya ise Komisyon Başkanı Uğur Hüseyin 
Tarakçı, Komisyon Sekreteri Yusuf Kenan Esen Üyeler Gonca 
Öztepe, Serter Kocababa, Esat Büyükköse, Tahsin Özcan katıldı.

Şube Denetlememiz Yapıldı

LİHKAB ve SHKMMB'ler ile Toplantı Yapıldı!Genç Harita Mühendisleri Komisyonumuzun 
Toplantıları…

Odamızın sürekli etkinliklerinden, sekretaryası İzmir Şubemizce 
yürütülen Yaz Eğitim Kampı’nın on beşincisi, "Farkındalık" 
temasıyla 25 Ağustos 2016 Perşembe günü İzmir Seferihisar`da 
TEOS Ormancı Tatil Köyü`nde başladı. Kampa Antalya Şube 
Başkanı Ufuk Aydın ve Şube Yazmanı Deniz Dönmez ve aileleri 
ile katılım sağladık.

15. Yaz Eğitim Kampına Katılım Sağladık

13. Dönem Komisyonlarımızdan Yasa ve Yönetmelikler 
Komisyonumuz 25 Ağustos Perşembe günü Şubemizde ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Musa Asil başkan, Murat 
Minnetoğlu ise sekreter seçildi. Toplantıya Serap Sengir, Musa 
Asil, Ramazan Eciş, Jale Taşer Akça, Murat Minnetoğlu ile 
Şube Başkanı Ufuk Aydın katılım sağlamıştır. Komisyonumuza 
yapacağı çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu Üyeleri:
Musa Asil (Başkan) Murat Minnetoğlu (Sekreter)
Ramazan Eciş (Üye) Jale Taşer Akça (Üye)
Serap Sengir (Üye) İlhami Okudan (Üye)
Cemali Çoşgun (Üye) Perihan Ay (Üye)

Yasa ve Yönetmelikler Komisyonumuz Görev Dağılımını ve 
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.
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Şubeye bağlı temsilcilerimizle bu dönemki ilk toplantımızı 
yaptık. Yapı Aplikasyon Proje Uygulama ve Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi Şartnamesi'ni inceledik ve işlem birliği konusunda 
somut model olan bu şartnamenin belediyelerce uygulamaya 
esas alınması konusunda yapılacakları konuştuk. Pilot illerde 
uygulanan ve artık tüm şubelerde hayata geçme aşamasına gelen, 
web üzerinden sözleşme tanzimi ve mesleki denetim uygulaması 
yenilenmiş HKMOBİS, Tip sözleşmelerin direkt fiyat tespitli 
olarak sistemden alınabilmesi, kadastro kontrolünde sözleşmenin 
barkod numarası ile kontrolü, sözleşmeye konu taşınmazın 
takyidatlı tapu kaydının sistemden alınması gibi yeniliklere sahip. 
Ankara'dan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sayman 
Yeliz Karaarslan ve Örgütlenme Sekreteri Ali İpek de bize katıldı 
ve temsilcilerimizin, bizlerin önerilerini genel merkeze direkt 
aktarma şansı bulduk. Özellikle birim fiyat tarifesinde, şubelerin 
hizmet alanlarındaki belediyelerin talep ettiği harita mühendislik 
hizmetlerinin uygulama farklılıklarından da kaynaklı, karşılığı 
tam olmayan iş tanımları ve ücret dengeleri hususunda 
yaşanılan sıkıntıları aktardık. Temsilcilerimize katkılarından ve 
paylaşımlarından ötürü teşekkür ederiz.

Alanya‘daki meslektaşlarımızla buluştuk. Temsilcimiz Abdullah 
Akbaş‘ın organizasyonu ve Alanya Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürü İlker Şenkal‘ın katılımıyla kahvaltılı toplantıda, otuzun 
üzerinde meslektaş üyemizle biraradaydık.

Bu kadar yüksek oranda katılım ve paylaşım sağlayan 
meslektaşlar için, daha da fazla üretmek, çabalamak 
mecburiyetindeyiz. Konuştuklarımız doğrultusunda, işimiz çok! 
13 yıldır Alanya temsilcilik görevini yürüten Ali Rıza Kayacı ve 
Mehmet Dilmaç arkadaşlarımıza sembolik birer teşekkür anısı 
bıraktık. Böyle keyifli, verimli, güçlü, bütünleşmiş bir meslektaş 
grubu, hepimize kuvvet verdi.

Büyük Önderimiz Atatürk'ün eşsiz dehasının eseri olan 
Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü kutlamanın haklı 
gururunu ve onurunu yaşamanın sevinci içerisinde, üyelerimizin 
Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz 
kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Büyük Önderimiz Atatürk‘ün eşsiz dehasının eseri 
olan Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü anmak için 
HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve şube 
çalışanlarımızla beraber tören alanında yerimizi aldık.

Şubemizde Temsilciler Toplantısı Yapıldı Alanya'da Bulunan Meslektaşlarımızı Ziyaret Ettik

Cumhuriyet Bayramımızın 93. Yıl Dönümü Kutlu 
Olsun

Cumhuriyet Bayramının 93. Yıl Dönümünü Törenle 
Andık

02 Ekim Pazar Günü, Genel Merkezimizin Genç Yönetim 
Kurulu Üyeleri Genel Sayman Yeliz Karaaslan ile Örgütlenme 
Sekreterimiz Ali İpek arkadaşlarımızın da katılımı ile 
Antalya Şubemize kayıtlı genç mühendislerle kahvaltıda 
buluşuldu. Kahvaltı sonrası şubemizin toplantı salonunda 
genç meslektaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Antalya Şube 
2. Başkanı Okan Hançer tarafından Gayrimenkul Değerleme 
ile ilgili, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi meslektaşımız 
Yrd. Doç. Dr. Nusret Demir tarafından da mesleğimizde yeni 
eğilimler ve uygulamalar ile ilgili sunumlar gerçekleştirilerek 
genç meslektaşlarımızın gelecek planlamalarına katkı verilmeye 
çalışıldı. Genç mühendislerin sorunları tartışıldı ve çözüm yolları 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç Harita Mühendisleri Kahvaltıda Buluştu
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 
düzenlenen 28. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, Şükrü 
Şenkaya Spor Tesislerinde 30 Mart 2016 günü Şube başkanlarının 
yanı sıra çok sayıda TMMOB üyesinin de hazır bulunduğu açılış 
töreni ile başlamıştır.

Turnuvada sekizer takımdan oluşan A ve B gruplarında; 16 
takım tek maçlı lig usulü maç yapmış olup şubemiz futbol 
takımı A grubunda Makine Kaynak, Orman M.O, Jeoloji M.O, 
Elektrik Akım, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Beton, İnşaat Ahşap 
Takımları ile mücadele etmiştir. Gruptaki ilk 4 maçında istediği 
sonuçları alamayarak sadece 1 puan toplayabilen takımımız kalan 
maçlarında büyük bir başarıya imza atarak grubunu 4. sırada 
tamamlamıştır. 

Çeyrek final maçında B grubu lideri Elektrik Gerilim Takımını 
4-3, yarı final maçında ise Makine Dinamo Takımını 1-0’la geçen 
takımımız finalde İnşaat Çelik Takımına normal süresi 2-2 biten 
maçta penaltılarla yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamlamıştır. 
Takımımızın en skorer isimleri; 11 golle Taner Bilgi ve 8 golle 
Burak Karaman olmuştur.

Turnuvada Odamızı temsil ederek centilmence mücadele 
eden Ömer Zozik (Takım Kaptanı), Ata Önder Keleş, Taner 
Bilgi, Mehmet Şişman, Abdülkerim Çebi, Serhat Kalkan, 
Burak Karaman, Yalçın Kanbur, Mevlüt Hacıalioğlu, Rıdvan 
Tolga Işık, Arslan Hazım Battir, Uğur Yıldız, Mehmet Tepe, 
Fatih Kaya, Mehmet Öksüz ile takımımızın saha içindeki ve 
saha dışındaki tüm ihtiyaçları ve organizasyonuyla ilgilenen 
Şube 2. Başkanımız Kubilay Öksüz (Teknik Direktör), Şube 
Yazmanımız Burak Muhammet Kaplan, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Fatih Aliyazicioğlu‘na, turnuva boyunca desteğini esirgemeyen 
Başkanımız Ali Faruk Çolak‘a ve maçlarda takımımızı yalnız 
bırakmayan değerli üyelerimize teşekkür ederiz.

31 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 18:00’de Şube Toplantı 
Salonumuzda "Bursa İli, Yıldırım İlçesi Değirmenönü-Karapınar 
Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu" sunumunun 
yapıldığı ve konunun değerlendirildiği toplantı yapılmıştır. 
Toplantıya Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak ve 13. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile İnşaat Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şube Sekreteri Mustafa 
Er, Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Füsun Uyanık, Şube 
Sekreteri Sevilay Çetinkaya, Mimarlar Odası Şube II. Başkanı 
Üzeyir Güven, Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü 
Alper Dağdelen ile Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım 
Müdürlüğünde görevli teknik personel katılım sağladı.

Toplantıda; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü-Karapınar 
Mahallesi İmar Planı Revizyonu incelenerek proje detayları 
hakkında bilgi edinildi. Projenin uygulama aşamasında 18. 
madde uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlardan, parsel 
büyüklüklerinden ve bölgenin ihtiyaçlarından bahsedildi. 
Katılımcıların proje hakkındaki  görüş ve önerileri alınarak 
toplantı sonlandırıldı.

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü-Karapınar 
Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu Sunumu Yapıldı

İKK Tarafından Düzenlenen 28. Geleneksel Halı Saha 
Futbol Turnuvasına Katılım Sağlandı

Şubemiz 13. Dönem Bülten ve Basın-Yayın Komisyonu şubemiz 
bültenini hazırlamak için ilk toplantısını 19.07.2016 tarihinde 
Şube Toplantı Salonumuzda gerçekleştirdi.

Bülten ve Basın-Yayın Komisyon Toplantısı Yapıldı
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10-11 Haziran 2016 tarihlerinde Menteşe Belediye Başkanlığı, 
Odamız Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu ve 
HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi Menteşe/Muğla`da gerçekleştirilen 
"Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı"na 
Şubemiz adına Şube II. Başkanımız Kubilay Öksüz katılım 
sağlamış ve Çalıştayın 4. oturumunda "Teknik Altyapı Projeleri, 
Kanal ve Yol Kotu Tutanakları" başlığı altında Bursa‘da yapılan 
teknik altyapı, CBS, yapı aplikasyon projesi, bağımsız bölüm 
planı ve vaziyet planı çalışmaları ile ilgili sunum ve bilgilendirme 
yapmıştır.

Çalıştay kapsamında; standart bir yapı aplikasyon projesi 
dosyası içerisinde yer alması gereken plan, proje ve belgelerin 
kesinleştirilmesine; proje müellif uygulamacı ile proje fenni 
mesulü arasındaki iş ayrımının netleştirilmesine çalışılmıştır. 
Yine Çalıştay kapsamında bağımsız bölüm planı, vaziyet planı ve 
röperli krokilerin hangi aşamada hazırlanması gerektiği; ruhsat 
eki mi, yapı kullanma izni eki mi sorularına mevzuat çerçevesinde 
cevap bulunmaya çalışılmıştır. Ekte programı bulunan Çalıştay; 

toplam 6 oturum, 31 başlıkta yoğun bir çalışma ile başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin başarıyla tamamlanmasına 
katkı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesine, Menteşe 
Belediyesine, Genel Merkezimize, Odamız İzmir Şubesine ve 
akademisyen, uzman tüm değerli katılımcılara şubemiz adına 
teşekkür ederiz.

Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanma İzni Çalıştayına 
Katılım Sağlandı

18  Mayıs 2016 Çarşamba  günü saat 
16:00’da Şubemiz Toplantı Salonunda 
serbest çalışan  meslektaşlarımızla 
"13. Dönem Mesleki Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri Toplantılarından 
Birincisi" gerçekleştirildi.

Toplantıda Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak; HKMO Bursa Şubesi 
olarak kurumlardan alınan bilgiler 
doğrultusunda gelen iş listelerinin 
kontrol edildiğini, mesleki faaliyet 
denetimi yaptırmayan büro/
şirketlerin tespit edildiğini, mesleki 
faaliyet denetimi yaptırmaları 
gereken iş listelerinin tamamlamayan 
SHKMM’lerin Genel Merkeze 
bildirilerek kanuni sürecin 
başlatılacağını belirtti. Toplantıya 

katılım sağlayan serbest çalışan üyelerimizin mesleki faaliyet denetimi ve haksız rekabetin önlenmesi konusundaki görüş ve önerileri 
dinlendi. Serbest çalışan meslektaşlarımızın belediyelerde karşılaştıkları sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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

13. Dönem 1. Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı
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Şubemiz 13. Dönem Çalışma Programı içerisinde yer alan programlı 
etkinliklerden temsilcilik toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde 
Şubemiz Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya, Şubemize bağlı İl/
İlçe Temsilcilerimiz, Temsilci yardımcılarımız,  Mesleki Faaliyet 
Denetimi görevlilerimiz,  Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube 
II. Başkanımız Kubilay Öksüz, Şube Saymanımız Serkan Bulut, 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve Şube Mesleki Faaliyet Denetim 
görevlimiz Seval İnan katılım sağladı. Toplantı, Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak‘ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Şube Başkanımız 
Ali Faruk Çolak Bursa Şubeye bağlı Temsilcilerin ve Mesleki Faaliyet 

Denetim görevlilerinin sorumluluk alanları ve yetkileri hakkında bilgilendirme yaptı. Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
hizmeti üreten gerçek ve tüzel kişilerin, ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğunun denetimini yaptırmakla yükümlü 
olduğunu ve mesleki faaliyet denetiminin işin içeriğinin denetlenmesi anlamı taşımadığını ifade etti.

Toplantıya katılan Temsilci ve Mesleki Denetimci görevlilerimiz sorumlu oldukları bölgelerde karşılaştıkları sorunları dile getirdi, 
yaşanan aksaklıkların nasıl giderileceği hususunda fikir alış verişinde bulunuldu. Yararlı geçtiğini ve etkili olduğunu düşündüğümüz 
toplantının tekrarlanması konusunda görüş birliğine varılarak toplantı sonlandırıldı.

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 05 Kasım 2016 tarihinde 
kamulaştırma bilirkişi meslek içi eğitim kursu şube binamızda düzenlenmiştir.

Katılım sağlayan üyelerimize başarılı olmalarını diler, Eğitimcilerimiz Fikri Haşal ve 
İsmail Duyar'a teşekkür ederiz.

Temsilcilik Toplantısı Yapıldı

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı

Odamızın 12. dönem kapsamında programladığı eğitimlerden 
biri olan "İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm" paneli 
22 Ekim tarihinde odamız Zeynel Abidin Öztürk Salonu'nda 
geçekleştirildi.

Panelin açılışında Şube Başkanımız Can Deniz Akdemir ve 
Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı Turğay Erkan birer 

konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından panelin ilk oturumu 
İmar Uygulamaları başladı.

Prof. Dr. Erol Köktürk, Bağlar Belediyesi Harita Mühendisi 
Hanefi Uslu ve Kayapınar Belediyesi Harita Mühendisi 
Burhan Kılıç`ın katılımı ile imar uygulamaları süreci ve 
pratikte karşılaşılan sorunlar irdelendi.  Prof. Dr. Erol Köktürk 
tarafından imar uygulamalarının yasal süreci,  idari yargı 
tarafından alınan emsal kararlar ile imar uygulamalarının 
Almanya özelinde yapılışı konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Katılımcıların soruları ve belediyelerde imar uygulamaları 
sırasında karşılaşılan sorunlar tartışıldı.

Panelin ikinci oturumunda Prof. Dr. Erol Köktürk tarafından 
Kentsel Dönüşüm Uygulamasının yasal mevzuatı, kamulaştırma 
ve diğer yasalarla olan ilişkisini içeren geniş kapsamlı bir sunum 
yapıldı.

Başta bilgi ve birikimini bizimle paylaşan Prof. Dr. Erol Köktürk 
Hocamıza, Bağlar Belediyesi çalışanı Üyemiz Hanifi Uslu`ya, 
Kayapınar Belediyesi çalışanı Üyemiz Burhan Kılıç`a ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Paneli Düzenlendi
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13 Mayıs 2016 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyeleri Can 
Deniz Akdemir, Volkan Yılmaz Erdoğmuş, Faruk Bozkuş, 
Şahin Atagün ve Ramazan Akkoç'un katılımıyla Şubemize bağlı 
Şanlıurfa İl Temsilciliği üyeleri, kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız söz alarak; Şubemizin yaptığı 
çalışmalar hakkında ve yeni dönemde yapılması planlanan 
etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılım sağlayan 
üyelerimiz Şanlıurfa İli özelinde kamu ve özel sektörde 
yaşadıkları mesleki sorunlar hakkında bilgi verip bu konudaki 
fikirlerini paylaştılar. Toplantı yenilen akşam yemeğinden sonra 
sona erdi.

Odamız 45. Dönem Olağan Genel Kurulu 02-03 Nisan 
2016 tarihleri arasında  Ankara‘da yapıldı. Genel Kurula 
Diyarbakır Şubemizden 17 delege ve 7 yönetim kurulu üyemiz 
olmak üzere 24 kişi katıldı. Genel Kurulun ilk günü; açılış 
konuşmaları, çalışma raporunun (yönetim, denetleme, onur 
kurulu) görüşülmesi, komisyon raporları ile verilen önergelerin 
görüşülmesi şeklinde gerçekleşti.  Şube Başkanımız Can Deniz 
Akdemir de bir konuşma yaptı. 45. Olağan Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi, Hüseyin Kırşan tarafından okundu.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından 
düzenlenen kahvaltıda üyelerimiz ve aileleri ile buluşuldu. 1 
Mayıs 2016 Pazar günü düzenlenen kahvaltı etkinliğine Şube 
yöneticilerimiz, Şube çalışanlarımız da katılım sağladılar. 
Etkinliğimize katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Diyarbakır`da TMMOB, KESK, DİSK ve TBB öncülüğünde 1 
Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı`nda miting 
düzenlendi. Harita Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 
binlerce kişi, Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartlar açarak, 
sloganlar attı.  Miting, verilen konser ve çekilen halaylarla sona 
erdi.

Şanlıurfa İl Temsilciliği Ziyareti45. Olağan Genel Kurul'a Katıldık

Üyelerimiz ve Aileleriyle Tanışma Kahvaltısında Buluştuk
1 Mayıs İşçi Bayramı Alanlardaydık…
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Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı Ülkemizi Sömürge,
Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz İşgücü Olarak Gören Bir
Yaklaşımla Hazırlanmıştır…
TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır

Lisans eğitimine dayalı meslek alanları ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği-TMMOB Kanunu’nda değişiklikler ve 
yeni düzenlemeler öngören ve kendi ülkemizin vatandaşlarını 
mülteci konumuna düşürebilecek Uluslararası İşgücü Kanunu 
tasarısı, 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkında Kanun ile 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. 
maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. 
Bu yasa taslağı ile TMMOB Yasası’nın üç maddesi 
değiştirilmektedir. 

Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne 
alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz 
ardı edilmiştir. Tasarı hazırlık aşamasında, Birliğimizden hiçbir 
şekilde görüş istenmediği gibi yasa taslağı Sağlık Aile Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği tarihten bir gün önce 
birliğimize iletilmiştir.

Aradan 24 saat geçmeden ilgili komisyonda jet hızıyla kabul 
edilmiş, komisyon toplantısında birlik yöneticilerimizin 
ve oda başkanlarımızın itirazları ve görüşlerinin hiçbiri 
değerlendirilmeye bile alınmamıştır. Siyasi iktidar , AB’ye 
taahhüt edilen ve bu doğrultuda çıkartılan mevzuat hazırlama 
usul ve esaslarına dair düzenlemeler dahi, yasasında değişiklik 
yapılacak bir kurumdan görüş alınmasını zorunlu tutmaktadır.
Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren bir kanunun hazırlanma 
aşamasında bile Birliğimizden görüş istenmemesi oldukça 
manidardır.

Tasarı TMMOB’un meslek-uzmanlık alanlarında, yabancı 
mühendis ve mimarları bizlerden avantajlı konuma 
getirmektedir. Ülkemiz yurttaşı mühendis, mimar ve şehir 
planlamacılarının açıkça aleyhine olacak bir durum söz 
konusudur. Bu tasarıyla birlikte yabancıların hizmet sunması 

veya ülkemizde çalışmasında hiçbir denetim veya kural 
olmayacak, beyana dayalı mantıkla yabancılara sınırsız hak 
ve özgürlükler teslim edilecektir. Mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde, yeterli 
eğitim ve mesleki deneyimden yoksun yabancılar eliyle 
yürütülmesinin yaratabileceği faciaların ve yıkımların bedelini 
yine halkımız ödeyecektir.

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen ve TMMOB 
Yasası’nda yapacak değişiklik dolayısıyla yüz binlerce mühendis, 
mimar, şehir planlamacısı aleyhine birçok olumsuzluğu 
içermektedir. Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu anda 
mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin 
geleceğiyle de ilgilidir. 

Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge haline getirecek, 
yabancı çalışanı kendi yurttaşından avantajlı kılacaktır. 
Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın 
serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların yanında 
düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.  Başka ülkelerin 
teknik elemanları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın 
ülkemizde meslek icra edeceklerdir.

Üstelik Türkiye’ye gelmeden, uzaktan ve vergi ödemeden 
çalışabilecek ülkeye gelenler ise çalışma ve ikamet izni almaktan 
muaf tutulacaktır. Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk 
ve çalışma özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde 
mülteci konumuna düşürecektir.  Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı geri çekilmeli ülkemiz mühendis mimar ve şehir 
plancılarında aranan koşulları, yabancı mühendis, mimarlardan 
da isteyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

TMMOB 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları ve 
geleceği için mücadele edecektir. Üyelerimizi, halkımızı ve 
kamuoyunu bu konuda duyarlılığa ve dayanışmaya davet ediyor, 
duyarlı basın yayın kuruluşları ve siz basın ekmekçilerine 
teşekkür ediyoruz. (14 Temmuz 2016)

Basın Açıklaması
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Bilindiği üzere Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi; 
Maliye Bakanlığı tarafından büyük bir cami, külliyesi ve ticari 
mekanlar yaptırılmak üzere 01.10.2013 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığına tahsis edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının 
04.10.2013 tarih ve 9812 sayılı yazısına istinaden Yenişehir 
İlçesi’nde bulunan Karayolları Yerleşkesinin 28500 metrekare 
büyüklüğündeki alan usulsüz bir şekilde ifraz edilerek, Çevre 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni plan tadilatıyla  
`Dini Tesis Alanı`na dönüştürülmüş ve 12.11.2013 tarihinde 
re’sen onaylanmıştır. Alanın tahsisinden sonra; belli merkezlerin 
icazetiyle çalışan Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
daha önce aldığı yanlış kararlar gibi Karayolları Yerleşkesindeki 
11 adet tescilli yapının tescil şerhini kaldırmıştır.

Bu hususta defalarca yaptığımız açıklamalar, uyarılar ve 
başlatmış olduğumuz hukuki süreçlere rağmen, hükümet 
bütün kurumlarıyla bu kararın uygulanması için gözlerini kör, 
kulaklarını sağır kılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada mevcut 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Yerleşkesinde bulunan onlarca 
ağaç kesilmiş, tescilli yapılar yıkılmış adeta bir doğa ve kültür 
katliamı gerçekleştirilerek alan yapılaşmaya açılmıştır. Yapılan bu 
kıyımın başta İslamiyet olmak üzere hiçbir inançta yeri yoktur. 
Alternatif ve makul birçok alan yaratabilecekken dini+ticari 
tesis alan inşası için özellikle bu alanın seçilmesi ve bütün 
uyarılarımıza ve itirazlarımıza rağmen bu alanda ısrar edilmesi 
elbetteki bizlerde ve kamuoyunda birçok şüpheye yol açmış ve 
yapılmak istenenin halkın ibadet etme hakkı ve özgürlüğüne 
hizmet etmeye değil, farklı gruplara rant sağlayıp peşkeş çekmeye 

Odamızın 12. dönem kapsamında programladığı eğitimlerden
biri olan "İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm" paneli
22 Ekim tarihinde odamız Zeynel Abidin Öztürk Salonu'nda
geçekleştirildi. Panelin açılışında Şube Başkanımız Can Deniz 
Akdemir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı Turğay 
Erkan birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından panelin 
ilk oturumu İmar Uygulamaları başladı. Prof. Dr. Erol Köktürk, 
Bağlar Belediyesi Harita Mühendisi Hanefi Uslu ve Kayapınar 
Belediyesi Harita Mühendisi Burhan Kılıç`ın katılımı ile imar 
uygulamaları süreci ve pratikte karşılaşılan sorunlar irdelendi. 
Prof. Dr. Erol Köktürk tarafından imar uygulamalarının yasal 
süreci, idari yargı tarafından alınan emsal kararlar ile imar 
uygulamalarının Almanya özelinde yapılışı konusunda sunum 
gerçekleştirdi. Katılımcıların soruları ve belediyelerde imar 
uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunlar tartışıldı.

Panelin ikinci oturumunda Prof. Dr. Erol Köktürk tarafından
Kentsel Dönüşüm Uygulamasının yasal mevzuatı, kamulaştırma
ve diğer yasalarla olan ilişkisini içeren geniş kapsamlı bir sunum
yapıldı. Başta bilgi ve birikimini bizimle paylaşan Prof. Dr. Erol 
Köktürk Hocamıza, Bağlar Belediyesi çalışanı Üyemiz Hanifi 
Uslu`ya, Kayapınar Belediyesi çalışanı Üyemiz Burhan Kılıç`a 
ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

ve siyasal gerekçelere dayandığını açık ve net ortaya konmuştur. 
Bizler bütün bu süreç boyunca defalarca dile getirdiğimiz itiraz 
gerekçelerimizi bir kez daha burada dile getirmek ve yetkilileri 
uyarmak istiyoruz:
• Toplumun kutsal mekanları olan camilere elbette karşı değiliz; 
ancak hadiste de belirtildiği gibi  "Kıyamet kopsa bile, o zaman 
elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel 
yoksa derhal o fidanı dikin." İslamiyet’te de ağaç kesmenin yeri 
yoktur. 
• Birbirini takip eden bir düzenle planlanan ‘Karayolları 
Yerleşkesi-Anıt Park-Stadyum-DSİ Yerleşkesi` Diyarbakır kent 
merkezinin temel hava koridorudur. Kent merkezinin akciğeridir. 
Diyarbakır`ı nefessiz bırakmayın!
• Cumhuriyet Dönemi mimari eserleri olan yerleşke içerisindeki 
yapıların tescillerini iade edin.
• Alandaki ağaç kesimini durdurun ve şimdiye kadar kesilen 
ağaçların yerine tekrar ağaç dikimi için derhal bir kampanya 
başlatın!
• Karayolları Yerleşkesi ile beraber yıkım hazırlığı yapılan 
Diyarbakır Atatürk Stadyumu ile ilgili planlanan AVM+rezidans 
kararı uygulanmaya henüz başlamamışken bu karardan vazgeçin!
• Bugün bile kaosun sinyallerini veren Yenişehir Bölgesindeki 
trafik yoğunluğunu bu alanları yapılaşmaya açarak bir çıkmaza 
sokmayın.
• Parsel bazında plan değişiklikleriyle bu alanlara yüklenecek 
nüfus yoğunluğu insan sirkülasyonu ile Yenişehir Bölgesinde 
yaşamın akışını durma noktasına getirmeyin, kaotik bir durum 
açığa çıkarmayın.
• Tüm yerel yönetimleri ve yerel dinamikleri bu olaya karşı 
hassasiyet gösterip gerekli tavrı almaya çağırıyoruz. 
Hükümete ve bağlı bütün Bakanlık ve kurumlarına sesleniyoruz; 
yapılan bu uygulamaların halka ve kente hiçbir faydası yoktur. 
Yol yakınken bu yanlıştan vazgeçin, yoksa kente karşı işlenen bu 
suçların vebalinden, bin dereden su getirseniz arınamazsınız!
Kamuoyuna saygılarımızla.

Basın Açıklaması

İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Paneli Düzenlendi
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Şube Öğrenci Temsilciliğimizce 26 Şubat 2016 tarihinde öğrenci 
üyelerimize yönelik yönetmenliğini Anurag Basu‘nun yaptığı 
"Barfi: Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur" adlı 2012 yılı Hindistan 
yapımı film gösterimi yapıldı.

Şube Öğrenci 
Komisyonumuz 
tarafından, TMMOB 
Öğrenci Komisyonu 7. 
Mühendislik ve Şehircilik 
Günleri kapsamında, 29 
Nisan 2016 Cuma günü 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Konferans 
Salonunda “Harita 
Mühendislerinin Çalışma 
Alanları” konulu bir 
etkinlik gerçekleştirildi.

Tapu Kadastro Bölge 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yiğit, Tapu 
Kadastro Bölge 

Müdürlüğünde görev yapan Harita Mühendisi Uğur 
Cengiz, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden emekli olan Ergin Uçarlı, LİHKAB sahibi ve 
Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hışır’ın konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlik, Harita Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Bahattin Erdoğan ve İTÜ ve YTÜ Harita/
Geomatik Mühendisliği bölüm öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

HKMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu temsilcilerinden 
Selin Bengül’ün meslek hayatımızda Odamızın önemine vurgu 
yaptığı açılış konuşmasının ardından Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Osman Deniz etkinliğimize katılarak bizlere 
destek veren konuşmacılara ve Şube Öğrenci Komisyonuna 
teşekkürlerini ilettikten sonra Şube Öğrenci Komisyonu 
çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Etkinliğimize konuşmacı olarak katılan Tapu Kadastro 
Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Yiğit’in harita 
mühendislerinin uzmanlık alanları, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görevleri ve harita mühendislerinin kurumda 
yaptıkları çalışmalar hakkında; Sayın Uğur Cengiz’in kamu 
ve özel sektörde 7500’ün üzerinde kullanıcısı olan, Harita 
Genel Komutanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
kontrolünde bulunan TUSAGA aktif sistemi hakkında; 
Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
emekli olan Sayın Ergin Uçarlı’nın belediyelerde harita 
mühendislerinin çalıştıkları birimler ve yaptıkları uygulamalar 
hakkında; LİHKAB sahibi Sayın Mehmet Hışır’ın ise 
LİHKAB’ların çalışma alanları, taşınmaz değerleme sektöründe 
meslektaşlarımızın yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi 
verdiği etkinlik soru-cevap kısmı ile son buldu.

26 Nisan 2016 tarihinde Şubemiz Öğrenci Komisyonu İstanbul 
Tapu Kadastro II. Bölge Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

YTÜ ve İTÜ‘den harita ve geomatik mühendisliği öğrencileri, 
Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Alişir Özperçin ve Şube Müdürümüz Evrim Toprak Şahin‘in 
katıldığı teknik gezide İstanbul Tapu Kadastro II. Bölge Müdür 
Yardımcısı meslektaşımız Mehmet Yiğit, öğrenci üyelerimize 
Tapu Kadastro Teşkilatının yapısı ve çalışmaları konusunda, 
Harita Mühendisi Gökçe Turan Güngör ise Tapu Kadastro Bilgi 
Sistemi (TAKBİS) ve Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirme 
ve sunumun ardından eski haritaların yenilendiği restorasyon 
bölümü ve arşiv gezilerek bilgi alındı.

“BARFİ: Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur” Adlı Film 
Gösterimi Yapıldı

7. Mühendislik ve Şehircilik Günleri Kapsamında 
“Harita Mühendislerinin Çalışma Alanları” Etkinliği 

Gerçekleştirildi

Şube Öğrenci Komisyonumuz Tarafından Tapu Kadastro 
II. Bölge Müdürlüğüne Teknik Gezi Düzenlendi
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DİSK, KESK, TTB ve TMMOB‘un çağrısıyla İstanbul Bakırköy 
Halk Pazarında 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma günü sendikalar, meslek örgütleri, 
siyasi partiler ve taraftar guruplarının katılımı ile kutlandı. Saat 
10.30‘da toplanmaya başlayan yürüyüş korteji saat 13.00‘de alana 
ulaştığında miting alanı binlerce emekçinin katılımı ile doldu. 
DİSK Emek Korosunun 1 Mayıs Marşını söylemesinden sonra 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen birer konuşma yaptı. İşçilere karşı kölelik dayatmaları, 
taşeron sistem, kıdem tazminatı ve barış taleplerine yönelik 
konuşmalardan sonra kurumların ortak deklarasyonu okundu. 
Konuşmalardan sonra sahnede çalan şarkılarla halaylar çeken 
katılımcılar 1 Mayıs’a yönelik mücadele taleplerini pankartlar, 
dövizler ve sloganlarla dile getirdi.

Kamulaştırma panel-forum etkinliğimiz Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesinin katkılarıyla 6 Mayıs 2016 tarihinde Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Erol Köktürk‘ün yaptığı, Tekirdağ 
Barosundan Av. Sedat Tekneci, YTÜ Araştırma Görevlisi Dr. 
Mehmet Gür, İSKİ‘de harita mühendisi olarak görev yapan 
Mehmet Kutlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Daire Başkanı Yüksel Özdal‘ın konuşmacı olarak 
katıldığı Panel-Forum Etkinliğinin açılış konuşmasını TESKİ 
Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Zeki Özcan gerçekleştirdi.

Etkinlikte Şube Başkanımız Alişan Çalcalı ve HKMO Genel 
Merkez II. Başkanı Turğay Erkan‘ın konuşmalarının ardından 
YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. 
Mehmet Gür kamulaştırma uygulamaları ve karşılaşılan 

sorunlar hakkında, Tekirdağ Barosundan Av. Sedat Tekneci 
ise kamulaştırmanın hukuki boyutları konusunda bilgi verdi. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak‘ın 
konuşmasından sonra İSKİ‘de harita mühendisi olarak görev 
yapan Mehmet Kutlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yüksel Özdal kamulaştırma 
uygulamalarında yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdiler.

İkinci bölümde katılımcıların kamulaştırma uygulamaları ile 
ilgili sorularının konuşmacılar tarafından yanıtlanmasından 
sonra panelistlere ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak‘a plaket verilmesi ile etkinlik sona erdi. Etkinlik 
sonrasında Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı ve 
konuşmacılar Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak‘ı 
makamında ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Hasan Yalçın Arıpınar, Alişir Özperçin ve Emrah 
Volkan tarafından gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Kartal 
Belediye Başkan Yardımcısı ve Kartal İlçe Temsilcimiz Ali 
Apaydın makamında ziyaret edildi. Daha sonra Belediyede 
çalışan meslektaşlarımız ile bir araya gelen Yönetim Kurulumuz 
belediye çalışmaları ve üyelerimizin sorunları hakkında görüş 
alışverişinde bulunduktan sonra üyemiz ve Kartal Belediye 
Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak‘ı makamında ziyaret etti.

1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kamulaştırma Konulu Panel-Forum Etkinliği Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesinde Çalışan Meslektaşlarımız 
Ziyaret Edildi
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Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Osman Deniz, Hasan Yalçın Arıpınar, Alişir 
Özperçin ve Şube Müdürümüz Evrim Toprak Şahin tarafından 
gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Emlak ve İstimlâk Müdürü 
meslektaşımız Meral Başkal ile görüştükten sonra Belediye 
Başkan Yardımcısı Cemil Candaş makamında ziyaret edildi. 
Daha sonra Belediyede ve kadastroda çalışan meslektaşlarımız 
ile bir araya gelen Yönetim Kurulumuz belediye çalışmaları ve 
üyelerimizin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Şubemiz tarafından hazırlanan Yapı Aplikasyon Projesi 
uygulamaları hakkında bilgi verildikten sonra belediyeler 
tarafından uygulamanın desteklenmesinin önemli olduğu 
vurgulandı.

Şubemiz Öğrenci Komisyonu 20 Mayıs 2016 tarihinde Karayolları 
Bölge Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeli ile ihale 
edilen İzmit Körfez Geçiş Asma Köprüsü‘ne bir teknik gezi 
düzenledi.

YTÜ ve İTÜ‘den harita ve geomatik mühendisliği öğrencileri, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Osman Deniz ve Şube 
Müdürümüz Evrim Toprak Şahin‘in katıldığı teknik gezide, 
Dilovası Hizmet Biriminde görev yapan İnşaat Mühendisi Onur 
Şahinkaya öğrencilere köprünün yapım süreci ve gelinen aşama 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Onur Şahinkaya yaptığı sunumda, yakın zamanda hizmete 
açılması planlanan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü‘nün Türkiye‘de 
ilk defa otoyollarda yap-işlet-devret modelinin uygulandığı, 
Gebze‘den Yalova, Altınova‘ya kadar olan 1,5 saatlik mesafeyi 
6 dakikaya indirerek Dilovası ile Hersek‘i birbirine bağlayan 
Dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü olduğunu 
belirterek köprüsünün yapım aşamaları hakkında detaylı 

teknik bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından köprünün 
Dilovası-Yalova ayağı arasında tekne ile bir gezi düzenlendi. Bu 
gezi esnasında öğrencilerin köprü hakkındaki soruları cevaplandı 
ve köprünün yakın mesafeden görünümü incelendi. Tekne gezisi 
sonrasında öğrenciler için hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

Odamızın Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarında görev 
almış, Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultaylarında Bilim 
Kurulu, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanlığı ve 
Kurultay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, HKM Jeodezi, 
Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi‘nin editörlük 
görevlerinin yanı sıra Odamızın çeşitli komisyonlarında önemli 
görevleri de yürütmüş olan ve 19 Mayıs 2015 Salı günü aramızdan 
ayrılan 214 sicil numaralı üyemiz Sayın Prof. Dr. Ahmet Yaşayan 
için 19 Mayıs 2016 Perşembe günü odamız, dostları ve ailesi 
tarafından mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Anma 
törenine Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Harita Kadastro Tapu 
Müzesi Derneği Yöneticileri ve üyeleri, ailesi, ve dostları katıldı. 
Odamıza çok büyük katkılar sunan değerli hocamız Prof. Dr. 
Ahmet Yaşayan‘ı saygıyla anıyoruz.

Şişli Belediyesinde Çalışan Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

Şubemiz Öğrenci Komisyonu İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’ne Teknik Gezi Düzenledi

Prof. Dr. Ahmet Yaşayan’ın Anma Törenine Katıldık
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Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Hasan Yalçın Arıpınar, Alişir Özperçin, Şube 
Teknik Görevlimiz Tekin Akçapınar ve Kadıköy İlçe Temsilci 
Yardımcımız Rifat Gelbal tarafından Ataşehir Belediyesi Plan 
ve Projeler Müdürü üyemiz Temel Önder‘i makamında ziyaret 
ettik. Ziyarete Ataşehir İlçe Temsilcimiz Burcu Öğütçü ve 
üyelerimiz de katıldı. Ataşehir Belediyesinde mesleki alanda 
yaşanan sorunlar ile yapı aplikasyon belgelerinin kurumlarda 
uygulamasına yönelik konuların paylaşıldığı ziyarette şubemiz 
tarafından hazırlanan ve tüm kurumlara iletilen örnek dosya 
Temel Önder’e verildi.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Şube Yazman Üyemiz Osman 
Deniz, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar ve Şube 
Personelimiz Tekin Akçapınar ile Üsküdar İlçe Temsilcimiz 
İrfan Baştuğ‘un katıldığı toplantıya Üsküdar İlçesi’nde Belediye, 
Kadastro, LİHKAB ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımız 
katıldı. Yapı aplikasyon projelerinin hazırlanması konusunda 
İstanbul‘daki belediyelere gönderilen yazılar ve çalışmalar 
hakkında bilgi verildikten sonra İmar ve Şehircilik Müdür 
Yardımcısı M. Şamil Poyraz; Üsküdar Belediyesi bünyesinde bu 
çalışmanın uygulamaya koyulduğunu, Odamızın İlçe Temsilcisi 
İrfan Baştuğ ile yapılan görüşmelerle de geliştirildiğini, son 
süreçte ruhsat bölümüne de harita mühendislerinin imzalarının 
açılacağını belirtti. Yılda yaklaşık yüz bin ruhsatın verildiğini 
belirten Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, yoğun inşaat 
faaliyetlerinin sürdüğü bu dönemde ruhsat aşamasında ve bina 
yapım sürecinde harita mühendislerinin sağlıklı kentleşme için 
mutlaka işin başında olması gerekliliğini ve yerel idarelerde 
yönetici pozisyonda olan meslektaşlarımızın da bunu talep 
etmesi gerektiğini belirtti.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Şube Yazman Üyemiz Osman 
Deniz, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar ve 
Şube Personelimiz Tekin Akçapınar tarafından Maltepe 
Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz makamında ziyaret 
edildi. Şubemiz tarafından kurum ziyaretleri kapsamında 
gerçekleştirilen; ruhsatlara esas alınması gereken yapı 

aplikasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik düzenlenen 
dosyanın verildiği ziyarette, şube etkinlik alanımız içerisinde 
ruhsatlara esas alınması gereken yapı aplikasyon projelerinin 
SHKMMB‘ler tarafından hazırlanmasının ve kontrol 
aşamalarının sağlıklı kentleşme açısından önemine değinildi.
Yönetim Kurulumuz daha sonra Maltepe Belediyesi Plan ve 
Projeler Müdürlüğündeki meslektaşlarımızı da ziyaret ederek 
Oda çalışmaları ve yapı aplikasyon belgeleri konusunda görüş 
alışverişinde bulundu.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Hasan Yalçın Arıpınar, Alişir Özperçin, Kadıköy İlçe 
Temsilcimiz Mustafa Uysal, İlçe Temsilci Yardımcımız Rifat 
Gelbal ve Şube Personelimiz Metin Uğumlu tarafından Kadıköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şengün, İmar ve Şehircilik 
Müdürü Hasan Akyıldız makamında ziyaret edildi.
Ruhsata esas alınması gereken belgeler içerisinde yer alan 
yapı aplikasyon belgesine yönelik etkinlik alanımız içerisinde 
başlatmış olduğumuz çalışmalar konusunda bilgi verilirken, 
Belediyelerin de sağlıklı kentleşmenin sağlanması için konuya 
önem vermesi gerekliliği belirtildi. Daha sonra Plan ve Projeler 
Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızı ziyaret eden Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, şube çalışmaları konusunda talep ve 
önerileri alarak ziyarete son verdi.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Hasan Yalçın Arıpınar, Alişir Özperçin, Emrah Volkan ve 
Pendik İlçe Temsilcimiz Birol Yavuz tarafından Pendik Belediye 
Başkan Yardımcısı Üyemiz Süleyman Pergel ve Emlak İstimlâk 
Müdürü Özlem Kaçamak makamında ziyaret edildi.
Yapı aplikasyon projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu 
konusunda Şubemiz tarafından yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verilirken, belediyelerin de sağlıklı kentleşmenin 
sağlanması için konuya önem vermesi gerekliliği belirtildi.
TMMOB ile İstanbul‘da bulunan CHP‘li belediyeler arasında 
imzalanan Teknik İş Birliği Protokolü çerçevesinde Odalar 
ve Belediyelerin ortak hareket etmesi konusunda ziyaretlerin 
oldukça yararlı geçtiğine inanıyoruz.

Belediye Başkanlarımızı Ziyaret…



76 www.hkmo.org.tr

Şubelerimizden Haberler/ stanbul
Harita Bülteni Kasım 2016

2051 yılına kadar Mimarlar Odasına tahsis edilmiş olan 
İstanbul‘daki Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası‘nın 31 Mayıs 2016 
tarihinde önce polis ablukasına alınması ve ardından Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile TMMOB‘a bağlı 
şube yöneticileri ve şube avukatlarının gözaltına alınmasına 
yönelik TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB 43. 
Dönem Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB‘a bağlı odaların 
başkan ve yöneticileri, TTB, İstanbul Diş Hekimleri Odası, 
Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Yöneticileri, İstanbul Eczacılar Odası 
Yöneticileri, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan 
Zeybek, Sanatçılar Girişimi, Özerk Sanatçılar Konseyi, Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Homur Mizah Grubu, Red Fotoğraf ‘ın 
katıldığı basın açıklamasını, Makine Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Ali Ekber Çakar okudu. Ali Ekber Çakar‘dan 
sonra Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, 
Mimarlar Odasına tahsis edilen Yıldız Dış Karakol Binası‘nın 
tarihi ve Mimarlar Odasına tahsis edilmesi ile ilgili bilgi 
verdikten sonra “Bir aradayız, Buradayız ve Susmayacağız’” 
diyerek hukuk mücadelesine devam edeceklerini ve tüm 
demokrasi güçlerinin bu saldırılar karşısında ortak hareket 
edeceklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi ve Şubemiz tarafından düzenlenen törende 
Şube II. Başkanımız Simge Topcu, Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem 
Ulsoy‘un kızı Handan Diker, Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Prof. Dr. 
Nazmi Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Tüy, Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem Ulsoy‘un yaşantısı ve mesleğe 
katkılarını anlatan konuşmalar yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Yusuf Ayvaz, YTÜ Eski Rektörü Prof. Dr. 
Ayhan Alkış, YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Fatmagül Kılıç, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hülya Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan 
Çelik, Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, HKMO II. Başkanı 
Turğay Erkan, Oda Müdürümüz Timur Bilinç Batur, Beşiktaş 
Belediyesi çalışanları, emekli öğretim üyeleri, odamız üyeleri ve 
Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem Ulsoy‘un ailesinin katıldığı açılış töreni 
sonrasında hocamızın Muradiye Bayırı Sokak‘ta bulunan evine 
plaket asıldı.

10-11 Haziran 2016 tarihinde Muğla, Menteşe Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan "Yapı Aplikasyon 
Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, 
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı"’na katıldık.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar‘ın katıldığı çalıştayda açılış 
konuşmalarını Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 
Başkanımız Hüseyin Ülkü, İzmir Şube Başkanımız M. Kubilay 
Yıldırım, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptılar.  Şube Başkanımız 
Alişan Çalcalı yaptığı sunumda İstanbul Şube etkinlik 
alanı içerisinde ruhsata esas evraklar içerisinde yer alması 
gereken Yapı Aplikasyon Projesinin farklı idarelerde farklı 
şekillerde uygulandığını, buna yönelik şube olarak bir çalışma 

başlatıldığını ve tek bir uygulamanın hayata geçirilmeye 
çalışıldığını belirtti. Şube olarak hazırlanan çalışmayı, çalıştayda 
paylaşan Çalcalı diğer illerde de benzer uygulamanın hayata 
geçirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekti.

"Müelliflik Fenni Mesuliyet", "Mülkiyet", Yapı Ruhsatı", 
"Aplikasyon Projesi Uygulaması", "Arsa Payı", Toplu Yapılar 
Rezidanslar", "Yapı Kullanma İzin Belgesi", "Cins Değişikliği" ve 
"Sözleşme Birim Fiyat" başlıklarıyla 6 oturumda gerçekleştirilen 
çalıştayda Yapı Aplikasyon Projelerinin her yerde birliğinin 
sağlanabilmesi ve uygulama birliğinin yakalanabilmesi için 
yapılması gereken çalışmalar masaya yatırılmış oldu.

Mimarlar Odasına Yönelik Baskılara İlişkin Basın 
Açıklamasına Katıldık

“Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni 
Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni 

Çalıştayı"’na Katıldık

Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokağının Açılışı ve Yaşamış Olduğu 
Binaya Plaket Asılması Töreni Düzenlendi
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HKMO İstanbul Şube Temsilciler Toplantısı 20 Ağustos 2016 
tarihinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya HKMO Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Turğay Erkan, Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, Oda Denetleme 
Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım ile İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Şube etkinlik alanında bulunan temsilciler 
katıldılar. Toplantının gündemini; Oda ve Şube çalışmalarının 
aktarılması, il/ilçe temsilci etkinlikleri, yaşanan sorunlar 
oluşturdu.

Etkinliğin açılışında İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Alişan Çalcalı, Oda II. Başkanı Turğay Erkan ve Örgütlenme 
Sekreteri Ali İpek birer konuşma yaptılar. Sayın Çalcalı, 
oda örgütlenmesi içerisinde temsilciliklerin önemli bir 
yeri olduğunu vurguladı. HKMO Genel Kurulunda Ana 
Yönetmeliğimizde yapılan değişiklik ile temsilciliklerin 

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Geleneksel Tanışma Çayı, 20 Eylül 2016 Salı günü 14:00`dE 
İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonunda, bölüm öğretim 
üyeleri, bölüm öğrencileri ve Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Yanalak yaptığı açılış konuşmasında Tanışma Çayına katılan 
öğrencilere, öğretim üyelerine ve şubemiz yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ederken, bölüm ve üniversite hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Mustafa Yanalak`ın ardından Şube 
Başkanımız Alişan Çalcalı; TMMOB, Odamız örgütlülüğü 
ve öğrenci üyelik hakkında bilgi verdiği bir sunum 
gerçekleştirirken, Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü Danışmanı 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik ve Kulüp Başkanı Okan 
Hamdi Göktuğ ise yaptıkları konuşmalar ile kulüp çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler.

Tanışma Çayı, yapılan ikram ve sohbetlerle devam etti. Oda-öğretim görevlisi-öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir araç 
olduğuna inandığımız tanışma çaylarının düzenlenmesinde emeği geçen Jeodezi ve Fotogrametri Kulubüne ve Bölüm Başkanlığına 
teşekkür eder, Oda-öğrenci ilişkilerinin pekiştirilmesi ve geleceğe taşınmasında önemli rolü olan bu tür etkinliklerin ilerleyen 
dönemlerde de sürdürülmesini umut ederiz. 

Genel Kuruldan sonra değişiminin söz konusu olduğunu 
ve bunun oda örgütlenmemizde yenilenme sağladığını 
belirtti. Oda II. Başkanı Turğay Erkan, örgüt ve örgütlülük 
tanımını yaptıktan sonra temsilciliklerin oda örgütlülüğü 
içerisinde temsiliyet anlamında başlangıç noktası olduğunu, 
bu nedenle de iş yeri temsilciliği başta olmak üzere ilçe ve 
il temsilciliklerinin oda temsiliyetini sağlamasının önemini 
belirrti. Oda Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, Odamızın 
çalışmaları konusunda bilgilendirmede bulunduktan sonra 
mesleki denetim konusunda da Odamız tarafından çalışmaların 
sürdüğünü ve bu uygulamanın en kısa süre içerisinde serbest 
çalışan üyelerimizin hizmetine sunulacağını belirtti. Şubemiz 
Temsilciliklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yalçın 
Arıpınar, İstanbul Şube tarafından 2004 yılında hazırlanan 
‘Temsilcilik El Kitabının’ çok ayrıntılı bir çalışma olduğu ve 
temsilcilerimizin bu kaynaktan çokça yararlanabileceğini; ancak 
bunun en kısa zamanda güncellenmesi gerektiğini ve sadece 
İstanbul Şube değil tüm Türkiye`de temsilciliklere iletilmesi 
gerektiğini söyledi. Temsilcilikler olarak birçok uygulamanın 
farklı şekilde yapıldığını; bunun kurumsal yapı içerisinde tek 
bir uygulama şeklinde birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Açılış konuşmalarından sonra temsilcilerimiz söz alarak etkinlik 
alanları çerisinde sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi 
verdiler. Özellikle söz alan temsilcilerimiz mesleki faaliyet 
denetimi ve yapı aplikasyon belgeleri uygulamaları .

24. Dönem I. Temsilciler Toplantısı Yapıldı

Geleneksel İTÜ Tanışma Çayındaydık!
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Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ertuğrul Candaş, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Turğay Erkan, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa 
Erdoğan, TMMOB Temsilcimiz Ali Fahri 
Özten, Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, 
Şube Sekreter üyemiz Osman Deniz ve 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Yalçın 
Arıpınar Şişli Belediye Başkanı sayın Hayri 
İnönü`yü 28 Eylül 2016 Çarşamba günü 
makamında ziyaret ettiler. Odamız üyesi 
ve Odamızın değişik kurullarında yönetici 
olarak görev yapmış, eski Ankara Şube 
Başkanı ve Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve 

Planlamadan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Cemil Candaş`ın Şişli Belediye binasında uğradığı menfur saldırı sonrası hayatını 
yitirmesi nedeni ile başsağlığı dilemek üzere gerçekleştirilen ziyarette Cemil Candaş`ın dava süreci hakkında da görüş alışverişinde 
bulunuldu. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Cemil Candaş`ın böyle menfur bir saldırı ile öldürülmesinin başta 
Harita Mühendisleri Odası olmak üzere tüm TMMOB örgütlülüğünde derin üzüntü ve öfke ile karşılandığını vurgularken, Cemil 
Candaş`a yapılan bu saldırının TMMOB`nin toplum yararını odağına alan sosyal belediyecilik anlayışına ve Şişli halkına yapılmış bir 
saldırı olduğunu belirttiler.

Ayrıca Cemil Candaş`ın adının Şişli Kent Kültür merkezine verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın Cemil Candaş davasının takipçisi olacağını belirttiler. Şişli Belediye Başkanı 
sayın Hayri İnönü; HKMO örgütlülüğünün Cemil Candaş`a sahip çıkmasını memnuniyetle karşıladığını, Cemil Candaş ile ilgili 
yapılacak her türlü etkinliğin destekleneceğini, tüm kirli ittifaklar ortaya çıkana kadar Cemil Candaş`ın dava sürecinin takipçisi 
olacaklarını belirtti. 

Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü`ye 
Makamında Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

İstanbul KESK Şubeler Platformu, TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul 
Tabip Odası, 27 Eylül 2016 Salı günü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirdikleri 
eylem ile "Büyükşehir Belediyesinde Cadı Avına 
Son" çağrısı yaparak, Büyükşehir Belediyesinde 
görev yapan, demokrat kimlikleriyle tanınan, 
aralarında şubemizde ve TMMOB yönetimlerinde, 
delegasyonlarında bulunmuş, haksız yere “FETÖ” 
soruşturması kapsamına alınarak görevlerinden 
alınan üyelerimizin de bulunduğu çalışanların 
mağduriyetlerine son verilmesini ve görevlerine 
iade edilmesini talep ettiler.

KESK, TMMOB ve TTB; İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Açığa Alınanların Göreve İade Edilmesi Talebi ile Eylem Yaptı

Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapacak üyelerimize 
yönelik olarak 16 Ekim 2016 tarihinde Şubemizde 
Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştirildi. Şube Yönetim 
Kurulu üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar`ın açılışını yaptığı 
eğitime 33 üyemiz katılım sağladı. YTÜ Harita Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gür tarafından verilen 
bilirkişilik eğitimini başarı ile tamamlayan meslektaşlarımız 
sertifikalarını almaya hak kazandı. Eğitimi veren sayın Mehmet 
Gür`e teşekkür eder, kamulaştırma bilirkişilik sertifikası almaya 
hak kazanan üyelerimize başarılar dileriz.

Şubemiz Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi Yapıldı
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2007 yılında İSKİ Sarayburnu Şantiyesinde yaşanan bir iş cinayeti ile kaybettiğimiz Şubemiz eski müdürü, arkadaşımız, meslektaşımız 
Gülseren Yurttaş‘ın ailesini Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şubede çalışan arkadaşları olarak ziyaret ettik ve aramızdan ayrılışının 9. 
Yılında Gülseren Yurttaş`ı Bilecik Gölpazarı‘nda bulunan kabri başında andık. 

Karın ön planda tutulduğu, insan yaşamının değersizleştirilerek taşeronlaşmaya ve denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerdeki, 
tersanelerdeki, fabrikalardaki, maden ocaklarındaki ve yaşamın tüm alanlarındaki "iş cinayetlerini" lanetliyor ve Gülseren Yurttaş`ı bir 
kez daha saygı ve sevgi ile anıyoruz.

GÜLSEREN YURTTAŞ`I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! 

Gülseren Yurttaş’ı Unutmadık, Unutmayacağız!

Mezuniyet töreninde Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Yalçın Arıpınar da mezun olan genç meslektaşlarımızın 
sevincini paylaştı. Sayın Hasan Yalçın Arıpınar diplomalarını 
alan genç meslektaşlarımıza harita mühendisi olarak 
başlayacakları yeni hayatta odamıza davet yazısı ile birlikte oda 
rozetlerini sundu. 

Yeni mezun olan genç meslektaşlarımıza üniversite sonrası iş 
hayatlarında başarılar dileriz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezuniyet Törenine Katıldık

Hitler faşizminin 1939 yılında Polonya`yı işgal ederek II. Dünya 
Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül Günü, "Dünya Barış Günü" 
olarak ilan edilmiştir.

Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olan ve Yahudi 
Soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya 
Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Savaş boyunca 25 
milyon asker, 42 milyon sivil, 5 milyon 750 bin Yahudi olmak 
üzere toplam 72 milyon 750 bin insan hayatını kaybetmiştir.

Günümüzde içinde bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere 
dünyanın çeşitli bölgelerinde hala savaşlar devam etmekte, yüz 
binlerce insan bu savaşlarda hayatını kaybetmektedir.

Biliyoruz ki sürdürülen savaş, gelen cenazeler, çekilen acılar, 
sönen ocaklar hangi görüşten olursa olsun, hangi milletten 
olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun isteyebileceğimiz 
bir şey değildir. Tüm bu karanlık günlerin ortasında emekçilerin 
ve halkların en büyük talebi olan BARIŞ istemeyi inatla 
haykırıyoruz.

Bütün üyelerimizin 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutlar, aydınlık 
yarınlar dileriz.

1 Eylül Dünya Barış Gününüz Kutlu Olsun
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Dayanışma kültürümüzün bir göstergesi olarak 
meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle her yıl gerçekleştirmekte 
olduğumuz Geleneksel Yemeğimizin otuz üçüncüsü, 1 Ekim 
2016 tarihinde İstanbul Boğazının eşsiz güzellikleri eşliğinde 
teknede gerçekleştirildi. 

Geleneksel Yemeğimize; Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Turğay Erkan, 23. dönem Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri ve örgütlülüğümüze önemli katkılarda bulunan yaklaşık 
250 meslektaşımız katılım sağladı. 

Geleneksel Yemeğimizin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı, 24. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu adına konukları selamlayarak başladığı açılış 
konuşmasında, dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde 
ve çeşitli çalışmalarda bir araya geldiğimiz meslektaşlarımız ile 
bu anlamlı gecede de birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma 
ekseninde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade 
ederken, 8 Ekim Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında 
Gülseren Yurttaş anısına Şubemizde gerçekleştirilecek olan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliğine katılım çağrısı yaptı. Odamız 
Genel Merkez Yönetim Kurulu II.Başkanı Turğay Erkan`ın 
konuşması ve Şubemiz 23.Dönem Şube Yönetim Kurulu 
üyelerine plaket sunulmasının ardından gece yemek, müzik ve 
sohbetler eşliğinde devam etti.  

Meslek camiası olarak bir araya geldiğimiz etkinliklerimizin, 
önümüzdeki günlerde de siz değerli meslektaşlarımızın yoğun 
ilgisi ve katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz inancımızla, 
mesleğimizin her alanında birlikte üretmeyi ve dayanışmayı 
ilke edinen ve 33. Geleneksel yemeğimizi onurlandıran 
meslektaşlarımıza ve yemeğimizin düzenlenmesinde katkı 
sağlayan temsilcilerimize en içten duygularımızla teşekkür 
ederiz.

Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevi başında iken uğradığı 
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cemil Candaş`ın adının 
Şişli Kent Kültür Merkezi`nde yaşatılması ve Cemil Candaş`ı 
doğum gününde anmak için 13 Ekim 2016 Perşembe günü Şişli 
Kent Kültür Merkezi`nde bir tören gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Belediye Başkanı 
Hayri İnönü, Cemil Candaş`ın ailesi, meslektaşları, çalışma 
arkadaşları, Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve oda 
çalışanlarımız, İstanbul İKK sekreteri, Demokratik kitle örgütü 
ve sendika temsilcilerinin bulunduğu kalabalık bir kitle katıldı.

Cemil Candaş`ın hayatının anlatıldığı sunum ile başlayan 
törende Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Cemil Candaş`ın 
kızı ve meslektaşımız Ezgi Candaş, ağabeyi Cemal Candaş, Oda 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, TMMOB temsilcimiz Ali Fahri 
Özten, Cemil Candaş`ın arkadaşı ve meslektaşımız Doğan 
Kamil Aksoy, Cemil Candaş`ın da üyesi olduğu TÜMBEL-
SEN İstanbul Şube Başkanı ve Cemil Candaş`ın Beşikdüzü 
Lisesi`nden öğretmeni yaptıkları konuşmalar ile hayatı, yaşama 
bakışı, çalışma anlayışı ile Cemil Candaş`ı anlattılar.

Yapılan konuşmaların ardından Karadenizli sanatçı İbrahim 
Can`ın hemşerisi Cemil Candaş`ın sevdiği şarkıları 
seslendirmesi ile tören sona erdi

33. Geleneksel Şube Yemeğimiz Düzenlendi Şişli Kent Kültür Merkezi’nin Adı Cemil Candaş Kent 
Kültür Merkezi Olarak Değiştirildi ve Cemil Candaş 

Doğum Gününde Anıldı!
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9. Ölüm Yıldönümünde Gülseren Yurttaş Açıklamamız ve İş Cinayetleri Hakkında Toplantımız

Şubemiz Yazılım Eğitimleri Yapıldı

27 Eylül 2007 tarihinde bir iş cinayeti sonucu kaybettiğimiz 
meslektaşımız ve eski Şube müdürümüz Gülseren Yurttaş’ı anma 
gününde Şube Yönetim Kurulu a. Şube Sekreterimiz Osman 
Deniz’in açıklaması şöyledir:

Aramızdan ayrılışının 9. yılında meslektaşımız ve arkadaşımız 
Gülseren Yurttaş’ı bir kez daha saygı ile anıyor, kârın ön planda 
tutulduğu, insan yaşamının değersizleştirilerek taşeronlaşmaya 
ve denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerdeki, tersanelerdeki, 
fabrikalardaki, maden ocaklarındaki ve yaşamın tüm 
alanlarındaki "iş cinayetlerini" lanetliyoruz ve bu sürece seyirci 
kalan tüm yetkilileri bir kez daha sorumluluklarını yerine 
getirmeye ve sesimize kulak vermeye davet ediyoruz. Gülseren 
Yurttaş 2002-2007 yılları arasında İstanbul Şube Müdürlüğü 
görevini yürüten, odadaki görevinin ardından İSKİ Melen Çayı 
Boğaz Geçiş Projesi Sarayburnu Şantiyesindeki müteahhit firma 
İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. firmasının taşeronu olan DETEK 
(Deniz Teknolojisi Ltd. Şti) adlı firmada çalışmaya başlayan 
değerli meslektaşımız ve arkadaşımız Gülseren Yurttaş, 27 Eylül 
2007 tarihinde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması 
nedeniyle boru taşıyan vinç bomunun kopması sonucunda 
meydana gelen bir "iş cinayeti" ile aramızdan ayrıldı. Açılan 
kamu davasında "taksirle adam öldürme" suçu ile yargılananların 
cezaları diğer "iş kazaları"nda olduğu gibi para cezasına çevrilerek 
dava sonuçlandı. Bu dava kamu vicdanını ve bizleri yaraladı. 
Bizce, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olan 
insan yaşamını hiçe sayan, işyerinde gerekli tedbirleri kasten 
almayan ve kaza görünümlü cinayete sebebiyet veren vincin 
periyodik bakımını yaptırmayarak; değerli meslektaşımız 
Gülseren Yurttaş`ı aramızdan ayıran bu iş cinayetinin 
arkasındaki sorumlulara verilen cezaların caydırıcı olmadıkları 
açıktır. Aramızdan ayrılışının 9. yılında meslektaşımız ve 
arkadaşımız Gülseren Yurttaş`ı bir kez daha saygı ile anıyor, 
karın ön planda tutulduğu, insan yaşamının değersizleştirilerek 
taşeronlaşmaya ve denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerdeki, 
tersanelerdeki, fabrikalardaki, maden ocaklarındaki ve yaşamın 

22 Ekim-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Yol Proje Uygulamaları
ve Harita İmar Uygulamaları eğitimi şeklinde planlanan ve 3
hafta sonu devam edecek olan yazılım eğitimleri 22-23 Ekim
2016 tarihleri arasında Şube Eğitim Salonumuzda üye ve öğrenci 
üyelerimizin katılımı ile başladı. Yazılım eğitimlerimize 29-30 
Ekim tarihlerinde Yol Proje Modülü eğitimi ile devam ettik. Şube 
Toplantı salonumuzda gerçekleşen eğitimimize 14 üyemiz katıldı. 
Oldukça verimli geçen eğitim sonucunda meslektaşlarımıza 

eğitim sertifikası verilecektir. Eğitime katılan değerli üye ve 
öğrenci üyelerimize ve kurs eğitmenlerine teşekkür ederiz.

tüm alanlarındaki "iş cinayetlerini" lanetliyoruz ve bu sürece 
seyirci kalan tüm yetkilileri bir kez daha sorumluluklarını yerine 
getirmeye ve sesimize kulak vermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla. 

Gülseren Yurttaş anısına, Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar 
Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve DİSK Birleşik Metal İş 
Sendikası Avukatı Ahmet Ergin ve DİSK İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Tevfik Güneş`in konuşmacı olarak katıldığı "İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği" etkinliğimiz 8 Ekim 2016 Cumartesi günü 
Şubemizde gerçekleştirildi. Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, 
Şubemiz Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonu 
tarafından düzenlenen etkinliğine katılanlara teşekkür ederken, 
Gülseren Yurttaş`ın özgeçmişi ve Şubemizde gerçekleştirdiği 
çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Alişan Çalcalı her yıl binlerce insanın "iş kazaları" ve meslek 
hastalıkları sonucunda yaşamını yitirdiği ülkemizin iş kazalarında 
Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsü olduğunu, bu iş kazalarını 
işin fıtratı ve meslek hastalıklarını işin gereği olarak görmemizin 
mümkün olmadığını ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
gerekli politikaların oluşturulması, karar alma süreçlerinde 
ilgili meslek odaları ve Türk Tabipler Birliği`nin de bulunması 
gerektiğini belirtti. Alişan Çalcalı`nın konuşmasının ardından 
Gülseren Yurttaş anısına ailesi tarafından hazırlanan sunum 
gerçekleştirildi. Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonu 
adına konuşan ve iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu söyleyen 
Tomris Gür Kara’dan sonra söz alan DİSK İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Tevfik Güneş, Türkiye ekonomik sisteminin 70`li 
yıllardan bu yana yaşadığı dönüşüm sonucunda ortaya çıkan iş 
ilişkileri, esnek çalışma, güvencesizlik, özel istihdam büroları 
konularında bilgi verdi.  

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Avukatı Ahmet Ergin ise, 
Türkiye`de iş kazalarının artık ölüm varsa cinayete, yoksa kasten 
yaralamaya dönüştüğünü, asıl olanın iş kazalarının önlenmesi
olduğu, engellenemediği durumdaki yaptırımların hukukun 
konusu olduğunu belirtti. İş cinayetlerinin cezasız kaldığını 
söyleyen Ahmet Ergin, taşeron ve rödevans sisteminin de iş 
güvenliği konusunda olumsuz etkisi olduğuna değindi. İdari 
ve hukuki yaptırımların yetersizliğinin iş cinayetlerini önleyici 
olmadığını, bu durumun kitlesel mücadele ile değişebileceğini 
belirtti. Soru-cevap kısmı ile devam eden etkinliğimiz, 
konuşmacılara plaket sunulması ile sona erdi.
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Geleneksel YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Tanışma Çayı Gerçekleştirildi

Şubemiz Meslekte 30. Yıl Plaket Töreni Gerçekleştirildi

Geleneksel Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Harita 
Mühendisliği Bölümü tanışma çayı 14 Ekim 2016 Cuma günü 
YTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Bölüm Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen tanışma çayında, YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, Odamız II. Başkanı 
Turğay Erkan ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi 

Hasan Yalçın Arıpınar birer konuşma yaptılar. Yapılan açılış 
konuşmalarında YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü özelinde 
yapılan çeşitli değerlendirmelerin yanı sıra Odamızın mesleki 
ve toplumsal alanlarda yürüttüğü faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrenci Komisyonu üyelerimizden Selin Bengül ve Birhan 
Aydın`ın HKMO Öğrenci Üyeliği, HKMO tarafından 
düzenlenen Yaz Eğitim Kampları, Genç Haritacılar Günleri 
ve Haritacıları Sosyal Çalıştayı gibi dönem içerisinde Şube 
Öğrenci Komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen etkinlik 
ve çalışmalar ile ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulundukları 
sunumun ardından YTÜ Harita Mühendisliği Öğrenci 
Komisyonu Müzik atölyesi bir müzik dinletisi sundu ve tanışma 
çayı Şubemizce sunulan çeşitli ikramlar ve sohbet ile devam etti.

Odamız-Bölüm Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olduğuna 
inandığımız tanışma çayımızın düzenlenmesinde emeği 
geçen öğrenci komisyonumuza, Harita Mühendisliği Bölüm 
başkanlığına ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç`a 
teşekkür ederiz.

Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Meslekte 30. Yıl etkinliği 23 Ekim 2016 
Pazar günü kahvaltı eşliğinde İTÜ Maçka Kampüsü 
Arı Kovanı Restaurant’ta gerçekleştirildi.

Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Meslekte 30. Yıl etkinliği 23 Ekim 
2016 Pazar günü kahvaltı eşliğinde İTÜ Maçka 
Kampüsü Arı Kovanı Restaurant`ta gerçekleştirildi.

1986 yılı mezunları ve eşleri, Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve Şube çalışanlarımızın katılımı ile 
düzenlenen etkinlikte, 1986 yılı mezunlarına 
"Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaketi", verildi.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından meslekte 
30.yılını dolduran üyelerimiz söz alarak duygu 
ve düşüncelerini ifade ettiler. Konuşmalarının 
ardından, meslekte 30 hizmet yılını doldurmuş, 
1986 yılı mezunu üyelerimizin plaketleri takdim 
edildi.

Etkinliğe katılan üyelerimize ve değerli ailelerine 
teşekkür ediyoruz.



Şube Yönetim Kurulumuz, 8 Ağustos 2016 tarihinde Seferihisar 
Belediye Başkanı Sayın  Tunç Soyer‘i ziyaret etti. Ziyarete 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Mehmet Köseoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Özhan Kaynarca katıldılar.

Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun İlhan`ın da 
katılımı ile gerçekleşen ziyarette Sayın Tunç Soyer‘i Şubemiz 
yürütücülüğünde 25 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında 
Seferihisar‘da gerçekleştirilecek olan 15. Yaz Eğitim Kampı 
ile ilgili hazırlık çalışmalarımız hakkında da bilgilendirerek 
kampımıza davet ettik.

Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer‘e etkinliğimize 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde 
1 Temmuz 2016 tarihinde İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen 9. Kartondan Tekneler Yarışına katılım 
sağlanmıştır. Teknelerin yapımı, kortej yürüyüşü, tekne yarışı 
ve ödül töreni ile tamamlanan yarışta ‘En İyi Kostüm Ödülü’nü, 
Şubemiz kazanmıştır.

Yarışmada bize destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

26 Mayıs 2016 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden oluşan Öğrenci Komisyonunun ilk toplantısı Şubemizde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda meslektaş adayı öğrencilerimizin Odamız ile 
diyaloglarını geliştirmek için neler yapılması gerektiği görüşülmüş ve etkinlik planı 
oluşturulmuştur. Katkı sağlayan komisyon üyelerimize teşekkür ederiz.

Şube Yönetim Kurulumuzca, 29 Haziran 2016 tarihinde 
Seferihisar Kaymakamı Sayın Resul Çelik ziyaret edildi.

Ziyarette Sayın Resul Çelik, Seferihisar‘da 25 Ağustos-2 
Eylül 2016 tarihleri arasında Şubemiz yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecek olan 15. Yaz Eğitim Kampı ile ilgili hazırlık 
çalışmalarımız hakkında bilgilendirilerek kampımıza davet 
edildi.

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

15. Dönem Komisyonlarımız çalışmalarına devam etmektedir. 
Kendi alanlarındaki çalışmalara yönelik mayıs, haziran ve 
temmuz ayları içerisinde;  Özel Sektör Komisyonu 3, Kültürel ve 
Sosyal Etkinlikler Komisyonu 2, Yaz Eğitim Kampı Komisyonu 
4,  Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Denetim Komisyonu 2, 
Öğrenci Komisyonu 2, Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu 1, 
Gençlik ve Örgütlenme Komisyonu 1 toplantı yapmışlardır.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’i Ziyaret Ettik

Kartondan Tekneler Yarışına Katıldık

Öğrenci Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Seferihisar Kaymakamı Sayın Resul Çelik’i Ziyaret Ettik

Şubemiz Komisyon Toplantıları Gerçekleştirildi
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Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen "Yapı Aplikasyon Projesi 
Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı 
Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı" 10-11 Haziran 2016 
tarihlerinde Menteşe Belediye Başkanlığı ve Odamız Kırsal 
Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu katkıları ile Muğla`da 
gerçekleştirildi.

Etkinliğimizin açılış konuşmalarını Şube Başkanımız M. Kubilay 
Yıldırım, Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 
Başkanımız Hüseyin Ülkü, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptılar. 

"Müelliflik Fenni Mesuliyet", "Mülkiyet", Yapı Ruhsatı", 
"Aplikasyon Projesi Uygulaması", "Arsa Payı", Toplu Yapılar 
Rezidanslar", "Yapı Kullanma İzin Belgesi", "Cins Değişikliği" ve 
"Sözleşme Birim Fiyat" başlıklarıyla 6 oturumda gerçekleştirilen 
Çalıştay da yapı aplikasyon projesi içinde yer alması gereken 
plan, proje ve belgeleri kesinleştirip yapı ruhsatına esas bir 
standart proje dosyası hazırlanması, mevcut imar, tapu ve 
kadastro mevzuatlarına uygun olarak proje uygulamacısı ile fenni 

Şubemizin Geleneksel Bahar Yemeği 14-15 Mayıs 2016 
tarihlerinde üyelerimizin yoğun katılımı ile Kuşadası'nda 
gerçekleştirildi. Şube Başkanımız M. Kubilay Yıldırım tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından plaket törenine geçilerek, 
meslekte 30 hizmet yılını dolduran üyelerimize "30.Yıl Hizmet 
Plaketleri" takdim edildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Mustafa Erdoğan ve Ali İpek`in de katıldığı yemekte 
üyelerimizle keyifli bir akşam geçirildi. Etkinliğimize katılan, ilgi 
gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde Şube 
Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizle birlikte alanlardaydık. 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu korteji ile Gündoğdu 
Meydanı‘na yürüdük. Yürüyüş, Gündoğdu Meydanı‘nda sona 
ererken, meydanda tertip komitesi adına konuşmalar yapılarak 
kutlamalara devam edildi.

mesul harita ve kadastro mühendislerinin yapı kullanma izni 
aşamasında hazırlayıp belediyeye sunacakları ölçü belgesi ve fenni 
mesulün raporu ile lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin 
cins değişikliği belgelerinde düzenlemesi gereken ölçü belgeleri 
için izleyecekleri yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Muğla Temsilciliğimiz ve Odamızın Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu tarafından hazırlanan, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediye Başkanlığının 
da destek sağladığı etkinliğimize katkılarından dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

29 Haziran 2016 tarihinde Seferihisar etkinlik alanında faaliyet 
gösteren meslektaşlarımızla toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda özel sektör ve kamu sektöründeki meslektaşlarımızın 
çalışma şartları ve özlük hakları konusundaki sorunlar, mesleki 
denetim uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar, meslek alanımıza 
yönelik son dönemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde 
bulunularak bilgi paylaşımı yapılmıştır. 

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve  
Yapı Kullanma İzni Çalıştayı Yapıldı

Geleneksel Bahar Yemeğimiz Gerçekleştirildi 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde 
Gündoğdu Meydanı’ndaydık

Seferihisar Bölgesinde Çalışan Meslektaşlarımızla Toplantı Gerçekleştirildi
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30 Nisan 2016 tarihinde Ödemiş İlçe Temsilciliği etkinlik 
alanında faaliyet gösteren meslektaşlarımızla toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda özel sektör ve kamu sektöründeki meslektaşlarımızın 
çalışma şartları ve özlük hakları konusundaki sorunlar, mesleki 
denetim uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar, meslek alanımıza 
yönelik son dönemdeki gelişmeler ve sektörümüzde yetkin 
personel açığı hakkında değerlendirmelerde bulunularak bilgi 
paylaşımı yapılmıştır.

Bu konulara yönelik yapılması gerekenler ve çalışma takvimi 
belirlenmiştir.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

27 Nisan 2016 tarihinde Kuşadası ve Söke bölgelerinde faaliyet 
gösteren meslektaşlarımızla toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; mesleki denetim uygulamaları ve karşılaşılan 
sorunlar, temsilcilik bölgelerindeki mesleki konular, Şubemiz 
ve temsilcilik ilişkileri, özel sektör ve kamu sektöründeki 
meslektaşlarımızın sorunları, meslek alanımıza yönelik son 
dönemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunularak 
bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Bu konulara yönelik yapılması gerekenler ve çalışma takvimi 
belirlenmiştir.

Ödemiş İlçe Temsilciliğimizde Toplantı Gerçekleştirildi

Kuşadası İlçe Temsilciliğimizde Toplantı Gerçekleştirildi

Sadece 1 Eylül‘de değil her ayda, her yılda ve her zamanda 
Dünya‘da barış olması dileğiyle...

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.

Harita ve Kadastro Mühendisleri İzmir Şubesi olarak mesleki 
dayanışmayı, kurumlar arası iletişimi ve birlikte çalışabilirliği 
arttırmak amacıyla tüm kamu kurumlarında görev yapan 
meslektaşlarımızı buluşturacak bir toplantı düzenlenmesi 
hedeflenmiş, bu kapsamda Ücretli Çalışanlar Komisyonu 
tarafından üyelerimizle belirli gruplar halinde toplantılar 
yapılması önerilmiştir.

Bu çalışmanın ilk etabı olarak 03.06.2016 tarihinde Şubemizde 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan 30 ilçe belediyesinde 
görevli harita ve kadastro mühendisleri ile toplantı planlanmış 
olup toplantıya 10 ilçe belediyesinden katılım sağlanmıştır. 
Toplantıya katılan meslektaşlarımızla hedeflenen dayanışma 

ve birlikte çalışılabilirlik konularında görüş alışverişinde 
bulunularak çözüm süreçleri ile ilgili yapılabilecek çalışmalar 
değerlendirilmiştir.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ücretli Çalışanlar Komisyonu Yürütücülüğünde İlçe Belediyelerinde Çalışan Meslektaşlarımızla Toplantı Gerçekleştirildi
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Didim İlçe Temsilciliği Ziyareti Gerçekleştirildi

15. Yaz Eğitim Kampı Başarıyla Gerçekleştirildi

Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen Yaz Eğitim Kampının 
on beşincisi,  "FARKINDALIK"  teması ile 25 Ağustos-02 Eylül 
2016 tarihleri arasında İzmir Seferihisar‘da TEOS Ormancı Tatil 
Köyü‘nde, farklı üniversitelerin Harita/Geomatik Mühendisliği 
bölümünde eğitim gören 92 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Kamp programı çerçevesinde düzenlenen panel, konferans, 
forum ve söyleşilere bu yıl da belediye başkanları, 
akademisyenler ve konusunda uzman kişilerin katılım sağladığı 
etkinliğimizin açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO Öğrenci 
Birliği Başkanı Ruken Yılmaz, HKMO İzmir Şube Başkanı 
Kubilay Yıldırım, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve 
Odamız TMMOB temsilcisi ve aynı zamanda TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten yaptı. Ayrıca kampa katılan 
HKMO Ankara Şube Başkanı Recep Vadi, HKMO Diyarbakır 
Şube Başkanı Can Deniz Akdemir ve FIG 2. Başkanı ve HKMO 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Orhan Ercan kısa 
birer konuşma yaptı.

Yürütme kurulu adına Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
YILDIRIM açılış konuşmasında ‘‘Bu yıl, kamp programı 
çerçevesinde yapılacak etkinliklerde ve atölye çalışmalarında 
dayanışma ruhunu daha da ön plana çıkartmak ve birlikte 
yaşama kültürümüze katkı koyması amacıyla kampımızın ana 

29 Eylül 2016 tarihinde Didim İlçe Temsilcilik etkinlik alanında 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızla toplantı gerçekleştirilmiştir.
Şube 2. Başkanımız Mehmet Köseoğlu, Şube Saymanımız 
Zerrin Ertan, Şube Yazmanımız Semih Saatçı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ufuk Kansu ile birlikte söz konusu bölgede çalışan 
meslektaşlarımızın da katıldığı toplantıda çeşitli konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

temasını "FARKINDALIK" olarak belirledik. Kampımızın 
temel amacı, alanında uzman konuklarımızla birlikte, 
Harita Mühendisliğindeki gelişmeler ile sosyal, kültürel ve 
toplumla ilgili bir çok konuda öğrencilerimizin daha fazla 
bilgi ve fikir sahibi olmalarına katkıda bulunmak, yine kamp 
süresi içerisinde yapılacak atölye çalışmaları sayesinde de 
öğrencilerimizin dayanışma içerisinde üretebilmesini ve 
kaynaşmasını sağlamaktır. Ayrıca kamp boyunca bizler de 
yöneticiler olarak, hem gençlerle birlikte zaman geçirmenin 
keyfini yaşıyoruz, hem de yapılan etkinliklerle kendimizi 
geliştirme imkanı buluyoruz" dedi.

Farkındalık" temasının işlendiği etkinlik programında, 
"Bilmeden Yaşamak", "Kendi Everest‘inize Tırmanın", "Harita 
Mühendisinin Gözünden Yaşam Koçluğu", "Demokraside 
Vatandaş Farkındalığı ve Yeni Anayasa", ""FIG 2018 İstanbul" 
Kongresine Doğru" ve "Sinema ve Tiyatronun Toplumdaki 
Yeri" söyleşileri, "İHA Uygulamaları" teknik oturumu, "Çalışma 
Yaşamında Örgütlülüğün Önemi", "HKMO Kamplarından 
Geleceğe Bakış; Geç Farkındalık", "Yerel Yönetimler ve 
Birlikte Çalışabilirlik", "Toplumsal Mücadelenin Kentsel İzleri 
ve TMMOB", "Mesleki ve Kamusal Mücadelede HKMO", 
"Farkındalık Yaratmanın Bir Aracı Olarak Mizah", "Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Atölyesi", "Öğrenci Forumu: "HKMO Öğrenci 
Örgütlülüğü, Öğrenci Sorunları ve Kamp Değerlendirmesi" 
oturumları, Oyuncak Müzesi Gezisi, spor turnuvaları ve 
oryantiring yarışmaları gerçekleştirildi.

Kampın son günündeki veda yemeğinin ardından, kampa 
katılım sağlayan öğrenciler atölye çalışmalarında hazırladıkları 
sunumları sergilediler. Ayrıca spor turnuvalarında başarı 
gösteren öğrenciler ödüllerini alırken tüm katılımcılara da 
katılım sertifikaları takdim edildi.

Yaz Eğitim Kampımıza katılan, katkı koyan ve kampın başarı ile 
tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Söke Bölgesinde Çalışan Meslektaşlarımız ile Toplantı 
Gerçekleştirildi

29 Eylül 2016 tarihinde Söke etkinlik alanında faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızla toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, Şube 2. Başkanımız 
Mehmet Köseoğlu, Şube Saymanımız Zerrin Ertan, Şube 
Yazmanımız Semih Saatçı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özhan 
Kaynarca ve Ufuk Kansu ile birlikte söz konusu bölgede çalışan 
meslektaşlarımızın da katıldığı toplantıda çeşitli konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
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Temsilciler Toplantısı Yapıldı

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’na Katılım 
Sağladık

HKMO İzmir Şube 15. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kentsel Dönüşüm Konulu Toplantıya Katıldık

İzmir Şube Yönetim Kurulu ile Şube etkinlik alanındaki 
Temsilci ve Temsilci Yardımcılarının katıldığı "Temsilciler 
Toplantısı" 8 Ekim 2016 tarihinde HKMO İzmir Şube binasında 
gerçekleştirildi. Toplantıda, meslektaşlarca yürütülen harita 
mühendislik hizmetleri ile ilgili olarak temsilcilik yetki 
alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 
Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli gibi pek çok konuda fikir 
alışverişinde bulundular. Toplantıya katılan temsilci ve temsilci 
yardımcılarımıza teşekkür ederiz.

19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Odamız tarafından Yıldız 
Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Davutpaşa Kongre 
Merkezi‘nde gerçekleştirilen 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu`na Şube Yönetim Kurulumuz adına Saymanımız 
Zerrin Ertan katılmıştır.

İzmir Şube 15. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 8 
Ekim 2016 tarihinde İTÜ Mezunları Derneğinde İl-İlçe 
Temsilciliklerimiz, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleşti.

Danışma Kurulu toplantısının açılış konuşması Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay YILDIRIM tarafından yapıldı. 
İzmir Şube Yazmanı Semih SAATÇI 15. Dönem Yönetim 
Kurulu`nun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Şubemiz etkinlik ve çalışmaları Danışma Kuruluna katılan 
üyelerimizin görüş, eleştiri ve önerilerine sunuldu. Mesleğimizle 
ilgili güncel sorunlar gibi pek çok konuda görüş ve çözüm 
önerileri dile getirildi.

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

İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 21 Ekim 
2016 tarihinde Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi`nde 
gerçekleştirilen Karabağlar Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm 
Çalışmaları hakkındaki toplantıya Şubemiz adına Yönetim 
Kurulu Üyemiz Özhan Kaynarca katılım sağlamıştır.
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Etkinlik sahamızda faaliyetlerine devam eden Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik firmalarımızın yetkilileri 
ile 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü kahvaltı etkinliğimizde 
buluştuk. Yoğun katılımın sağlandığı etkinliğimizde Başkan 
Doç. Dr. Fatih İşcan Şubemize kayıtlı SHKMMB yetkililerine 
kişiye özel birer tablo takdim etmişlerdir. Katılan tüm 
üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederiz.

16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Şube Hizmet Binamızda Türk 
Kızılayı tarafından üyelerimizden kan bağışı kabul edildi. 
Katılım sağlayan üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın milletçe 
haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde; vatan 
ve millet uğruna büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız 
ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e, bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş 
gazilerimize şükranlarımızı sunarız.

Şubemiz Geleneksel İftar Yemeği 
10 Haziran 2016 Cuma günü 
düzenlenmiştir. 

Geleneksel yemeğimizin 
ardından Şubemiz kayıtlarında 
meslek yaşamlarında 25. ve 40. 
yıllarını dolduran üyelerimize 
plaket takdimi programı 
düzenlenmiştir.

Etkinliğimizde ayrıca 12. ve 13. Dönem Şube Yönetim kurulunda 
görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimize ve 16 Mayıs 2016 
tarihinde Şube Hizmet Binamızda Türk Kızılayı ile birlikte 
düzenlediğimiz Kan Bağışına destek veren üyelerimize birer 
plaket takdim edilmiştir. Geleneksel Yemeğimize ve Plaket 
Törenlerimize katılım sağlayan kamu ve kurum müdürlerine, 
daire başkanlarına, meslek odası yöneticilerine ve aileleri ile 
birlikte etkinliğimizi onurlandıran tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz.

SHKMMB ile Kahvaltı Etkinliğimiz Düzenlendi  Şubemizce Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi 

19 Mayıs Kutlama Mesajımız 

Şubemiz Geleneksel İftar Yemeği, Meslekte 25. ve 40. Yıl 
Plaket Töreni Düzenlendi  



89www.hkmo.org.tr

Şubelerimizden Haberler/Konya
Harita Bülteni Kasım 2016

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Şube Yönetim Kurulu olarak 
Karaman’da bulunan tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
Karaman, Er Edem Restoranda iftar yemeği ikram edilmiştir. 
İftar programımız sonrası Karaman İli’nde ikamet eden ve 
meslekte 25. yılını dolduran üyelerimize de Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Fatih İşcan tarafından plaketleri takdim edilmiştir. 
Aileleri ile birlikte etkinliğimize katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde görevini 
yürütmekte olan üyemiz S. 
Savaş Durduran, prof. dr. 
unvanını kazanmıştır.

Yönetim Kurulumuzca, Prof. 
Dr. S. Savaş Durduran'a 
makamında hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunulmuştur.

Şube Yönetim Kurulumuzca 08 Temmuz 2016 Cuma günü Saat 
16:00’da üyelerimizle bayramlaşma programımız düzenlenmiştir.

Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

25 Haziran 2016 Cumartesi günü Şube Yönetim Kurulu olarak 
Aksaray İli’nde bulunan tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
Aksaray'da iftar yemeği ikram edilmiştir. İftar programımız 
sonrası Aksaray İli’nde ikamet eden ve meslekte 25. yılını 
dolduran üyelerimize de Şube Başkanımız Doç. Dr. Fatih İşcan 
tarafından plaketleri takdim edilmiştir. Aileleri ile birlikte 
etkinliğimize katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Şube Yönetim Kurulumuzca 19 Eylül 2016 
Pazartesi günü saat 18:00’de üyelerimizle 
bayramlaşma programımız düzenlenmiştir.
Katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Karaman İl Temsilciliğimizde Geleneksel Yemeğimiz 
Düzenlendi  

Prof. Unvanı Kazanan Üyemiz Ziyaret Edildi Şubemizde Ramazan Bayramı Nedeni ile Bayramlaşma 
Programı Düzenlenmiştir. 

Aksaray İl Temsilciliğimizde Geleneksel Yemeğiz 
Düzenlendi

Şubemizde Kurban Bayramı Nedeni ile Bayramlaşma Programı Düzenlenmiştir 
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Şube Yönetim 
Kurulumuzca 08 
Temmuz 2016 
Cuma günü Saat 
16:00’da üyelerimizle 
bayramlaşma 
programımız 
düzenlenmiştir.

Katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür 
ederiz.

Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinde 
görevlerini yürütmekte olan 
üyelerimiz Hakan Karabörk 
ve Murat Yakar, prof. dr. 
unvanını kazanmışlardır.
Yönetim Kurulumuzca, 
Prof. Dr. Hakan Karabörk 
ve Prof. Dr. Murat Yakar'a 
makamlarında hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunulmuştur.

02 Eylül 2016 Cuma günü Şube Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimiz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı görevine atanan hemşehrimiz Sayın Refik 
Tuzcuoğlu makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaretimiz esnasında 
şehrimiz ve mesleğimizin sorunları hakkında fikir alışverişinde 
bulunulmuş olup Sayın Müsteşar Yardımcımıza günün anısına 
Yönetim Kurulumuzca hediye takdim edilmiştir.

23 Ekim 2016 Pazar günü düzenlemiş olduğumuz Kahvaltı Etkinliğimizin dolu dolu geçmesi 
hem bizleri hem meslektaşlarımızı mutlu etmiştir. Düzenlenen etkinliğimize 650'yi aşkın kişi 
katılmış olup aileleri ile birlikte hoş vakit geçirme imkanı bulmuşlardır. İkincisi düzenlenen 
Geleneksel Kahvaltı Etkinliğimize bu yıl Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de iştirak 
etmişlerdir. Etkinliğimizde, katılım sağlayan üyelerimize hitaben sırasıyla Şube Başkanımız 
Sayın Doç. Dr. Fatih İşcan, Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş ve Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ferruh Yıldız birer konuşma yapmışlardır.

Davetimize katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerine, Şube Yönetim Kurulu olarak ayrı ayrı teşekkür ederiz.

15 Ekim 2016 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etmişlerdir. Şube binamızda bir toplantı düzenlenmiş, 
mesleğimiz ve sorunlarımız istişare edilmiştir. Genel Merkez 
Yönetim Kuruluna Şubemizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederiz.

Şubemizde Ramazan Bayramı Nedeni ile Bayramlaşma 
Programı Düzenlenmiştir. 

Prof. Unvanı Kazanan Üyelerimiz Ziyaret Edildi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Refik Tuzcuoğlu Ziyaret Edildi

Genel Merkez Yönetim Kurulu Şubemizi Ziyaret Etti

Geleneksel Kahvaltı Etkinliğimiz Düzenlendi



23  Ağustos Salı Günü saat 17.30’da Şube Hizmet Binamızda, 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Yasa-Yönetmelik İmar 
Komisyonu üyelerimiz toplantı yaptı. Toplantıda üyelerimizden 
gelen farklı konulardaki uygulamalara ilişkin konular 
tartışılmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına 
atanan Prof. Dr. Birol Elevli hocamızı makamında ziyaret ettik.

Şube Yönetim Kurulumuz, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü 
Sayın Hasan Özalban‘ı makamında ziyaret etti. 

Samsun Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme ve Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu, Şubemizi ziyaret etti. Şube 
Başkanımız Aziz Şişman, bu nazik ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine ayrı ayrı teşekkür etti. 

22 Nisan Cuma günü saat 16.00’da şube hizmet binamızda 
serbest çalışan meslektaşlarımızla "Mesleki Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri" toplantısı  gerçekleştirildi.

Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve serbest çalışan 
mühendisler katılım sağladı. Toplantıda HKMO Samsun 
Şubesi olarak toplantıya katılım sağlayan serbest çalışan 
üyelerimizin mesleki faaliyet denetimi ve haksız rekabetin 
önlenmesi konusundaki görüş ve önerileri dinlendi. Serbest 
çalışan meslektaşlarımızın kurumlarda karşılaştıkları sorunlarla 
ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.  Meslektaşlarımızın bu 
şekilde toplantılarla daha sık bir araya gelerek kaynaşması ve 
sorunlarını dile getirmesi konusunda görüş birliğine varılarak 
toplantı sonlandırıldı. 

Şubemiz tarafından 11.05.2016 tarihinde Ondokuzmayıs 
Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü Konferans 
Salonunda, Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile söyleşi 
düzenlenmiştir.

Şube Başkanımız Doç. Dr. Aziz Şişman`ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen toplantıya; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Bektaş, Tapu 
Kadastro 10. Bölge Müdürü Sayın Hasan Özalban, Samsun 
Kadastro Müdürü Sayın Şaduman Malkoç, serbest çalışan 
üyelerimiz Sayın Recai Bilgin ve Sayın Mehmet Ali Tosun 
katılmıştır. Toplantıda "Deneyimler"odaklı sunumlar yapılmış 
ve öğrencilerle söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sonunda Şube Başkanımız Doç. Dr. Aziz Şişman, 
Yönetim Kurulu adına tüm öğrencilerimize ve katılımcı 
üyelerimize teşekkürlerini bildirmiş olup Yönetim Kurulumuz 
sunum yapan üyelerimize plaketlerini takdim etmiştir.

Yasa-Yönetmelik ve İmar Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Ziyareti

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma 
Derneğinin Şubemizi Ziyareti

Büro ve Şirket Sahibi Üyelerimiz ile Toplantı Yapıldı

Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine 
Söyleşi Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Ziyaret Edildi
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Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek ve yeni 
üyelerimizle tanışılmasını sağlamak amacıyla; Samsun`da 
bulunan üyelerimize 15.06.2016 tarihinde, Amasya`da 
bulunan üyelerimize 20.06.2016 tarihinde, Ordu`da bulunan 
üyelerimize 24.06.2016 tarihinde, Sinop’ta bulunan üyelerimize 
ise 16.06.2016 tarihinde iftar yemekli toplantı düzenlenmiştir. 
Yapılan geleneksel toplantılarda; gündemde olan mesleki faaliyet 
denetiminde yaşanan sorunlar konuşulmuş, güzel sohbetler 
sağlanmıştır. 

Yüksek katılımlarla gerçekleşen toplantılarda Başkanımız 
Sayın Aziz Şişman katılan üyelerimize teşekkür ederek bundan 
sonraki yapılacak etkinliklerde beraber olmayı dilemiştir. 

Şubemiz tarafından 15 Temmuz 2016 saat 14.00`de Canik 
Kültür Merkezi Toplantı Salonunda, "İmar Uygulamaları ve 
Kentsel Alan Düzenlemeleri" konulu panel düzenlenmiştir. 
Moderatörlüğünü HKMO Samsun Şubesi Başkanı Doç. Dr. 
Aziz Şişman`ın yaptığı panelde; Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 
Sayın Hüseyin Koçak, İlkadım Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürü Sayın Mecit Karaismail, Atakum Belediyesi Plan 
Proje Müdürü Sayın Osman İnan, Canik Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürü Sayın Hasan Demir ve özel sektörde 
faaliyet gösteren üyemiz Sayın Fikret Pekal konuşmacı olarak 
katılım sağlamışlardır. İki oturumda gerçekleştirilen panelin 
ilk oturumunda Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Hüseyin Koçak, 
imar uygulamaları hakkında detaylı bir sunum yapmıştır. İkinci 
oturumda tüm panelistlerin katılımı ile soru- cevap şeklinde 
panel tamamlanmıştır. Panele, Şubeye bağlı illerden kadastro 
müdürlükleri ve belediyeler başta olmak üzere kamu ve özel 
sektörden meslektaşlarımız yoğun ilgi göstermiştir.

Panel sonunda etkinliğe katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
edilerek etkinliğe katkı sağlayan panelistlere Şubemiz adına 
Başkan Aziz Şişman tarafından plaket takdim edilmiştir. Ayrıca 
bu  tür mesleki toplantıların düzenli olarak yapılmasının yararı 
hususna vurgu yapılmıştır.

Şubemiz Hizmet Binasında, 15 Eylül 2016 tarihli  Kurban 
Bayramının 4. gününde üyelerimiz ile bayramlaştık.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. 
Sait Bilgiç hocamızı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
temennilerimizi ilettik. 

Şubemize Bağlı Temsilciliklerimizde Geleneksel Yemek ve 
Toplantı Düzenlendi

İmar Uygulaması Paneli Yapıldı

Şubemizde Bayramlaşma Yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ziyaret Edildi

Şubemiz ile Paksoy Teknik Hizmetler Firması birlikte 12-13 
Mayıs tarihinde "Samsun Teknoloji Günleri 2016" adlı bilimsel 
ve teknik etkinliğini organize etmiştir. 

Etkinlik; günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan insansız 
hava araçlarının harita mühendisliği mesleğinde kullanımı 
temalı düzenlenmiştir. Toplantıda Şube Başkanımız ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Şişman, Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yakar ve Paksoy 
Teknik Hizmetler Firması İHA Uzmanı Harita Mühendisi 
Mehmet Ünal; insansız hava araçlarının harita mühendisliği 
alanında kullanımı konulu sunumlar yapmışlardır. Yapılan 
sunumları takiben firma tarafından getirilen İHA ile test uçuşu 
gerçekleştirilmiş, dakikalar içerisinde onlarca dönüm arazinin 
haritasının üretimi için araziden veri temini gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya Samsun`dan ve çevre illerden pek çok harita 
mühendisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri katılım göstermiştir.

Samsun Teknoloji Günleri Etkinliği Düzenlendi
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Meslekte 2016 yılı itibariyle 30. yılını dolduran üyelerimiz 
Osman Nuri Kalaycı, Esra Özyazıcı (Karslıoğlu), Halim Şengül, 
Mustafa Kayhan, Davut Çolak, Emine Cinalioğlu, Ertan 
Gökalp, Ali Bayrak için meslektaşlarımıza plaket takdimi 
ile Odamızın her yıl düzenlemiş olduğu Geleneksel Bahar 
Yemeği Organizasyonu; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Fahri Özten, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü 
Karaalioğlu ve HKMO Genel Merkez Saymanımız Ayhan 
Erdoğan’ın katılımlarıyla yapıldı ve üyelerimizle buluşuldu.

Yönetim Kurulumuzca geleneksel olarak her yıl yapılan, 
temsilciliklerde gerçekleştirilen dayanışma buluşmaları 
kapsamında Rize İli’nde Temsilcimiz Ayhan Akyüz ve İl 
Temsilci Yardımcımız Bülent Akyüz ve üyelerimizle akşam 
yemeğinde buluştuk.

Ayrıca Rize İli’ndeki meslektaş üyelerimiz, Yönetim 
Kurulumuzun bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzca geleneksel olarak her yıl yapılan, 
temsilciliklerde gerçekleştirilen dayanışma buluşmaları 
kapsamında Bayburt İli’nde Temsilcimiz Kasım Çeker ve 
üyelerimizle akşam yemeğinde buluştuk.

Yemekte yapılan değerlendirme ve istişarelerde Bayburt 
İli’nde belediyeler ve kamu kurumlarının haritacı hizmetlerini 
kendi bünyesindeki memurlara, Valilik görevlendirmeleri ile 
gördürmeleri neticesinde özel sektördeki meslektaşlarımızın 
hizmet alanlarının daralmasına ilişkin fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Ayrıca Bayburt İli’ndeki meslektaş üyelerimiz, Yönetim 
Kurulumuzun bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzca geleneksel olarak her yıl yapılan, 
temsilciliklerde gerçekleştirilen dayanışma buluşmaları 
kapsamında Giresun İli’nde Temsilcimiz Derya Tavacı ve 
İl Temsilci Yardımcısı Selçuk Şener ve üyelerimizle akşam 
yemeğinde buluştuk.

Giresun İli’nde meslektaşlarımızın 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu sonrasında ifraz işlemlerinde 
arazilerin bölünmesi konularındaki kıstaslarla ilgili belediyeler 
ve tarım müdürlükleri nezdinde yaşadıkları sıkıntılar ve 
şikayetler hususunda istişareler yapıldı.

Ayrıca Giresun İli’ndeki meslektaş üyelerimiz, Yönetim 
Kurulumuzun bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmişlerdir.

Meslekte 30. Yıl Plaket Töreni ve Bahar Yemeğinde 
Üyelerimizle Buluştuk

Yönetim Kurulumuzun Geleneksel Rize İli Dayanışma ve 
Değerlendirme Yemeğinde Üyelerimizle Buluştuk

Yönetim Kurulumuzun Geleneksel Bayburt İli Dayanışma 
ve Değerlendirme Yemeğinde Üyelerimizle Buluştuk

Yönetim Kurulumuzun Geleneksel Giresun İli Dayanışma 
ve Değerlendirme Yemeğinde Üyelerimizle Buluştuk
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Yönetim Kurulumuzca geleneksel olarak her yıl yapılan, 
temsilciliklerde gerçekleştirilen dayanışma buluşmaları 
kapsamında Artvin İli’nde Temsilcimiz Halil Akıncı ve 
üyelerimizle akşam yemeğinde buluştuk.

Yemekte yapılan değerlendirme ve istişarelerde Artvin İli’nde 
baraj işlerinde çalışan harita mühendislerinin iş bitirme 
alamadığına ilişkin şikâyetler dile getirildi ve bu konuda 
düzenlemeler yapılabilmesine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Ayrıca Artvin İli’ndeki meslektaş üyelerimiz, Yönetim 
Kurulumuzun bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun Geleneksel Artvin İli Dayanışma ve 
Değerlendirme Yemeğinde Üyelerimizle Buluştuk

HKMO Genel Merkezinin 45. Dönem I. Danışma Kurulu 
toplantısı 04.06.2016 tarihinde yapıldı. Toplantıya şubemizden, 
Şube Başkanı Recep Nişancı ve Sayman Hanefi Fidan katılarak 
şube görüşlerini toplantıda paylaşmıştır.

15 Temmuz darbe girişimine karşı Şube Başkanımız Recep 
Nişancı basına açıklamada bulunmuştur.

Trabzon’un içme suyunun sağlandığı Atasu Barajı Havzasında 
ortaya çıkan heyelan riski sebebiyle odamızın da desteğiyle İl 
Koordinasyon Kurulu tarafında teknik çalışma yürütülerek 
rapor haline getirilmiştir. Söz konusu çalışma yerel basında ana 
sayfada yer almıştır.

45. Dönem Danışma Kurulu Toplantısına İştirak Edildi 

Basından Haberler

Yönetim kurulumuzca geleneksel olarak her yıl yapılan, 
temsilciliklerde gerçekleştirilen dayanışma buluşmaları 
kapsamında Şube merkezimizin bulunduğu Trabzon İli’nde 
üyelerimizle akşam yemeğinde buluştuk.

Yemekte yapılan değerlendirme ve istişarelerde mesleki konular 
ele alınmış olup Trabzon İli’ndeki meslektaşlarımızın sorunları 
hakkında istişarelerde bulunulmuştur.

Ayrıca Trabzon İli’ndeki meslektaş üyelerimiz, Yönetim 
Kurulumuzun bu organizasyonundan duydukları memnuniyeti 
dile getirmişlerdir.

07.07.2016 tarihinde Ramazan Bayramı dolayısıyla üyelerimizle 
Bayramlaşma Buluşması, Şubemizde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulumuzun Geleneksel Trabzon İli Dayanışma 
ve Değerlendirme Yemeğinde Üyelerimizle Buluştuk

Şubemizde Ramazan Bayramında Bayramlaşma Buluşması
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

MALİ İŞLER VE BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm
Genel Hükümler 

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı -HKMO‘nın; Genel 
Merkez, Şubeler, Merkeze Bağlı Temsilcilikler ile İl ve İlçe 
Temsilcilikleri için çalışma dönemi içinde uygulanacak 
bütçenin; planlanması, koordinasyonu, denetimi ile 
varlıkları, borç ve alacak, gelir ve giderlerinin kayıt ve 
kontrolünü düzenlemektedir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik HKMO‘nın Genel Merkez, Şube, 
Merkeze Bağlı Temsilcilikler, İl ve İlçe Temsilciliklerinin mali 
işleri ve bütçe uygulaması bu yönetmelik hükümlerine göre 
yürütülür. 

Tanımlar 
Madde 3- Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıdaki 
tanımlanmıştır. 
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği   
HKMO : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.
Yönetim Kurulu : HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu. 
Şube : HKMO‘nın belirlediği bölge veya illere göre kurulmuş 
birimler.
Merkeze Bağlı Temsilciliği :  HKMO‘nun belirlediği bir veya 
birkaç ile göre kurulmuş birimler. 
Temsilcilikler : İl ve ilçelerde kurulmuş birimler.
Bütçe Dönemi : 1 Ocak - 31 Aralık dönemi.

Mali Rapor 
Madde 4- HKMO, bütçe dönemleri sonunda Genel Kurula 
sunulmak üzere Çalışma Raporunun Mali Bölümünü 
hazırlar. Bu raporda TMMOB ve HKMO Muhasebe Sistemi 
Uygulama tebliğindeki usul ve esaslara uygun ;

1- Gerçekleşen Gelir -Gerçekleşen Gider tablosu, 
2-Geçekleşen Bütçe ,
3- TMMOB Bütçe Uygulama Yönetmeliği ne göre bütçe 
uygulama esasları 
4- Geçici ve daimi ücretliler kadroları 
5-Tahmini bütçe teklifi

     yer alır.

Bütçe Düzenlenmesi 
Madde 5- HKMO ‘nın gelir ve giderleri tüm örgütü 
kapsayacak şekilde hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen 
bütçe ile düzenlenir. Bütçeler iki  yıllık çalışma döneminin 
her yılı için ayrı ayrı yapılır. 
HKMO Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde, birinci 
çalışma yılı sonunda Mali Genel Kurulu toplayabilir. Ancak 

bu Genel Kurul‘da mali aklama yapılamaz.    
Madde 6- Bütçe uygulamasından Yönetim Kurulu yetkili 
ve sorumludur. Bütçe Genel Kurulun onayından sonra, 
yürürlük tarihinden başlayarak uygulanır. Bütçelerin 
yürürlük tarihleri ile Genel Kurul onay tarihleri arasındaki 
devrede, yeniyıl bütçesinden normal ve gerekli masrafları 
karşılamak üzere, her ay için gerçekleşen bütçenin 1/12‘si 
oranında harcama yapılabilir. 
Gelirler, herhangi bir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir.  

Bütçe Sistemleri 
Gelir ve Giderler :
Madde 7 - HKMO Bütçesi, gelir ve gider bütçeleri olmak 
üzere iki ana gruptan oluşur. Gelir ve giderler, bölüm ve 
maddeler halinde düzenlenir.Bütçe Bölüm ve Maddeleri 

Madde 8- Bütçenin bölüm ve maddeleri aşağıdaki gibidir. 
a) Gelir Bütçesi

GELİRLER 
Odanın gelirleri aşağıdaki maddelerden oluşur. 
HESAP KODU HESAP ADI     
600 GELİRLER HS.
600.01 Üye Kayıt ve Ödentiler 
600.01.01 Üye Kayıt,Kimlik Gelirleri
600.01.02 Üye Ödentileri ( Aidat ) Gelirleri 
600.02 Hizmet Karşılığı Gelirler 
600.02.01 Proje Gelirleri 
600.02.02 Danışmanlık Gelirleri                    
600.02.03 Kontrolluk Gelirleri 
600.02.04 Mesleki Faaliyet Denetim Gelirleri 
600.02.05 İlk Tescil Gelirleri
600.02.06 Tescil Yenileme Gelirleri
600.02.07 Eğitim Gelirleri
600.02.08 Diğer Hizmet (Belge) Gelirleri
600.03 Yayın Gelirleri 
600.03.01 Süreli Yayın Gelirleri 
600.03.02 Diğer Yayın Gelirleri 
600.04 Diğer Gelirler 
600.04.01 Kira Gelirleri 
600.04.02 Bağış ve Yardımlar 
600.04.03 Kurultay, Kongre, Konfrans,Seminer 
v.b.Etkinlik Gelirleri 
600.04.04 Faiz Gelirleri 
600.04.05 Diğer Gelirler 
b) Gider Bütçesi 
GİDERLER 
HKMO ‘nın gider bütçesi şu bölüm ve maddelerden oluşur.  
770 GENEL GİDERLER 
770.01 Yönetim Giderleri 
770.01.01 Yönetici Üye Giderleri 
770.01.02 Oturum Ücret Gid.
770.01.03 Yolluk Giderleri 
770.01.04 Temsil-Ağırlama Gid.
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770.01.05 Genel Kurul Gid.
770.01.06 Kongre-Konferans-Seminer Gid.
770.01.07 Kurultay Giderleri
770.01.08 Ulaşım Giderleri
770.01.09 STBK Giderleri
770.01.10 Diğer Komisyon Giderleri
770.01.11 Eğitim Giderleri
770.02 Personel Giderleri
770.02.01 Ücret Gideleri 
770.02.02 Sosyal Yardım Gid.
770.02.03 Fazla Çalışma Gid. 
770.02.04 SSK.İşveren Hissesi 
770.02.05 Tazminat Gid.
770.02.06 İkramiye Gid.
770.03 İşletme Giderleri 
770.03.01 Kira Giderleri 
770.03.02 Posta, Kargo, Kurye  Gid.
770.03.03 Kırtasiye-Basılı Kağıt Gid.
770.03.04 Isıtma-Ayd.-Su-Bakım-Onarım Gid.
770.03.05 Vergi,Resim,Harç, Sigorta-Gid.
770.03.06 Telefon, GSM, Kablo TV vb Gid. 
770.04 Hizmet Alım Giderleri 
770.04.01 Proje Giderleri 
770.04.02 Danışmanlık Giderleri 
770.04.03 Kontrolluk Giderleri 
770.04.04 Diğer Hizmet Giderleri 
770.04.05 Bilişim ve Teknoloji Hizmet Giderleri
770.05 Yayın Giderleri 
770.05.01 Basım Giderleri 
770.05.02 Telif Ücret Giderleri 
770.05.03 Diğer Yayın Giderleri 
770.06 TMMOB Giderleri 
770.06.01 TMMOB Hissesi
770.06.02 Diğer TMMOB Giderleri 
770.07 Diğer Giderler
770.07.01 Sosyal Yardım-Bağış Giderleri
770.07.02 Lokal Giderleri 
770.07.03 Diğer Giderler 
770.08 Şube ve Temsilcilik Giderleri 
770.08.01 Şube Giderleri 
770.08.02 Temsilcilik Giderleri 
770.08.03 İl Koordinasyon Kurulu Giderleri 
770.09 Kıymet Alım Giderleri
770.09.01 Taşınmaz Alımı 
770.09.02 Demirbaş  ve Döşeme Alımı
770.09.03 Dökümantasyon 
770.10 Uluslararası Üyelik Giderleri
770.10.01 FIG Aidat Giderleri
770.10.02 ICA Aidat Giderleri
770.10.03 Diğer Üyelik Aidat Giderleri
  

İkinci Bölüm
Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması 

Bütçenin Hazırlanması 
Madde 9- Oda bütçe tasarısı Yönetim Kurulunca veya 
Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde oluşturulan 
komisyonca hazırlanır. 

Genel Kurula sunulacak bütçe tasarısının hazırlanması 
için Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler gider bütçe 
tasarılarını ve kadro cetvellerini engeç 25 Aralık‘a kadar 
Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde 
Yönetim Kurulu tasarıyı doğrudan hazırlar. 
Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler tarafından hazırlanan 
bütçe tasarıları üzerinde; Yönetim Kurulunca, Şubeler ve 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerinin geçmiş yılda tahakkuk 
ettirilen gelirleri yeni yılda yapılacak hizmetler ve HKMO‘sı 
gelirleri dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılır ve Genel 
Kurula sunulacak hale getirilir. 

Gelir - Gider Bütçeleri ve Ekleri  
Madde 10- Gelir  Gider Bütçesi ve ekleri, Genel Kurul 
onayına aşağıda belirtilen belgeler şeklinde sunulur. 

1. Yönetim Kurulu‘nun iki yıllık çalışma döneminin her yıl 
için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen gerekçeli gelir bütçesi 
taslakları, 
2. HKMO çalışmalarının bütçe dönemlerini kapsayan kesin 
hesap raporları, 
3. Yönetim Kurulunun bütçe dönemlerini kapsayan 
gerekçeli gider raporu taslağı ve ekleri,

Bütçe Uygulama Esasları 
Madde 11-  Her yıl 8. maddede gösterilen sistem içinde 
hazırlanan bütçenin bölüm ve maddeler itibariyle kapsam 
ve uygulama esasları Oda Yönetim Kurulu‘nca açıklayıcı bir 
şekilde Bütçe Tasarısı ekinde Genel Kurulun onayına sunulur. 

Gelirlerin Gerçekleşmesi ve Harcamalar
Genel Kurulca kabul edilen bütçedeki gelirlerin 
gerçekleşmesinden Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. 
Madde 12-  Genel kurulca kabul edilen bütçedeki 
harcamaları bölüm ve maddeler sınırları içinde yapmakla 
Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. 

Madde 13- Yeterli ödeneği bulunmayan maddeden, gerekli 
ödenek aktarması yapılmadan harcama yapılamaz. 

Madde 14- HKMO gelirleri; tahsil fişi, posta çeki, posta 
havalesi, kredi kartı veya banka havalesi şeklinde tahsil edilir. 

Madde 15- Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya 
da maddeleri arasında ihtiyaç halinde ödenek aktarması 
yapabilir. Ancak aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için 
olduğu da kararda açıkça belirtilir. 
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Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç 
giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak 
üzere, o bölüm için gerekli harcamalar yapılır. Bu fazla 
harcama Genel Kurulun onayına sunulur. 
Madde 16-  Bülten, Dergi, seminer ve benzer konular için 
ayrıca bütçe yapılmaz. Bu tür giderleri karşılamak üzere, 
bütçenin ilgili faslına gerekli ödenek konur. 
Madde 17-  Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda yönetim 
kurulu kararı olmaksızın harcanacak ödenek miktarının üst 
sınırı ve harcama yetkisinin kimlerde olacağını saptayarak 
Şubelere ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerine bildirir.
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerinin Harcamaları 
Madde 18- Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin gider 
bütçeleri 8 nci maddenin (b) şıkkında belirtilen bölümlerden 
oluşur. Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikleri; HKMO‘nın 
gider bütçesinin 8 nci madde (b) şıkkında belirtilen gider 
ödeneğini esas alarak aylık harcamalarını yaparlar.
Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler etkinlik 
bölgelerindeki bulunan  temsilcilikleri de kapsayacak şekilde, 
o ay içinde yapacağı faaliyetlerde dahil olmak üzere zorunlu 
giderlerini bir önceki ayın 25‘ine kadar Yönetim Kuruluna 
iletir. 

Yönetim Kurulu, yapılacak etkinliklerin gerekliliğini bütçe 
durumunu da dikkate alarak inceler ve karara bağlar. Şubeler 
ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler Yönetim Kurulu kararı 
olmadan etkinliklerle ilgili harcama yapamaz. 
Yönetim Kurulu; Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin 
etkinlik alanlarında gerçekleşen gelirlerden %60‘ını Şubeler 
ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerine takip eden ayın 10‘una 
kadar Şube hesabına nakit olarak gönderir. 
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin %10 Mesleki 
Denetim Payları Genel Merkezce ayrıca ödenir.    
Temsilciliklerin P.T.T., kırtasiye ve diğer masrafları Şube 
gider bütçelerinin ilgili ödeneğinden, Temsilciliklerin 
mesleki denetimden hizmet karşılığı alacakları gider 
bütçesinin ilgili bölümündeki ödeneğinden karşılanır. 
Şube Yönetim Kurulunun ve Merkeze Bağlı Temsilciliğinin 
kararı olmadan Temsilcilikler harcama yapamazlar. 

Bütçe Raporları 
Madde 19-  Her ay gerçekleştirilen gelirler ve giderler, 
karşılaştırma cetvelleri ile izlenir. Ödenek izleme cetvelleri 
ve fark analizleri Mart, Haziran ve Eylül devreleri itibariyle 
değerlendirilerek gerekli önlemler Yönetim Kurulunca alınır. 
Ödemelerin Belgeye Bağlanması 
Madde 20- Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen 
belgelerin bulunması gereklidir ;

a) Personele yapılacak ödemelerde bordrolar,
b) Yolluklarda, yolluk bildirimi ve gerekli hallerde taşıt 
biletleri, 
c) Ulaşım ücretlerinde, toplantı tutanakları ve ulaşım 
bildirgeleri,

d) Satınalmalarda, fatura, makbuz ve eşdeğer belge,
e) Vergi, prim vs. ödemelerde, beyanname ve makbuz,
f) Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, 
makbuz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri diğer 
belgeler,
g) Belgeye bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve 
posta pulu gibi giderlerde, harcamayı yapanın yazılı ve 
imzalı beyanı,
h) Özel hallerde Yönetim Kurulu kararı,
Sarf evraklarının, mahsup fişi imzalamaya yetkili olanlar 
tarafından onaylanmış olması zorunludur. 
Banka Hesapları  

Yetkilerin Belirlenmesi 
Madde 21- Yönetim Kurulu; bankadan para çekmek ve 
yatırma işlemlerinde biri sayman diğeri Yönetim Kurulu 
üyelerinden olmak üzere yetkilileri ilk toplantıda belirler ve 
imza sirküleri düzenleyip ilgili bankaya gönderir. 
Şube‘ler banka işlemlerinde biri sayman, diğeri Şube 
Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere ilk toplantıda 
belirlenen ve Şube Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri 
ilgili bankaya imza sirküleri ile birlikte bildirir.
Merkeze Bağlı Temsilciliklerin bankadan para çekme ve 
yatırma işlemleri için Yönetim Kurulu görevlendirme yapar.

Bankalarda Hesap Açma 
Madde 22- Şubeler, Merkeze Bağlı Temsilcilikler ve İl ve İlçe 
Temsilcilikleri Yönetim Kurulu kararı olmadan vadeli ya da 
vadesiz hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi bir 
ticari girişimde bulunamazlar. 

KASA HESAPLARI 
Kasa Harcamaları 
Madde 23- Yönetim Kurulu her bütçe döneminde kasada 
bulunacak nakit miktarını tespit eder. Bu miktar üzerinde 
nakit kasada bulundurulamaz. kasada bulunan fazla para 
banka hesaplarına yatırılır.

Kasanın Kontrolü
Madde 24- Muhasebe usulüne göre tutulacak kasa defteri 
her akşam kapatılır. Her hafta başında sayman tarafından 
kontrol edilir. Bu kontrolde kasa defteri ile kasada bulunan 
paranın denkliği esastır. 

Avans Hesapları 
Madde 25- Kasadan avans; yolluk, ücret avansı ya da bir 
hizmet alımı için alınabilir. Her iki durumda da Yönetim 
Kurulu kararı alınması zorunludur. Yolluk avansı, görev 
dönüşünü izleyen ilk beş gün içinde, iş avansı ise işin 
bitiminde kapatılır.

Sayım İşleri 
Madde 26- Yönetim Kurulu; Şube ve Temsilciliklerin 
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Demirbaş defterine kayıtlı malzemelerinin ve ambarında 
bulunan satılacak yayınlarının sayımını, Yönetim Kurulunca 
görevlendirilecek 3 (üç)‘er kişilik sayım kurullarınca her yıl 
ARALIK ayı içinde yapar.

Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o 
yıl içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır 
eşyanın türü, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım 
cetvelleri düzenlenir. Sayımda saptanan noksan ve fazlalıklar 
ayrı tutanaklarda gösterilir.  Kütüphane ve kitaplıklar için 
aynı işlem yapılır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
Saymanın Yetkisi 
Madde 27- Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri; HKMO‘nın 
Genel Merkezinde Sayman ve Yürütme Kurulu üyelerinden 
birisi Şubelerde Sekreter ve Sayman, Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerinde ise Temsilci ve Yardımcısı tarafından işlem 
kontrolu yapılarak imzalanır. 

Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler her ay sonunda 
muhasebe fişlerini ve mizan cetvellerini HKMO Genel 
Merkezi‘ne gönderirler ve HKMO Saymanı tarafından 
gerekli kontrolleri yapılarak muhasebeleştirilir.

Madde 28- Yetkililerin imzasını taşımayan ve Yönetim 
Kurulu kararı bulunmayan  fişlere dayanarak hiçbir ödeme 
yapılamaz.

Madde 29- Sayman üyeler her ayın ikinci toplantısında 
geçmiş ayla ilgili bütçe sonuçlarını Yönetim Kuruluna 
sunmakla yükümlüdürler.

Madde 30- Esas ve Yardımcı defterler bilgisayar ortamında 
yazılır. TMMOB Mali İşler Yönetmeliği hükümleri uyarınca 
HKMO, V.U.K. hükümlerine tabi olmadığından 32. 
maddede belirtilen defterler; genel merkez defterleri tmmob 
tarafından, şube ve temsilciliklerin defterleri de oda yönetim 
kurulunca tasdik edilir. Oda ve Şubelerin tüm karar defterleri 
noter tarafından tasdik ettirilir. Bilgisayar ortamında tutulan 
tüm muhasebe kayıtları dönemler itibarıyla disket ya da CD 
ortamında yedeklenir. ve yönetim kurulunca saklanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Muhasebe Organizasyonu, Yürütme, Yürürlük 

Gelir - Gider Bütçe Bölümleri 

Ana Hesaplar 
Madde 31- Muhasebe kayıtlarında TMMOB ve HKMO 
Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Ana ve Alt 
Hesapları uygulanır. 

Defterler
Madde 32- HKMO‘nda tutulacak defterler şunlardır :
Esas Defterler

1. Yevmiye Defteri 
2. Kasa Defrei
3. Demirbaş Defteri
4. Karar Defteri
5. Denetleme Kurulu Karar Defteri

Madde 33- Gelir ve gider hesapları ekte gösterilen madde ve 
madde bölümleri şeklinde bütçede yer alır. 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 

Tanımlanmamış Gelir ve Gider Bölümleri 
Madde 34- Yönetim Kurulu, bu yönetmelikte 
tanımlanmamış hesaplar, gelir ya da giderler için; TMMOB 
ve HKMO Bütçe Uygulama Yönetmeliğnde belirtilen 
hesaplara uygun olarak yeni bölüm ya da alt bölümler 
açabilir.

Kayıtların Saklanması  
Madde 35- HKMO‘nın tüm mali işlemleri ile ilgili defter 
ve kayıtları ait olduğu takvim yılını izleyen on yıl müddetle 
saklanır. Süresi dolanlar imha edilir. 

Hüküm Olmaması Hali 
Madde 36- Bu yönetmelikte hüküm olmayan konularda, 
Yönetim Kurulu kararı uygulanır. Uyuşmazlık halinde son 
karar Birlik Yönetim Kurulu kararıdır. 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 37- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na 
ait mali işleri düzenleyici eski yönetmelikler yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 38- Bu yönetmelik 02.03/04/2016 günü yapılan 
HKMO 45. Olağan Genel Kurul ile TMMOB Yönetim 
Kurulunun 19/11/2016 gün ve 8/98 sayılı kararı ile 
onaylanmış ve 96 sayılı Harita Bülteninde yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 
Madde 39- Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür.  
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Merhaba; Yıllardır tutku ile uğraştığım olasılık hesaplarından elde 
ettiğim sonuçları briç oyunundaki kart dağılımlarına uyguladım. 
Elde etiğim bulguları bir tablo içinde göstermeye çalıştım. Tablo 
içinde briç ellerinin dağılımına ilişkin örnekler vardır. Harita Bülteni 
68" Ekim 2007' den bu güne kadar geride kalanlar ve yeni katılanlar 
ile birlikte on yıldır birlikteyiz. Yukardaki alıntı Harita Bülteni68' 
deki ilk briç yazımızın başlığı ve ilk pragrafıdır.

KAYIP KART SAYISI-1 (GERİDE KALAN ON YILIN ANISINA)
Bir önceki sayıda kayıp kart sayısı örneklerine bu sayıda da devam 
etmek istiyoruz. Aslında kartlar dağıtıldıktan sonra; elimizde 
bulunan pik, kupa, karo ve sinek sıralı serilerinde kayıp kartlar ile 
alacağımız el sayılarını konuşmaya başlamadan önce hesaplamalıyız. 
Kayıp kart ve alacağımız el sayını bilirsek; ortak ile konuşmamızda 
ya da karşı oyunculara karşı yapacağımız savunmada bizleri bilincli 
ve bilerek savunma yapmaya yardımcı olur. Böylece hiç batatrı 
olmayan oyunları batırır ya da hiç çıkarı olmayan oyunları çıkarırız.

Elimiz :    xxx     KJxx     Qxxx     xx

Yukarda verilen onüç kartlık kümede alacağımız el sayısı: Beş / üç el alır

Bu saptamaları yaptıktan sonra:
Ortağımız bir kupa ile oyun açtı. Yukardaki el (küme) dağılımı ile biz 
ortağımza en fazla kaç seviyesine kadar destek verebiliriz?

Yukardaki elin incelenmesi:
Bir kör ile oyun açan ortağın alacağı el sayısı zonda iken beş el,
Zonda değilsek dört el olarak kabul edebiliriz.

Ortak kupa ile oyun açtığına göre kupadan en az dört el en çok ise 
ortağın elindeki kupanın sayıysına ve kupa alıcı kartlarına bağlıdır. Yani 
bizim elimize göre ortağın elindeki (AD) kupa onörlerinin den ikisi ya 
da birinin elinde bulunduğu duruma bağlıdır.

Bizim el dağılımımız sinek den bir yada iki el alır.
En az alacağımız el sayısı:
Ortak dört el bizde en az üç el alırsak toplamda yedi el alırız.

En fazla alacağımız el sayısı:
Ortak dört el bizde en fazla beş el alırsak toplamda dokuz elalırız.

Bir kör açan ortağımıza vereceğimiz destek; karşı oyuncuların 
konuşmasına göre ortağın en az bir körüne iki kör diye biliriz. Ortağın 
ikinci konuşmasına göre en fazla üç seviyesine kadar yanıt verebiliriz. 
Yani dokuz el alabiliriz diye düşünmeliyiz.
2- Zonda isek:
En az alacağımız el sayısı:
Ortak beş el bizde en az üç el alırsak toplamda sekiz el alırız.

En fazla alacağımız el sayısı:
Ortak beş el bizde en fazla beş el alırsak toplamda on el alırız.

SONUÇ OLARAK:
Oyunu açan ortağın eli kuvetli el olduğu için en son karar ortağa 
bırakılmalı. Biz yanıtcı olarak bir ya da ikinci konuşma da elimizin 
gücünü ortağımıza vermeliyiz. Böylece oyun açıcı olarak karşılıklı 
konuşmaların sonucun da oyun hakkında kararı ortak vermelidir. 
Aslında biriç aynı dili ve aynı biriç eğitimini almış ortakların oynadığı 
bir oyun olursa tadına doyum olmaz.

Briç 95 de verilen C)şıkkında ki eli örnek alalım:

Ortağınız aşağıdaki el ile konuşmayı bir karo ile açtı.

Elinizdeki kart dağılımı ile bu oyunu hangi seviyeye kadar 
yükseltebilirsiniz? İyi oyunlar.

Bu elin kayıp kart sayısı:

"Briç Elleri ve Gelme Olasılıkları"

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

 xxx                             Pik serisinin üç kayıbı var.

 KJxx                                  Kupa serisinin bir yada iki kayıbı var.

 xx                             Karo serisinin iki kaybı var.

 Axxx Sinek serinin iki kayıbı var.

 AQ74                            1 Kayıplı el. Kayıp kart ise Pik R

 J865                                   3 Kayıplı el. Kayıp kartlar ise Kör(ARD)

 AK943                             1 Kayıplı el Kayıp kart ise Karo D

 K5 1 ya da 2 Kayıplı el. Kayıp kart ise Sinek (AD)   

 J64                            3 Kayıplı seri (ARD)

 AD743                                   1 Kayıplı seri (R)

 875                             3 Kayıplı seri (ARD)

 A5 1 Kayıplı seri (R)

Kart 
Dağılımı KayıpSayısı Alacağı el sayısı

 xxx                             Bu serinin kayıp kart 
sayısı üçtür

Bu seri kendi serisinde  el almaz.

 KJxx                                  Bu serinin kayıp kart 
sayısı bir / ikidir

Bu seri kendi serisinde üç / iki el 
alır.

 xx                             Bu serinin kayıp kart 
sayısı ikidir

Bu seri kendi serisinde el almaz.

 Axxx Bu serinin kayıp kart 
sayısı ikidir.

Bu seri kendi serisinde iki / bir el 
alır.

Onüç kartlık bu kümedeki kayıp kart sayıları toplamı: Sekiz ya da 
dokuz eldir.

Sizinde eliniz.
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SAĞDAN SOLA
4. Tapu kütüğündeki bir bilginin geçersiz duruma getirilmesi, yok edilmesi
7. rakım veya irtifa ölçmekte kullanılan cihaz.
9. Ana GPS ağı kısaltması
11. Üzerinde astronomik gözlemlerle enlem, boylam ve azimut değerlerinin belirlendiği üçgenleme noktası
15. Su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin yapılmasının adı
16. Katlar alanı katsayısı
17. Küresel Konumlama Sistesmi
19. birbiriyle bindirme alanına sahip iki görüntünün, genellikle kırmızı ve mavi veya kırmızı ve yeşil gibi uygun iki 
renkte üst üste basıldığı veya yansıtıldığı görüntü
20. Ayırma
23. Durgun okyanus yüzeyi ile özdeş olan ve karaların altında da devam eden eşpotansiyelli
bir yüzeydir
25. Üçüncü kişileri uyarmak için, tapu kütüğünün ilgili bölümüne yazılan bilgi, not
26. Yol projesinde mevcut yol ekseninin kazık çakılarak doğal zeminde işaretlenmesi işlemi
27. Yol ekseni boyunca geçirilen düşey düzlem ile doğal zeminin ara kesiti
28. Kıyı Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak sahil şeridinde yapılan
yapıların niteliklerinin, tapu kütüğünde hangi bölüme işlenmesi zorunludur?
29. Bir ülkedeki her türlü taşınmaz malın, sahibi, yeri, yüzölçümü, sınır ve değerlerinin devlet eliyle saptanıp plana 
bağlanması işi

YUKARDAN AŞAĞI
1. Haritalar, hava fotoğraflarını ve uydu görüntüleri
üzerine çizilen ve koordinatları gösteren birbirini
dik olarak kesen homojen çizgiler, koordinat
çizgileri
2. Doğal ya da insan eliyle yapılmış, özel bir
fiziksel, tarihsel, bilimsel, ekolojik vb. önemi
bakımından korunması ve değerlendirilmesi
gereken çevre
3. Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların,
arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin
yapılması, eksikliklerin tamamlanması
4. Suyun yüzey akışını denetlemek ve toprak
erozyonunu en aza indirmek için bir yamaçta eş
yükseklik eğrilerine paralel toprak basamaklarının 
oluşturulması
5. Stereomodelde eşlenik nesnelerin ya da iki ölçü
markasının farklı konumda olması nedeniyle
oluşan aykırılık, çakışmama, çakışmama
büyüklüğü
6. Bir noktadan geçen çekül eğrisinin jeoidi kestiği
nokta ile kullanılan elipsoid arasındaki yükseklik
farkıdır. Diğer bir ifade ile elipsoid yüksekliği ile
ortometrik yükseklik arasındaki farktır.
8. Bir üçayak yardımıyla poligon vb. noktalar
üzerine yerleştirilerek ayrıntı noktalarına olan
yata ve düşey doğrultuları ve mira yardımı ile
eğik uzaklıkları ölçen alet
10. Bir taşınmaz malda tam iyeliğin br bölümüne
karşılık gelen oran
12. Kitab-ı Bahriye kim tarafından yazılmıştır
13. Mera kanununa göre; çayır, mera, yaylak ve
kışlak arazisi olduğuna karar verilen yerlerin
sınırlarının usulüne uygun olarak ülke nirengi
sistemine dayalı 1/5000 ölçkeli haritalar üzerinde
belirtilmesi ne ile ifade edilir?
14. Ölçü aletlerinin yeryüzüne dikliğinin
sağlamasında veya ölçüm noktasında düşey
izdüşümün bulunmasında kullanılan alet
15. Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları 
bulunan paralel kolonlardan, modellerden, yada 
fotoğraflardan oluşan topluluk
18. Harita ve plan dizgelerinden herbiri
19. İmar planındaki yol, nehir,göl vb ile çevrili
parseller topluluğu
21. Odamız yürütücülüğünde yapılmış olan 15.
Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı hangi
ilimizde yapılmıştır?
22. Yerküresi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığın
tanımlanmasında kullanılan ve bu iki noktadan
geçen büyük daire yayı parçası
24. Eşit zaman aralıklarında gök cisimlerinin
konumlarına ilişkin bilgi içerenKonumunu Tanımlamak İçin 
Başlangıç Alınan Referans Yüzeyi

ÇAPRAZ BULMACA

BULMACA
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Geçen sayıdan ödül kazanan üyelerimiz;

Türker Horozal
Volkan Bilgin

Kübra Taş
Ali Açıkgöz

İsmail Egemen Söylemez
Süleyman Taşkıran

İbrahim Kızıl
Ali Rıza Küçüksayıcıgil

Gamze Sarkım
Ümit Şevket Taşkıran

Adem Kolu
Muhammet Aktaş

Berfin Tuğçe Sarıkaya
Serdar Erdemir

ÇAP
CBS
DRENAJ
ENKESiT
GPS
GRiD
iSKAN
iTRF
JEOiD
KAKS
KAMULASTiRMA
KANAVA
KARTOGRAFYA
KOKURDAN
KUTUK
LiHKAB
MERA

PAFTA
PARSEL
PAY
PRiZMA
ROLEVE
ROPER
SEMT
SERH
TAHDiT
TAPU
TEGET
TERASLAMA
TERKiN
TEVHiD
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TUTGA
ZiLYET
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ÖDÜLLÜ KELİME BULMACA

ÖDÜLLÜ KELİME AVI OYUNU KURALLARI

• İpucu olarak verilen kelimeler sağdan sola, soldan sağa, yukardan 
aşağı,aşağıdan yukarı ve çapraz olarak bulmacaya gizlenmiştir.
• Bulmacada bir harf birden fazla ipucu kelimeye ait olabilir.
• Tüm ipucu kelimeleri bulduktan sonra kalan harflerden anlamlı bir 
yazı oluşacaktır. 
• Bulmacayı çözüp şifrelenmiş cümleyi bulan ilk 10 kişi ödül almaya 
hak kazanacaktır.
• Ödül kazanabilmek için bulmacanın çözülmüş halinin üzerine ad 
soyad yazılıp imza atılarak fotoğrafının çekilip bulmaca@hkmo.org.tr 
gönderilmesi gerekmektedir.
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Muzaffer, sen, ben bir de Ankara
gelincikten bozma bir kır çiçeği
açıyor ilk yazın yalnızlığında
rüzgarsız şehirden bir anı gibi...
7 Kasım 1980 Mamak Cezaevi… 
“Midem bulanıyor, kusacağım…” 
son sözleriydi İlhan Erdost’un.  

İki kardeşin beraber götürüldükleri Mamak Cezaevi’nden 
sadece Muzaffer Erdost dışarı canlı çıkabildi. İlhan’ı, abisi 
Muzaffer’in gözleri önünde döverek öldürmüşlerdi. “Küçük kızımı 
uyandırmaya kıyamadan Kırıkkale’den buraya geldim, bizi daha 
fazla dövdürmeyin.” diyordu İlhan. Oysa İlhan’ı dinlemeyecekleri 
belliydi, “Analarını ağlatın!” diye talimat almışlardı ve hem anaları, 
hem kardeşleri, hem de uyandırılmaya kıyılamamış çocukları 
ağlatacaklardı. İki kardeşin suçu da kitap yayımlamaktı, kimilerince 
‘sakıncalı’ görülen kitapları yayımlamak. Muzaffer Erdost, 
hapishaneden çıktıktan sonra ismini değiştirdi ve küçük kardeşi 
İlhan’ın anısına ismine İlhan ekletti. Ölümünün üzerinden 36 yıl 
geçti İlhan’ın; O, bu zulmü yaşadığında daha çoğumuz ana rahmine 
düşmemiştik. Bizler büyüdük, uyandırılmaya kıyılamayan çocuklar 
büyüdü; ama zulmün acısı hep taze kaldı.

Muzaffer İlhan Erdost, Sol ve Onur Yayınları’nın sahibi ve 
yönetmeni. Aynı zamanda yazarlık ve şairlik yapmakta. 1956-
1957 yıllarında şiirde Garip Akımı bittiğinde ve yeni bir akım 
başladığında o zamanlar Pazar Postasının yönetmenliğini yapan 
Muzaffer Erdost, bu güzel şairlerin oluşturdukları yeni çizgiye 
İkinci Yeni demişti. İkinci Yeni’yi “O  gün (yani 57-58’lerde) 
gelmekte olan şiiri, “İkinci Yeni” adlı yazımda yorumladım. Doğru 
muydu, yanlış mıydı? Bu tartışmanın belirleyici özelliği, bence, 
doğru ya da yanlış olması değil, şiirin değişik açılardan tanınmaya 
çalışılmasını, tartışılmasını, yazılmasını sağlamış olmasıdır.” diyerek 
yorumlamıştı Muzaffer İlhan Erdost.  Bu sefer de Atilla İlhan sözü 
almış ve Papirüs Dergisinin ilk sayısında  “Cemal’i bu boka (yani 
İkinci Yeniye) Muzaffer bulaştırdı. (...) bu boka (İkinci Yeniye) 
bulaşmasaydı, bayrağı Cemal’e verecektik.” demişti. Atilla İlhan, 
Muzaffer Erdost’a kızadursun Cemal Süreya’sız bir İkinci Yeni 
düşünülemezdi. İlhan da yaşayabilseydi eğer abisi Muzaffer gibi 

Ortaçağda “Kentlerin Kraliçesi” diye bilinen Konstantinopolis, Nisan 1204’te 
IV. Haçlı Seferi’ne çıkan ordunun saldırısına uğrayıp istila edildi. Tarihin o 
güne dek gördüğü en büyük kent yağmasının ardından Venedik ve Fransız 
kuvvetlerinin ortak girişimiyle Konstantinopolis Latin İmparatorluğu kuruldu. 
Bizans tarihyazımı alanının en önemli insanlarından biri olan Donald M. Nicol’ün 
değerini halen koruyan bu eseri, 1261’de Konstantinopolis’in Latinlerden geri 
alınmasından 1453’te Osmanlılar tarafından fethedilmesine kadar uzanan 
Bizans’ın Son Yüzyılları’nı ele alıyor. Nicol, Yunanistan’ı ve Ege adalarını ele 
geçiren Fransız, Ceneviz ve Venedik kolonileri, Balkanlar’da yayılan Sırplar ve 
Anadolu’da gücü çığ gibi büyüyen Türkler arasında, toprakları giderek daralan 
Bizans’ın verdiği hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.  Palaiologos Hanedanı’nın 
tarihiyle de örtüşen bu dönemin öyküsü, Bizans-Osmanlı ilişkilerine tuttuğu ışıkla 
da ayrı bir değer kazanıyor.

Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları
(The Last Centuries of 
Byzantium, 1261-1453)
Çeviren: Bilge Umar
Yıl: 2016
596 sayfa

hep edebiyatın, yayımcılığın içinde olacaktı, bizlere tebessümle 
okunacak nice anı biriktireceklerdi.  İlhan Erdostlar, Cemaller, 
Atilla İlhanlar birer birer giderken aramızdan, bizlere bıraktıkları en 
değerli şeyleri yazıları ve şiirleri. O güzel insanlar, o güzel şiirlerini 
yazıp gittiler, bizlere de onları hatırlamak ve okumak kaldı.
Cemal Süreya’nın İlhan Erdost için yazdığı şiir:

Senli benli buğday çocuk
Nerden başlasam bilemiyorum
Taşıtlar seçenek değil artık
Ayrıca cesaretim de yok

Bir bardak su içsem şimdi
Yaralarımdan dökülür
Gün ki yıkımlar günüdür
Boştur ne söylesem şimdi

Birini görüyorum kalabalıkta
o adam işte sana benziyor
Ama sana nasıl da benziyor
Binlerce adam kalabalıkta

O’sun sen yürüyüp gidiyorsun
Parmağında küçük bir zincir
Bıyıkların yazgı gibidir
Dolmuştan indin gidiyorsun

Anıştırır yüzleri aşklar
Belirsizdir o mu değil mi
Ama orda kalmaz acıların ki
Değiştirir her şeyi, o kılar

Şimdi bir parçasısın artık
Ekmeğin Ankara’nın Türkçenin
Gurbet ezgilerinin her şeyin
Kendisi, küçüğü eşisin artık

*Her 7 Kasım’da İlhan İlhan Kitapevi, Sol ve Onur Yayınları 
kitaplarını yarı fiyatla satar, güzel insan anısına.
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 …16 yaşında hint keneviri yetiştirmekten 6 ay hapis ve para 
cezasına çarptırılıp bu parayı ödeyemediği için 3 yıl fazladan 
hapishanede yatan, düğün günü hasımlarının saldırısına 
uğrayıp tekrar yolu hapse düşen, hapisteyken babası 
hasımları tarafından öldürülen, doğumda karısını ve birkaç 
ay sonra da çocuğunu yitiren bir kaybedenden bahsedelim 
önce… 

Ne çare olur ki böyle bir kedere? Bu kadar olumsuzluğun 
üstüne belki de hayatının en güzel şansı Nazım’la kesişir 
yolu Bursa Cezaevi’nde. Sabıkalı bir Anadolu gencinden 
Türkiye’nin tanıdığı bir ressama evrilen yolda Nazım, 
İbrahim Balaban’ın hayatının dönüm noktası olacaktır. 

O’na hocalık, arkadaşlık ve yoldaşlık yapan Nazım, 
dokunup güzelleştirdiği her şey gibi Balaban’ın hayatını da 
güzelleştirecektir.

Anadolu insanının yaşantısını resimlerinde anlatan 
Balaban’ın Mapushane Kapısı resmi Nazım’ı da 
etkileyecektir. O kadar etkilenecektir ki bir güzel şiir daha 
eklenecektir Nazım’ın literatürüne ve okuyan herkes o 
kadar etkilenecektir ki bir dize daha kazınacaktır hafızalara 
Nazım’dan kalan, o kırılgan yanıyla.

“ altı kadından biri sen değildin, ama
beş yüz erkekten biri bendim.”

Yeni Türkü’nün kurucularından Selim Atakan ise bu şiiri 
daha da kazıyalım diye hafızalarımıza, besteler ve Ankara’dan 
bir güzel kadın sesi yükselir Mapushane Kapısı diyerek. 
Zerrin Yaşar resimle başlayan bu yolculuğu, şiirden şarkıya 
taşıyarak sanatın iç içe geçtiğini kanıtlar bizlere. 

Pablo Neruda’dan Nazım’a; Can Yücel’den Kemal Burkay’a 

birçok ünlü şairin şiirlerini bize yeniden hatırlatan Buğdayın 
Türküsü albümü 1979 yılında hayatımıza dahil olur. 1980 
darbesi ile de dönemin yasaklı listesinde yerini bulur, bu 
albüm. Her dem yasaklı olan bu eser, yolunu bulan su misali 
ister resim, ister şiir, ister şarkı olsun sesini duyurmaya 
devam edecektir. 1950lerde Balaban’ın elinde resimle şekil 
alan, Büyük Usta tarafından şiirle yontulan ve en son Yeni 
Türkü ile ses bulan bu nadide eser düşünmeyi bilen her kafa 
için hayatın her döneminde sanatın ve halkın bir parçası 
olacaktır.

Nazım Hikmet 
altı kadın vardı demir kapının önünde,
beşi toprağa oturmuş, ayakta biri;

sekiz çocuk vardı demir kapının önünde.
besbelli henüz öğrenmemişler gülmeyi.

altı kadın vardı demir kapının önünde,
ayakları sabırlı, ellerinde keder,

sekiz çocuk vardı demir kapının önünde,
cin gibi bakıyor kundaktakiler.

altı kadın vardı demir kapının önünde,
sımsıkı gizlemişler saçlarını,

sekiz çocuk vardı demir kapının önünde,
biri kavuşturmuş avuçlarını.

bir jandarma vardı demir kapının önünde.
ne dost ne düşman, nöbet uzun, hava sıcak.

bir beygir vardı demir kapının önünde,
nerdeyse ağlayacak.

bir köpek vardı demir kapının önünde.
burnu kara, tüyü sarı,

kamış sepetlerde yeşil biber vardı,
torbalarda kömür, heybelerde soğan sarmısak.

altı kadın vardı demir kapının önünde
ve demir kapının ardında beş yüz erkek vardı efendim;
altı kadından biri sen değildin, ama
beş yüz erkekten biri bendim.

Umuda Açılan Bir Kapı: Mapushane Kapısı
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Resim Tarihimizde D Grubu

1933 Eylülü'nde beş ressam ve bir heykeltıraştan oluşan 
altı sanatçı arkadaşın, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Elif 
Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu'nun 
bir araya gelerek oluşturdukları bir sanatçı topluluğu olan 
d Grubu, modern plastik sanatlar tarihimizin ilk grup 
etkinliğidir.

Güzel Sanatlar Birliği (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti), Yeni 
Ressamlar Cemiyeti, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Birliği'nden sonra dördüncü sanat topluluğu olan grup, Latin 
alfabesinin dördüncü harfini (Ç’yi atlayarak) simge olarak 
seçmiştir.  1933-1951 yılları arasında çalışmaları yoğunlaşan 
d Grubu, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ile 
birlikte Cumhuriyet'in genç sanatçı kuşağını temsil etmiş, 
dönemin görsel sanatlarında etkili bir rol oynamıştır. 

Grup üyelerinin çoğu Paris'te çeşitli atölyelerde çalışmış, 
“Sentetik kübist' biçim anlayışını, Yaşayan sanat” söylemiyle 
Türk sanat ortamına sokmuş, 1914 İzlenimcileri olarak 
andığımız ve çoğu Güzel Sanatlar Akademisinde hocalık 
yapmakta olan bir kuşağın akademik izlenimciliğine de 
karşı çıkmıştır. D Grubu’nu kuran 6 sanatçı, Türkiye’de 
resim ve heykel anlayışının 50 yıllık bir gecikme gösterdiğini 
düşünüyordu. Resimde izlenimcilik (empresyonist) 
anlayışını reddediyorlar, kendilerini kübizm ve 
yapılandırmacılığa (konstrüktivizm) yakın buluyorlardı. 
Bunun nedeni, bu akımların, resim ve heykelde geometrik 
kompozisyonu ön plana çıkarmasıydı. 

Kübist anlayışta izlenimciliğin aksine resimde renk 
oyunlarına, güneş ışınlarının doğadaki parıltıları gibi 
ressama hissettirdiklerinden çok, eşyanın geometrik yapısına 
önem veriliyor.

D grubu da bu anlayışla meydana getirdikleri eserlerini, ilk 
kez 1933 yılının Ekim ayında Beyoğlu’nda Narmanlı hanının 

altındaki Mimoza Şapka Mağazası’nda sergiledi. D Grubu, 
1947 yılındaki 15. sergiye kadar sanatçıların birbiriyle 
dayanışması içinde varlığını sürdürdü.

Türk çağdaş resim sanatına bir kimlik ve yön verme 
konusunda en önemli çaba olarak sayılabilecek D Grubu'nun 
dağılma nedeni, bu ortak yaklaşımın dışında ortak bir resim 
üslubu geliştirememiş olmasıydı. 

Dağılmalarından sonra üyelerinin benimsedikleri tarzlar, 
örneğin Nurullah Berk'in minyatür ve hat sanatlarını 
temel alan dekoratif anlayışı ve Zeki Faik İzer'in Soyut 
Dışavurumculuğu, grubun dağılma nedenine doğrudan bir 
örnek oluşturur.
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Tarık Akan

“Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
                       bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
                       yani bütün işin gücün yaşamak olacak.”

Nazım’ın bu dizeleriyle veda eder Genco Erkal, Tarık Akan’a 
cenaze töreninde. 16 Eylül 2016’da vefat eden Tarık Akan şairin 
dediği gibi yaşar, büyük bir ciddiyetle ve arkasında güzel bir 
hayat hikayesi bırakarak.

İlk kez 1970 yılında girer hayatlarımıza 1949 doğumlu Tarık 
Tahsin Üregül, Tarık  Akan olarak. Ses Dergisinin oyunculuk 
yarışmasına katılarak birinci olur ve 1971 yılında da oyunculuk 
kariyeri başlar. Genelde romantik-komedi tarzındaki bu 
filmlerde Ertem Eğilmez’in küçük yaşta ölen oğlunun anısını 
yaşatmak için Ferit olarak çıkar karşımıza. Yakışıklı, güzel gözlü 
bu adam mahcup gülümsemesi, çapkın bakışlarıyla bu roller 
için biçilmiş kaftandır aslında; ama Tarık Akan için yeterli 
değildir bu durum. Artık daha duyarlı, bir şeyler anlatma derdi 
içinde olan filmlerde yer almak ister. Canım Kardeşim filmi, 
bu kırılmanın ilk işaretlerindendir. Vasıf Öngören ile tanışması 
kariyerindeki bu değişim isteğini daha da netleştirecektir. Vasıf 
Öngören; Asiye Nasıl Kurtulur?, Zengin Mutfağı gibi ülke 
sorunlarına değinen oyunları yazan bir yazardır. Tarık Akan’ı da 
etkiler Öngören’in bakış açısı; sanatçı her zaman muhalif olmalı 
diyerek salon filmlerinin yakışıklı jönünü toplumsal mesajları 
olan filmlerin oyuncusuna döndürür. Tabii bu istek dönemin 
bol gişe kaygılı yapımcıları tarafından ambargo ile karşılanır; 
ama karşılarında ne istediğini bilen ve yılmayan biri vardır. 
İki yıl boyunca hiçbir filmde yer almaz Tarık Akan, taksicilik 
yaparak geçinir. 1978’te Yavuz Özkan’ın Maden filminde Cüneyt 
Arkın’la başrolü paylaşır, film büyük ses getirir ve ambargo 
yıkılır. Baraj, Kanal gibi filmler gelir arkasından. Artık salon 
filmleri yoktur Tarık Akan’ın hayatında.

Yolunun Yılmaz Güney sinemasıyla kesişmesi ile Sürü ve Yol bir 
kıvanç kaynağı olarak işlenecektir sinema kariyerine. Toplumsal 
sorunlara cesaretle değinen, görülmeyen hayatları anlatan yüz 
akı bu filmlerde Tarık Akan, sanki gerçekten Şivan ve Seyit 
Ali’dir. Sürü, ödül de kazandırır Akan’a; ama bu ödül gecikmeli 
olarak bulur sahibini. Çünkü 12 Eylül Darbesi, 1980’de Altın 
Portakal Film Festivali’nin ödül gecesinin düzenlenmesine 
müsaade etmez. 2011 yılında Geç Gelen Altın Portakallar ile geç 
kalmış bir ödül takdimi yapılır. Sadece bu olay değildir, Tarık 
Akan’ın 12 Eylül’den hatırası. O dönem 12 yıl hapis cezası ile 
yargılanan; ancak 2,5 ay hücre cezası alan Akan, Anne Kafamda 
Bit Var kitabı ile o süreci ve sonrasını anlatır. 

Tarık Akan’ın sinema kariyeri kimilerince bıyıksız-bıyıklı 
dönem diye adlandırılır ki bıyıklı film dönemi toplumsal 
gerçekliği olan, duyarlı filmlerle giderek güzelleşecektir. Adak, 
Pehlivan, Karartma Geceleri, Çark, Berdel gibi filmler de bu 
dönemin izlerini taşır. Yedi kez Altın Portakal Film Festivali 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alır, 1996 yılında Yaşam Boyu 
Onur Ödülü sahibi olur. Her ne kadar zaman zaman söylemleri 
eleştirilse, kabul görmese de kimi kesimlerce; oyunculuğu 
bıyıklı-bıyıksız dönem fark etmeksizin hep göz doldurur. 
“Yılmaz Güney, Cannes’da ödülünü kaldırırken biz de rakı 
kadehlerimizi kaldırıyorduk.” diyen; Taş Mektep, Nesin Vakfı 
başkanlığı gibi sinema dışında bir şeyler yapma gayretinde olan; 
protestolarda, yürüyüşlerde yani mücadele içindeki Tarık Akan’ı 
ölümünden sonra yazılan-çizilen onca çirkinliğe inat bir ödül 
töreni misali masalarda ve onun hiç terk etmediği alanlarda 
unutmamak dileğiyle.

Işıklar içinde uyu Ferit, Şivan, Seyit Ali… 
Güle güle Canım Kardeşim…
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1. İnsansız Hava Aracı (İHA): Giriş
Gün geçmiyor ki İnsansız Hava Aracı (İHA’nın 
yenilikçi bir iş modelinin öznesi ya da paydaşı 
olmadığını duymayalım ya da okumayalım… 
Elbette İHA (ile hava) fotogrametrisi, İHA (ile 
havadan) ölçme, İHA (ile) uzaktan algılama, 
geomatik (harita, kadastro, jeodezi ve fotogrametri) 
uygulamalarının bir parçası haline geldiği 
artık kanıksanmış durumdadır. Ekim 2016 
ortasında Hamburg’da düzenlenen Intergeo fuar/
konferansında katılımcı firmaların %25’ini İHA 
teknoloji firmaları oluşturması İHA’nın sektördeki 
yerini açıkça ortaya koymaktadır. Intergeo 2016’nın 
ardından ölçme, haritalama alandaki gelişmeler 
ve gelecek projeksiyonunu ortaya koyan rapora 
(https://www.gim-international.com/content/
article/integrating-geospatial-technologies-
reflections-on-intergeo-2016) adresinden 
erişilebilir.

İHA’nın 19’uncu yüzyılın ortalarında başlayan 
tarihsel gelişimi, iki Dünya Savaşı döneminde 
belirgin ilerleme göstermekle birlikte, soğuk savaş 
döneminde pilot kayıplarının azaltılması, keşif 
ve istihbarat amacıyla çok önemli bir gelişme 
sağlamıştır. Sivil İHA sektörü, II. Dünya Savaşından 
sonra genişlemekle birlikte model uçak kulüpleri 
ve hobi sahiplerinin talepleri ile gelişmiştir. Ancak; 
İHA’nın pratik sivil problemler için kullanımı konusu 
2000’li yılların başından itibaren ABD NASA, ABD 
Pennsylvania Üniversitesi, İsviçre ETHZ’den sınırlı 
sayıda araştırmacının öncülük ettiği çalışmalarla hız 
kazanmıştır.

2. İHA Teknolojisindeki Gelişme ve Uygulama Alanları
2.1 İHA Teknolojisinde Gelişme ve Uygulama   
Alanları

Teknolojik gelişmeye bağlı olarak, kontrol ünitesinin 
yerine akıllı telefon ve tabletlerin kullanımı, uçuş 
operasyonunun GPS, RF ve wi-fi alıcıları, MEMS INS 
sensörleri ile navigasyonun kontrollü ve güvenli 
hale gelmesi, ve bunların yanı sıra görünür bant, 
multi-spektral, termal, hiper-spektral ve lazer 
vd. algılayıcıların düşük maliyetlerle erişilebilir 
olması, İHA üretim maliyetlerini çok aşağı çekmiştir. 

Özellikle, GNSS/INS teknolojisinde minimalize 
donanım çözümleri sayesinde ve buna ek olarak PPK 
(Post Processed Kinematic) GNSS ile gerçekleştirilen 
navigasyonunun konumlandırılması daha doğru 
gerçekleştirilebilmektedir. Elde edilen yüksek 
konumsal doğruluk da yüksek doğruluk gerektiren 
çok geniş uygulama alanının kapısını aralamaktadır.
Teknolojik gelişmeler ve pazar talepleri sonucunda, 
emlak ve inşaat, fotogrametri (havadan ölçme), 
film/hava fotoğrafçılığı, tarım ve havadan izleme 
(takip), İHA’nın global ölçekte en yaygın uygulama 
alanı bulduğu ilk beş sektördür.

2.2 Fotogrametri ve İHA Fotogrametrisi
Sonuç ürün odaklı yaklaşıldığında fotogrametri ile 
İHA fotogrametrisi arasında fark gözlenmese de 
hesaplama yaklaşımları ve süreçleri arasında belirli 
farklılık mevcuttur. Bu farklılık, fotogrametrinin 
olgunlaşmış geometrik, istatistiksel ve matematik 
temellere dayanması; İHA fotogrametrisinin ise 
bilgisayarlı görü (computer vision) alanında nesne 
tanıma, çok sık nokta bulutundan katı model 
oluşturma amaçlı görüntü eşleme ve geometrik 
dönüşüm algoritmalarına ve modellerine 
dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu farklılıktan 
ötürü, uçuş planlaması, jeodezik kontrol, 
hesaplama modeli seçimi ve analizde yeterli 
özen gösterilmemesi durumunda iki yaklaşım 
arasında belirli koşullarda önemli farklılık oluşması 
kaçınılmazdır. 2013 yılında EuroSDR şemsiyesi 
altında Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, 
İsviçre, Finlandiya, İrlanda’nın harita ve kadastro 
kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen İHA’nın 
harita ve kadastro çalışmalarında kullanılması 
test çalışmasında elde edilen sonuçlar, ülkelerin 
mevzuatları doğrultusunda İHA kullanımına dönük 
izledikleri süreçlerinden kaynaklanan farklılıklar 
yayımlanmıştır. Özet olarak; İHA fotogrametrisinin 
sağladığı olanak ve gelişmelerin izlendiği, İHA 
fotogrametrisinin büyük ölçekli çalışmalarda 
kullanılan hava fotogrametrisinin yerini henüz 
alamayacağı, katılan ülkelerden ikisi ise altlık 
veri olması halinde İHA verisinin kadastro, arazi 
yönetimi gibi konularda lokal/sınırlı olarak 
güncellenmede kullanılabilme potansiyeli olduğu 
şeklinde; ülkeler arasında farklılıklar içeren 
yaklaşımlar ortaya konmuştur.

3. Global ve Ulusal İHA Pazarı ve Yönelimler
3.1 Global İHA Pazarı: Savunma ve Sivil Sektör

2015 yılı itibariyle 10.1 Milyar USD olan İHA 

pazarının 2015-2020 döneminde %8.12 
büyümeyle 14.9 Milyar USD seviyesine çıkacağı 
değerlendirilmektedir. Burada, talepteki 
büyük pay askeri, emniyet ve acil durumu da 
içine alan savunma ve güvenlik sektörlerince 
oluşturulmaktadır. Her ne kadar pazarın %65’ten 
fazla bir bölümü ABD tarafından yaratılsa da, 
İsrail, Çin, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa ve 
Türkiye diğer önemli pazar oyuncularıdır. İstihdam 
bakımından, İHA sektörünün önümüzdeki 10 yıl 
içinde AB’de 150000 yeni iş olanağını yaratacağı 
yönündeki beklentinin dünyada ve ülkemizde de 
kuşkusuz benzer gelişme yaratacaktır.

Sivil sektör İHA pazarının 2015 itibariyle 0.6 milyar 
USD olduğu ve 5 yıllık dönemde %17 ortalama 
yıllık büyüyerek yaklaşık 1.5 milyar USD seviyesine 
geleceği beklenmektedir. Burada, tarım ve kamu 
uygulamaları tüm sivil İHA sektörünün yarıdan 
fazlasını oluşturmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda, 
2020 itibariyle dünyada 4.7 milyon adet İHA 
aracının olması beklenmektedir.

3.2 Türkiye IHA Pazarı: Savunma ve Sivil Sektör
Türkiye İHA sektöründe 1990’ların ilk yıllarında 
başlayan çalışmalar 2004 yılından sonra 
ivmelenerek, Turna, Keklik, Gözcü, Anka, Çaldıran, 
Bayraktar, Malazgirt gibi izleme, keşif, görüntüleme 
ve operasyonel olmak üzere 4.5 kg-1600 kg 
aralığında yük kapasiteli (MTOW-Azami Kalkış Yükü) 
farklı amaç ve kullanım alanlarına dönük İHA’lar 
üretilmiştir. Türkiye’de İHA sektörü büyüklüğünün 
global gelişmeye paralel şekilde 2015-2020 
döneminde 300 milyon USD’den 400 milyon USD’ye 
çıkması beklenmektedir. 

Sivil amaçlı İHA üretme çabaları, savunma sanayi 
firmalarının buna dönük stratejileri bilinmekle 
beraber pazar büyüklüğü hakkında açık bilgi 
mevcut değildir. Sivil amaçlı İHA sektörünün 
gelişimi, savunma alanında yaratılacak yerel 
bilgi ve teknolojinin uyarlanması ile olabileceği 
değerlendirilmektedir.

3.3 İHA Sektöründe Lider Firmalar ve Yönelimler
Sektörde yenilikçilikleri ile pazar oluşturan ve önde 
gelen üreticiler genellikle son 10-15 yıl içinde 
start-up olarak başlayan firmalardır. Örnek vermek 
gerekirse, DJI (Çin), Parrot (Fransa), AeroVironment 
(ABD), 3D Robotics (ABD), Titan Aerospace (ABD), 
Aurora Fligt Sciences (ABD) sektörde liderlik yapan 

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE YARINI

Abdulvahit Torun
Aperigae Bilgi Teknolojileri 
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firmalardır. Üretici firmalarca geliştirilen IHA 
yazılımlarına ek olarak uçuş planlama, uçuş kontrol, 
sensör kontrol ve veri transferine dönük açık kaynak 
İHA yazılım platformları Intel ve Linux’un da yer 
aldığı açık kaynak platformlarınca hızlanarak 
sürdürülmektedir. Ayrıca, İHA sektöründeki 
hızlı gelişme standartlaştırma ihtiyacını da 
ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede ETHZ tarafından 
geliştirilen İHA yazılımının temel standart 
olması amacıyla çalışma başlatılmıştır. Google’ın 
geliştirdiği İHA teknolojisi, haritalama, iletişim 
ve internet erişimi amaçlı çok-çok büyük boyutu 
(yolcu uçağından büyük), güç kaynağını güneş 
enerjisinden alan, Troposferin ötesinde, Stratosfer 
(yerden irtifası ~ 20 km) içinde seyir yeteneğine 
sahip olmanın yanı sıra yeni kullanım alanı 
açacaktır. Son yıllarda, firma satın alma yoluyla 
İHA teknolojisini ürün gamına katan önde gelen 
global geomatik firmaları, pazarın gelişimindeki 
belirsizlik, kalite ve standardizasyon eksikliği, İHA 
iş süreçlerinin ölçeklendirilmesindeki zorluklar 
ve havacılık mevzuatı sınırlamaları dolayısıyla bu 
kararlarını değiştirmekte ve İHA üretimi yerine ürün 
işbirliği politikasına dönmektedir.

3.4 İHA Pazar Gelişimini Etkileyen Faktörler
Her ne kadar pazar ve uygulamaya düzenleme 
getiren ulusal ve uluslararası (ICAO, FAA, AB) 
mevzuat oluşumları sebebiyle uzun dönemli 
projeksiyon yapmada belirsizlik olsa da pazardaki 
büyümenin %10 seviyesinde gerçekleşeceği 
görülmektedir. İHA sektörünün gelişim hızını 
belirleyen üç ana faktör; (1) yetkili ulusal/
uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan İHA 
test ve sertifikasyonu, (2) özel hayatın gizliliğine 
dair hukuki sınırlamalar, (3) çarpışmadan kaçınma 
ve karmaşık hava sahası yönetimi sistemlerindeki 
gelişmeleri içermektedir. 

3.5 İHA Güvenliği ve Kazalar
2015 yılında Beyaz Saray’a yanlışlıkla inen İHA’nın 
yanı sıra Atatürk Havalimanı gibi çok sayıda 
havaalanı çevresinde ve üzerinde uçurulan ve 
terör eylemlerinde kullanılan İHA’ların güvenliği 
ne ölçüde tehdit ettiği açıktır. Savunma ve askeri 
amaçlı İHA’larda, açık kaynak bilgi ile elde edilen 
2007-2014 dönemindeki kaza sayısı 200’ün 
üzerindedir. 2012 yılında Güney Kore’de GPS sinyali 
karıştırılması sonucunda gerçekleşen kazada 
iki kişinin ölmesi, 2014’te Alman başbakanının 
karşılaştığı İHA saldırısı, 2016’da İngiltere’de 
trafikteki bir aracın İHA ile takip edilmesi sonucunda 
ölümlü kaza olması İHA’nın genel güvenlik, toplum 

güvenliği ve bireysel güvenlik açılarından dikkatle 
irdelenmesini zorunlu kılmıştır. Yalnızca gerçekleşen 
ya da gerçekleşmesi olası kazalar dolayısıyla İHA 
sektörünün hukuki altyapısının oluşturulması dahi 
elzem bir ihtiyaç iken; bunun ötesinde, sigorta, 
ticaret, sertifikasyon, güvenlik vd. alanları içeren 
daha kapsamlı mevzuata ihtiyaç olduğu gerçeği göz 
ardı edilemez.

3.6 İHA Sektörünü Düzenleyen Hukuki Altyapı
3.6.1 İHA’nın Uluslararası Hukuki Altyapısı

İHA mevzuatları temel olarak, ulusal mevzuata 
ek olarak Şikago Konferansı (UN Chicago 
Convention-1944) ile ortaya konan Uluslararası Sivil 
Havacılık Sözleşmesi ile buna dayalı kurulan (1947) 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International 
Civil Aviation Organization-ICAO) yayınları ve 
uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. İHA 
mevzuat oluşturma bakımından ICAO’nun 2011 
yılında yayımladığı düzenlemenin ardından; ABD, 
AB, Avustralya, İsveç, İngiltere, Kanada, Türkiye vd. 
bazı ülkelerin mevzuat uygulama ve deneyimleri 
takip etmiştir. 

3.6.2 Türkiye’de İHA Hukuki Altyapısı
Öncesinde, sivil havacılık alanını düzenleyen 5431 
ve 2920 sayılı kanunlar esas alınırken, 2010’lardan 
itibaren başlayan yasal zemin oluşturma ve 
mevzuat çalışmaları, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından “İnsansız Hava 
Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki 
Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İliskin Talimat 
(SHT-IHA)” 30 Ekim 2013 yılında yayımlanarak 
daha özel bir hukuki altyapı oluşturulmuştur. Bu 
düzenlemedeki eksiklikler ile zaman içinde oluşan 
deneyimin de yansıtıldığı ikinci özel düzenleme 
22 Şubat 2016 tarihinde yine SHGM tarafından 
‘İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-IHA)’ 
yayımlanmıştır. SHT-İHA Talimatı ile, havacılık 
hukukunun temel üç konusu olan; hava sahasına 
entegrasyon/hava trafik yönetimi, uçusa elverişlilik 
sertifikasyonu, IHA pilot/operatör lisansı ve 
sertifikasyonu konularına açıklık getirilmiştir. 
Bunun yanısıra, kaza durumunda sorumluluk, amaç 
dışı kullanıma, özel hayatın gizliliğine karşı koruma 
ve İHA’ların meskun ve kalabalık alanlara yakın 
bölgede kullanımına sınırlama getirilmiştir.
Türkiye’de olduğu gibi, İHA konusunda hukuki 
düzenleme gerçekleştirmiş çok sayıda ülkede 25-
30 kg üzeri ağırlıklı İHA sivil havacılık mevzuatına 
tabidir. Bunun altındaki ağırlıktaki İHA’lar ise 
kamu kurumları ya da yerel yönetimlerin gözetim 
ve iznine tabidir. SHGM tarafından Türkiye’de de 

uygulanabilirliği olan ve ICAO sözleşmelerinde 
konan limitleri de dikkate alarak hazırlanan söz 
konusu talimat çerçevesinde; azami kalkış ağırlığı 
500 gr'dan daha az, uçabilen oyuncaklar hariç tüm 
diğer kategoriler için sırasıyla ithalat, kayıt, uçuş 
izni, sertifikasyon, pilotaj, sigorta ve sivil havacılık 
kurallarına uygun operasyona doğru genişleyen 
operatif ve izin sınırlamaları konmaktadır. 

4.Sonuç ve Değerlendirme
Burada, İHA tanımı, kısa tarihçesi, teknolojisi, 
harita ve kadastro ölçmelerinde kullanılması, 
sektör büyüklüğü, sektör yönelimi, hukuki altyapı 
konularında özet bilgi sunulmuştur.
İHA sektörü, uçuş süresinin uzatılması, çoklu 
sensör ile algılama, çarpışmadan kaçınma, sinyal 
karıştırma durumunda güvenli iniş, otonom 
navigasyon gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra 
savunma ve kamu hizmetlerinin dışında ticari 
iş süreçlerine entegrasyon konularında yoğun 
araştırma ve uygulama gerçekleştirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak HKMO çatısı altında eğitim 
verilmesi, İHA mevzuatı oluşumuna katkı 
sağlanması ve EuroSDR’ın deneyimine benzer test 
çalışması girişimleri 2014 yılından bu yana devam 
etmektedir. Bunun dışında çok sayıda kurumun 
bağımsız İHA denemelerinin olduğu bilinmektedir. 
Yeni teknolojilere uyum ve uygulamanın 
mevzuattaki gelişmelerin önünde ilerlemesi, arada 
oluşan boşluğun doldurulması konusunda ülke 
haritacılık sektöründe belirleyici olan kurum, dernek 
ve birliklerin yeterli ölçüde rol almaması gelecekte 
telafisi güç sonuçlar doğurması muhtemeldir. 

Bu arada, özel sektör yatırım ve kararlarında; global 
ve ulusal İHA sektörünün yönelimi, uluslararası ve 
ulusal havacılık alanındaki var olan düzenlemelerin 
bağlayıcılığı ve ülkenin genel güvenlik ve savunma 
koşullarının dikkate alınmaması kaynakların 
yerinde kullanılmamasına, ticari karar ve 
faaliyetlerin beklenen sonucu vermemesine sebep 
olabilmektedir.
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İnsanoğlunun yerleşik düzene geçişinden bu yana 
yaşamının önemli bir kısmını oluşturan çalışma 
olgusu; sanayi devrimi ile birlikte ciddi bir değişiklik 
geçirmiş, günümüze değin fiziksel çalışmadan 
zihinsel çalışmaya doğru evrilmiştir. Önceleri 
günlük ihtiyaçların karşılanması olarak karşımıza 
çıkan bu eylem Sanayi Devrimi sonrasında, 
toplumsal anlamda, düzenli ve örgütsel bir 
şekle bürünmüş; istihdam, emek ve ücret gibi 
kavramlarla tartışılmaya başlanmıştır. Bireysel 
bazda ele alındığında, günümüzde, sosyal kabul ve 
statü; paylaşma, dayanışma ve işbirliği anlamları 
içermesinin ötesinde çalışma eylemi yaşamı 
sürdürebilmek adına temel ekonomik kaynak olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

İnsanın, salt insan olması ve toplum içerisinde 
yaşaması sebebi ile kişiliğine bağlı dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip 
olduğu, bütün insanların ayrım yapılmaksızın özgür 
ve haklar bakımından eşit olduğu çağdaş hukuk 
normlarının temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda 
yaşama hakkı tüm hakların kullanımı ve varlıklarına 
dayanak olması sebebi ile en temel hak olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsanın maddi ve manevi 
varlığını arızasız olarak sürdürebilmesi, bir saldırıya 
maruz bırakılmaması, yaralanmaması ve doğal 

sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.  
Yukarıda ele alınan tüm bu kavramsal ifadelerin 
ağırlığının ötesinde, en yalın ifadesi ile sorulması 
gereken soru “Yaşam eşittir geçim midir?”. 
Hepimizin yanıtı konusunda hemfikir olduğumuz 
bu soru böyle bir köşenin oluşmasında temel 
hareket noktası olmuştur. Özellikle ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın; pek çok ülkede istatistiksel 
olarak en tehlikeli endüstri dallarından biri olan 
inşaat sektöründe görev yapıyor olmaları ve meslek 
camiası olarak ölümlü iş kazası sonucu kayıplar 
vermiş olmamız bizler için sorumlu davranma 
noktasında itici güç olmuştur. 

Bundan böyle İSG konusunda temel yaklaşımları 
ele alarak meslektaşlarımız arasında bu konudaki 
farkındalığı arttırmak, dünyada ve ülkemizde 
yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak, zaman 
zaman basit; ama etkili tedbirler ile iş yaşamında 
karşılaşılabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmanın 
yolları hakkında paylaşımlarda bulunmak üzere 
önümüzdeki sayılarda bu köşede sizlerle birlikte 
olacağız. 

İş kazalarının son bulduğu günler dileği ile 
görüşmek üzere.

nedenler dışında yok edilememesi yaşama hakkı 
olarak tanımlanmaktadır. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların en 
ciddi problemlerinden biri olarak karşımıza çıkan 
ölümle sonuçlanan iş kazaları, en temel hak olan 
yaşama hakkı ile çalışma ve yaşamı idame ettirme 
zorunluluğunun karşı karşıya olması durumudur. 
Bu durum bireyin yaşamını sürdürebilmek adına 
yaptığı iş nedeni ile hayatını kaybetmesi anlamına 
gelmektedir. Bu sorunsal, çalışma yaşamı ile 
ilgilenen ulusal ve uluslararası tüm tarafların 
üzerinde ittifakla bir araya geldikleri bir kavramın 
oluşmasını sağlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği... 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) tüm 
mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal 
iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu 
düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları 
yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, 
işçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı 
etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak,  
işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en 
uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu 
durumlarını sürdürmek olarak tanımlamaktadır. 
İSG çalışmalarının amacı; iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından çalışanları korumak, daha 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÖŞESİ

Dr. Hasan ATAY
Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi
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Tip Sözleşmeler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Odamızın 45. Dönem Olağan Genel Kurulu 02-03 Nisan 2016 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Genel Kurul`da "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" görüşülmüş ve Genel Kurulca kabul edilmiş olup TMMOB 43. 
Dönem Yönetim Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 
Bununla birlikte, gerek anılan Yönetmeliklerin Resmi Gazete`de yayımlanmasına kadar gerekse de yayımlandıktan sonra 
uygulamada yaşanacak sıkıntı ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla, Genel Kurulca Odamız 45. Dönem Yönetim Kurulu`na 
anılan Yönetmelikler kapsamında oluşacak belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzere, bir sonraki genel kurula kadar, uygulamayı 
yönlendirme, açıklayıcı ve zorunluluk halinde yeni düzenlemeler yapma yetkisi verilmiştir.

Odamız, üyelerimizin haklarını korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, mesleki etik ilkelerine dayanarak bu kapsamda 
çalışmalar yapmakta olup, yakında yürürlüğe konulacak olan uygulama genelgesi ile birlikte serbest harita ve kadastro 
mühendislik ve müşavirlik büroları için HKMOBİS`den alınan TİP sözleşmelere ve sözleşme alımına ilişkin yeni standartlar 
getirecektir. Sözleşme alımlarına ilişkin yeni standartların uygulamaya geçmesiyle birlikte, SHKMMB sahibi üyelerimiz 
HKMOBİS`den TİP sözleşme alırken, sözleşmelerin içeriğindeki doldurulması gereken alanlara tüm bilgileri eksiksiz ve 
doğru olarak girecek, işin proje bedeli, yapılan bilgi girişleri sonrasında sistem tarafından hesaplanacak ve otomatik olarak 
sözleşmeye yazdırılacaktır. 

Bölgesel şartlar ve işin zorluğu gibi nedenlerle, hesaplanan proje bedelinden daha yüksek fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse 
bu bedel sisteme girilebilecek; ancak sistem tarafından hesaplanan proje bedelinden aşağıda sözleşme yapılmak istenirse sistem 
sözleşme alımına izin vermeyecektir. 

Proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen üyelerimizin şube, merkeze bağlı temsilciliklerimiz ve il/ilçe temsilciliklerimizden 
her iş için ayrıca aldıkları oda sicil kayıt belgeleri, yeni uygulama sonrası TİP_2 ve TİP_3 sözleşmeler alınırken sistem 
tarafından sözleşme ile birlikte otomatik olarak verilecek, sözleşme bedeline dahil olan ödeme dışında ayrıca belge ücreti 
alınmayacaktır. Sözleşmeler ve sözleşmelerle birlikte verilen oda sicil kayıt belgeleri oda birimlerine onaylatılacaktır.  Belirtilen 
uygulamalara ilişkin ayrıntılar, temsilci-üye-şube kullanıcı kılavuzlarında tarif edilerek şubelerimiz, temsilcilerimiz ve 
üyelerimizle paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen çalışmalar pilot uygulamalar ile test edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yukarıda bahsedilen uygulama 
genelgesi ile birlikte yürürlüğe sokulacak, bütün SHKMMB sahibi üyelerimizin kullanımına açılacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

HKMO
Haziran 2016

HKMO
Temmuz 2016

45. Dönem Çalışma Programı Yayımlandı

Odamızın 45. Dönem Çalışma Programı hazırlanmış olup, linkte sunulmaktadır.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Link:http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/7f71f05ec21e97c_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
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Duyuru!

LİHKAB Mesleki Faaliyet Denetimi Ücretleri Hakkında.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil 
Yönetmeliği 05.08.2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte, anılan Yönetmeliğin tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmış olup Danıştay Sekizinci 
Dairesinin 05.04.2016 tarih ve E:2016/530 sayılı kararıyla, mesleki faaliyet denetim ücretinin kademeli olarak belirlenmesinin 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti iş 
sayıları dikkate alınarak kademeli olarak HKMO Genel Kurulu tarafından belirlenir." hükmünün yürütmesini durdurmuştur.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden önce uygulanan, LİHKAB`ların mesleki faaliyet denetimi 
ücretinin her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere 4,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin 14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı Yönetim 
Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi, bir örneği linkte sunulan 27.04.2016 tarih ve 
E:2012/9469, K:2016/4417 sayılı kararıyla, anılan Yönetim Kurulu kararını hukuka uygun bulmuştur.

Yukarıda belirtilen yargı kararları birlikte dikkate alınarak LİHKAB Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti, Yönetim Kurulumuzun 
aşağıda sunulan 27.06.2016 tarih ve 13/179 sayılı kararıyla, her bir iş için ayrı olmak üzere yeniden 4,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

27.06.2016 TARİH VE 13/179 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI:
Danıştay Sekizinci Dairesinin 05.04.2016 tarih ve E:2015/530 sayılı ve 27.04.2016 tarih ve E:2012/9469, K:2016/4417 sayılı 
kararları birlikte değerlendirilerek, LİHKAB‘ların mesleki faaliyet denetimi ücretinin, 43. Dönem Yönetim Kurulu‘nun 
14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı kararıyla belirlendiği gibi her bir iş için ayrı olmak üzere 2016 yılı için 4,00 TL olarak yeniden 
belirlenmesine, Odamız Web sayfasında duyurulmasına, ayrıca şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize de konu hakkında 
gereğinin yapılması için yazı gönderilmesine,

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/ba8d142785ae595_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
Haziran 2016

Duyuru

Odamızca 10-11 Haziran 2016 tarihlerinde Muğla‘da düzenlenen "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması, Fenni 
Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni" Çalıştayında, meslek alanımıza ilişkin birim fiyat, yapı aplikasyon 
projesi yapımı ve uygulaması ile fenni mesuliyet üstlenilmesi konuları tartışılmış, konuyla ilgili katılımcılardan, Şube ve 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizden ve üyelerimizden gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek, Yapı Aplikasyon Projesi 
Yapımı ve Uygulaması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan söz konusu taslak Şartname Şube/Merkeze Bağlı Temsilcilik görüşlerine sunulmuş ve sonrasında 
linkteki şekliyle yayımlanmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla ve önemle duyurulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/232d368561ed30f_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0
HKMO
Eylül 2016
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HKMO
Eylül 2016
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Ekim 2016

HKMO
Ekim 2016

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dünya CBS Günü 2016

24-25 Kasım 2016 Haliç Kongre Merkezi / İSTANBUL

Etkinlikle ilgili ayrıntılara ulaşmak için: http://www.cbsgunu.org.tr/index.php

Damga Vergisi Hakkında Duyuru!

29.09.20216 tarihli ve 29842 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği‘nde, 
09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmış, bu açıklamalarda "MADDE 2 ... (7) Yapılan 
düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren 
gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden 
damga vergisi hesaplanacaktır." ifadesine yer verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen ifade ile sözleşmelerden alınan damga vergisinin "tek nüsha" üzerinden vergilendirileceği ilan edilmiştir. 
Söz konusu tebliğ, ekli linkte yer almaktadır.

SHKMMB`lerimize saygı ve önemle duyurulur.

Link: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/7ef948dfa9696b3_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

Aidat Duyurusu Hakkında

Sayın Üyelerimiz,

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

2016 yılı ve öncesi aidat borcunuzu yeni dönemde yapılacak artıştan etkilenmeden ödemek için, en geç 31 Aralık 2016 
gününe kadar ödemelerinizi yapmanızı önemle hatırlatırız. Bununla ilgili işlemler için Oda birimlerimiz ile (Genel Merkez, 
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler) irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Duyuru - Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleriniz Yenilendi

Odamızca her yıl düzenli olarak üyelerimizin adına yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 17/08/2016 – 17/08/2017 
tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, ölüm  ve sürekli sakatlık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli olarak yenilenmiştir. 
Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde geçerli TC kimlik numarası bulunan, faal ve 65 yaş altında olan, aidat 
ödentisi şartı aranmaksızın tüm üyelerimizin adına yaptırılmış bulunmaktadır. Ferdi Kaza Sigortası sertifikalarına, e-devlet 
portalında yer alan "Ferdi Kaza Sigorta Poliçe Sorgulama" butonu üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca isteyen üyelerimize 
de Odamız ile iletişim kurmaları halinde poliçeleri elektronik posta adreslerine yollanacaktır. Bütün üyelerimize sağlıklı ve 
kazasız bir yaşam dileriz. 
Saygılarımızla.
Not: Poliçeler ile ilgili soru ve taleplerinizi, Odamızın 0312-2325777-124 nolu telefon hattından ya da hkmo@hkmo.org.tr e-posta 
adresinden  ulaştırabilirsiniz. HKMO

Ekim 2016
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• 3934 sicil numaralı üyemiz Abdulkadir Karakuş Tarım 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım 
Arazileri Değerlendirme Daire  Başkanlığı‘na Daire 
Başkanı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.
• 4052 sicil numaralı üyemiz Emine Filiz İnanç 17.03.2016 
tarihinde Ümraniye Belediye Başkanlığı‘ndan emekli 
olmuştur. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.
• 4834 sicil numaralı üyemiz Yasemin Şişman 06.09.2016 

tarihinde Ondokuz Mayıs Üniveristesi Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 5154 sicil numaralı üyemiz Nurhan Kartal Düzce Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 

• 7415 sicil numaralı üyemiz Mesude Özcan Alemdar Düzce 
Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 

Atananlar & Emekli Olanlar

Evlenenler
•  7423 sicil numaralı üyemiz Engin Erdinç Akdeniz ve  Mesude 

Keser çifti 15.07.2016 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 8948 sicil numaralı üyemiz Halim İlker Çevik ve Cemile 
Dalkıran çifti 09.07.2016 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 10851 sicil numaralı üyemiz İbrahim Özdemir 06.08.2016 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 12215 sicil numaralı üyemiz Osman Duran ve Esra Genç çifti 
19.05.2016 tarihinde evlenmiştir.

 Ömür boyu mutluluklar dileriz.
• 12779 sicil numaralı üyemiz Ömer Kayalı ve Meltem Doğan 

çifti 29.05.2016 tarihinde evlenmiştir.
 Ömür boyu mutluluklar dileriz.
• 12824 sicil numaralı üyemiz Muhammet Akif Akçay 

28.08.2016 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 

dileriz.
• 13424 sicil numaralı üyemiz Emre Özcan ve Esra Aytar  çifti 

21.08.2016 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 

• 13738 sicil numaralı üyemiz Sercan Ünver 17.07.2016 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 13928 sicil numaralı üyemiz Zeynep Çağla Dülger ve 15664 
sicil numaralı üyemiz Tolga Ekiz çifti 16.06.2016 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 14324 sicil numaralı üyemiz Bekir Dönmez ve Hilal 
Eslek çifti 08.10.2016 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 14507 sicil numaralı üyemiz Aydan Temir ve 14508 sicil 
numaralı üyemiz Orhan Büyükyavuz çifti  01.05.2016 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yeni Doğanlar
• 4705 sicil numaralı üyemiz  İlhan Özkan 

ile Elif Özkan çiftinin 27.06.2016 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Ömer adını 

verdikleri bebeğe “aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.
• 6655 sicil numaralı üyemiz 
Alim Serkan Cesur ile 
Deryanur Cesur çiftinin 
08.02.2016 tarihinde bir 

çocuğu olmuştur. Aras 
adını verdikleri bebeğe 

"aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.
      • 7467 sicil numaralı üyemiz Banu 

Yılmaz Aygül‘ün 11.07.2016 
tarihinde ikiz çocukları olmuştur. 

Defne ve Demir adını verdikleri 
bebeklere "aramıza hoşgeldiniz" diyerek,  
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

• 7511 sicil numaralı üyemiz Erkan Ersoy ile 
Bedia Ersoy çiftinin 02.07.2016 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Mehmet Hamza 

adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 8644 sicil numaralı üyemiz Özer 
Gültekin'in  24.08.2016 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Toprak  adını verdikleri 
bebeğe "aramıza  hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

• 10401 sicil numaralı üyemiz Nihan Boztaş 
Erdoğan ile Atıl Erdoğan çiftinin 09.09.2016 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Doruk 
adını  verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 10605 sicil numaralı üyemiz Tolga Yontar‘ın 
09.05.2016 tarihinde bir çocuğu olmuştur. 
Mert adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin"  diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 11431 sicil numaralı üyemiz Muazzez 
Mutlu'nun 02.08.2016 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Ela adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 

dileriz.
• 13300 sicil numaralı üyemiz Deniz 

Gülerman ile Derya Gülerman çiftinin 
22.06.2016 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Atlas adını 
verdikleri bebeğe 
"aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

• 15430 sicil numaralı 
üyemiz Servet Kıpırtı'nın 
20.05.2016 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Ömer Asaf 
adını verdikleri bebeğe 
"aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 15457 sicil numaralı üyemiz Orhan 
Dal‘ın 03.08.2016 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Alperen adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
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