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Bültenimizin bu say›s›nda kapak konusunu TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresine ay›rd›k.
CBS Kongresi 30 Ekim-2 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Tranzon'da Karadeniz Teknik Üniver-
sitesinde yap›ld›.
TMMOB ad›na Odam›zca düzenlenen Kongremizde, “Ortak Veri , Ortak Bilgi, Ortak Dünya”
slogan› ekseninde; Standartlar, Afet Bilgi Sistemleri, Sa¤l›k CBS, Heyelan, Jeodezi/Ölçme,
Do¤al Kaynak Yönetimi, ‹nternet CBS,Yer Seçimi/Adres, CBS Kavramlar›, Ormanc›l›k, Planla-
ma, Tar›m, Uzaktan Alg›lama, Ulafl›m, Arazi Yönetimi, Yer Bilimleri, Çevre, Arazi Kullan›m›,
Altyap›, Uygulamalar, CBS Uygulamalar›, Kartografya, Yaz›l›m Gelifltirme, Birlikte Çal›flabilir-
lik, Havza Yönetimi, Tapu-Kadastro ve Su Kaynaklar› konular›nda, alan›nda  uzman ve yetkili
kiflilerin kat›ld›¤› “Teknik Oturumlar” bölümünde, 42' si poster olmak üzere toplam 164 bilim-
sel bildiri sunulmufltur.  CBS 2007 Kongresi, çal›flma alanlar›nda Co¤rafi Bilgi Sistemlerini ve
Teknolojilerini kullanmaya gereksinim  duyan farkl› meslek disiplinlerinden; mühendis, mimar,
flehir ve bölge planc›s›, bilim insanlar› ve uzmanlar›n temsil etti¤i; kamu kurum ve kurulufllar›,
merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, e¤itim birimleri, ö¤renciler, meslek kurulufllar›, demok-
ratik kitle örgütleri ve özel sektör kurulufllar›ndan toplam 705 delege, 240 ö¤renci ve 250 gü-
nü birlik kat›l›mc› olmak üzere toplam 1195 kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; HKMO Sivas Temsilcili¤i, Sivas Valili¤i, Sivas Belediye-
si, Sivas Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n katk›lar›yla 19 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen “Kent Bil-
gi Sistemleri” konulu Paneli;  HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile Selçuk Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü'nce  24-26 Ekim 2007 tarihlerinde  ortaklafla dü-
zenlenen 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunu; ODTÜ, Türkiye Ulusal Jeodezi Ko-
misyonu, TUB‹TAK ve HKMO Ankara fiubemizin düzenleyici oldu¤u "‹yonosfer ve Troposfer
Gözlenmesi ve Modellenmesi" konulu çal›fltay›; Adana fiubemizce "Co¤rafi Bilgi Sistemleri Gü-
nü" etkinlikleri çerçevesinde 16 Kas›m 2007 tarihinde düzenlenen "Kent Bilgi Sistemleri" konu-
lu paneli bulabilirsiniz. 
Avrupa Haritac›lar Grubu (European Group of Surveyors - EGOS) toplant›s› Odam›z›n ev sa-
hipli¤inde 23-24 Kas›m günlerinde ‹stanbul'da yap›ld›. EGOS 1989 y›l›nda oluflturulmufl ulus-
lararas› bir haritac›lar grubudur. Odam›z EGOS'a 2001 y›l›nda kat›lm›flt›r.  Almanya, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney K›br›s, Macaristan, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹talya, ‹s-
panya, ‹talya, Malta, Türkiye, Yunanistan, bir ya da birkaç meslek odas› düzeyinde temsil edil-
mektedir. EGOS toplant›s›yla ilgili geliflmeleri bu say›m›zda sizlere ulaflt›r›yoruz.
HKMO'dan Haberler bölümünde, TMMOB ad›na Peyzaj Mimarlar› Odas› taraf›ndan 17-18-
19 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Dönüflüm Sempozyumunu; KESK,
TMMOB ve TTB'nin ça¤r›s›, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin
kat›l›m›yla 3 Kas›m 2007'de Ankara'da düzenlenen “Özgür, Demokratik, Eflitlikçi bir Türkiye”
mitingine iliflkin haberleri; TMMOB taraf›ndan 13- 14 Kas›m 2007 tarihinde Ankara'da düzen-
lenen "Türkiye'de Özellefltirme Gerçe¤i” Sempozyumunu;  TKGM'ce 20-25 Kas›m 2007 tarih-
leri aras›nda Antalya'da  düzenlenen “Yurt D›fl› Kurumlarla ‹liflkiler” Sempozyumunu, GAP Böl-
ge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n yürütücülü¤ünde Mardin Ö¤retmenevi Konferans Salo-
nu'nda 27-28 Kas›m 2007 tarihlerinde gerçeklefltirilen "GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik
E¤itim Semineri" haberlerini sizlerle paylafl›yoruz.
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itim tarihlerini ve e¤itimlere iliflkin haberleri, Çevre ve Orman Baka-
n› Say›n Veysel ERO⁄LU'na  Oda Yönetim Kurulunca yap›lan ziyareti, Ankara fiubemizde ger-
çeklefltirilen CBS Günü Kutlamas›n›, 07    Aral›k   2007    tarihinde TKGM'ye   yap›lan ziya-
reti,11 Aral›k 2007 tarihinde ‹TÜ, YTÜ ve Odam›z taraf›ndan ‹stanbul'da gerçeklefltirilen “Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤inde Vizyon Misyon ve Dönüflümler” çal›fltay›n›,14-15 Ara-
l›k 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresini  ve 5-7 Aral›k 2007
tarihlerinde  Ankara'da düzenlenen TMMOB Afet Sempozyumunu HKMO'dan K›sa K›sa bölü-
münde sizlerle paylafl›yoruz.
‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i, Türk Telekom'daki grev, CBS günü, Lice,fi›rnak ve Da¤l›ca'da mey-
dana gelen sald›r›lar, Erdal ‹nönü'nün vefat› ile ilgili bas›n aç›klamalar›n›  HKMO'dan Bas›na
ve Kamuoyuna bölümünde bulabilirsiniz. Bu bölümde ayr›ca HKMO flubelerinin  ve merkeze
ba¤l› temsilciliklerin genel kurul tarihlerini duyuruyoruz.
TMMOB çal›flmalar›n› TMMOB Güncesi bölümünden, Odam›z›n kamu kurum ve kurulufllar›yla
olan yaz›flmalar›n› Yaz›flmalar bölümünden takip edebilirsiniz
fiubemizin etkinliklerini ve çal›flmalar›n› fiubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Aram›zdan Ayr›-
lanlar, Evlenenler ve Atananlar bölümleri bu say›m›zda yine sizlere ulafl›yor. Üyelerimizden ge-
len fliirleri, Yay›n Kurulunca haz›rlanan bulmacay›  ve bir önceki say›m›zda bafllad›¤›m›z briç
dosyas›n›  bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde sizlerle paylafl›yoruz.
Görüfl, öneri ve katk›lar›n›z› bekledi¤imizi özellikle belirtmek istiyoruz.  Bayram›n›z› ve yeni
y›l›n›z› kutluyor, mutlu yar›nlar diliyoruz.. Dostça ve sevgiyle kal›n. Sevgilerimizle.

Yay›n Kurulu

‹Ç‹NDEK‹LER
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MERHABA

Merhaba...

Sevgili meslektafllar›m›z, de¤erli dostlar, de¤erli arkadafllar
2007 y›l›n›n son günlerinde bültenimizin Aral›k say›s› ile
sizlerle birlikte olman›n mutlulu¤u ve güzelli¤ini yafl›yoruz.
Bizler “eme¤in en yüce de¤er “ oldu¤unu her platformda her
alanda ve her yerde dile getirerek eme¤e sayg› duyulmas›n›n
bir insanl›k olgusu oldu¤unu ifade ediyoruz. 

Odam›z kurulufl y›l› olan 1954 y›l›ndan buyana çal›flmalar›n›
üyelerinden ald›¤› güçle, temsilciliklerimiz ve flubelerimizin
yo¤un u¤rafllar› ile sürdürmektedir. fiube yönetim kurullar›m›z
Ocak 2006 da ald›klar› görevlerini iki y›ld›r baflar›l› bir
flekilde yürütmektedirler. fiube ve temsilciliklerimizce, özellikle
Co¤rafi/Kent Bilgi Sistemleri konusunda düzenlenen panel ve
seminerler, Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i davalar›nda bilirkifli
olarak görev yapacaklar›n e¤itimine iliflkin meslek içi
e¤itimler, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤i seminerleri, Kadastro ve Mülkiyet konusunda
Forum’lar, mesle¤imizin geliflimi ve uygulama alanlar›na
yönelik çal›flmalar, aç›l›mlar, kurum ve kurulufl ziyaretleri,
Ö¤renci etkinlikleri ile birlikte sosyal, kültürel ve toplumsal
alanda onlarca etkinlik iki y›ld›r ülkemiz co¤rafyas›n›n dört bir
yan›nda hayata geçirilmektedir. fiube yönetim kurullar›m›z›n
dönem çal›flmalar› Ocak 2008 de tamamlanacak olup,
Genel Kurullar›n› Ocak ay› içerisinde yapacaklar. ‹ki y›ld›r
içtenlikle ve yo¤un emek vererek ve her türlü özveride
bulunarak Oda çal›flmalar›na büyük katk› ve destek olan tüm
arkadafllar›m›za teflekkür ediyoruz. Onurlu ve bir o kadar da
sorumluluk içeren bu görevlerde verdikleri emeklerine sonsuz
sayg›m›z› ifade ediyoruz.

Bilim ve teknolojinin h›zla geliflti¤i ve egemenlik kurdu¤u
yüzy›l›m›zda, biz mühendisler; düflünen, tasarlayan,
sorgulayan ve üreten beyinler olarak, bilimi ve teknolojik
ilerlemeyi, toplumsal yarara dönüfltürerek oda¤›nda insan
olan, eme¤e sayg›l›, sömürüsüz ve insanl›k onuruna yarafl›r
ça¤dafl bir yaflam›n yarat›lmas› için tarihsel sorumlulu¤umuzla
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Di¤er yandan ise bar›fl›,
özgürlü¤ü ve kardeflli¤i yok ederek toplumun kin, nefret ve
çat›flma ortam›na sürüklenmesinde, fliddet ve bask›
politikalar›n›n hayat bulmas›nda, açl›k ve yoksullu¤un hakim
k›l›nmas›nda kimler saf tutuyorsa onlara karfl› taraf
oldu¤umuzu da belirtiyoruz. Bu ülkenin ayd›nl›k yüzleri
olarak, nerede bir ötekilefltirme varsa karfl›s›na dikilip bir
arada yaflam› savunman›n nerede etnik ve mezhepsel
kimliklerden dolay› duvar örülüyorsa, duvarlar› y›k›p kardefllik
elini uzatman›n gereklili¤ine inan›yoruz.  

Dünyada son çeyrek yüzy›ld›r yaflananlar›n yeni bir
dönüflümü, yeniden yap›lanmay› hedefleyen emperyalizm ve
küresel kapitalizm programati¤inin hayata geçirilmesi süreci
oldu¤unu biliyoruz. Ve gelinen noktada bu hedef
do¤rultusunda, yeni dünya düzeni ad› alt›nda oldukça
mesafe al›nd›¤›n› görüyoruz. Program›n sahipleri özetle
petrol, silah, uzay teknolojileri, finans kapital ve medya
tröstleri iç çeliflkilerine ra¤men program› uygulama konusunda
tam bir mutabakat içinde olduklar›n› zaten gizlememekteler.
Yard›mc› aktörler ise bu konuda üzerlerine düflenleri ya
gönüllü olarak ya da lokal ç›karlar›n› sürdürme u¤runa
yapmaktad›rlar. Mevcut programda bir s›çrama noktas› 11
Eylül 2001 tarihiyle gerçekleflmifltir. Altyap›s› zaten haz›r olan
bu s›çrama eylemiyle hegemonya yeni bir ivme ve yön
kazanm›flt›r. Program›n lokomotifi ise ABD'dir. ABD
Emperyalizmi hegemonyas›n› siyasi, iktisadi, kültürel ve
askeri olmak üzere hemen hemen  her alanda sürdürmektedir. 

ABD emperyalizmi hegemonik gücün zay›flad›¤› noktalarda,
siyasi ve iktisadi bask›lar›n yetmedi¤i yerde silaha
baflvurmaktan kaç›nmamaktad›r. Üstelik bunu dünyan›n gözü
önünde ve aç›kça yalanlar söyleyerek gerçeklefltirmektedir.
Di¤er yandan küresel oligarfli stratejik hedeflerine ulaflabilmek
için hegemonyas›n› sa¤lad›¤› iktisadi ve siyasi alanda h›z
kesmeden geliflmeye devam ediyor. Finans aya¤›; Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararas› Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankas› (DB), Askeri aya¤›; NATO, sosyal aya¤› ise; yard›m
kurumlar› ve fonlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu kurum ve
kurulufllar arac›l›¤›yla ülkelerin d›fla ba¤›ml›l›klar› pekifltiriliyor
ve ülkeler borçland›rmayla teslim al›n›yor.  Ekonomik
teslimiyet siyasi mahkumiyeti beraberinde getiriyor. Özellikle
borç çevrimini sa¤lamak ve istikrar ad› alt›nda serbestleflme
ve özellefltirme olmazsa olmaz olarak flart kofluluyor.

ABD emperyalizmi dünyan›n di¤er emperyalist güçlerini de
yede¤ine alarak tek kutuplu yap›lanmas›n› hayata geçirme
çabas› içerisinde uygulad›¤› siyasi, ekonomik, teknolojik ve
askeri hegemonyas› sonuçlar›n›n yak›n co¤rafyam›zda Irak'ta
aç›k iflgal, Suriye ve ‹ran'da iflgal tehdidi ve ‹flgal alt›ndaki
Filistin'de ambargo ile ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bütün
bunlar olup biterken ABD ekonomisi de daha fazla girdiye
ihtiyaç duyuyor. Ve bugünkü büyük ulusal ekonomiler
aras›ndaki iliflkiler sistemi kapitalist sistemin istikrar› ve
büyümesi için dünyadaki birikimlerin ço¤unun ABD'ye
akmas›n› gerektiriyor. Ortado¤u iflgalleri, emperyalist gücün
bu düzeni kurmak niyetiyle devreye konuldu¤unu aç›kça
göstermektedir. Böyle bir emperyalizm hedefi sadece enerji
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kaynaklar› üzerindeki hakimiyeti de¤il
ayn› zamanda uluslararas› finans
kapital, geliflen teknoloji, medya ve
ticari yap›n›n ABD'nin ihtiyaç duydu¤u
flekilde biçimlendirilmesini de
gerektirmektedir. Uygulanan
programda yak›n gelecekte en ufak bir
sapmaya tahammül edilmemektedir ve
bu süreç kaç›n›lmaz olarak büyük
çat›flmalara ve dünya krizine neden
olabilecektir. 

Emperyalizmin kurumlar› olan IMF ve
Dünya Bankas›, özellikle 1980’ lerden
sonra geliflmekte olan bir çok ülkede
kendi tasarlad›¤› ekonomik politikalar›n›
dayatarak uygulatma ortam› yaratm›flt›r.
Uygulat›lan bu politikalar›n özünde
liberalleflme, özellefltirme, para ve
maliye politikalar›nda kontrol gücünün
uluslar üstü kurumlara devredilmesi,
devletin ekonomideki kalk›nmac›
rolünün tasfiye edilmesi gerçe¤i
yatmaktad›r. Geliflmekte olan ülkeler
için kalk›nma söyleminin ve
uygulamalar›n›n yerini küresel pazara
uyum ideali alm›fl gözükmektedir.
Dolay›s›yla ulusal kalk›nma planlamas›
da bu süreçte h›zla itibar kaybetmekte
ve dönüflüm yaflamaktad›r. 

Bütün bu geliflmeler olup biterken girdik-
giriyoruz, alacaklar-almayacaklar
tart›flmalar› içinde oldu¤umuz Avrupa
Birli¤i'ne iliflkin de¤erlendirmemizi de
bütüncül olarak yapmak durumunday›z.
ABD'nin truva at› ‹ngiltere'ye flimdi de
Sarkozy'nin Fransa's›n›n eklenmesi
geliflmelerin daha iyi okunmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Türkiye'de 12 Eylül
öncesindeki 24 Ocak kararlar› ile
bafllayan yeni-liberal de¤iflim süreci,
arada belirli duraksamalar olmakla
birlikte, özellikle son on y›l içerisinde
büyük bir h›zla uygulamaya konularak,
küresel emperyalist sistemin yeni
düzenine uyumunda önemli bir mesafe
alm›flt›r. Küresel emperyalist sisteme
eklemlenme do¤rultusundaki politika,
egemen yap› içerisindeki kimi farkl›
e¤ilimler var olmakla birlikte, hakim
politika haline gelmifl görünmektedir. 

Ülkemizde 25 y›ld›r iktidarda daima flu
yada bu oranlarda yer bulan iki unsur
olmufltur; milliyetçi ve muhafazakar
unsurlar. Yeni-liberalizm ile yeni
muhafazakarl›k aras›nda gidip gelen ya
da her ikisini 'libero-muhafazakarl›k'
tan›mlamas› içinde yedirme niyetiyle
iktidara gelen siyasal yap›lar,
uygulamaya koyduklar› programlar› ile
tüm kurum ve kurullar›yla iflleyen piyasa
ekonomisinden yana olduklar›n›
göstermifllerdir. Devletin ekonomik
ifllevinin ise "düzenleyici ve denetleyici"
olmaktan öte geçmeyece¤ini taahhüt
etmifllerdir. Tam da Küresel kapitalizmin
program›na denk düflen bu programlar
gere¤i, özellefltirmelere h›z verilmifl
piyasalaflman›n tüm gereklerini yerine
getirecek yasalar ç›kart›lm›fl,
Anayasa'da bile de¤iflikli¤e gidilerek
özellefltirme kavram›n› devletlefltirmenin
yan›na oturtmufllard›r. Devletin sosyal
yönü tasfiye edilerek, kamu hizmetleri
paral› hale getirilmifl ve yurttafl müflteri
konumuna sokulmufltur. Sosyal devletin
yerine "serbest piyasac› hay›rseverlik”
anlay›fl› yerlefltirilmifltir.

Özellefltirmelere iliflkin "rekabet ortam›
tesis edilecek, ucuzluk, kalite, fleffafl›k
ve verimlilik gerçeklefltirilecektir"
söylemleri ile halk kand›r›lm›flt›r. Ülkenin
iç dinamikleri, stratejik kurulufllar› tek tek
sat›larak elden ç›kar›lm›flt›r. Sermayenin
kabesi olarak dile getirilen rekabet
asl›nda sahte bir söylemden öte bir fley
de¤ildir. Sermaye do¤as› gere¤i
tekelleflmeden yanad›r ve rekabet
söylemini kaz›d›¤›n›zda alt›ndan
tekelleflme ç›kmaktad›r. Tekelleflmenin
oldu¤u yerde de ucuzluk ve fleffafl›ktan
zaten söz edilemez.  

Özellefltirmeler kapsam›nda sat›lan
onlarca kamu tesisi ve iflletme gelirine
ra¤men borç stokumuz son befl y›lda iki
üç kat artm›fl, d›fl ticaret aç›¤› ve cari
aç›k ise her y›l yükselen bir ivme ile
rekor seviyelerine yükselmifltir. Y›llard›r
uygulanan IMF programlar› sonucu
haz›rlanan bütçe sürekli “borç ödeme
bütçesi” fleklinde flekillenmekte ve kamu

yat›r›mlar› minimize edilmektedir. Bunun
sonucu olarak bir yandan iflsizlik
artmaya devam etmekte, tar›m ve
hayvanc›l›kta istihdam azalmakta, tüm
emekçiler, ücretli çal›flanlar her gün
daha da yoksullaflmakta iken di¤er
yandan da sosyal güvenlik alan›nda
yap›lmas› planlanan de¤ifliklikler ile
emeklilik olgusu yok edilmek
istenilmektedir. 

Ülkemiz gündemi her geçen gün daha
da a¤›rlaflarak yo¤un bir flekilde
geçmektedir. Ekonomik, iktisadi, siyasi,
sosyal ve kültürel alanlarda gündeme
getirilen yap›sal de¤ifliklikler yaflam
alanlar›m›z› do¤rudan etkilemektedir.
Baflta Anayasa olmak üzere birçok
alanda ve meslek alan›m›zla ilgili
alanlarda gündeme gelen yada
gelecek olan tüm düzenlemelerde
sürece müdahil olmak durumunday›z.
Herkese görev ve sorumluluklar
düflmektedir. Bu süreçte mühendis,
mimar, avukat, ö¤retmen, doktor,
memur, iflçi, emekçi, köylü, çiftçi,
ö¤renci, emekli vb. olmam›z fark
etmiyor. Yaflanan tüm geliflmeler,
s›k›nt›lar ve sorunlar hepimizi yani
toplumu ve halk› adres fark etmeden
her noktas›nda ilgilendirmektedir. Bu
nedenle bizler de bireysel
ç›karlar›m›zdan önce toplumun, halk›n
ve ülkenin ç›karlar›n› birlikte savunmak
durumunday›z

Unutmamak gerekir ki suya düflen
bo¤ulmaz, orada yaln›z kalan bo¤ulur.
Baflka bir dünya mümkün diyerek
güneflli güzel günlere yürürken “herkes
düfllerinin büyüklü¤ü kadar özgürdür”
inanc›n›n önemini gözden uzak
tutmamak gerekmektedir.

Sevgili arkadafllar, de¤erli dostlar

Bayram›n›z› içten sevgilerimizle kutlar;
bar›fl, dostluk, kardefllik, özgürlük ve
ayd›nl›k yar›nlar için iyi y›llar dileriz. 

Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›
Merkez Yönetim Kurulu 
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Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i
ad›na Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odam›zca düzenlenen
“TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Kongresi” 30 Ekim-02 Kas›m 2007
tarihleri aras›nda Trabzon Karadeniz
Teknik Üniversitesi Kongre
Merkezinde yap›ld›.

TMMOB CBS Kongresinin amac›n›n,
Co¤rafi Bilgi Sistemleri(CBS) ve
Teknolojilerinin insanl›k hizmetine
sunulmas›, bu teknolojinin yaflam›n
her alan›nda kullan›lmas› ile daha
yaflanabilir bir gelecek için tafl›d›¤›
önem, bilgi toplumu olma yolunda
toplumsal geliflim ve ülke

kalk›nmas›nda zorunlu bir altyap›
gereksinimi haline gelmesi, bu
teknolojiden en üst düzeyde
yararlanabilmek için ulusal düzeyde
CBS bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›n›n
hedeflendi¤i belirtilerek, dünyadaki
son geliflmeler ›fl›¤›nda, ülkemizde
co¤rafi bilgi ve teknolojilerini
kullanan ve CBS‘ye gereksinim
duyan tüm meslek disiplinlerindeki
kifli, kurum ve kurulufllar› bir araya
getirerek, baflta CBS‘nin en temel
bileflenleri olan veri, yaz›l›m,
donan›m, yöntem ve insan gücü
olmak üzere, CBS‘nin tüm yönleriyle
ülke düzeyinde ele al›narak
tart›fl›lmas› oldu¤u belirtildi. 

CBS‘2007 Kongresine, çal›flma
alanlar›nda Co¤rafi Bilgi Sistemleri
ve Teknolojilerini kullanmaya
gereksinim duyan farkl› meslek
disiplinlerinden mühendis, mimar,
flehir ve bölge planc›s›, bilim
insanlar› ve uzmanlar›n temsil etti¤i;



kamu kurum ve kurulufllar›, merkezi ve yerel yönetimler,
üniversiteler, e¤itim birimleri, ö¤renciler, meslek kurulufllar›,
demokratik kitle örgütleri ve özel sektör kurulufllar›ndan
toplam 705 delege, 240 ö¤renci ve 250 günü birlik
kat›l›mc› olmak üzere toplam 1195 kiflinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

CBS‘2007 Kongresi belirlenen temalara göre; Standartlar,
Afet Bilgi Sistemleri, Sa¤l›k CBS, Heyelan,
Jeodezi/Ölçme, Do¤al Kaynak Yönetimi, ‹nternet CBS,Yer
Seçimi/Adres, CBS Kavramlar›, Ormanc›l›k, Planlama,
Tar›m, Uzaktan Alg›lama, Ulafl›m, Arazi Yönetimi, Yer
Bilimleri, Çevre, Arazi Kullan›m›, Altyap›, Uygulamalar,
CBS Uygulamalar›, Kartografya, Yaz›l›m Gelifltirme,
Birlikte Çal›flabilirlik, Havza Yönetimi, Tapu-Kadastro ve
Su Kaynaklar› konular›nda alan›nda uzman ve yetkili
kiflilerin kat›ld›¤› “Teknik Oturumlar” bölümünde 42’ si
poster olmak üzere toplam 164 bilimsel bildiri sunulmufltur.

Kongrede  Türkiye ve dünyada e-devlet politikalar›n›n
tart›fl›ld›¤› “Ulusal Biliflim, CBS Ve E-Devlet Politikalar›”
paneli, Kent bilgi sistemleri kapsam›nda belediye
uygulamalar›n›n tart›fl›ld›¤› “Kent Bilgi Sistemleri” paneli,
sektörel bazda biliflim, iletiflim a¤lar› ve demokrasi ile aç›k
kaynak kodlu sistemlerin tart›fl›ld›¤›  “‹letiflim Ve Bilgi
Sistemleri” paneli, Üniversitelerde ve özel sektörde CBS
e¤itimleri ve bu kapsamda akreditasyon çal›flmalar›n›n
tart›fl›ld›¤› “Türkiye‘de CBS E¤itim-Ö¤retimi” paneli olmak
üzere toplam dört panel oturumu gerçeklefltirildi.

CBS‘2007 Kongresinde e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda;
ilkokul 5 ve 6. s›n›f ö¤rencilerine, Co¤rafi Bilgi Sistem ve
Teknolojileri hakk›nda bilgilendirme e¤itimleri verilerek
firma tan›t›m standlar› gezdirildi. Türkiye ve KKTC’ de ki il
ve ilçe belediyelerinden kat›lan 49 temsilciye  Kent Bilgi
Sistemleri ile ilgili e¤itim verilerek, bu e¤itimleri baflar› ile
bitirenlere sertifikalar› da¤›t›ld›.. 

Kongrenin aç›fll›nda; Kongre Yürütme Kurulu baflkan› Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU, Düzenleme Kurulu Baflkan›
Prof Dr. Ahmet AKSOY, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M.
Zeki ADLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ‹brahim
ÖZEN, Trabzon Belediye Baflkan› Volkan CANAL‹O⁄LU
ve Trabzon Valisi Nuri OKUTAN birer konuflma yapt›lar. 

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Kongre kapsam›nda yer
alan “Co¤rafi Bilgi Teknolojileri Fuar›” n›n aç›l›fl› yap›ld›.
Co¤rafi Bilgi Teknolojileri Fuar›‘nda; CBS sektörüyle iliflkili
biliflim teknolojilerini temsil eden ulusal/uluslar aras›
yaz›l›m ve donan›m firmalar›, CBS yaz›l›m› gelifltiren
firmalar, Uzaktan Alg›lama Sektörü, özel amaçl› uygulama
gelifltiren kurumlar ve Co¤rafi Bilgi Teknolojileri ile ilgili
çal›flan sektör temsilcileri teknolojik geliflmeleri ve ürünlerini
tan›tt›lar. Ayr›ca kongre kat›l›mc›lar› fuar kapsam›nda gün
boyunca e¤itim seminerleri ve firma özel sunumlar› ile
CBS dünyas›ndaki güncel geliflmeler hakk›nda bilgi sahibi
olma imkan› buldular.
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Aç›l›fl konuflmalar›nda özetle;
“..Ça¤›m›zda, “bilgi” nin güçlü bir
kaynak olarak alg›lanmakta oldu¤u
ve bilgi gerçe¤i, özellikle biliflim
dünyas›ndaki h›zl› geliflmelerle
birlikte, günümüzde çok daha önemli
bir hale gelerek ça¤dafl yaflam›n
vazgeçilmez bir parças› konumuna
geldi¤i, bu önemli kayna¤›n çok
daha etkin bir flekilde yönetilmesinin
art›k geliflen toplumlar›n temel
hedefleri aras›nda yer ald›¤›, güncel
ve do¤ru bilginin, baflta kurum,
kurulufl ve yöneticiler olmak üzere,
tüm bireylerin her türlü toplumsal
karar alma sürecini olumlu yönde
etkiledi¤i vurguland›. 

Yaflanan biliflim ça¤›nda, bilgi
teknolojisinin çok de¤iflik alanlarda
insanl›¤a hizmet etti¤i, bu alanlardan
birisinin de konum tabanl› bilgilerin
yönetimi oldu¤u, özellikle dünyam›z
üzerindeki her türlü yer ve konum
temelli bilgilerin yönetilmesinde
“harita” n›n bugüne kadar önemli bir
bilgi kayna¤› oldu¤u dile getirilen
aç›l›fl konuflmalar›nda “..haritalar,
ça¤lar boyunca insan ve mekân
aras›ndaki iletiflim ba¤›n› kuran bir
araç olarak yer gösterimi yan›nda,
her türlü planlama, mülkiyet, tar›m,
altyap›, risk yönetimi, turizm, sa¤l›k,
güvenlik gibi birçok mesleki alanda
etkin bir araç olarak kullan›lm›flt›r. Bu
önem sürekli bir flekilde artarak
devam etmifl ve biliflim dünyas›ndaki
teknolojik geliflmelerle bütünleflerek,

“Co¤rafi Bilgi Sistemleri” olgusu
olarak karfl›m›za ç›km›flt›r..” denildi.

Aç›l›fl konuflmalar›nda ayr›ca,
“paylafl›lmayan bilgi verimli de¤ildir”
ifadesi vurgulanarak, kongrenin,
ülkemizdeki farkl› meslek disiplinlerini
Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin do¤al
çat›s› alt›nda bir araya getiren genifl
bir öngörüye sahip bir etkinlik
oldu¤una dikkat çekildi. “Dünya” tek
ortak yaflam alan›m›z ve ortak
co¤rafyam›z ise, bu co¤rafya
üzerindeki verilerle üretilen bilgiler

eriflilebilir ve paylafl›labilir yani
“ortak” oldu¤u sürece de¤erli
olaca¤›na vurgu yap›larak kongre
slogan›m›z›n güçlü yar›nlar›m›z için
bütünleflme ça¤r›s› yaparak, “Ortak
Veri, Ortak Bilgi ve Ortak Dünya “
olarak belirlenmesinin ne kadar
anlaml› oldu¤u dile getirildi. Aç›l›fl
konuflmalar›nda böylesine büyük bir
kongrenin KTÜ de Trabzon da
yap›lmas›n›n oldukça anlaml› oldu¤u

ve bölgenin bu tür etkinliklere
özellikle son dönemde büyük bir
gereksinim duydu¤unun alt› çizildi. 

Bilimsel toplant› ve sunumlar›n›n yan›
s›ra verilen kokteylde, yöresel folklor
gösterisi ve Volkan KONAK‘›n konuk
sanatç› olarak sahne ald›¤›
Karadeniz Gecesinde tüm konuklar
rahat dinlenme ve güzel saatler
geçirme olana¤› buldular. Kongre
süresince belirli saatlerde flehrin tarihi
ve turistik mekanlar› olan; Ayasofya
Müzesi, Atatürk Köflkü, Boztepe,
Bak›rc›lar Çarfl›s›, Trabzon Müzesi
vb. tarihi ve turistik mekanlar›na gezi
turlar› düzenlendi. Etkinli¤in son günü
ise Sümela Manast›r› (Maçka) ve
Uzungöl (Çaykara) olarak paralel
sosyal içerikli gezi düzenlendi. 

Yürütme Kurulu Baflkan› Say›n Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU aç›l›fl
konuflmas›nda özetle... “Son
günlerde ülke bütünlü¤ümüzü ve
kardeflli¤imizi bozmay› hedef alan
hain terör sald›r›lar›n› fliddetle

k›nad›¤›m›z› belirterek, bu topraklar
u¤runa canlar›n› feda eden
flehitlerimizi rahmetle anar, ailelerine
ve tüm ülkeye baflsa¤l›¤› dileriz...

Bugün dünyada bütün toplum, örgüt
ve insanlar kadar, her bilimsel
disiplini de etkisi alt›na alan bir
devrim bize meydan okumaktad›r.
“Bilgi Ça¤›” olarak tan›mlanan bu
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Tahsin YOMRALIO⁄LU
Yürütme Kurulu Baflkan›

Ahmet AKSOY
Düzenleme Kurulu Baflkan›

M. Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

Volkan CANAL‹O⁄LU
Trabzon Belediye Baflkan›



süreçten en çok etkilenecek olan toplumlar, elbette bu f›rsat› kaç›ran ülkeler
olacakt›r. Unutmayal›m ki bilgi ça¤›n›n etkileri, teknik olmaktan ziyade, daha
çok toplumlar›n sosyal, kültürel ve ekonomik yaflamlar›nda görülecektir. Nitekim
bugün bilginin gücü aç›k bir biçimde de ortadad›r. Bilgiyi etkin kullanan
toplumlar›n çok daha h›zl› ve dinamik bir geliflme göstermeleri yan›nda, yine
bu toplum bireylerinin ça¤dafl hizmetlerden en üst düzeyde yararland›klar› bir
gerçektir.

Dünya‘da 2000‘li y›llara gelindi¤inde, insanl›k tarihinde ak›llara durgunluk
veren bir teknolojik geliflme, benzeri görülmemifl yeniliklerle toplumlar›n hayat›n›
etkilemifltir. Bu yeni geliflmelerin temelinde “bilgi-ifllem” yani “bilgi teknolojisi”
yat›yordu. Bu teknolojiye dayal› olarak flekillenmeye bafllayan bilgi toplumunun
itici güçleri, “bilgi” ve bilgiyi iflleyen “bilgisayarlar” olmufltur. Nas›l ki sanayi
toplumuna geçiflte motor ifllevini buharl› makineler üstlenmifl ise; bilgi toplumuna
geçiflte de bu görevi bilgisayarlar üstlenmifltir. Ve bugün, bilgisayar günlük
yaflam›n bir parças› haline gelmifltir. 

‹flte bugün, harita bilgilerinin bilgi teknolojisi ile tan›fl›p bütünleflmesi, “Co¤rafi
Bilgi Sistemleri” ad› alt›nda, yeni bir bilgi yönetim kavram› olarak karfl›m›za
ç›km›flt›r. “Yer” referansl› bilgileri toplayan, depolayan, iflleyen ve sunan
sistemler olarak adland›r›lan co¤rafi bilgi sistemleri, k›saca CBS, günümüzde
tüm insanl›¤›n hizmetinde olan güçlü bir teknolojik karar-destek arac›d›r.”
fleklinde yapt›.

Düzenleme Kurulu Baflkan› Say›n Prof. Dr. Ahmet AKSOY aç›l›fl konuflmas›nda
özetle;  “…Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin, mekansal bilgilerle ilintili her türlü
bilgilenmede, tasar›mda, projelendirmede, uygulamada, arflivde ve bilgi
iletifliminde, harita ve kadastro faaliyet ve hizmetlerinde, çevre sorunlar›nda,
belediye teknik hizmetlerinde, flehir ve k›rsal alan planlamas›nda, ikmal ve
telekomünikasyon hizmetlerinde, tafl›ma, trafik ve lojistik, güzergah  ve araç
navigasyon hizmetlerinde, yay›n a¤lar› planlamas›nda, finanslama
hizmetlerinde (bankalar, sigorta flirketler), kiralamada ve  bina yönetiminde,
endüstri uygulamalar›nda, toprak bilgi sistemi olarak, inflaat bilgi sistemi olarak,
jeoloji çal›flmalar›nda ve prospeksiyonda, jeofizik çal›flmalar›nda, tar›m ve
orman, ekonomisinde, kriminal olaylarda, depren ve su taflk›n› gibi do¤al
afetlerde, t›bta, biyolojide, araflt›rma çal›flmalar›nda ve benzer di¤er alanlarda
önemi ve ifllevi oldu¤u belirtilmektedir.

Bu alanlar›n büyük bir bölümü TMMOB’yi oluflturan Odalar›n faaliyet
alanlar›na girer. Bu bak›mdan bu birli¤in konuya ilgi göstermesi do¤al olmakla
birlikte duyarl› ve  anlaml›d›r. Övgüye de¤erdir. Kendilerine flahs›m ve etkinlik
düzenleme kurulu ad›na teflekkür ve flükranlar›m› sunuyorum.

Mekansal bilgilere dayanan bilgi sistemlerinin genelde kabul gören fonksiyonel
ifllevleri gerçeklefltirilebilmeleri için;

• Daha önce  belirtildi¤i gibi, ülke (hatta ülkeler) genelinde bir birim koordinat
sistemine dayand›r›lmal›d›r, Sistemlere al›nacak bilgilerin belli norm ve
standartlarda ve ayn› adresleme sisteminde olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu bilgiler
toplumsal ve teknik ça¤dafl istek ve gereksinmelere çok yönlü karfl›l›k verecek
özellikte oluflturulmufl olmal›d›r, do¤ru ve güvenilir olmal›d›r, güncel tutulmal›d›r,
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bunlara kolayca ulafl›lmas›n› ve gelifltirilmesini sa¤layacak bir sistem yap›s›nda
olmalar› gerekmektedir. 

• Ortak temel bilgilerin bir kamu kurumunca oluflturulup güncellenmesi,
• Bu bilgilerin yetkili di¤er ilgi gruplar›n›n kullan›m›na sunulmas›,
• Sistemin oluflturulmas›na özel veri sa¤layan kurum ve kurulufllar aras›nda veri
de¤ifliminin, bir birim arazi bilgi sisteminin gerektirdi¤i biçimde sa¤lanmas› ve 
• Bunun için politik temel kararlar›n al›nm›fl olmas› zorunlu görülmektedir.”
fleklinde yapt›.

Aç›l›fl konuflmas›na Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN özetle; “..Son günlerde Güneydo¤u bölgemizde gündeme
gelen hain sald›r›lar› k›nad›¤›m›z› belirtmek istiyorum. Terör ve fliddetin çözüm
olmad›¤›n› bir kez daha ifade ediyoruz. ABD, Büyük Ortado¤u Projesi
kapsam›nda ülkeleri iflgal ederek do¤al kaynaklar›na el koymakta,
sömürmekte ve yönetmek için her yola baflvurmaktad›r. Bu co¤rafyada terör her
yerde ölüm, fliddet, göz yafl› ve korku yaratmaktad›r. Emperyalist güçler dün
oldu¤u gibi bugünde “böl, parçala ve rahatça yönet” politikas›n› hayata
geçirmektedir. Yarat›lmaya çal›fl›lan kin, nefret, ›rkç›l›k ve flovenizmle, toplumu
birbirine düflman etmek ve fliddet uygulamalar›n› meflrulaflt›rmak kardeflli¤i,
demokrasiyi, huzur ve bar›fl içinde birlikte yaflamay› ç›kmaza sürüklemektedir.
Emperyalizm, bölgemiz üzerine yazd›¤› senaryolar›n› yerli iflbirlikçileri ve
tafleronlar›yla hayata geçirmeye çal›flmaktad›r. Bu süreçte sa¤duyu ve ortak
ak›lla hareket etmeliyiz. 

Odam›z, kurulufl y›l› olan 1954’ten buyana, ülkeyi, dünyay› ve yaflam›
tan›yan, alg›layan, anlayan, sorgulayan, bilimin ›fl›¤›nda ve ortak ak›lla mesleki
alanlar›m›zdan hareketle politikalar oluflturarak ve gelifltirerek yaflama sunan bir
anlay›fl içerisindedir. Odam›z, mühendisli¤i, mimarl›¤›, bilimi ve tekni¤i kamu
ve toplum yarar›na ve ülkenin sanayisinde, tar›m›nda, sanat ve kültürünün
geliflmesinde etkin olarak kullan›lmas› gereklili¤ini ifade etmektedir. Bilimin ve
tekni¤in geliflmesi, özgürleflmesi, paylafl›m› ve insanl›k yarar›na kullan›lmas›
temel ilkelerimiz aras›nda yer almaktad›r. 

Ça¤›m›zda bilgi h›zla yer de¤ifltirmektedir. Kullan›c›lar›n, kiflilerin, kurum ve
kurulufllar›n buna eriflimi, olanak ve araçlar› da her geçen gün daha da
artmaktad›r. Co¤rafi Bilgi Sistemleri; veri ya da bilginin “etkin” bir biçimde
yönetilmesi için tasarlanm›fl, bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin veri yönetimi,
“do¤ruluk” dahil istenen kalite özelliklerindeki “ç›kt› ürün”ün, “h›zl›” ve
“ekonomik” bir biçimde elde edilmesi olarak alg›lanabilir. Bütün bilgilerin %80
ininin mekan/konum bilgisi içerdi¤i, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur.
Bu nedenledir ki CBS leri bugün, afet yönetiminden tar›ma, ormanc›l›ktan
arkeolojiye, çevresel kaynaklar›n yönetiminden turizme, k›rsal ve kentsel
geliflime kadar çok genifl bir yelpazede kullan›lmaktad›r. 

Kurumsal anlamda CBS iflletmede temel sorun, “istenen kalite özelliklerindeki”
verinin, h›zl› ve ekonomik olarak sistemde “entegre edilmesi” dir. Birden çok
kurum ya da taraf›n birbirlerinin veri ve yaz›l›mlar›n› kullanarak
çözüm/ürün/hizmet ürettikleri bir “birlikte ifllerlik altyap›s›”, Konumsal Veri
Altyap›s› ile olanakl›d›r. 
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Terör ve fliddetin çözüm
olmad›¤›n› bir kez daha ifade
ediyoruz. ABD, Büyük Ortado¤u
Projesi kapsam›nda ülkeleri iflgal
ederek do¤al kaynaklar›na el
koymakta, sömürmekte ve
yönetmek için her yola
baflvurmaktad›r. Bu co¤rafyada
terör her yerde ölüm, fliddet, göz
yafl› ve korku yaratmaktad›r.
Emperyalist güçler dün oldu¤u gibi
bugünde “böl, parçala ve rahatça
yönet” politikas›n› hayata
geçirmektedir.

Ali Fahri ÖZTEN
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Baflkan›



CBS endüstrisi alan›nda en kritik konunun, kurum ya da
taraflar›n “birlikte çal›flabilirli¤i” ve onun gere¤i olan
Konumsal Veri Altyap›lar› oldu¤unu söylemek yanl›fl
olmayacakt›r. Kalk›nma plan›nda vurgulanan bu
hususlarda siyasi otorite deste¤i mutlaka yaflama
geçmelidir. 

3402 say›l› kadastro kanununda Mekansal Bilgi
Sistemlerinin altyap›s›n› oluflturma görevi Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü (TKGM)’ne verilmifltir. Bilgi Toplumu
Stratejisi ve eki Eylem Plan›, 2006-2010 döneminde
ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda izlemesi gereken
politikalar konusunda Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri
(TUCBS)nde sorumlu kuruluflu olarak ta TKGM
görevlendirilmifltir. Bu görevler TKGM’ye verilen önemli
görevlerdir. Ancak verilen görevlerle birlikte teknik altyap›
ve donan›m ile TKGM’nin mutlaka güçlendirilmesi
gerekmektedir. Sadece görev vermek yeterli de¤ildir.
TKGM 1924 y›l›ndan buyana yürüttü¤ü kadastro
çal›flmalar›n›, CBS/Kent Bilgi Sistemlerinin uygulanabilmesi
için a¤›rl›kl› bir bölümünü, 2/3 sini yenilemek
durumundad›r. Kurumun bu yönde yapt›¤› çal›flmalara
gerekli katk› ve deste¤inin verilmesinin gereklili¤ine
inan›yoruz. 

Ülkemizde, geçen dönem TBMM de kabul edilen 5215

say›l› Belediye Kanunu ile 5216 say›l› Büyükflehir Belediye
Kanununda, belediyeler co¤rafi ve kent bilgi sistemlerini
kurmak konusunda görevlendirilmifltir. Yerel yönetimlerin bu
konuda gerekli çal›flmalar› yapabildiklerini söylemek
olanakl› de¤ildir. Baflta yetiflmifl insan gücü ile birlikte
yaz›l›m ve donan›m konusunda çok büyük eksiklikler
vard›r. Özellikle baz› belediyelerimiz yaz›l›m ve donan›m
firmalar›nca Kent Bilgi Sistemlerini kuruyoruz diye
kand›r›lmaktad›r. Bu konuda yerel yönetimlere her türlü
destek ve katk›y› karfl›l›ks›z veriyoruz, vermeye devam
edece¤iz.

TMMOB ve bilefleni Odalar›m›z, demokratik bir meslek
kuruluflu olarak, bir kamu kuruluflu olarak anayasa ve
yasalarda yerini bulan görev ve sorumluluk içerisinde
çal›flmalar›n› her alanda sürdürmektedir.Ülkemizde ve
dünyada yaflan›lmakta olan sürece bakt›¤›m›zda, küresel
kapitalizmin ve emperyalizmin insanl›k suçu ifllemeye artan
bir ivme ile devam etti¤ini görüyoruz. Küreselleflme ad›

alt›nda, yeni dünya düzeni ad› alt›nda, küresel sermaye,
yaflam alanlar›m›z›n her noktas›na girerek tahakküm
kurmakta ve sömürüsünü devam ettirmektedir. 

Yeni liberal politikalar, uygulanan programlar ve
özellefltirmelerle; ülke topraklar›, sanayisi, madenleri,
tar›m› ve hayvanc›l›¤› yan›nda ekonomik ve finans
alan›nda da önemli s›k›nt›lar›n gündeme geldi¤ini ifade
etmeliyiz. Bu geliflmelerin meslek alanlar›m›za olumsuz
yans›malar› da kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bugün mühendis ve
mimarlar ve flehir planc›lar›n›n yaklafl›k yüzde 75‘i
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ücret almaktad›r. % 25 ise
iflsizdir.

300 bin üyesi bulunan TMMOB ve bilefleni odalar›m›z›n,
bu ülkenin mühendis, mimar ve flehir planc›lar›, toplumun
ve ülkenin kalk›nmas›nda yarar› olmayaca¤› aç›k olan her
türlü düzenlemeye ve yap›sal de¤iflikliklere yönelik, karfl›
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durufl sergilemeyi kamusal görev ve
sorumluluk olarak içsellefltirmifltir.
Mesleki alanlar›m›zla iliflkili tüm yasal
düzenlemelerde konusunda uzman
olan odalar›m›zdan sürece kat›lmas›
demokrasi kültürünün bir gere¤idir. 

Gündemde olan anayasa haz›rl›¤›
çal›flmalar›nda da bu yaklafl›m
sergilenmelidir. Bizler biliyoruz ki
anayasalar bir nevi toplumsal
sözleflmelerdir ve bu nedenle
toplumun tüm kesimlerinin görüfl ve
düflüncelerinin anayasa yapma
sürecinde dikkate al›nmas› gerekir. 

Özgür, demokratik, siyasi, ekonomik,
iktisadi ve kültürel alanda tam
ba¤›ms›z bir Türkiye için, geliflmifl ve
ça¤dafl bir Türkiye için;
kurumlar›m›za ve kiflilere büyük
görevler düfltü¤ü aç›kt›r. CBS nin
hayata geçirilmesinde de baflta
bizler olmak üzere herkese; kurum,
kurulufl, yönetici, bilim insan› ve
siyasetçilere görev ve sorumluluklar
düfltü¤ünü bir kez daha ifade etmeyi
görev say›yoruz.” diyerek
konuflmas›n› tamamlad›.

TMMOB Baflkan› Say›n Mehmet
SO⁄ANCI konuflmas›nda....
“Y›llard›r ölümden, ac›dan ve
gözyafl›ndan baflka hiçbir fley
getirmeyen çat›flma, sald›r› ve
gerilimler son günlerde giderek
t›rmand›r›lmaktad›r. Bu sald›r›larda
yaflam›n› kaybedenlerin ac›s›n›
yüre¤imizde hissediyor ve ailelerine
baflsa¤l›¤› diliyoruz. Bölgede bar›fl,
Türkiye‘de bar›fl ve dünyada bar›fl›

savunan biz mühendis mimar ve flehir
planc›lar› silahlar›n konufltu¤u yerde
defalarca; bar›fl›n sesinin
duyulamayaca¤›n› dile getirdik. Bir
kez daha yineliyoruz ki; s›k›lan her
kurflun, at›lan her bomba, patlayan
her may›n ülkemizdeki bar›fl içinde
bir arada yaflama umuduna vurulan
bir darbedir. Her türlü çözüm için
öncelikle PKK koflulsuz silahlar›
b›rakmal›d›r. Siyasi iktidarca bir
arada kardeflçe yaflam› mümkün
k›lacak demokratik ad›mlar at›lmal›,
ülkemize bar›fl iklimi getirilmelidir.
TMMOB bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da bu konudaki
duyarl›l›¤›n› ve çabas›n› inatla
sürdürecektir. Evet, sevgili kat›l›mc›lar,
bütün Türkiye‘nin ac›lar›n›n dinmesini
dileyerek ve inad›na ve her zaman
yapt›¤›m›z bar›fl ve bir arada
kardeflçe yaflama ça¤r›m›z› burada
bir kez daha yineliyorum” sözleri ile
bafllad›.

Say›n SO⁄ANCI TMMOB CBS
2007 Kongresi ve içeri¤ine dair
“Co¤rafi Bilgi Sistemleri, sosyo-
ekonomik, politik ve kültürel

kaynaklar›n topyekûn yönetimi gibi
karmafl›k karar-destek analizlerinde
oynad›¤› rolle, tüm dünya ülkelerinde
etkin bir teknolojik araç olarak
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Günümüzde uydulardan al›nan
yüksek hassasiyete sahip konum
bilgileri, yine uydulardan al›nan
görüntülerle art›k çok daha h›zl› bir
flekilde birlefltirilip, veri toplama
süreçleri de oldukça kolaylaflm›flt›r.
Tüm bu h›zl› geliflmelerle birlikte
co¤rafi bilgiler art›k çok daha sa¤l›kl›
ve dinamik bir biçimde yönetilip,
paylafl›labilmektedir. 

CBS‘deki geliflmeler sadece
teknolojik de¤iflimlere ba¤l› olmay›p,
yap›sal anlamda da bütüncül bir
de¤iflimi zorunlu k›lmaktad›r. Bilhassa
toplumsal kalk›nma sürecinde do¤ru
politikalar›n üretilebilmesi, bireylerin
ça¤dafl ve kaliteli hizmet
beklentilerinin artmas› yan›nda,
internetle gelen yo¤un bilgi talepleri
de toplumlar› CBS için yeni düflünsel
ve yap›sal sistemler gelifltirmeye
zorlamaktad›r. Internet yollar›n›n
co¤rafi referansl› bilgilere aç›lmas›,
CBS‘ye olan talebi kat kat
art›rmaktad›r. 

Her türlü karar-destek faaliyetinin en
önemli arac› haline gelen CBS,
sadece teknik de¤il, yönetiflim,
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sosyal ve kültürel alanda da
birçok geliflmeyi yönlendirebilen
ça¤›m›z›n güçlü bir bilgi yönetim
bak›fl›d›r. Bu bak›fl›n birliktelik
anlay›fl› ile modellenmesi
gerekmektedir.” fleklinde
konulara de¤indi.

TMMOB CBS Kongresi
Sonuç Bildirgesi
Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i ad›na, Harita ve
Kadastro Mühendisleri
Odas›nca, 30 Ekim - 02 Kas›m
2007 tarihleri aras›nda Trabzon‘da Karadeniz Teknik
Üniversitesinde, Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi
düzenlenmifltir.
K›sa ad›yla, TMMOB CBS‘2007 Kongresi,
“paylafl›lmayan bilgi verimli de¤ildir” düflüncesiyle ve
bütünleflme ça¤r›s› yapan, “Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak
Dünya...” kongre temas›yla, ülkemizdeki farkl› meslek
disiplinlerini CBS‘nin do¤al çat›s› alt›nda bir araya
getirerek, baflta CBS‘nin en temel bileflenleri olan veri,
yaz›l›m, donan›m, yöntem ve insan kaynaklar› olmak
üzere, co¤rafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle ulusal ve
uluslar aras› düzeyde ele al›narak tart›fl›lm›flt›r. 
Toplumsal kalk›nma sürecinde, do¤ru politikalar›n
üretilmesine olan gereksinim yan›nda, bireylerin ça¤dafl ve
kaliteli hizmet beklentilerinin artmas›, internetle gelen
yo¤un bilgi talepleri, yöneticileri CBS için yeni ve köklü
yap›sal de¤iflimlere zorlamaktad›r. Özellikle iletiflim
a¤lar›n›n co¤rafi referansl› bilgilere aç›lmas›n›n, co¤rafi
bilgi sistemlerine olan talepleri daha da art›rd›¤›
görülmektedir. Her türlü karar destek faaliyetinin en önemli
arac› haline gelen CBS nin, sadece teknik
de¤il; yönetiflim, sosyal ve kültürel alanda
da birçok geliflmeyi yönlendirebilen
ça¤›m›z›n güçlü bir yönetim arac› oldu¤u
kabul edilmektedir.
CBS‘2007 Kongresi‘ne, çal›flma
alanlar›nda co¤rafi bilgi sistemlerine ilgi
duyan farkl› meslek disiplinlerinden
mühendis, mimar, flehir ve bölge planc›s›,
bilim insanlar› ve uzmanlar›n temsil etti¤i;
kamu kurum ve kurulufllar›, merkezi ve yerel
yönetimler, üniversiteler, e¤itim birimleri,
meslek kurulufllar›, sivil toplum temsilcileri ve
özel sektör kurulufllar›ndan kat›l›m
sa¤lanm›flt›r.

CBS‘2007 kongresine; 705
delege yan›nda, 240 ö¤renci,
250 ziyaretçi ile birlikte toplam
1195 kifli kat›lm›flt›r. 
Kongremizde, paralel oturumlar
fleklinde, toplam 33 teknik
oturumda 160 bilimsel bildiri
sunulmufltur. Yine kongrede 4
panel, “Co¤rafi Bilgi
Teknolojileri Fuar›”, “Kent Bilgi
Sistemi E¤itim Kursu” ve
ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik
özel CBS etkinlikleri

gerçeklefltirilmifltir. Sunulan bildiriler CBS‘nin teorisi,
teknolojisi ve uygulamalar›na yönelik genifl bir alana
yay›lm›flt›r. Bu bildiri ve ilgili panellerden afla¤›daki
sonuçlara ulafl›lm›flt›r: 

• Sanayi devrimi f›rsat›n› kaç›ran ülkemizin, bilgi toplumu
olma yönünde ayn› durumla karfl›laflmamas› için, ulusal
bilgi toplumu stratejisi oluflturmak ve co¤rafi bilgilerin
üretim, kullan›m ve paylafl›m›n› farkl› yasalar alt›nda
düzenlemek yerine “Co¤rafi Bilgi Yasas›” ad› alt›nda, efl-
güdümü ve sorumluluklar› tafl›yacak bir “Biliflim
Bakanl›¤›”n›n kurulmas› gerekmektedir. 

• Bugün ülkemizde e¤itimden, uygulamaya; tasar›mdan
yat›r›ma; veriden bilgiye kadar birçok alanda ülkemizde
bir “CBS KAOSU”nun yafland›¤›n› gözlenmektedir. Bilgi
toplumu olma ad›na, onun önemli bir bilefleni olan co¤rafi
bilgi sistemlerinin sahiplenilmesi gerekmektedir. “Ulusal
CBS Politikalar›”n›n gelifltirilmesi ve CBS‘nin
Kurumsallaflt›r›lmas› bir zorunluluk haline gelmifltir. Tüm bu
sorumluluklar›n salt bir kamu kurumuyla çözülmesi elbette
beklenemez. Ancak öz görevleri yan›nda, ça¤dafl yönetim

tarz›na uygun, yetki sahibi, Ar-Ge niteli¤ine
de sahip bir “Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Enstitüsü” ülkemiz için art›k bir ihtiyaçt›r. 

• Ülkemizde bafllat›lan Türkiye Ulusal
Co¤rafi Bilgi Sistemi oluflturulmas›
yönündeki giriflimler ile, yerel ve ulusal
düzeyde iletiflim a¤lar› üzerinden veri
paylaflabildi¤i ve her düzeyde kullan›c›n›n
kullanabildi¤i CBS altyap› hedeflerinin
öncelikle gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, ülkemizin konumsal veri
altyap›s›, birlikte ifllerlik anlam›nda ülke
düzeyindeki ilgili tüm sektörlerin iflbirli¤ini
sa¤layacak ve istemcilerin arad›klar› veri ve
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servislere eriflim olana¤› sunacak
dinamik biçimde olmal›d›r.

• Ülke baz›nda birçok konudaki
kay›t d›fl›l›¤›n kayda al›nmas›na
yönelik Adrese Dayal› Nüfus Kay›t
Sistemi oluflturma çabalar›n›n
gerçeklefltirilmesi noktas›nda CBS
olanaklar›ndan yararlan›lmas›
kaç›n›lmazd›r. 

• Veri üretim maliyetinin ve buna
ba¤l› sonuç ürününün do¤rulu¤u ve
güvenilirlili¤i aç›s›ndan, kullan›c›
potansiyeli de dikkate al›narak
verilerin konum ve yükseklik
do¤rulu¤unun yürürlükte olan “Büyük
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim” yönetmeli¤i kurallar›na uygun
olarak üretiminin sa¤lanmas›
gerekmektedir. 

• Türkiye için, uluslar aras› anlamda
co¤rafi veri standartlar›na uyumlu
konumsal veri taban› oluflturularak,

uluslar aras› düzeyde veri de¤ifliminin
gerçekleflebilmesi için ülkemizdeki
CBS veri yap›lanmas›n›n yine uluslar
aras› ortak dille uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir.

• CBS e¤itiminde dünyadaki
akreditasyon koflullar› da dikkate
al›narak, CBS e¤itiminin tüm e¤itim-
ö¤retim düzeylerinde disiplin alt›na
al›nmas› amac›yla, üniversitelerin
programlar› yeniden gözden
geçirmelidir. Bu ba¤lamda, kurumsal
bazda, CBS flubeleri
yayg›nlaflt›r›larak, CBS kullan›c›lar›na
yönelik hizmet içi kurslara önem
verilmeli ve Üniversitelerin kurum ve
kurulufllarla daha fazla iflbirli¤ine
girmeleri sa¤lanmal›d›r. 

• CBS‘nin ülkemizde alg›lamas› ve
uygulanmas›nda yaflanan karmaflan›n
giderilerek saydamlaflt›r›lmas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda; CBS
terminolojisindeki kavramlara yönelik
dil karmaflas› sona erdirilmeli,
CBS‘nin tüm bileflenleriyle birlikte
disiplinler aras› bir u¤rafl alan›
oldu¤u kabul edilmelidir.

• CBS‘nin art›k yaflant›m›zda
vazgeçilmez bir ça¤dafl arac›
oldu¤u vurgusunun, CBS kullan›c›lar›
d›fl›nda, seçilmifllere ve toplumun her

kesimine benimsetilmesine yönelik
etkinlikler yan›nda, yaz›l› ve görsel
medya olanaklar›ndan yararlan›lmas›
gerekmektedir.

• Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü‘nün mekansal veri
altyap›s›n›n oluflturulmas› yönündeki
yasal görevi ba¤lam›nda:
Sorumlulu¤unda üretilen güvenilir
arazi bilgilerinin ilgililere elektronik
ortamda daha etkin sunumu
sa¤lanmal›, TAKB‹S ve CORS gibi
projeler bir an önce hayat
geçirilmelidir. Ayr›ca yeni geliflmelere
ba¤l› olarak, Kadastro 2014 ve
Kadastro 2023 anlay›fl› ile Tapu- ve
kadastro Genel Müdürlü¤ü‘nün temel
hedefleri yeniden belirlenmeli ve
buna göre yeniden yap›lanmal›d›r. 
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Ali Fahri ÖZTEN
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Baflkan›



TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Sivas Temsilcili¤i, Sivas Valili¤i, Sivas
Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi
Odas›’n›n katk›lar›yla düzenlenen “Kent Bilgi
Sistemleri” konulu Panel 19 Ekim 2007
tarihinde Sivas Özel ‹dare Müdürlü¤ü Meclis
Salonun’da gerçeklefltirildi.

Oda Genel Baflkan›m›z  Ali Fahri ÖZTEN’in
Panel Yöneticisi olarak kat›ld›¤› Panele  ,
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yard›mc›s›
Nihat fiAH‹N, Harita Kadastro Mühendisleri
Odas› Co¤rafi Bilgi Sistemleri Komisyonu
Baflkan› Doç. Dr. Çetin CÖMERT ve Bursa
Su ve Kanalizasyon ‹daresi Eski Daire
Baflkan› Fikri HAfiAL panelist olarak
kat›ld›lar.

Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN’in
Paneli yönetirken yapt›¤› aç›klamalar› bir
bütünlük içerisinde veriyoruz :

Odam›z 1954 y›l›nda anayasan›n 135 inci
maddesi ve 6235 say›l› TMMOB kanunu ile
kurulmufltur. Kurulufl amac›; özetle
“…mühendis ve mimarlar›n ortak
gereksinimlerini karfl›lamak, mesleki
faaliyetleri kolaylaflt›rmak, meslek
mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk ile olan
iliflkilerde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak,

mesle¤in genel ç›karlar›na uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek
disiplinini ve ahlak›n›  korumak, kamunun ve ülkenin ç›karlar›n›n
korunmas›nda, tar›msal ve s›nai üretimin art›r›lmas›nda ülkenin sanatsal
ve teknik kalk›nmas›nda gerekli gördü¤ü giriflim ve etkinliklerde
bulunmak..” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Odalar›m›z anayasadan, yasadan
ve üyesinden ald›¤› güçle demokratik meslek kuruluflu olarak , dünyay›,
ülkeyi ve yaflam› tan›yan ve ona göre politikalar üreterek yaflama
geçiren bir anlay›fl içerisinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Odam›z; demokratik bir meslek kuruluflu olarak, bir kamu kuruluflu
olarak, dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan, anlayan ve ona göre
politikalar üreterek yaflama geçiren bir anlay›fl içerisindedir. Odam›z,
ülkemizde yaflan›lmakta olan sorunlar› ve s›k›nt›lar› bir bütün olarak ele
almakta ve de¤erlendirmektedir. Ülkemizde gündemde olan ekonomik,
sosyal, kültürel, toplumsal ve siyasal alandaki sorunlar›n iyi tahlil
edilmesi gerekti¤ini ve tüm geliflmeleri bir bütünün parçalar› olarak da
görmek durumunda oldu¤umuzu biliyoruz. 

Yaflad›¤›m›z yüzy›lda “bilgi” güçlü bir kaynak olarak alg›lanmaktad›r.
Bilgi teknolojileri ise çok de¤iflik alanlarda insanl›k yarar›na, insanl›¤›n
geliflimi için kullan›lmas› art›k ortak bir kabuldür. Bilgi teknolojilerini,
insanl›¤› yok etmenin, sömürü ve iflgalde araç olarak kullanman›n
bilime ve bilim gerçe¤ine ayk›r› durdu¤u tart›flmas›zd›r. Biz mühendis
ve mimarlar bilimi ve tekni¤i halk›n refah› ve ülkenin kalk›nmas›
yönünde kullanmada inançl› ve kararl› oldu¤umuzu ifade ediyoruz. 

Bilim ve teknolojide yaflan›lan h›zl› geliflim, meslek yaflam› boyunca
sürekli e¤itimi zorunlu k›lmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar›n sonucuna
göre; mezuniyet bilgisinin %5 ‘i her y›l eskimekte ve geçersiz hale
gelmektedir. De¤iflimin çok h›zl› oldu¤u teknik alanlarda bilgi

KENT B‹LG‹ S‹STEMLER‹
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yenilemesini sa¤lamak üzere baflta odalar›m›z olmak
üzere kurum ve kurulufllara da görev düfltü¤ü
bilinmektedir.

‹nsano¤lu yaflam› boyunca çevresiyle olan iliflkilerinde
öncelikle bulundu¤u mekân› tan›ma gereksinimi duymufltur.
Ça¤lar boyunca mekân ve insan aras›ndaki bu iletiflim
ba¤›n› kuran en önemli araç hep “harita” olmufltur.
Haritalar, geleneksel yer gösterimi yan›nda, planlama, risk
yönetimi, iletiflim, turizm, sa¤l›k, güvenlik, ulafl›m vb birçok
mesleki disiplinleri için önemli bir bileflen olmufltur. Bu
önem sürekli bir flekilde artarak günümüze kadar gelmifl ve
bugün harita olgusu co¤rafi bilgi teknolojisine ba¤l› olarak
çok daha etkin bir sektör haline dönüflmüfltür. 

Biliflim teknolojisinde h›zl› geliflmelere tan›kl›k eden
ça¤›m›zda, her türlü bilgiyi toplamak, ifllenebilir hale
getirmek ve bilgiyi toplum yarar›na paylaflmak en önemli
de¤erler olmufltur. Bu anlamda, tüm bilgilerin %70’ini
oluflturan mekansal  bilgilerinin, elektronik ortamda
yönetilmesinde etkin bir araç haline gelen Co¤rafi Bilgi
Sistemleri (CBS), bugünün ve gelece¤in en önemli bilgi
teknolojisi say›lmaktad›r. Üçüncü bin y›la girilen
günümüzde CBS teknolojisinin insanl›k hizmetine sunulmas›
ve bu teknolojinin yaflam›n her alan›nda kullan›lmas› daha
mutlu bir gelecek için büyük önem tafl›maktad›r. Özellikle
mikro düzeyden makro düzeye kadar gerekli her türlü
planlama sürecinde, do¤ru kararlara ulaflabilmek, co¤rafi
bilgilerin etkin analizini gerektirmektedir. Bugün art›k CBS
ile birlikte Harita ve  Kadastro Mühendisli¤inin
planlamadan turizme, tar›mdan çevreye, arkeolojiden
sa¤l›¤a ve enformasyona kadar her alana girdi¤i
görülmektedir. Nitekim co¤rafi bilgi, kamu yönetiminin
önemli bir bilefleni olarak sosyo-ekonomik politikalar için
de temel bir altyap› olup, vatandafl, kamu ve özel sektöre
sa¤lad›¤› somut yararlardan dolay› toplumsal önem arz
etmektedir. 

CBS olanaklar› ile, haritaland›r›lan her detay di¤er bir
deyiflle arazi nesneleri, art›k elektronik ortamda co¤rafi
veri olarak ifade edilmekte, ifllenmek ve paylafl›lmak üzere
veritabanlar›nda saklanmaktad›r. Farkl› kaynaklardan
gelen yo¤un konumsal nitelikli verilerin çevre ve arazi
yönetiminden ekonomik ve istatistiksel analizlere kadar
birçok alanda etkin kullan›m› olanakl› hale gelmifltir.
Dolay›s›yla CBS’nin önemli bir yönlendirici rolü de
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Panel Yöneticisi:
A.Fahri ÖZTEN - Harita ve Kadastro
Müh.Oda.Gnl.Bflk

Panelistler:
Nihat fiAH‹N - Tapu ve Kadastro Genel Müd.Yrd.

Doç.Dr.Çetin Cömert HKMO - Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Kom.Bflk.

Fikri HAfiAL - BUSK‹ ( Bursa ) Eski Daire Bflk.
HKMO Co¤rafi Bilgi Sistemleri Komisyon Üyesi

Odam›z; demokratik bir meslek kuruluflu
olarak, bir kamu kuruluflu olarak, dünyay›,
ülkeyi ve yaflam› tan›yan, anlayan ve ona
göre politikalar üreterek yaflama geçiren
bir anlay›fl içerisindedir. Odam›z,
ülkemizde yaflan›lmakta olan sorunlar› ve
s›k›nt›lar› bir bütün olarak ele almakta ve
de¤erlendirmektedir.

Mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n ülke
sorunlar›ndan ayr› olarak de¤erlendirmenin
do¤ru bir yaklafl›m olmad›¤›n› biliyoruz.
Ortak ak›lla ve bilimin ›fl›¤›nda
etkinliklerimizi sürdürmenin gereklili¤ine
inan›yoruz.



bulunmaktad›r. Bu nedenle, toplumsal
geliflim ve ülke kalk›nmas› için bir
altyap› gereksinimi haline gelen
co¤rafi bilgi teknolojisinden -bilgi
toplumu olma yolunda- en üst
düzeyde yararlanabilmek için tüm
bireylerin CBS konusunda
bilinçlendirilmesi büyük önem
tafl›maktad›r. 

Özellikle mesle¤imiz aç›s›ndan büyük
de¤er tafl›yan CBS; Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤i, 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 5215 say›l›
Belediye Kanunu, 5304 say›l›
Kanunla de¤iflik 3402 say›l›
Kadastro Kanunu’nda kendine yasal
zemin bularak, ülkemiz ve
mesle¤imiz aç›s›ndan art›k zorunlu
hale gelmifltir. Uzun y›llardan beri
yap›lan etkinliklerle birlikte Harita ve
Kadastro mesle¤inin önemli bir u¤rafl
alan› olarak CBS konusu sürekli
gündemimizde olmufltur. 

CBS etkinli¤in sürekli bir etkinlik
halini almas›n›n gerekli ve yararl›
olaca¤› düflüncesi ile  2007 y›l›
içerisinde sekreteryas› yine
Odam›zca yürütülen TMMOB
bünyesinde “CBS KONGRES‹”
gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.  

CBS teknolojisinin insanl›k hizmetine
sunulmas› ve bu teknolojinin yaflam›n
her alan›nda kullan›lmas› daha
yaflanabilir bir gelecek için büyük
önem tafl›maktad›r. Bilgi toplumu
olma yolunda, toplumsal geliflim ve
ülke kalk›nmas›nda zorunlu bir altyap›
gereksinimi haline gelen co¤rafi bilgi
teknolojisinden en üst düzeyde
yararlanabilmek için, ülke ölçe¤inde
CBS bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›
gerekmektedir.

Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin özel bir
alan› olan Kent Bilgi Sistemi;
belediyelerin kaynaklar›n› en iyi
flekilde de¤erlendirmelerine imkan
veren, sürekli ek gelir yaratan, daha
h›zl› hizmet imkan› sunan ve
vatandafllar›n yaflam kalitesini artt›ran
bir Co¤rafi Bilgi Sistemidir.

Kent Bilgi Sistemi; kentin tüm
haritalar›, mülkiyet bilgileri, imar
planlar›, altyap› bilgileri, bina, iflyeri,
konut envanterleri, yerel vergi
kay›tlar› gibi, yönetime destek olacak
bütün bilgileri içinde tutar. Tüm
belediyelerin iflleyiflinin bilgisayar
ortam›nda yap›lmas›n› temin
edece¤inden, aynen bir bankac›l›k
sistemi gibi, tüm birimler aras›nda
güçlü bir koordinasyon sa¤lar. 

Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin
gelirlerini y›l baz›nda en az % 20
artt›r›r. Bu art›fl›, vergi kaça¤›n›
ortadan kald›rarak, h›zl› imar plan›
yaparak, arsa üreterek, kamulaflt›rma
maliyetlerini en aza düflürerek sa¤lar. 

Kent Bilgi Sisteminin en önemli
özelliklerinden biri de e-belediyecilik
hizmeti verebilmesidir. Yani,
vatandafllar belediye ile ilgili tüm
ifllemlerini belediyeye gelmeden,
internet üzerinden ve/veya
telefonlar›n› kullanarak
gerçeklefltirebileceklerdir. Belediyenin
planlad›¤› projelerle ‹lgili görüfllerini
yönetimle paylaflabilecekler,
anketlere kat›labilecekler, öneri ve
flikayetlerini arac›s›z olarak do¤rudan
ilgili makamlara ‹letebileceklerdir.
K›saca, vatandafllar etkin biçimde
yönetime kat›labileceklerdir. 

Sonuç olarak, bu olanaklar,
vatandafllar›n yaflam kalitesini

yükseltecek, belediye gelirlerini ve
hizmet kalitesini artt›racakt›r.

Vergisel bilgilerin, beyanlar›n
haritalar üzerine ifllenmesi, 

Altyap› bilgilerinin sisteme aktar›lmas› 

ifllemleri gerçeklefltirilir. Bu ifllemler
sonucunda, tüm kent bilgileri
haritalara ifllenmifl olarak yönetimin
kullan›m›na sunulur. Kullan›m
s›ras›nda her belediyecilik ifllemi,
sürekli olarak haritalara ifllenir.

Yani, kentin tümü ofise tafl›nm›fl olur.
Bu sistem belediye ile birlikte yaflar.

Tüm yönetim kararlar›, yat›r›m
planlar› ve hizmetler bu güncel
bilgilere dayal› olarak h›zl› ve etkin
biçimde yürütülür.

Bu ba¤lamda da Co¤rafi Bilgi
Sistemlerinin yaflama geçirilmesi,
kurulmas› ve yaflat›lmas› süreci çok
önemlidir. Co¤rafi Bilgi sistemlerinin
ve dolay›s›yla Kent Bilgi Sistemlerinin
hayata geçirilmesi noktas›nda Harita
ve Kadastro Mühendisli¤i mesleki
sorumlulu¤umuz çerçevesinde
çal›flmalar›m›z kesintiye u¤ramadan
devam etmektedir. 

Bilimsel bilginin üretilmesi,
mühendislik e¤itiminde sosyal içerikli
e¤itim ve ö¤retimin yer almas›,
biliflim teknolojisi ve bilgi sistemleri ve
co¤rafi bilgi sistemleri bilincinin
yerlefltirilmesi, yayg›nlaflt›r›lmas› bu
etkinliklerimizle h›z kazanaca¤›
aç›kt›r. Bu süreçte herkese görev ve
sorumluluklar düflmektedir. 

Bu etkinli¤i düzenleyen ve
düzenlenmesinde katk›da bulunan
tüm arkadafllar›ma teflekkür ediyor ve
etkinli¤in baflar›l› geçmesini
diliyorum.
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Odam›zca, 2000 y›l›ndan buyana her y›l kas›m ay› içerisinde
düzenlenmekte olan CBS GÜNÜ etkinlikleri kapsam›nda Adana
flubemizce “Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü” etkinlikleri çerçevesinde 16
Kas›m 2007 tarihinde “Kent Bilgi Sistemleri” konulu panel
gerçeklefltirildi.

Panelin aç›l›fl›nda Adana Valisi ‹lhan ALKIfi, Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aytaç DURAK, HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN ve
HKMO Adana fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N birer konuflma yapt›lar.

Adana fiube baflkan›m›z say›n Hasan ZENG‹N etkinli¤in aç›l›fl
konuflmas›nda, Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi Sistemleri
konusunda Odam›z çal›flmalar›na de¤inerek yap›lan etkinlikler ve
e¤itim çal›flmalar› konusunda bilgi verdi. Say›n ZENG‹N özellikle son
dönemlerde meslek alan›m›zla ilgili yasal mevzuat çal›flmalar› ve
odam›z›n bu süreçteki görev anlay›fl›, öngörüsü ve öz görevleri
konular›nda verdi¤i u¤rafl ve çal›flmalar› özetledi. Bilgi-enformasyon
kavram›n›n, günümüzde toplumlar› tan›mlarken kullan›lan sanayi ve
tar›m kavramlar›n›n yan›nda, bir toplumu niteleyen temel
argümanlardan biri fleklinde yerini ald›¤›n› belirten Say›n ZENG‹N,
kentlerin ve tüm kurumlar›n yönetilmesi, ekonomiden, sanayiye,
e¤itimden sa¤l›¤a tüm yat›r›mlar›m›zda kaynak israf›n›n önlenmesi
noktas›nda CBS den, bilgi teknolojilerinden en etkin biçimde
faydalanman›n zorunlu hale geldi¤ini ifade etti ve etkinli¤e kat›l›m
hususunda gösterilen duyarl›l›k nedeniyle tüm kat›l›mc›lara teflekkür etti. 

Odam›z baflkan› say›n A.Fahri ÖZTEN aç›l›fl konuflmas›nda,
Panelimizin, mesle¤imiz, mühendislik ve mimarl›k ad›na, bilim, insanl›k
ve ülkemiz ad›na baflar›l› geçmesini diledi¤ini ifade ederek etkinli¤in
düzenlenmesinde katk› ve eme¤i geçenlere teflekkür etti. Say›n

ÖZTEN, Ça¤›m›zda, “bilgi” nin güçlü bir
kaynak olarak alg›lanmakta ve h›zla yer
de¤ifltirmekte oldu¤unu, bilgi gerçe¤i,
özellikle biliflim dünyas›ndaki h›zl›
geliflmelerle birlikte, günümüzde çok daha
önemli bir hale gelerek ça¤dafl yaflam›n
vazgeçilmez bir parças› oldu¤unu
vurgulayarak bu önemli kayna¤›n çok daha
etkin bir flekilde yönetilmesinin art›k geliflen
toplumlar›n temel hedefleri aras›nda yer
ald›¤›n› dile getirdi. 

Konuflmas›nda, Odam›z›n, kurulufl y›l› olan
1954’ten buyana, ülkeyi, dünyay› ve yaflam›
tan›yan, alg›layan, anlayan, sorgulayan,
bilimin ›fl›¤›nda ve ortak ak›lla mesleki
alanlar›m›zdan hareketle politikalar
oluflturarak ve gelifltirerek yaflama sunan bir
anlay›fl içerisinde oldu¤unu ifade eden say›n
ÖZTEN mühendisli¤in, bilim ve teknolojiyi

“CBS / ADANA
KENT B‹LG‹ S‹STEMLER‹
PANEL‹” YAPILDI



insanla buluflturan bir meslek
alan› oldu¤unu vurgulad›.

Say›n ÖZTEN 1980‘li
y›llarda teknolojideki
geliflmelere paralel olarak
h›zla geliflen Co¤rafi Bilgi
Sistem ve Teknolojilerinin
temelinde Konum/mekan
bilgisinin öne ç›kt›¤›n›, bütün
bilgilerin %80 ininin
konum/mekan bilgisi
içerdi¤inin dünya genelinde
kabul edilen bir oldu¤unu
ifade etti. Bu nedenle CBS
leri bugün, mülkiyet ve afet
yönetiminden tar›ma, ormanc›l›ktan arkeolojiye, çevresel
kaynaklar›n yönetiminden turizme, k›rsal ve kentsel
geliflime kadar çok genifl bir yelpazede kullan›lmakta
oldu¤unu belirten Say›n ÖZTEN, kurumlar›n birbirleri ile
veri ve servislerini paylaflabilmesi için konumsal veri
altyap›lar›n›n önemini vurgulad›. Bilgi Sistemleri
kapsam›nda belediye yasas›nda yap›lan son de¤ifliklikle
CBS ve Kent Bilgi Sistemlerinin kurulmas›n›n belediye
görevleri aras›nda yer ald›¤›n› ve Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤ü sorumlulu¤una verilen TUCBS çal›flmalar›na da
de¤inen Say›n ÖZTEN, Ülkenin kalk›nmas›nda ve
geliflmesinde en önemli unsur olan mühendis ve mimarlar›n
ekonomik ve özlük haklar› ve çal›flma koflullar›n›n
iyilefltirilmesinde tüm yöneticilere büyük görev ve
sorumluluklar düflmekte oldu¤unu belirtti.

Aç›l›fl konuflmalar›nda Adana Büyükflehir belediye baflkan›
say›n Aytaç DURAK özetle, harita ve kadastro
mühendislerinin baflta imar uygulamalar› ve kent bilgi
sistemleri olmak üzere kentleflme sürecindeki önemini
vurgulayarak etkinli¤in Adana da düzenlenmesinden
dolay› adana flubemize teflekkürlerini sundu.

Adana Valisi say›n ‹lhan ALKIfi konuflmas›nda, etkinli¤in
Adana da düzenlenmesinden duyduklar› memnuniyeti dile
getirerek kentlerin geliflmesi ve mülkiyet konusuna
de¤inerek bu süreçte Harita ve Kadastro Mühendislerinin
önemini ve sorumluluklar›n› vurgulad›. 

Aç›l›fl Konuflmalar›n›n ard›ndan, Oda baflkan›m›z say›n
A.Fahri ÖZTEN‘ in oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› panele
geçildi. Panele, Tapu ve Kadastro Genel Müdür

Yard›mc›s› Nihat fiAH‹N,
Doç. Dr. Çetin CÖMERT,
Yrd. Doç. Dr. Savafl
DURDURAN ve Dr. Halil
SÖ⁄ÜT panelist olarak
kat›ld›lar.

Kat›l›m›n yüksek oldu¤u
panelde panelistler kendi
alanlar›na yönelik olarak
genifl bir bak›fl aç›yla son
geliflmelerle birlikte bilgi
sundular.

Kent Bilgi Sistemlerini
kurulmas›nda temel veri
katmanlar›ndan biri olan

kadastro verisinin önemini vurgulayan Say›n fiAH‹N,
kadastro çal›flmalar›n›n son durumu ve Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Co¤rafi Bilgi Sistemlerine
çal›flmalardan bilgiler verdi. Say›n fiAH‹N özellikle
TUCBS, TAKB‹S, CORS-TR, TARB‹S çal›flmalar› hakk›nda
bilgi vererek bu çal›flmalar›n önemini vurgulad›. 

Say›n CÖMERT, panelde özellikle farkl› kurum ve
kurulufllarca üretilen veri ve web bazl› servislerin
paylafl›m›nda konumsal veri altyap›lar›n›n öneminin alt›n›
çizdi. e-devlet projesinin gerçeklefltirilmesinde Co¤rafi
Bilgi Sistemlerinin temel bileflen oldu¤unu ifade etti. Kurum
ve kurulufllara bu süreçte düflen görev ve sorumluluklar›
dile getirdi.

Say›n DURDURAN panelde Kent Bilgi Sistemlerinin
bileflenleri ve gerçeklefltirimi hakk›nda bilgi verdi. Özellikle
Kent Bilgi Sistemlerinin kurulmas› sürecinde yaflan›lan
s›k›nt›lar› ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Say›n Halil
SÖ⁄ÜT, ESR‹ Türkiye olarak kent bilgi sistemleri
konusunda yapt›klar› projeler hakk›nda bilgi verdi.

Yerel bas›n›n ve meslektafllar›m›z›n yo¤un ilgi ile izledi¤i
ve takip etti¤i Adana “CBS/Kent Bilgi Sistemleri” paneli
ile, Co¤rafi/Kent Bilgi Sistemlerinin kurulmas›, yaflam
süreci içerisindeki yeri ve önemi, bu konuda yaflan›lan
sorunlar, çözüm önerileri ve kamuoyunun bu alanda
bilinçlendirilmesi ile birlikte Harita ve Kadastro
Mühendislerinin bu süreçteki yetki ve sorumluluklar› ve
ödevleri hususlar›nda toplumun bilgilendirilmesi yönünden
de önemli aç›l›mlar›n yakaland›¤› görüldü. 
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Bu sempozyumlar, mühendislik ölçmeleri
alan›nda Ülkemizde yap›lan uygulamalar›n
ve deneyimlerin paylafl›ld›¤›, uygulay›c›lar›n
karfl›laflt›klar› sorunlar› ortaya koydu¤u,
üniversite ve uygulay›c› kurumlar›n iletiflimini
artt›rd›¤› bir platform olma özelli¤ini
kazanm›flt›r” fleklinde ifade etti.

Say›n ERKAYA, sempozyum program›
hakk›nda verdi¤i k›sa bilgilendirmenin
ard›ndan, 2007 y›l›n›n Dünya Mevlana
Günü olmas› nedeni ile, Mevlana‘ n›n
an›s›na bir Sema gösteriminin de
sempozyum program›na dahil edildi¤ini
belirtti. Say›n ERKAYA, sempozyumun
düzenlenmesinde eme¤i geçen herkese ve
kat›l›mc›lara, Yürütme Kurulu ad›na
teflekkürlerini ileterek konuflmas›n› bitirdi.

Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun
Selçuk Üniversitesinde yap›lmas›ndan
duydu¤u mutlulu¤u dile getirerek
konuflmas›na bafllayan, Fakülte Dekan›
Say›n ‹NAL sözlerine “Mühendislik ölçmeleri
sempozyumunun 1. si 2003 de YTÜ de, 2.
si 2005 de ‹TÜ de yap›ld›. 2. Mühendislik
ölçmeleri sempozyumu s›ras›nda 3.
toplant›n›n Konya‘da yap›lmas› konusundaki
düflüncemi mühendislik ölçmeleri komisyon
baflkan› de¤erli dostum Doç. Dr. Halil
ERKAYA‘ ya ilettim. Komisyon üyesi
arkadafllar›mla yap›lan toplant›da

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Mühendislik
Ölçmeleri Komisyonu ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü‘nce ortaklafla düzenlenen 3. Ulusal Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Selçuk
Üniversitesi Kültür merkezinde gerçeklefltirilmifltir. 

Mühendislik ölçmeleri konusunda yap›lan uygulamalar› ve deneyimleri
paylaflmak, üniversite ve uygulay›c› kurumlar›n iflbirli¤ini artt›rmak
amac›yla düzenlenen Sempozyumda, mühendislik ölçmeleri alan›nda
çeflitli konularda 53 bildiri sunulmufltur. Sempozyuma, 76‘s›
üniversitelerden, 30‘u kamu kurumlar›ndan, 54‘ü özel sektörden ve
237‘si ö¤renci olmak üzere toplam 397 kifli kat›lm›flt›r. Sempozyumda
ayr›ca bilim ve teknolojideki geliflmelere paralel olacak yaz›l›m ve
donan›m firmalar›n›n ürünlerini tan›tt›¤› Bilim ve Teknoloji Fuar› yer ald›.
Fuara 9 firma kat›l›m sa¤lad›.

3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu aç›l›fl bölümünde, Yürütme
Kurulu Baflkan› Say›n Halil ERKAYA, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-
Mimarl›k Fakültesi Dekan› Say›n Cevat ‹NAL, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Genel Baflkan› Say›n A. Fahri ÖZTEN ,Selçuklu
Belediye Baflkan› Say›n Adem ESEN ve Selçuk Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Say›n fiefik B‹L‹R birer konuflma yapt›lar. 

Say›n ERKAYA, son günlerde meydana gelen PKK sald›r›lar›n› fliddetle
k›nad›¤›n› belirterek ve bu sald›r›larda ölenlerin ailelerine ve tüm ülkeye
baflsa¤l›¤› dileklerini ileterek bafllad›¤› sözlerine, Anadolu‘da, en
s›k›nt›l› dönmelerde halk aras›nda birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›nda
insan sevgisini, bar›fl› temel alan söylemleri ile topluma mal olan
Mevlana‘ n›n felsefesi do¤rultusunda, içinde bulundu¤umuz s›k›nt›l›
dönemde sa¤duyulu kararlar al›nmas› gerekti¤ini ifade etti. Ayr›ca bu
eylemleri gerçeklefltirenleri destekleyen ve a¤›r silahlarla donatan
sözde dostlar›m›z›n da gerçek yüzlerini görmemiz gerekti¤inin belirtti.

Yürütme Kurulu Baflkan› Say›n ERKAYA, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i ve di¤er mühendislik disiplinleri içerisinde üretilen
projelerin uygulanmas›nda ve zamansal de¤iflimlerin izlenmesinde,
Mühendislik Ölçmeleri bilim dal›n›n önemli bir yeri oldu¤unu belirterek
sözlerine devam etti. Bu ba¤lamda düzenlenen Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumlar›n›n önemini “Farkl› uygulamalar›n paylafl›lmas› ve
sonuçlar›n›n tart›fl›lmas›nda bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri vard›r.

3. MÜHEND‹SL‹K
ÖLÇMELER‹ SEMPOZYUMU
YAPILDI



3.Mühendislik ölçmeleri sempozyumunun Konya‘da
yap›lmas› düflüncesi odam›z yönetimine önerildi.
Odam›z›n da uygun görmesi sonucu sempozyumun
Üniversitemizde yap›lmas› kesinleflti. Toplant›n›n
düzenlenmesinde eme¤i geçen ve bizleri cesaretlendiren
say›n oda baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN beye ve yönetim
kurulu üyelerine, mühendislik ölçmeleri komisyon
baflkanl›¤›n› büyük bir özveri ile yürüten ve hiçbir
fedakarl›ktan kaç›nmayan Doç.Dr. Halil Erkaya‘ya,
komisyon üyelerine, düzenleme ve yürütme kuruluna,
de¤erli vakitlerini harcayarak bildirilerin de¤erlendirmesini
yapan bilim kurulu üyelerine, salon ve mekanlar›n tahsisini
yapan Üniversitemiz yönetimine ve eme¤i geçen herkese
çok teflekkür ediyorum” fleklinde devam etti. 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤inin uygulama
alanlar›na de¤inen Say›n ‹nal, bu alanlarda ülke ve dünya
çap›nda çal›flabilecek nitelikte mühendis yetifltirebilme
gayreti içerisinde olduklar›n› bu do¤rultuda akreditasyon
çal›flmalar›n›n devam etti¤ini, bu kapsamda Selçuk
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümününde MÜDEK akreditasyonu için gerekli
haz›rl›klar› yapt›¤›n›, özde¤erlendirme raporunu
haz›rlad›¤›n› ve 2007 y›l› de¤erlendirme program›na
al›nd›¤›n› ifade etti.

Mühendislik tasar›mlar›n araziye aktar›lmas› için gerekli
olan aplikasyon çal›flmalar› ile yerkabu¤u ve yap›lardaki
yatay ve düfley yöndeki deformasyonlar›n belirlenmesinin,
Mühendislik Ölçmelerinin temel uygulama alanlar›ndan
oldu¤unu belirten Say›n ‹NAL, Sempozyumun
gerçeklefltirilmesine katk› sa¤layan ve eme¤i geçen
herkese tekrar teflekkürlerini ileterek sözlerini bitirdi.

HKMO Genel Baflkan› Say›n ÖZTEN, Güneydo¤uda

gündeme gelen sald›r›lar› k›nad›klar›n›, yaflam›n› yitiren
askerlere tanr›dan rahmet, ailelerine baflsa¤l›¤›
dilediklerini, ac›lar›n› paylaflt›klar›n› belirtti. ABD
emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›nda
ülkeleri iflgal ederek do¤al kaynaklar›n› ele geçirmekte,
sömürmekte ve yönetmek için her yola baflvurmakta
oldu¤unu belirten Say›n ÖZTEN Ortado¤u co¤rafyas›nda
terörün her yerde ölüm, fliddet ve korku yaratt›¤›n›, ABD
emperyalizmini, ABD yi ve yerli iflbirlikçilerini k›nad›¤›n›
dile getirdi.

Say›n ÖZTEN, Sempozyumun düzenlenmesinde eme¤i
geçen herkese teflekkürlerini iletti ve özellikle ö¤renci
arkadafllar›n sempozyumu ilgiyle izlemelerini ve bu
olana¤› iyi de¤erlendirmelerini önemsedi¤ini belirtti.

TMMOB‘ ye ba¤l› Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›n›n, 1954 y›l›ndan itibaren 10 flube 4 merkeze
ba¤l› bölge temsilcili¤i ve 160 il/ilçe temsilcili¤i ile
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü belirten Say›n ÖZTEN, kurulufl
yasas›nda da belirtildi¤i üzere Odam›z›n amac›n›
“Mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n ortak
gereksinmelerini karfl›lamak, mesleki etkinlikleri
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel yararlara uygun olarak
geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve
halkla olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak
üzere meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak; kamunun ve
ülkenin ç›karlar›n›n korunmas›nda, yurdun do¤al
kaynaklar›n›n bulunmas›nda, korunmas›nda ve
iflletilmesinde, çevre ve tarihi de¤erlerin ve kültürel miras›n
korunmas›nda, tar›msal ve s›nai üretimin art›r›lmas›nda,
ülkenin sanatsal ve teknik kalk›nmas›nda gerekli gördü¤ü
tüm giriflim ve etkinliklerde bulunmak” olarak ifade etti.
Odan›n bu amaç do¤rultusunda, meslek ve meslektafllar›n
sorunlar›n› çözmek, mesle¤in geliflimini ve bilginin halk
yarar›na paylafl›m›n› sa¤lamak için Odam›z›n meslek
alan›m›za yönelik seminer, panel, sempozyum, kongre vb.
etkinlikler düzenledi¤ini, ö¤renci arkadafllar›m›z için de
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Genç Haritac›lar Günleri, Foça yaz E¤itim Kamp›, Haritac›lar Sosyal Çal›fltay›
vb. etkinlikleri gerçeklefltirdi¤ini belirtti.

Say›n ÖZTEN, Mühendislik Ölçmeleri disiplininin, Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin çal›flma alanlar›nda oldukça önem kazand›¤›n›, farkl› meslek
disiplinleri ile birlikte üretmeyi ön plana ç›kard›¤›n›, mühendislik projelerinin
plan›, tasar›m› ve haz›rlanmas›nda, yap›m› ve tamamlanmas›nda, sürekli
izlenmesinde büyük bir önem tafl›d›¤›n›, yaln›z klasik mühendislik yap›larda
de¤il endüstriyel uygulamalarda da karfl›m›za ç›kt›¤›n› ifade etti.

E¤itim sistemine de de¤inen Say›n ÖZTEN, üniversitelerin; ekonomik, sosyal,
sektörel, istihdam ve e¤itim politikalar› ve üniversite yönetimiyle, bütüncül bir
flekilde ele al›nmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Say›n TMMOB‘ nin verdi¤i mücadele ile, 2006 da TBMM de Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu‘ nun kapsam› d›fl›nda kald›¤›n›, dolay›s›yla
mühendislerin bu yasa d›fl›nda tutuldu¤unu TMMOB ve Odalar›n mevcut
yasalar gere¤i; yetki, sorumluluk, çal›flma alanlar›, çal›flma koflullar›, ücretler,
fiziki koflullar gibi anlam tafl›yan bu belgeleri kendileri vermeye daha da genifl
bir çal›flmayla devam edece¤ini, Odalar›n tamamlay›c› e¤itim olarak ifade
edilen ve asla üniversitelerde verilen lisans ve lisans üstü vb. e¤itim anlam›na
gelmeyen meslek içi e¤itim ile belgelendirme çal›flmalar›na h›zla geçmekte
oldu¤unu belirtti.

Say›n ÖZTEN, Odam›z›n e¤itim sürecinde önemli gördü¤ü hususlar›;
• Belletme ve ezbercilik yerine ö¤renmek, verileri kabul etmek yerine araflt›rma
yetene¤ini gelifltirmek; teknik e¤itim yan›nda sosyal ve kültürel e¤itimleri de
tamamlamak; e¤itimde sorgulayan, düflünen, dayan›flma duygusuna sahip,
bilimsel kriterleri önemseyen, ayd›nlanm›fl ö¤rencilerin yetiflmesi, en temel amaç
olmal›d›r. 
• Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüfltüren mühendislerin daha
donan›ml› ve birikimli olarak yetiflece¤i ve mezuniyet sonras› bilgilerini
yenileyebilecekleri, gelifltirebilecekleri e¤itim olanaklar›, üretim ve çal›flma
ortamlar› sa¤lanmal›d›r. 
• Çok say›da niteliksiz mühendis yetifltirmek ve yine çok say›da donan›ms›z
üniversite ve bölüm açmak yerine, ülkenin gereksinim duydu¤u elemanlar›
yetifltirmeli; yine gereksinim do¤rultusunda yeterli e¤itim kadrosu ve kütüphane,
derslik, laboratuvar, yurt vb. alt yap›s› tamamlanm›fl kurulufllar oluflturulmal›;
flimdiye kadar aç›lm›fl bulunan üniversitelerin e¤itim düzeyi art›r›lmal›, kalite
eflitsizli¤i ortadan kald›r›lmal›, oluflturulacak kalite standartlar› do¤rultusunda
denetimler yap›lmal›d›r. 
• E¤itim programlar›n›n akreditasyonunda, yabanc› akreditasyon kurumlar›
yerine TMMOB‘nin de içinde yer ald›¤› MÜDEK (Mühendislik De¤erlendirme
Kurulu) çal›flmalar› yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 
• Uygun nitelik ve say›da ö¤retim üyesi yetifltirilmeli, ö¤retim üyelerinin e¤itim
d›fl›nda ticari faaliyette bulunmas› engellenmeli, e¤itim hizmetini üreten ö¤retim
üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlar› çözülmeli, ö¤retim üyeli¤i
mesle¤i sayg›n ve çekici hale getirilmelidir. 
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HKMO Genel Baflkan› Say›n
ÖZTEN, Güneydo¤u’da
gündeme gelen sald›r›lar›
k›nad›klar›n›, yaflam›n› yitiren
askerlere tanr›dan rahmet,
ailelerine baflsa¤l›¤›
dilediklerini, ac›lar›n›
paylaflt›klar›n› belirtti. ABD
emperyalizminin Büyük
Ortado¤u Projesi kapsam›nda
ülkeleri iflgal ederek do¤al
kaynaklar›n› ele geçirmekte,
sömürmekte ve yönetmek için
her yola baflvurmakta oldu¤unu
belirten Say›n ÖZTEN Ortado¤u
co¤rafyas›nda terörün her
yerde ölüm, fliddet ve korku
yaratt›¤›n›, ABD emperyalizmini,
ABD yi ve yerli iflbirlikçilerini
k›nad›¤›n› dile getirdi.

Ali Fahri ÖZTEN



• Üniversitelerde akademik
yükselmelerde uluslararas› bilimsel
yay›nlar en önemli ölçüt olmaktan
ç›kar›lmal›, amaca uygun di¤er
çal›flmalar da ölçütlere dahil
olmal›d›r. 
• YÖK, Üniversiteler Aras› Kurul ve
üniversiteler, özerk ve demokratik bir
anlay›fl temelinde yeniden
düzenlenmeli, üniversitenin bütün
bileflenlerinin yönetim ve karar
sürecine kat›lmalar› güvenceye
al›nmal›d›r. Üniversitenin üç temel
bilefleni olan ö¤retim üyeleri,
ö¤renciler ve üniversite çal›flanlar›n›n
üniversite yönetimine kat›lmalar›
sa¤lanmal›d›r. 
• Ülkemizde verilen lisans
diplomalar›n›n uluslararas› düzeyde
tan›nmas› sa¤lanmal›d›r. Lisans
e¤itimi Odalarca verilen meslek içi
e¤itim programlar›yla sürekli
desteklenmelidir. 
• Genel bütçeden e¤itime aktar›lan
pay yeterli seviyeye getirilmeli ve
üniversite bütçelerinde bilimsel
araflt›rmalara ayr›lan pay
art›r›lmal›d›r. 
• E¤itim her kademede eflit ve
paras›z olmal›d›r, Üniversiteler
bilimsel bilgiyi üretme mekanlar›
olmal›d›r, Üniversiteler flirketlere bilgi
pazarlayan fabrikalar haline
dönüflmemeli, Harç, ikinci ö¤retim,
yaz okulu gibi paral› uygulamalar
kald›r›lmal›d›r. 
• Bölüm baflkanlar› ile ortak
toplant›lar yap›larak e¤itimde
sürecinde bölümlerde verilen dersler
aras›nda birlik yaratmal›d›r,
• Üniversitelerde demokrasi, bar›fl›
ve özgürlü¤ün hakim k›l›nd›¤›, bask›
ve fliddetin olmad›¤› bilim ve kültür
alanlar› olmal›d›r, fleklinde ifade etti.

Say›n ÖZTEN sözlerine “Bu ülkenin
insanlar›n›n TMMOB‘ye ihtiyac› var,

TMMOB‘nin de ö¤rencilerine, bilim
insanlar›na ihtiyac› var. TMMOB ve
Odam›z, Mühendisli¤i ve mimarl›¤›,
bilimi ve tekni¤i ülke kalk›nmas›nda,
halk›n mutlulu¤u ve toplumun refah›
için kullan›lmas› gerekti¤ine
inanmaktad›r. TMMOB ve ba¤l›
Odalar› mesleki demokratik kitle
örgütüdür. Demokrat ve yurtsever
karakterdedir. Emekten ve halktan
yanad›r, Anti-emperyalisttir, ‹nsan
haklar› ihlallerine karfl›d›r, insanl›k
onurunun korunmas›ndan ve bar›fltan
yanad›r” fleklinde son verdi. 

3. MÜHEND‹SL‹K ÖLÇMELER‹
SEMPOZYUMU SONUÇ
B‹LD‹RGES‹
TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Mühendislik
Ölçmeleri Komisyonu ile Selçuk
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü‘nce ortaklafla
düzenlenen 3. Ulusal Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim
2007 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi
Kültür merkezinde gerçeklefltirilmifltir. 

Mühendislik ölçmeleri, harita ve
kadastro/jeodezi ve fotogrametri
mühendisli¤i için genifl uygulama
olana¤›na sahip olup, geliflen

teknoloji yard›m› ile uygulamalar›
çeflitlenerek devam etmektedir. Bu
bilim dal›, yaln›zca kendi mesleki
alan›m›zda de¤il, farkl› disiplinlerdeki
mühendislik uygulamalar›nda da etkili
bir biçimde kullan›lmaktad›r. 

Mühendislik ölçmeleri konusunda
yap›lan uygulamalar› ve deneyimleri
paylaflmak, üniversite ve uygulay›c›
kurumlar›n iflbirli¤ini artt›rmak
amac›yla düzenlenen Sempozyumda,
mühendislik ölçmeleri alan›nda çeflitli
konularda 53 bildiri sunulmufltur.
Sempozyuma, 76‘s› üniversitelerden,
30‘u kamu kurumlar›ndan, 54‘ü özel
sektörden ve 237‘si ö¤renci olmak
üzere toplam 397 kifli kat›lm›flt›r.
Sempozyumda ayr›ca bilim ve
teknolojideki geliflmelere paralel
olacak yaz›l›m ve donan›m
firmalar›n›n ürünlerini tan›tt›¤› Bilim ve
Teknoloji Fuar› yer ald›. Fuara 9
firma kat›l›m sa¤lad›. 

Sempozyumda ele al›nan konu
bafll›klar›n› flöyle s›ralayabiliriz;
• Baraj, tünel, yüksek binalar, köprü,
tarihi eserler vb. yap›larda
deformasyon ölçmeleri ve analizi
• Mühendislik ölçmelerinde
istatistiksel de¤erlendirmeler,
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• Hidrografik ölçmeler,
• Mühendislik projeleri,
• Ölçme yöntemleri,
• Özel amaçl› ölçmeler,
• Mühendislik ölçmelerinde CBS
Uygulamalar›,

Sempozyum bildirileri ve tart›flmalar›
de¤erlendirildi¤inde; mühendislik
projelerinde uygulamalar›n son
teknolojik geliflmelere paralel olarak
artt›¤› görülmüfltür. Harita ve kadastro
mühendislerinin proje
uygulamalar›nda ölçme yöntemleri ve
donan›mlar›n› daha etkin flekilde
kullan›lmaya çal›fl›ld›¤›, disiplinler
aras› birlikteli¤in de çok önem
kazand›¤› tespit edilmifltir.
Sempozyum esnas›nda mühendislik
ölçmeleri alan›nda kullan›lan
kavramlarda bir terminoloji birli¤inin
sa¤lanmas› gerekti¤i ortaya ç›km›flt›r.

Mühendislik ölçmeleri, bir kere
yap›l›p tamamlanan mesleki
uygulamalar olmay›p, projelerin
bafllang›c›ndan sonlanmas›na kadar
süreklili¤i ve tekrar› gereken
uygulamalar olmas› dolay›s› ile harita
ve kadastro/jeodezi ve fotogrametri
mühendisli¤i için önemli bir istihdam
alan› oluflturmaktad›r. 

Ülkemizde yap›lan çeflitli karayolu
projelerinde kamulaflt›rma
bedellerinin çok yüksek oldu¤u ve

hidrografik ölçmeler dersinin
üniversitelerimizde zorunlu ders
olarak okutulmas› gerekti¤i ortaya
ç›km›flt›r. Ayr›ca hidrografik ölçmeler
ve deformasyon ölçmeleri ve
analizinin Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri üretim yönetmeli¤i ile
ba¤lant›l› esaslar› olmas› gerekti¤i
belirtilmifltir. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen ve
yürütülecek olan projeler anlat›larak
karfl›lafl›lan problemler dile
getirilmifltir. 

Ülkemizde yap›lan mühendislik
projelerine altl›k olmak üzere
kullan›labilecek tapu ve kadastral
bilgilerinin Tapu Kadastro Bilgi
Sistemi (TAKBIS) projesi ile daha

etkin kullan›labilece¤i belirtilmifl,
ayr›ca Tapu Arfliv Bilgi Sistemi
(TARBIS), Harita Bilgi Bankas› ve
Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi
(TUCBS) çal›flmalar›n›n daha da
iyilefltirilerek kullan›lmas› gerekti¤i
sonucuna ulafl›lm›flt›r. Ülke veri
standard›n›n biran önce belirlenerek
uygulamaya geçirilmesi, çal›flmalar›
daha da baflar›l› k›lacakt›r.

Bilindi¤i üzere Mevlana‘n›n
800‘üncü do¤um y›l› olmas›
sebebiyle Birleflmifl Milletler E¤itim,
Bilim ve Kültür Teflkilat› (UNESCO)
taraf›ndan bu y›l “2007 Mevlana

Hoflgörü Y›l›” olarak ilan edilmiflti.
Üniversitemizin 3. Ulusal Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumu, Mevlana
Celaleddin Rumi‘nin meflhur “Gel,
Gel, Ne Olursan Ol Yine Gel...”
ça¤r›s›na uygun olarak tüm
meslektafllar›m›z› bir araya getirmifltir. 

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumunun aç›l›fl gününde bir
sema gösterisi de yap›lm›flt›r. 3.
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri
sempozyumuna genifl bir kat›l›m
sa¤lanm›fl ve sempozyum büyük
ölçüde amac›na ulaflm›flt›r. 

Akademisyenlerin yan› s›ra gerek
özel sektör gerekse kamu
sektöründeki uygulay›c›lar ve
kalabal›k bir ö¤renci toplulu¤unun da
genifl kat›l›m› sempozyuma renk
katm›flt›r. Farkl› mesleki disiplinlerin
katk› koyaca¤› çal›flmalar,
sempozyuma kat›l›mlar› daha da
artt›racakt›r. Mühendislik çat›s›
alt›nda yap›lan uygulamalar›n çok
disiplinli çal›flmalarla
zenginlefltirilmesi ve bu çal›flmalar›n
farkl› disiplin mensuplar›n›n
bulundu¤u ortamlarda birlikte
sunulmas›, mühendislik ölçmelerinin
gelece¤i aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. 
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TÜRK‹YE ULUSAL
JEODEZ‹ KOM‹SYONU
2007 B‹L‹MSEL TOPLANTISI
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

sonucunda edinilen bilimsel bilgi ve teknolojik ürünler, sosyal ve kültürel
geliflmeler, ülkemizin ve insanl›¤›n yarar›na olumlu sonuçlar do¤mas›na
katk› koyaca¤›n› belirtmifltir.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)‘nun görevlerinden biri de ulusal
ve uluslararas› güncel jeodezik faaliyetleri koordine etmek, düzenlemek ve
teknik konular› tart›flmakt›r. Bu ba¤lamda, komisyon 2002 y›l›ndan bu
yana her y›l bir e¤itim kurumunun ev sahipli¤inde çal›fltay format›nda
ola¤an bilimsel toplant›lar›n› düzenlemektedir. 

‹lk Çal›fltay, 2002 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesinde “Tektonik ve Jeodezik
A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r. Bu çal›fltay, jeodeziciler olarak farkl›
disiplinlerle birlikte gerçeklefltirdi¤imiz çok disiplinli ilk bilimsel toplant›
olmufltur. ‹kinci Çal›fltay, 2003 y›l›nda Selçuk Üniversitesinde “Co¤rafi
Bilgi Sistemleri ve Jeodezik A¤lar” konusunda; üçüncü Çal›fltay ise, 2004
y›l›nda Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde “Mühendislik Ölçmelerinde
Jeodezik A¤lar” konusunda, dördüncü çal›fltay 2005 y›l›nda Karadeniz
Teknik Üniversitesinde “Jeoid ve Düfley Datum” bafll›¤›nda beflinci çal›fltay
ise 2006 y›l›nda Y›ld›z Teknik Üniversitesinde “Tektonik ve Jeodezik A¤lar”
konusunda yap›lm›flt›r.

Bu y›l ki Çal›fltay içeri¤i olarak yine önemli bir konuyu ele alm›fl; Troposfer
ve ‹yonosferin Modellenmesi hakk›nda ça¤dafl geliflmeleri yakalamak
noktas›nda önemli bir etkinlik olmufltur. 

Troposferdeki sinyal gecikmelerinin elde edilmesi, hassas konumlama ve
navigasyona ek olarak meteoroloji ve klimatolojiye de katk›
sa¤lamaktad›r. Öte yandan ‹yonosfer için elektron yo¤unlu¤u bilgisi
elektromanyetik dalgalar› kullanarak yap›lan gözlemlerin iyonosferden
kaynaklanan hatalar›n›n düzeltilmesinde kilit bir role sahip oldu¤u da
bilinmektedir. Bu nedenle iyonosferik modelleme, özellikle GPS ve
GLONASS al›c›lar› ile gerçeklefltirilen konumlama ve navigasyon
hassasiyetlerini art›rmada hayati bir öneme sahiptir.

Bu geliflmeler ›fl›¤›nda Atmosfer ile ilgili bu ve bundan sonra yap›lacak
bilimsel toplant›lar, ileride ‹yonosfer ve Troposfer modellerinin oluflturulmas›
için yap›lacak projelere büyük oranda bilimsel ve teknik katk›
sa¤layacakt›r.

Ankara fiubenin de düzenleyicisi oldu¤u Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
2007 Bilimsel Toplant›s›n›n bundan sonraki toplant›lar içinde örnek teflkil
edece¤i ve konusu itibariyle de yeni çal›flmalarda yol gösterici olaca¤›
bilinci içindeyiz. 

Ortado¤u Teknik Üniversitesi, Türkiye Ulusal
Jeodezi Komisyonu, TUB‹TAK, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Ankara fiubesinin
düzenleyici oldu¤u “‹yonosfer ve Troposfer
Gözlenmesi ve Modellenmesi” konulu çal›fltay
14-16 Kas›m tarihleri aras›nda ODTÜ Kongre
ve Kültür Merkezinde gerçeklefltirildi.

Yurtd›fl›ndan kat›lan bilim insanlar›n›n  panelist
olarak kat›ld›¤› çal›fltay da flubemiz yönetim
kurulu ad›na Mustafa Erdo¤an konuflma
yapm›flt›r. Konuflmas›nda ;

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z›n
kurulufl y›l› olan 1954 y›l›ndan bu yana
anayasada ve kurulufl yasam›zda yer alan
amaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar›n›
sürdürmekte oldu¤unu Odam›z›n; demokratik
bir meslek kuruluflu olarak, dünyay›, ülkeyi ve
yaflam› tan›yan ve ona göre politikalar üreterek
yaflama geçiren bir anlay›fl içerisindedir diye
belirmifl Odam›z›n, mühendis ve mimarlar›n
sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›
bilinci içerisinde, bilimi ve tekni¤i,
mühendisli¤i, yar›m as›rl›k bilgi birikimi ve
deneyimini halk›n mutlulu¤u ve ülke
kalk›nmas›na yönelik her alanda kullanmada
taraf oldu¤unu vurgusunu yapm›flt›r.

Bu anlay›fl ve yaklafl›mla, Odam›z›n; bilimsel
ve teknik çal›flmalar›n, sosyal ve kültürel
çal›fltaylar›n, sempozyum ve kongrelerin
düzenlenmesinde her zaman sorumluluk bilinci
içerisinde hareket etmekte oldu¤unu ülkemizde
yürütülen bu bilimsel faaliyetler ve çal›flmalar



ULUSLARARASI ETK‹NL‹KLER

Avrupa Haritac›lar Grubu 1989 y›l›nda oluflturulmufl uluslararas›
bir haritac›lar grubudur. (European Group of Surveyors – EGOS)
toplant›s› Odam›z›n da katk›lar›yla 23-24 Kas›m günlerinde
‹stanbul Divan Otelinde yap›ld›. 
Odam›z Avrupa Haritac›lar Grubuna 2001 y›l›nda kat›lm›flt›r.
Grupta alfabetik s›rayla Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, Güney K›br›s, Macaristan, ‹ngiltere,
‹rlanda, ‹talya, ‹spanya, ‹talya, Malta, Türkiye, Yunanistan, bir
ya da birkaç meslek odas› düzeyinde temsil edilmektedir.
EGOS hakk›ndaki detayl› bilgilere Grubun resmi ‹nternet
sitesinden ulafl›labilir. www.europensurveyors.org.
EGOS toplant›lar› y›lda iki kez olmak üzere genellikle May›s ve
Kas›m aylar›nda üye ülkelerin ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilmektedir.  EGOS 2007 y›l› ikinci toplant›s›n›n
‹stanbul’da yap›lmas› Çek Cumhuriyeti’nde yap›lan 2007 y›l› ilk
toplant›s›nda karar verilmiflti.  Bu kapsamda EGOS Kas›m ay›
toplant›s› ‹stanbul’da 23-24 Kas›m tarihlerinde gereklefltirildi.  Bu
toplant›da ülkemizden Odam›z Genel Baflkan› Say›n Ali Fahri
Özten ve Oda temsilcimiz ve ayn› zamanda EGOS Baflkan
yard›mc›s› Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik kat›ld›lar. EGOS
toplant›lar› genellikle bir Çal›fltay ve bu çal›fltay› izleyen Genel
Kurul toplant›s› format›nda gerçeklefltirilir.  EGOS toplant›lar›
genellikle iki günlük toplant›lar biçiminde düzenlenir.  EGOS’un
‹stanbul toplant›lar›nda genel olarak afla¤›daki konular üzerinde
durulmufltur.
EGOS ve CLGE aras›nda imzalanmas› planlanan anlaflma
metni üzerindeki görüflmeler ve Genel Kurulda onaylanmas›.
CLGE – Avrupa Jeodezik Ölçmeciler Konseyi Avrupa’da
haritac›lar için di¤er önemli bir organizasyondur.  Odam›z
henüz bu organizasyonda temsil edilmemektedir.  EGOS da
son bir y›ld›r sürdürülen çal›flmalar ile bu iki organizasyonun
birlikte oluflturaca¤› bir konsorsiyumun oluflturulmas›
hedeflemektedir.  Bu çal›flmalar EGOS içinde son durumunu
alm›flt›r.  Yak›n zamanda bu anlaflma metininin taraflarca
imzalanmas› planlanmaktad›r.
Kalite Güvence sistemi konusu üzerine görüflmeler ve
stratejilerin belirlenmesi.
EGOS bir süredir meslekte kurumsallaflman›n geliflmesi ve
kalitenin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› gündemine alm›fl ve
üye ülkelerin kurulufllar›na bu kapsamda hizmet sa¤lamay›
amaçlanmaktad›r.  Grupta kalite güvence sistemine yönelik
çal›flmalar bu yönde ilerlemektedir.

Grubun resim ‹nternet
sitesi üzerine
görüflmeler.
Günümüzde internet en
önemli iletiflim araçlar›
aras›nda yer
almaktad›r.
Mühendisler internet

kullan›m› en yüksek
düzeyde olan meslek
gruplar›n›
oluflturmaktad›r.  EGOS
da bu bilinçle internet
sayfas›n› yeniden ele
alm›fl üye kurulufl ve üye
kurulufllar›n üyelerine

hizmet vermek amac›yla internet sayfas›nda düzenlemeler
yapmaya bafllam›flt›r.  EGOS’a üye kurulufllar›n üyeleri isterlerse
EGOS internet sayfas›na üye olarak EGOS un çal›flmalar›n›
izleyebilir hatta çal›flmalara katk›da da bulunabilirler.
www.europensurveyors.org.  EGOS’un internet sayfas›
çal›flmalar› ülkemiz dolay›s›yla Odam›z temsilcisi taraf›ndan
yürütülmektedir. 
EGoS’un tüzü¤ü ve güncellenmesine iliflkin görüflmeler.
EGOS 1989 y›l›nda ‹ngiliz yasalar›na göre kurulmufl bir
uluslararas› sivil toplum örgütüdür.  Bu kapsamda Avrupa’da
geliflen ve de¤iflen sürece daha iyi uyum sa¤lamak ve Grubun
etkinli¤ini art›rmak amac›yla tüzü¤ünde de¤iflimler yaparak
tüzü¤ü güncelleme karar› alm›flt›r. Tüzük çal›flmalar ‹stanbul
toplant›s›nda tamamlanm›fl son gözden geçirmeler yap›ld›ktan
sonra bir sonraki Girit Adas› toplant›s›nda tüzü¤ün Grupta
onaylanmas›n›n uygun olaca¤› karar›na var›lm›flt›r.
Yaflam boyu ö¤renime yönelik çal›flmalar üzerine görüflmeler
ve EGOS’un üye kurulufllara yönelik yürütebilece¤i yaflam
boyu ö¤renim çal›flmalar›n ve stratejilerin belirlenmesi.
Yaflam boyu ö¤renim geliflen ve de¤iflen dünyada ve h›zla
geliflen teknolojiler karfl›s›nda mühendislerin en çok gereksinim
duydu¤u çal›flmalardan bir haline gelmifltir.  Odam›z
bünyesinde de meslektafllar›m›z› geliflen teknolojilere haz›rlamak
ve bilgi birikimlerini güncel tutmalar› ve gelifltirmeleri için birçok
benzer çal›flmalar yürütülmektedir.  EGOS kapsam›nda bu
çal›flmalar›n uluslararas› düzeyde yap›lmas› hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 2006 y›l›n›n Eylül ay›nda ‹talya’n›n Roma
kentinde EGOS un ‹talyan üyelerinin organize etti¤i Akdeniz
ülkelerinden 30 meslektafl›n bir araya getirildi¤i bir e¤itim
çal›flmas› yap›lm›flt›r.  Bu çal›flmalar›n devam›na yönelik
stratejiler bu gündem maddesinin alt›nda EGOS ‹stanbul
toplant›s›nda konuflulmufl ve gelece¤e dönük stratejiler
belirlenmifltir.
Avrupa’da ve uluslararas› düzeyde faaliyet gösteren di¤er
mesleki kurulufllarla ilgili görüflmeler.
Avrupa’da EGOS dan farkl› olarak CLGE ve benzeri bir çok
mesleki sivil toplum örgütü bulunmakta bunlar birbiriyle kesiflen
faaliyetler sürdürmektedir.  Di¤er örgütlerin yürüttü¤ü çal›flmalar
EGOS’un faaliyet alanlar›nda, EGOS üye kurulufllar›n›n etkinlik
alanlar›n› k›s›tlayan ve etkileyen çal›flmalar izlenerek
gerekti¤inde iflbirli¤i gerekti¤inde önlem almaya yönelik
çal›flmalar›n stratejileri belirlenmektedir.  Bu nedenle EGOS’un
her genle kurulunda bu örgütlerin faaliyetleri de¤erlendirilerek
gerekli politikalar gelifltirilir.
Tüm üyelerimizi EGOS’un sayfas›n› ziyaret ederek üye olmaya
ve bu pencereden Avrupa’daki  mesleki faaliyetlerimize yönelik
çal›flmalar› daha yak›ndan izlemeye davet ediyoruz.
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‹STANBUL TOPLANTISI



TMMOB ad›na Peyzaj Mimarlar› Odas›
taraf›ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde
Dönüflüm Sempozyumuna kat›lan Odam›z
Baflkan› A. Fahri ÖZTEN, 18 Ekim günü,
Yerel Demokrasi Tart›flmas› Kat›l›m Kavram
ve Prati¤i bafll›kl› oturumda, Tasfiye
Sürecinde ‹ller Bankas› Gerçe¤i” isimli ça¤r›l›
bildirisini sundu. 

Konuflmas›na Odam›z taraf›ndan haz›rlanan
ve kamuoyunu ‹ller Bankas› hakk›nda
bilgilendirmeyi amaçlayan “Tasfiye
Sürecinde ‹ller Bankas› Gerçe¤i” kitab›ndan
bahsederek bafllayan A. Fahri ÖZTEN,
konuflmas›n›n bu raporun bir özeti niteli¤inde
oldu¤unu belirtti.

Sunumuna ‹ller Bankas›n›n yerel yönetim
bankac›l›¤› hizmet alan›nda faaliyet gösteren
bir kamu kuruluflu oldu¤unu vurgulayarak

girifl yapan Say›n ÖZTEN, “Yerel yönetim bankac›l›¤›, kamu yönetimi,
altyap› sektörü ve bankac›l›k sektörünü bir araya getiren bir aland›r.
Yerel yat›r›mlar›n planlamas›, uygulamas›, finansman› alan›nda merkezi
yönetim ile yerel yönetimler aras›nda eflgüdümün sa¤lanmas› ile
görevlidir.” Sözleriyle ‹ller Bankas›n›n görev alan› hakk›nda bilgi
vermifltir. ‹ller Bankas›‘n›n Türkiye‘ye özgü bir kurum oldu¤una dikkat
çeken Say›n ÖZTEN, “‹ller Bankas›n›n temel amac›, mahalli idareler ile
mahalli idarelerin birlikleri ile bu idarelere ba¤l› katma bütçeli idare ve
kurumlar›n bilimsel ve teknolojik geliflmelere paralel ça¤dafl bir
kentleflme ve kent kültürü oluflumu ve yerleflim yerleri ve yaflam
alanlar›m›z›n düzenlenmesine dair harita, içme suyu, jeolojik ve
jeoteknik hizmetler, imar plan›, kanalizasyon ve yap›m iflleri ile ilgili
yat›r›mlar›n›n planlanmas›, hayata geçirilmesi ve finansman› vb.
konularda dan›flmanl›k yapmak, katk› koymak ve destek olmakt›r.”
fleklinde konuflmas›n› sürdürdü. 

‹ller Bankas›n›n üç ana fonksiyonu olan kredi vermek, yat›r›m yapmak
ve teknik ve mali olmak üzere iki dalda arac›l›k yapmak hakk›nda bilgi
veren A. Fahri ÖZTEN, ‹ller Bankas›n›n ülkenin gereksinimleri
do¤rultusunda kuruldu¤unu vurgulad›. 1933 y›l›nda Belediyeler
Bankas›n›n kuruluflundan itibaren, ‹ller Bankas›n›n tarihi geliflimini
anlatan Say›n ÖZTEN, mali yap›s›n› da aç›klayarak kar amaçl› bir
kurum olmad›¤›na dikkat çekti. Konuflmas›na baz› belediyelerin
gelirlerini kendileri kullanamad›klar›, bu nedenle geliflemedikleri ve ‹ller
Bankas›‘n›n siyasi krediler verdi¤i savunusuyla ‹ller Bankas›ndan
flikayetçi olundu¤unu ifade ederek devam eden Say›n ÖZTEN,
“Halbuki; belediye altyap› yat›r›mlar›n› ‹ller Bankas› arac›l›¤› ile
yapmak zorunda de¤illerdir. ‹steyen belediyeler kendi yat›r›mlar›n›
kendileri yapabilmektedir. ‹ller Bankas› belediyeler ad›na ve talebi
üzerine etkinlik göstermektedir. Mali özerklik istiyorlarsa, bu tasar› da
bu özerkli¤i getirmemekte, yine merkezden yerel yönetimlere pay

TMMOB
YEREL YÖNET‹MLERDE DÖNÜfiÜM
SEMPOZYUMU
“TASF‹YE SÜREC‹NDE ‹LLER BANKASI GERÇE⁄‹”

17-18-19 Ekim 2007

HKMO’DAN HABERLER

26 Aral›k 2007



aktar›lmaya devam edilmektedir.Kald› ki, siyasi kararlar
söz konusu de¤ildir. Olsa da bunun çözümü bu bankan›n
tasfiye edilmesi de¤ildir.” Sözleriyle olay›n gerçek
boyutlar›n› ortaya koydu. 

Konuflmas›na ‹ller Bankas›n›n yeniden yap›land›rma
sürecinden bahsederek devam eden Say›n ÖZTEN,
“Yeniden yap›land›rma bir sürecin ad›d›r. Dünya Bankas›,
IMF gibi uluslararas› kredi kurulufllar›n›n geliflmekte olan
ülkelerde, serbest piyasaya geçifli sa¤lamak üzere kredi
karfl›l›¤› uygulad›klar› yapt›r›mlard›r. Yeniden
yap›land›rma, yeni küresel sisteme eklemlenecek ve ticari
serbestîyi koruyacak devletin yeniden infla edilmesi
sürecinin bir di¤er ad›d›r. ‹ller Bankas› 1960 y›l›ndan beri
DB, IMF ve OECD taraf›ndan haz›rlanan raporlarda ele
al›nm›flt›r. Özellikle, 1980 sonras› haz›rlanan raporlarda
flunlar dile getirilmifltir: teknik ve mali boyutunun ayr›lmas›,
Bankac›l›k Kanununa göre faaliyet göstermesi. Temel
amaç, ‹ller Bankas›‘n›n merkezden uzaklaflt›r›lmas› ve
piyasa flartlar›na göre yani ticari iliflkiler içerisinde hareket
etmesini sa¤lamakt›r. Tasar›n›n genel gerekçesinde
dayanak gösterilen Sekizinci Befl Y›ll›k Plan ile tasar›
çeliflmektedir. 

Yeniden yap›land›rma, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan›nda da (2000- 2004) belirtilmifltir.Plan‘da “‹ller
Bankas›‘n›n yeniden yap›land›r›lmas› gerekti¤i”
belirtilmifltir. “Yerel yat›r›mlar›n projelendirilmesi,
finansman› ile iç ve d›fl kredi kullan›m›, teknik seçimi, insan
kaynaklar› yönetimi konular›nda yerel yönetimlere öncülük
etmek; merkez-yerel yönetim aras›nda kaynak ak›fl›n›
yönetmek üzere ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü gerçek
yerel yönetim ortakl›¤› olarak yeniden örgütlenecektir.
Yat›r›mlar›n finansman›nda kulland›¤› kaynaklar,
görevlerine paralel olarak artt›r›lacakt›r.”

Yasa tasar›s›nda Banka yaln›zca finansman ve
dan›flmanl›k ile görevlendirilmifltir. Kalk›nma Plan›nda ise,
projelendirme, insan kaynaklar› yönetimi, teknik seçimi
konusunda yerel yönetimlere öncülük edece¤i
belirtilmektedir.

Plan‘da ayr›ca yerel yönetim ortakl›¤› olarak yeniden
yap›land›r›lmas› gerekti¤i belirtilse de tasar› ile Banka
Hazine‘ye devredilmekte, belediyelerin ortakl›¤›
sonland›r›lmaktad›r.

Kalk›nma Plan›n›n yerel yönetimler ile ilgili bölümünde
ayr›ca “belediyelerde teknik personel say›s›n›n yetersizli¤i,
altyap› tesislerinin iflletilmesinde, bak›m, onar›m ve

yenileme çal›flmalar›n›n sürdürülmesinde aksakl›klara yol
açmaktad›r” denilmektedir. 

Belediyelerin teknik personel eksikli¤i planda da
vurgulanmakta ama tasar› ile teknik arac›l›k ifllevi tasfiye
edilmektedir. Dan›fltay taraf›ndan iptal edilen NORM
KADRO ilke ve standartlar›n›n belirlendi¤i Bakanlar Kurulu
Karar›n›n cetvellerinde nüfusu 5 000 ve 2 000‘nin alt›nda
olan belediyelerdeki teknik kadro azl›¤› dikkat çekicidir.

Teknik personel s›k›nt›s› nedeniyle; belediyeler teknik
hizmeti d›flar›dan alacakt›r. Bu hizmetler yüksek maliyetli
olacakt›r ve kamu hizmeti olarak görülen alanlar
ticarilefltirilecektir.” Sözleriyle tasar›n›n getireceklerinden
bahsetti. Tasar›n›n getireceklerini, bankac›l›k esaslar›na
göre kredi vermek, teknik ve mali boyutu birbirinden
ay›rmak, sermayesini Hazine‘ye devretmek, Afi‘ye
dönüfltürülerek özellefltirilmesinin önü aç›lmak, personelin
tasfiyesi ve köylerin kapsam d›fl› b›rak›lmas› olarak
s›ralayan Say›n ÖZTEN, “‹ller Bankas›n›n tasfiye edilmesi
ile bafllat›lan süreç, yerel yönetim kredi piyasas›nda çok
uluslu flirketlerin tekelinin, kamu iflletmecili¤inin yerini
almas› ile sonuçlanacakt›r. ‹stenilen model kamu-özel
ortakl›¤›d›r. Genel söylem, altyap› yat›r›mlar›nda riskin
paylafl›lmas›d›r ama as›l olan kar›n paylafl›lmas› üzerine
kuruludur. Bir zaman sonra da devlet ortakl›¤› bitecek,
flirketler yat›r›mlarda tek aktör olacakt›r.” diyerek
konuflmas›na devam etti. 

‹ller Bankas›n›n tasfiye edilmesi ile bafllat›lan sürecin, yerel
yönetim kredi piyasas›nda çok uluslu flirketlerin tekelinin,
kamu iflletmecili¤inin yerini almas› ile sonuçlanaca¤›na
de¤inen A. Fahri ÖZTEN, “Türkiye‘de altyap›
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yat›r›mlar›nda önemli aç›k var. En
önemli sorunlar: planlama,
kamulaflt›rma, içme suyu,
kanalizasyon, ar›tma tesisi, yol, konut
ve planlama. Nüfus h›zla art›yor,
kentleflmenin yo¤unlafl›yor, bu
nedenle talep art›yor. Bununla
birlikte, daha önce yap›lan
hizmetlerin güncellefltirilmesi,
ekonomik verimlili¤ini kaybetmifl ve
kullan›lamayan di¤er altyap›
tesislerinin bilimsel ve teknik
yeniliklere paralel olarak gelifltirilmesi
de ayr› bir yük getirmektedir. Altyap›
hizmetlerinde özellikle metro, ar›tma
tesisleri gibi yap›m ve imalat ifllerinin
mali boyutu yüksek de¤erler
oluflturmaktad›r. Belediyelere büyük
yük getirmektedir.

Düflünülmesi gereken; bu büyük
yat›r›mlar›nda gelir dengesini
bozacak uygulamalara yer
verilmemeli. Vatandafltan toplanan
vergilerin nereye kime gidece¤i
önemlidir. ‹ller Bankas› bunu
merkezden da¤›tarak yerel
bask›lardan kurtar›r yerel yöneticileri.
Sermaye ile belediyeyi karfl› karfl›ya
getirmez. Yerel sermayenin bu alana
girmesi zordur. Çok uluslu flirketler ile
rekabet edemeyen yerel sermaye de
ilk aflamada elenecek,
tafleronlaflacakt›r.

Merkezi planlama ile yap›lmas›
bölgesel dengesizliklerin önüne
geçilmesini sa¤lar. Yerel yat›r›mlar›n
planlamas›n›n ulusal ölçekte
yap›lmas› kalk›nmada bölgesel
farkl›l›klar›n do¤mas›n›
engellemektedir. Fakat, yerel
hizmetlerin yerelde planlan›p
uygulanmas› ile bölgesel
dengesizlikler ortaya ç›kabilecektir.
Küçük belediyelerin kendi gelirleri ile
yat›r›m yapmas› beklenemez.

Yerel yönetim altyap› hizmetleri temel

hizmetlerdir. Sosyo-teknik özelliktedir.
Bu nedenle, herkese verilebilmelidir.
Bu ancak düflük faizli, uzun vadeli
kredilerle gerçeklefltirilebilir. Fakat,
yerel yönetimlerin, yüksek faizli
kredilerle yat›r›m yapmas› demek,
fiyatlar›n artmas›, halktan hizmetin
maliyeti yan›nda faizini de almak
anlam›na gelmektedir.” diyerek
konuflmas›na devam etti. 

Son olarak, ‹ller Bankas›n›n
tasfiyesinin tüm yerel maliye sistemini
de¤ifltirece¤ini vurgulayan A. Fahri
ÖZTEN, “Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› olarak, meslek
alan›m›z, yaflam›m›z, ülkemiz ve
içinde yaflad›¤›m›z sistemin;
bireylerin de¤il, halk›n ç›karlar›;
küresel kapitalizmin de¤il insanl›¤›n
yarar› do¤rultusunda de¤iflmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Bu nedenle,
ülkenin gerçeklerinden uzak,
kültürüne yabanc› düzenlemelerin
yarar getirmeyece¤ini biliyoruz.

Bu do¤rultuda, ‹ller Bankas› Afi
Hakk›nda Kanun Tasar›s› geri
çekilmelidir.

‹ller Bankas›, tasfiye edilmemelidir.
Tasfiye edilen Belediyeler Fonuna
Genel Bütçe Gelirlerinden aktar›lan
% 3‘lük pay yeniden uygulamaya
konulmal›d›r.‹ller Bankas›‘n›n
belediyelere vermekte oldu¤u her
türlü hizmet ça¤dafl bir yaflam için
art›r›lmal›d›r. Banka orta¤› yerel
yönetimlerin ve personelin ‹ller
Bankas›ndaki söz hakk› yok
say›lmamal›d›r. ‹ller Bankas›n›n
sorunlar›na yönelik çözümler ise
Türkiye‘nin mali gerçeklerine uygun
ve planl› kalk›nmas›na katk› verecek
biçimde kamu yarar› öncelikli ve
kamu hizmetlerinin
ticarilefltirilmemesi biçimde yeniden
üretilmelidir.” sözleriyle konuflmas›n›
bitirmifltir. 
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Bu ülkenin yüre¤i emekten ve halktan yana
atan ayd›nl›k beyinli yi¤it insanlar› merhaba,

Demokratlar, ayd›nlar, yurtseverler, ilericiler,
devrimciler merhaba

Türkiye‘nin dört bir yan›ndan,
Diyarbak›r‘dan, ‹zmir‘den, Edirne‘den,
Trabzon‘dan, Antalya‘dan Bursa‘dan
ça¤r›m›za uyup gelenler merhaba.

Özgür Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye için
burada bulunan, bu alan› özgürlefltirenler
merhaba.

Bugün ülkemiz kapitalist küreselleflmeye uyum
ad› alt›nda sermaye lehine yeniden
flekillendiriliyor. Halk›n ihtiyaçlar› ve bizlerin
beklentileri göz ard› edilerek anayasa
tart›flmalar›ndan, sosyal alandaki
düzenlemelere, kentlere, ormanlar›m›za,
yaflam alanlar›m›za ve gelece¤imize iliflkin
her konuda halktan ve toplumun örgütlü
kesimlerinden esirgenerek kararlar al›n›yor,
uygulamaya sokuluyor. 

Bizler, gelece¤imizi flekillendirecek
uygulamalar›n bize ra¤men hayata
geçirilmesine izin vermeyece¤iz. Buna karfl›
“Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye”
talebimizi inad›na hayk›raca¤›z. Biz

Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye ‹çin...

KESK, TMMOB ve TTB‘nin ça¤r›s›, emek-meslek örgütleri, demokratik
kitle örgütleri ve siyasi partilerin kat›l›m›yla düzenlenen “Özgür,
Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye” mitingi Ankara S›hhiye
Meydan›‘nda yap›ld›. Mitinge kat›lan yaklafl›k 40 bin kifli, demokratik
bir anayasa taleplerini dile getirirken, mitingde “halklar›n kardeflli¤i” ve
“bir arada yaflam” vurgusu öne ç›kt›. TMMOB Baflkan› MEHMET
SO⁄ANCI mitingte bir konuflma yapt›.

Say›n SO⁄ANCI‘n›n konuflmas›:
Gençler, emekliler, kad›nlar, iflsizler, iflçiler, kamu çal›flanlar›, tabipler,
mühendisler, mimarlar merhaba

ÖZGÜR DEMOKRAT‹K
Efi‹TL‹KÇ‹ TÜRK‹YE ‹Ç‹N
3 KASIM’DA
ALANLARDAYDIK...



biliyoruz talep etmek yetmez, bunun
için mücadele gerekir. Hayat›n her
alan›nda mücadelemizi yürütece¤iz. 

Özellefltirmelerin durdurulmal›d›r.
Özellefltirilen halka ait varl›klar
kamulaflt›r›lmal›d›r. Bütün çal›flanlara
grevli, toplu sözleflmeli sendikalaflma
hakk› tan›nmal› ve özellikle kamu
çal›flanlar›n›n bu hakk› kullanmas›
sa¤lanmal›d›r. Düflünce ve
örgütlenme özgürlü¤ü önündeki tüm
engeller kald›r›lmal›d›r. Ülkemizin
do¤as›n›n korunmal›, sanayileflme
çevreyi ve do¤ay› tahrip etmeden
gerçeklefltirilmelidir. Kad›na yönelik
fliddet ve toplumsal hayat›n her
noktas›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›
kald›r›lmal›d›r. Sa¤l›kta y›k›m›
durdurulmal›, herkese eflit, ücretsiz,
ulafl›labilir, nitelikli sa¤l›k hizmeti
sa¤lanmal›d›r. Tar›m arazilerinin yok
edilmemeli, kirletilmemelidir. Genetik
tohum ve g›dalar›n ülkemize
sokulmas›na izin verilmemelidir.
Çiftçimiz üretimden, tarlas›ndan
kopar›lmamal›, iflsiz ve yoksul
b›rak›lmamal›d›r. Afetler ve afetlerin

en önemlisi depremler için acil
önlemler al›nmal›d›r. Nükleer enerji
santralleri ve benzer maceralardan
vazgeçilmelidir. Planl› bir enerji
politikas› izlenmelidir. Suyun
mülkiyeti ve hizmetleri kamuda
kalmal›d›r. K›y› ve orman ya¤mas›
durdurulmal›d›r. Madenlerimizin
gerçek sahipleri halk›m›zd›r. Her
türlü parçac› kentsel dönüflüm projesi
uygulamas› terk edilmelidir.
Hasankeyf‘te tarihi süreci yans›tan
birikim da¤›t›lmamal›d›r.
Bergama‘da, Eflme‘de, Belek‘te
hukuk d›fl› yönelimlerden
vazgeçilmelidir. F›rt›na Vadisi‘nde,
Munzur‘da, Sinop‘ta, Aloinoi‘de,
Kazda¤lar›‘nda do¤an›n tahribine
son verilmelidir. Gençlik
gelece¤imizdir. Üniversiteler
üniversite bileflenlerinindir. E¤itim
eflit, paras›z, demokratik, bilimsel
olmal›d›r. Üniversite özerk ve
demokratik olmal›, ticarethaneye
dönüfltürülmemelidir. ‹flsizli¤in do¤al
oldu¤u, iflsizli¤in kader oldu¤u
sözleri yaland›r. Ücretli çal›flan
üyelerimiz ile emekli üyelerimizin
sorunlar› çözülmelidir. 

Dünyan›n her yerinde iflgallere ve
sald›r›lara kars› mazlum halklar›n
yan›nda oldu¤umuzu ifade ediyoruz.
Savafla karfl› bar›fl› savunuyoruz.
Halklar›n kardefllik içinde yan yana
ve özgürce yaflayaca¤› “Bir baflka
dünya, bir baflka Ortado¤u
mümkündür” diyoruz. 

Kürt sorunu demokratik yollardan
çözülmeli, silahlar susmal›, bar›fl
içinde kardeflçe bir arada yaflama
mutlaka sa¤lanmal›d›r. 

Biz her türlü gericili¤e karfl›y›z. 

Zorunlu din derslerine hay›r diyoruz.
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Tek bir dinin, tek bir mezhebin devlet
taraf›ndan kollanmas›na ve
dayat›lmas›na hay›r diyoruz.
Özgürlükçü bir laiklik istiyoruz. 

Emperyalist sömürü politikalar›na
hay›r diyor, tam ba¤›ms›z bir Türkiye
istiyoruz. 

Biz taraf›z. 
Biz, bu toplumu kim çat›flma
ortam›na sürüklüyorsa; kim fliddet ve
bask› politikalar›nda ›srar ediyorsa
onlara karfl› taraf›z. Kim çok kimlikli,
çok kültürlü bir toplumsal modeli
d›fllayarak, bar›fl›n kal›c› hale
getirilmesinden kaç›n›yorsa onlara
karfl› taraf›z. Kim iç ve d›fl politikada
gerilim yaratmaktan medet umuyorsa
onlara karfl› taraf›z. Kim

demokratikleflmeyi AB ile pazarl›k
s›n›r›nda tutup, hak arama
mücadelesini anti-demokratik
yöntemlerle engelliyorsa onlara karfl›
taraf›z. 

Biz kim karfl›s›ndakinin kimli¤ine,
kültürüne, inanc›na sayg› gösteriyorsa
onlardan yana taraf›z. Kim ülkenin
sorunlar›na özgürlük ve demokrasi

zemininde çözüm ar›yorsa onlardan
yana taraf›z. 

Bu yaflananlara karfl›; flimdi tam da;
karanl›¤a karfl› ayd›nl›¤› savunma
zaman›d›r. fiimdi tam da bask›c›,
otoriter yönetim anlay›fl›na karfl›,
özgürlük ve demokrasiyi savunma
zaman›d›r. fiimdi tamda ›rkç› ve
milliyetçi anlay›fl›n besledi¤i linç
kültürüne karfl›, bir arada kardeflçe
ve bar›fl içinde yaflamay› savunma
zaman›d›r. fiimdi adaleti ve eflitli¤i
savunma zaman›d›r. fiimdi tam da,
ba¤›ms›z, eflit, özgür, demokratik bir
Türkiye için mücadele etme
zaman›d›r. fiimdi tam da gericili¤e,
neoliberalizme ve darbecili¤e karfl›
mücadele etme zaman›d›r. fiimdi tam
da geri ad›m atmadan temel hak ve
özgürlüklere sahip ç›kma zaman›d›r. 

fiimdi hep birlikte hayk›rma
zaman›d›r:

Kurtulufl Yok Tek Bafl›na,
Ya Hep Beraber,
Ya hiç Birimiz

31Aral›k 2007



32 Aral›k 2007

TMMOB
TÜRK‹YE’DE
ÖZELLEfiT‹RME GERÇE⁄‹
SEMPOZYUMU

TMMOB taraf›ndan düzenlenen “Türkiye‘de
Özellefltirme Gerçe¤i Sempozyumu 13- 14
Kas›m 2007 tarihinde Ankara‘da
gerçeklefltirildi. Sempozyumun aç›l›fl›nda
s›ras›yla TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI, T. Haber-‹fl Sendikas›
Genel Baflkan› Ali AKCAN ve KESK Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› TOMBUL özellefltirmeler
hakk›nda konuflma yapt›lar. “Türkiye‘de
Özellefltirme Olgusuna Kamu Hizmeti ve
Kamu Mülkiyeti Aç›s›ndan Kavramsal Bak›fl”
bafll›kl› ilk oturumda Prof. Dr. ‹zzettin
ÖNDER, Prof. Dr. Türkel M‹N‹BAfi, Prof. Dr.
Mümtaz SOYSAL, Prof. Dr. ‹flaya ÜfiÜR‘ün
sunumlar› vard›.” Türkiye‘de Özellefltirme
Konusunda Söylenenler, Yap›lanlar ve
Yap›lmas› Gerekenler” bafll›kl› ikinci
oturumda ise, Ali Ekber YILDIRIM, Öztin
AKGÜÇ, ‹lter ERTU⁄RUL ve Metin YE⁄‹N
konuflmalar›n› gerçeklefltirdi.
“Özellefltirmelere Karfl› Neler Yap›ld›, Neler
Yap›lmal› ?” bafll›kl› üçüncü oturumda ise
“Ülkemizde E¤itim ve Özellefltirme” hakk›nda
‹smail SA⁄DIÇ (KESK - E¤itim-Sen); “Sa¤l›k
ve Sosyal Güvenlik Alanlar›nda Yaflanan
Özellefltirme Uygulamalar›” hakk›nda Dr.
Ercan YAVUZ (TTB); “Türkiye Banka
Özellefltirme Uygulamalar›n›n Amaca
Uygunluk De¤erlendirmesi” hakk›nda Serkan

OPAK (K‹GEM); “Özellefltirmeyi Topluma Sunarken Neler Dediler?
Sonuçlar› Ne oldu?” bafll›¤› alt›nda ‹brahim DO⁄ANGÜL (Petrol-‹fl); ve
“Yerel Yönetimler ve Altyap› Hizmetlerinde Yaflanan Özellefltirme
Uygulamalar›” üzerine Serhat SAL‹HO⁄LU (YAYED) birer konuflma
gerçeklefltirdiler. Odam›z Baflkan› A. Fahri ÖZTEN‘in de yer ald›¤›
“Özellefltirmelere Karfl› ne yapt›k? Ne yapmal›y›z?” bafll›kl› üçüncü
oturumda ise, “Enerji ve Telekomünikasyon Alanlar›nda Yaflanan
Özellefltirmeler” hakk›nda Necati ‹PEK (TMMOB Elektrik M.O.);
“Türkiye‘de Özellefltirme Uygulamalar›na karfl› TMMOB Makina
Mühendisleri Odas›‘n›n Çal›flmalar›” üzerine Emin KORAMAZ
(TMMOB Makina M.O.); “Tar›m Sektöründe Yaflanan Özellefltirme
Uygulamalar› ve Gerçekler Hakk›nda” Fatih TAfiDÖ⁄EN (TMMOB
Ziraat M.O.); “Kimya-Petrokimya Alanlar›nda Özellefltirme
Uygulamalar›” üzerine Nilgün ERCAN (TMMOB Kimya M.O.) ve son
olarak “Yabanc›lara Toprak Sat›fl›, Orman ve Mera Alanlar›m›z ve
Özellefltirmeler” hakk›nda Genel Baflkan›m›z Say›n Ali Fahri ÖZTEN
birer konuflma yapt›lar. Beflinci oturum olan son oturumun bafll›¤› ise
“Özellefltirmelere Karfl› Ne Yapmal›? Kamu Giriflimcili¤i Nas›l
Gelifltirilmeli? Kamu Hizmeti Nas›l Sunulmal›?” idi. Bu oturumda da,
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Doç. Dr. Aziz KONUKMAN ve Prof. Dr.
Hayri KOZANO⁄LU birer konuflma gerçeklefltirdiler. 

Özellefltirme, Orman ve Mera Alanlar›m›z, Toprak Sat›fl› ve ‹ller
Bankas› ana bafll›klar› hakk›ndaki sunumuyla, A. Fahri ÖZTEN, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n “özellefltirmelere karfl›” duruflunu
aç›k bir flekilde dile getirmifltir. Say›n ÖZTEN konuflmas›na, neo-liberal
politikalar›n Türkiye‘ye girifliyle yaflanan toplumsal, ekonomik ve sosyal
de¤iflimlerden bahsederek bafllarken, devletin piyasadan çekilmesi,
serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, sosyal devletin tasfiyesi ve kamu
hizmetlerinin ticarilefltirilmesi temelinde flekillenen yeni yap›lanman›n



Türkiye üzerindeki etkileri hakk›nda bilgi verdi.
Küreselleflme ad› alt›nda uluslararas› tekelci kapitalizmin-
emperyalizmin lehine sermayenin serbest dolafl›m›n›n
önündeki engeller teker teker kald›r›ld›¤›n› ifade eden
Say›n ÖZTEN, sunumunda “Yabanc› ve yerli sermayeye
toprak sat›fl› da bu dönemde uygulanan dayatma
politikalar›n›n bir uzant›s›d›r ve kapitalizmin geldi¤i yeni
aflama ile ayr› bir önem kazanm›flt›r. Yabanc›lara toprak
sat›fl›, toprak ve mülkiyet unsurlar› üzerinde yükselen bir
konudur. Topra¤›n k›t bir do¤al kaynak olarak de¤eri her
geçen gün artmaktad›r. Toprak, mülkiyet ile birlikte ele
al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ün simgesidir. Yerli ve
yabanc› sermayeye toprak sat›fl›, emperyalizmin yay›lmac›
politikalar›n›n bir parças› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.”
fleklinde konuya girifl yaparak; Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n›n “Toprak” konusundaki hassasiyetini
aç›klam›flt›r. 

Özellefltirmelerin, 21. Yüzy›lda art›k sadece K‹T‘ler
üzerinden yürütülmedi¤ine dikkat çeken Say›n ÖZTEN
“Gayrimenkullerin özellefltirilmesi ile siyasal iktidarlar yeni
bir gelir kayna¤› yaratm›fllard›r. Sat›lacak tesis için
iyilefltirme, rehabilitasyon harcamas› yap›lmayacak, iflsiz
kalanlar›n sosyal sorunlar›na çözüm bulma zorunlulu¤u
gündeme gelmeyecektir. 1986 ile 2005 y›llar› aras›nda
özellefltirme öncesi varl›klara yap›lan harcamalar›n
neredeyse özellefltirme gelirlerine denk oldu¤u
düflünüldü¤ünde gayrimenkul özellefltirmelerden sa¤lanan
gelirlerin önemi daha iyi anlafl›lmaktad›r.” sözleriyle,
gayr›menkullerin büyük bir rant kap›s› olarak alg›land›¤›n›
aç›k bir flekilde vurgulam›flt›r. 

Özellefltirmeler hakk›ndaki tarihsel süreci Cumhuriyetin
kuruluflundan günümüze kadar Kanunlar nezrinde
aç›klayan Say›n ÖZTEN, gelinen son noktan›n
tafl›nmazlar›n özellefltirilmesi oldu¤una vurgu yaparak,
5018 say›l› yasa ile tüzel kiflili¤e
sahip kamu kurulufllar›n›n (TCK,
DS‹…vb) mülkiyetlerinde kendi
adlar›na tescili bulunan
tafl›nmazlar›n hazineye
devredilerek, plan de¤iflikli¤i
sonunda kamu arazilerinin ticari
alana dönüfltürülerek sat›fla
ç›kar›ld›¤›n› belirtti. Daha sonra,
tafl›nmazlar›n özellefltirilmesine

örnek olarak dinleyenler taraf›ndan ilgiyle karfl›lanan
Malatya Sümer Holding‘in özellefltirilmesine de¤inen A.
Fahri ÖZTEN, “Malatya‘daki Sümer Holding Malatya
Pamuklu Sanayi ‹flletmesi bu aç›dan önemli bir örnektir.
1998 y›l›nda özellefltirme ihalesi aç›ld›. 11 milyon dolar
önerildi. Özellefltirme Yüksek Kurulu bu bedeli yetersiz ve
düflük buldu, sat›fl› yapmad›. Daha sonra, bu tesisler, 6
milyon 400 bin dolara sat›ld›. Malatya‘n›n tam
göbe¤inde. Arazi 600 dönüm. Fabrika arazisi ise 129
dönüm. ‹çinde binlerce a¤aç var. Arazinin içinde 10 bin
metrekare kapal› bina, fabrikalarda dokuma makine ve
tezgahlar›, ayr›ca ba¤›ms›z elektrik üretimi yapan
Gündüzbey Santral› yer al›yor. Malatya Merkez‘de arsa
fiyatlar› dikkate al›nd›¤›nda, sadece arsan›n fiyat› 50
milyon dolara ulafl›yor. Fabrika, santral ve tesislerle birlikte
toplam de¤eri 70 milyon dolar› geçiyor. Bu tesislerin sat›fl
ifllemi 13 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete‘de yay›nlan›p
kesinleflti.” diyerek olay›n önemini gözler önüne serdi. 

Sunumunun ilerleyen bölümünde, Mera ve orman
alanlar›m›z›n özel mülkiyete geçirilmesine de¤inen Say›n
ÖZTEN, konuflmas›na flu flekilde devam etmifltir:
“Ormanlar›m›z, mera alanlar›m›z, sahillerimiz,
limanlar›m›z, kamu kurumlar›m›za ait di¤er alanlar›m›z,
farkl› özel yasa ve yasa maddeleri ile özellefltirilerek,
sat›larak elden ç›kart›lmaktad›r. fiimdi de ormanlar›m›z›n,
da¤lar›m›z ve ovalar›m›z›n içindeki alanlar farkl› bir
düzenlemeyle yeni bir pazar alan› haline getirilmek
istenmektedir. 

Yaflam kayna¤›m›z olan topraklar›m›z bir meta haline
dönüfltürülerek sat›lmakta ve sonucunda ülkeye verilen
sosyal, uzun vadede ekonomik, kültürel ve do¤al zararlar
göz ard› edilerek ülkemiz gelece¤e dair bir belirsizli¤e ve
sosyal eflitsizli¤e do¤ru sürüklenmektedir. T›pk› mera
alanlar› gibi, orman arazileri de “kamu yarar›” etiketi

alt›nda küresel sermayeye
sunulmaktad›r.” 

2B alanlar›n›n sat›fl›na da de¤inen
A. Fahri ÖZTEN, ormanlara iliflkin
hukuksal rejimin düzenlenirken kural
olarak, çok önemli do¤a hazinesi ve
ülke varl›¤› olan ormanlar›n
“korunmas› ve süreklili¤inin
sa¤lanmas›” için “devlet elinde
bulunmas›” ve “devletçe idaresi ve
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iflletilmesi” ilkelerinin benimsenmesi
gerekti¤ine dikkat çekmifl; ancak
6831 say›l› Orman Kanunu‘nun
1986 y›l›nda de¤ifltirilen 2.
maddesinin B bendi; yani “2B” ye
göre, “31.12.1981 tarihinden önce
bilim ve fen bak›m›ndan orman
niteli¤ini tam olarak kaybetmifl
yerlerden; su ve toprak rejimine zarar
vermeyen, orman bütünlü¤ünü
bozmayan, tarla, ba¤, bahçe,
meyvelik, zeytinlik, f›nd›kl›k, f›st›kl›k
(antepf›st›¤›) gibi çeflitli tar›m alanlar›
veya otlak, k›fllak, yaylak gibi
hayvanc›l›kta kullan›lmas›nda yarar
oldu¤u tespit edilen araziler ile flehir,
kasaba ve köy yap›lar›n›n toplu
olarak bulundu¤u yerleflim sahalar›
orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›l›r”
fleklinde düzenlenerek, ormanlar›n da
özel sermayenin hizmetine
sunuldu¤una vurgu yapm›flt›r.
Özellefltirme uygulamalar›n›n
ormanlar›m›z üzerine evrilmesi ve 2B
alanlar›n›n sat›fl› bugüne dek
Anayasan›n 169 ve 170 inci
maddelerine ayk›r›l›¤› nedeniyle
sürekli engellendi¤ini belirtti¤i
konuflmas›nda; orman alanlar› ile
ilgili düzenlemelerde anayasa
de¤iflikli¤i olmadan yasa ve di¤er
mevzuatta de¤iflikliklerin
yap›lamayaca¤› anlafl›l›nca çözümün
yeni bir anayasa haz›rl›¤› sürecinde
ele al›nd›¤›n› belirten Say›n ÖZTEN,
“Mevcut anayasada Orman
alanlar›n›n devlet taraf›ndan yönetilir
ve iflletilir ifadesi yer al›rken taslak
anayasada ifllettirilir hükmü konarak
orman alanlar›m›zda da
özellefltirmenin önü aç›lm›fl olacakt›r. 

Mevcut anayasa maddesinde Orman
olarak muhafazas›nda bilim ve fen
bak›m›ndan hiçbir yarar görülmeyen
alanlar›n orman s›n›rlar› d›fl›na

ç›kar›lmas› için tar›m alanlar›na
dönüfltürülmesinde kesin yarar oldu¤u
tespiti aran›rken, taslakta bu kavram
geniflletilerek “tar›m alanlar›na veya
baflka alanlara dönüfltürülmesinde
kesin yarar oldu¤u tespit edilen
yerler” fleklinde ele al›nmakta ve” bu
yerlerin gerçek ve tüzel kifliliklere
sat›lmas›” hükümlerine yer
verilmektedir.

Taslaktaki “baflka alanlar” ifadesi ile
orman içerisine, Golf sahalar›, turistik
oteller, madenler, konutlar, Kentsel-
Dönüflüm Alanlar› yarat›lacak, Turizm
Teflvik Kanunu, Do¤rudan Yabanc›
Yat›r›mlar Kanunu, Norveç modeli,
‹spanya modeli vb ile bu alanlar
doldurulacakt›r.

Yeni düzenleme ile; Devlet ormanlar›
yerli ve yabanc› özel giriflimcilere
sat›labilecek, Orman
say›lmayabilecek yerlerin kapsam›
daha da geniflletilecek, 2B
alanlar›n›n sat›fl› gündeme gelecek,
kamu mülkü olan orman arazilerini
özel mülkiyete dönüfltürülmesinin yolu
aç›lacak, k›saca ormana karfl›
ifllenen tüm suçlar af kapsam›
içerisine al›nacak böylece orman
alanlar› meta haline getirilerek
özellefltirmeler kapsam›nda
sömürünün önü aç›lacakt›r.” diyerek
durumun önemini gözler önüne
sermifltir. 

‹ller Bankas›n›n tasfiye sürecine de
de¤inen A. Fahri ÖZTEN, Aral›k
2006‘da TBMM‘ye gönderilen “‹ller
Bankas› Afi Hakk›nda Yasa Tasar›s›”
ile ‹ller Bankas› kamu kurumu
niteli¤inden ç›kart›larak özel ticari
flirket haline getirilmek istendi¤ine;
Plan ve bütçe komisyonunda
görüflülmekte iken kadük olan yasa
tasar›s›n›n yeniden gündeme

geldi¤ine ve Bakanlar kurulunca Ekim
2007‘de yenilenip, tali komisyon
olan Sanayi Ticaret komisyonundan
geçti¤ine de¤inmifltir. “‹ller Bankas›
Anonim fiirketi Hakk›nda Yasa
Tasar›s›” ile ‹ller Bankas›n›n tasfiye
sürecinin; sorunlar› olan bir kurumun
yerine verimli çal›flacak, piyasa
flartlar›na uygun faaliyet gösterecek
bir flirketin kurulmas› yaklafl›m›n›n
hayata geçirilmesi sav› arkas›nda
ana gerçe¤in gizlendi¤ini belirten
Say›n ÖZTEN, ‹ller Bankas› hakk›nda
ki geçen dönem gündeme getirilen
yasa tasar›s›n›n, yeni dönemde
gerçekleflmesi halinde, Banka
hisselerinin sat›labilece¤i, yani
özellefltirme kapsam›na al›nabilece¤i,
yabanc› hisselerinin ço¤unlukta
olabilece¤i gündeme gelebilece¤ini
vurgulam›flt›r. Konuflmas›na “‹ller
Bankas› gibi bir kurumun tasfiyesi,
salt bir örgütlenmenin son bulmas›
anlam›na gelmemekte; yerel yönetim
mali sisteminin dönüflümünü, yerel
yönetim hizmetlerinin merkezi
planlama d›fl›na ç›kar›larak bireysel
yat›r›m sürecine girmesine iflaret
etmektedir. Küreselleflmenin ekonomik
aya¤› olan, özellefltirme ve
yerelleflmede, yerel yönetimlerin
uluslar aras› finans kurulufllar› ile
borçlanma sürecine girmelerinin
(hazine garantili) önü aç›lmaktad›r.”
fieklinde devam ederek, sorunun
siyasi yönüne de vurgu yapm›flt›r.

Son olarak, Odam›z‘›n
özellefltirmeye karfl› haz›rlad›¤› bas›n
aç›klamalar› ve “Yabanc›lara Toprak
Sat›fl›: Neo-liberalizmin K›skac›nda
Türkiye Topraklar›”, “Tasfiye
Sürecinde ‹ller Bankas› Gerçe¤i” gibi
yay›nlarla bu konuda kamuoyuna
ulaflma çabalar›m›z›n devam etti¤ine
dikkat çekmifltir.
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‹stanbul fiubemizce ilki 12-13 Ocak 2007 tarihlerinde fiile de
gerçeklefltirilen “Temsilciler E¤itimi Toplant›s› “ n›n ikincisi 17 Kas›m
2007 günü ‹stanbul‘da düzenlendi. Etkinli¤e; ‹stanbul fiube etkinlik
sahas›nda bulunan il/ilçe ve iflyeri temsilcileri, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Genel Baflkan› Ali Fahri Özten, Örgütlenme
Sekreteri Ufuk Serdar ‹nci, Oda Onur Kurulu üyesi Tevfik Özlüdemir ile
‹stanbul fiube Yönetim Kurulu üyeleri; fiube Baflkan› Mehmet Ali
Candafl, ‹kinci Baflkan M. Süleyman BEK‹RO⁄LU, Sekreter Üye Rahmi
Yücel YAfiAYAN, Sayman Üye Nurcan CANDAfi ile Yönetim Kurulu
üyeleri Hüseyin Çiçek, Evrim TOPRAK ve Pelin TEK‹NSOY ile fiube
Müdürü Hasan Aç›k ve fiube Personeli Metin U¤umlu kat›ld›lar.

Etkinli¤in ilk bölümünde; ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Rahmi Yücel Yaflayan 19. dönem etkinliklerini gösteren sunumunun
ard›ndan, ‹stanbul fiube baflkan› Mehmet Ali Candafl son dönemde
Odam›z› yak›ndan ilgilendiren konularla birlikte toplant›n›n önemine
iliflkin bir konuflma yapt›. Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ufuk
Serdar ‹nci Genel Merkez 40. Dönem etkinliklerinin sunusunun
ard›ndan odam›z örgüt yap›s›, üye, büro ve flirket istatistik verileri,
ö¤renci üyelerimiz ile ilgili çal›flmalar, meslek içi e¤itim çal›flmalar› ile
örgütlenmenin önemine iliflkin bir konuflma yapt›. Etkinli¤in ikinci
bölümünde temsilcilerle, oda iflleyifli, yerellerdeki sorunlar ve çözüm
önerilerine iliflkin tart›flma yürütülmüfl, çeflitli konular dile getirilmifltir.
Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri Özten; temsilcilerimizin gündeme
getirdi¤i afla¤›da özetlenen konulara iliflkin odam›z çal›flmalar›na ve
politikalar›na yönelik bilgi verdi.

Temsilcilerimiz özetle;

Oda ve mesleki çal›flmalar› daha etkin k›labilmek için; etkinlik
programlar› çerçevesinde çal›flmalar yürütülmeli, üyelere yönelik
örgütlenmenin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas› ad›na temsilcilerin bölgesel
aktiviteleri desteklenmeli, temsilciliklere bütçe ayr›lmal›, komflu
temsilciliklerin birbirleriyle iletiflimi güçlendirilmeli, ziyaretler art›r›lmal›,
temsilciliklerin birlikte organizasyonlar gerçeklefltirilmesi sa¤lanmal›d›r.
Temsilcilerimiz; bilirkifli e¤itimine daha fazla kat›l›m sa¤lanmas› için
çal›flmalar yürütmelidir. Bugüne kadar süre gelmifl bilirkiflilik süreci
de¤iflmeli, bilirkiflilik e¤itimi alan Harita ve Kadastro mühendisleri
meslek alan›m›za yönelik ifllemlerde etkin görev almal›d›r.

1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli ‹stanbul
Çevre Düzeni Planlar›n›n beklemede olmas›,
özel sektör çal›flmalar›n› olumsuz yönde
etkilemektedir. Odan›n bu konuda giriflimde
bulunmas› gerekmektedir. 

Korsan yaz›l›m kulland›klar› sav›yla baz›
bürolara bask›n düzenlenmesi, üyelerin
manevi olarak y›pranmalar›na, çevreleriyle
olan iliflkilerine zarar vermesine neden
olmaktad›r. Korsan yaz›l›m kullanmad›klar›
halde kullan›yorlarm›fl gibi bask›na
u¤ramalar› üyelerimizi rahats›z etmektedir.
Odan›n bu konuda ilgili firma yetkilileri ile
gerekli görüflmeleri yaparak üyelerin
ma¤duriyetini önleme hususunda çal›flmalar
yapmas› yararl› olacakt›r.

Mesleki denetim konusunda baz› s›k›nt›lar
yaflanmaktad›r. Birçok üye, yapt›¤› ifllerin
mesleki denetimini yapt›r›rken mesleki
denetim yapt›rmayan bürolara yapt›r›mda
geç kal›nmas› rahats›zl›k uyand›rmaktad›r.
Kadastro Müdürlükleri kontrol aflamas›nda
SHKMMB‘lere yönelik Üye Sicil Durumunu
ifade eden mesleki denetim ifllemini
aramamalar› bu sorunun ortaya ç›kmas›nda
büyük bir neden teflkil etmektedir. Fatura
kesim tarihi konusunda da s›k›nt›lar gündeme
gelmektedir. Henüz ifl yapmadan, yap›lacak
olan iflin maliyeti tam olarak belli olmadan,
fatura kesilmesi farkl› s›k›nt›lar› gündeme

‹STANBUL
fiUBE TEMS‹LC‹LER‹ TOPLANTISI



getirmektedir. Odam›z›n bu konu da
çal›flma yapmas› anlaml› olacakt›r. 

Mesleki Denetimin uygulanmas›
konusunda TKGM ile görüflmeler
yap›larak yaflanan yada gündeme
gelen baz› sorunlar›n çözüme
kavuflturulmas› gerekmektedir. Ayr›ca
mesleki denetimlerin bilgisayar
ortam›nda yap›lmas›, bunun içinde
bir veri taban› oluflturularak hayata
geçirilmesi için çal›flmalar
h›zland›r›lmal›d›r.

‹hale flartnameleri de ayr›ca bir
sorundur. Baz› ihalelerin, adrese
teslim ihaleler oldu¤u ço¤u zaman
aç›kça görünmektedir. ‹hale
flartnameleri baz› firmalar›n koflullar›n›
tafl›yacak flekilde düzenlenmekte, bu
tip pazarl›klara ne yaz›k ki
meslektafllar›m›z girebilmekte ve de
haks›z rekabete neden olmaktad›rlar.
Bir harita bürosunda farkl›
disiplinlerden eleman bar›nd›r›lmas›
gerekmektedir. Ancak Türkiye
koflullar›nda bu tip bürolar›n say›s›
çok azd›r. Ayr›ca ihalelerde y›llard›r
devam eden yüksek indirim oran›
konusunda halen bir çözüm
bulunamam›flt›r. Oda birim fiyat
tarifelerine uyulmamaktad›r. Odam›z
Denetim Yönetmeli¤i hayata
geçirilmelidir.

Meslek yaflam›m›zda mimarlar›n ve
inflaat mühendislerinin mesle¤imize
karfl› tutumlar›, y›llar içerisinde olumlu
bir geliflme kaydetmesine ra¤men,
halen iliflkilerde s›k›nt›lar mevcuttur.
Harita ve Kadastro Mühendislerinin
müelliflik haklar›na baz› alanlarda
(özellikle TUS uygulamalar›nda) halen
olumsuz bak›lmas›, üyelerimizde
rahats›zl›k uyand›rmaktad›r. Di¤er
taraftan; kamu kurum ve
kurulufllar›nda özlük haklar›m›z
konusunda s›k›nt›lar›m›z
bulunmaktad›r. Görevde yükselme
yönetmeli¤ine uyulmamaktad›r. Yeni
mezun olmufl mühendisler baz›

iliflkileri sayesinde gerekli tecrübe ve
bilgiye ulaflmadan tedviren yüksek
mevkilere gelebilmektedir.

Teknik Uygulama Sorumlulu¤u ile
yürütülen hizmetlerde, araziden
rölöve al›nmas› esnas›nda plan ile
arazi aras›nda farkl›l›klara s›kça
karfl›lafl›lmaktad›r. Böylesi durumlarda
uygulanacak hata s›n›r› konusunda
bir standart sapman›n belli olmamas›
nedeniyle üyelerimiz sorumlulu¤un
kendilerinde mi yoksa ilgili
belediyelerde mi oldu¤u konusunda
s›k›nt› yaflamaktad›rlar. De¤er-takdir
raporlar›nda harita mühendislerinin
de aktif rol oynayarak, imzalar›n›n
raporlarda yer almas› sa¤lanmal›d›r.

Bir kurum taraf›ndan kullan›lan yer
kontrol noktalar› bazen baflka bir
kurum çal›flmalar› s›ras›nda kabul
edilmemektedir. Bu tip sorunlarda da
odan›n müdahale etmesi gerekir. fiu
anda ülkedeki en büyük kamu fonu;
tarihi yap›lar›n restorasyonu
(yenileme) çal›flmalar› için ayr›lm›fl
bulunmaktad›r. Bu çal›flmalarda
Harita ve Kadastro Mühendisleri
daha aktif rol almal›d›r. Rölöve
çal›flmalar›nda mesle¤imizin yeri ve
önemi tart›flmas›zd›r. Ayr›ca Yersel
Fotogrametri ile ilgili flartname ve
birim fiyat tarifnamesi çal›flmalar›
h›zland›r›lmal›d›r. 

Kocaeli‘nde büyük bir potansiyel
mevcuttur. Bu potansiyelin iyi
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Belediye‘ye bir ifl yeri temsilcisi
atanmal›d›r. Ayr›ca Kocaeli
Üniversitesinde Bölümümüzün
kurulmas› ve e¤itime bafllamas› da
dikkate al›narak Kocaeli ‹l
Temsilcili¤ine ait fiziki bir mekan
tutulmal›d›r.

Yürütülen görüflmelerin ard›ndan,
afla¤›daki bafll›klar halinde belirtilen
konulara aç›kl›k getirildi. 

1. Mesleki Denetim

2. Fiyat K›r›mlar› ve Haks›z Rekabet

3. Lisansl› Bürolar

4. Çevre Düzenleme Planlar› ve
Di¤er Planlar

5. Harita Mühendislerinin Bilirkiflilik
Sorunlar›

6. TUS ve Yap› Denetim
Uygulamalar›; Mülkiyete ‹liflkin
Çal›flmalarda Harita
Mühendislerinin Yeri

7. ‹hale fiartnameleri

8. Korsan Yaz›l›m Denetimleri,
Yaz›l›m Bedellerinin Yüksekli¤i

9. Belediyelerde Harita
Müdürlü¤ü‘nün Yasalaflmas› ve
Kadrolu Harita Mühendisi
Temsilcilik Faaliyet Alanlar›,
Ortak Temsilcilik Çal›flmalar›,
TMMOB ve STK ile iliflkiler

10. Görevde Yükselme Yönetmeli¤i

11. Yersel Fotogrametri fiartname ve
Bedelleri

12. fiube ve Merkez Yönetiminin
di¤er konulara iliflkin
Bilgilendirmesi

13. Yeni Döneme ‹liflkin Dilek ve
Temenniler

Toplant›, verilen akflam yeme¤inin
ard›ndan son bulmufltur. 
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TAPU VE KADASTRO GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜN “YURTDIfiI
KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER
SEMPOZYUMU” ANTALYA’DA YAPILDI

Ülkemizdeki bilim ve teknoloji ile birlikte
meslektafllar›m›z›n bilgi ve deneyimlerinin
özellikle kat›l›mc› ülkelere aktar›lmas›n› önemli
görmekteyiz. Ça¤›m›zda bilgi güçlü bir
kaynak olarak alg›lanmakta ve h›zla yer
de¤ifltirmektedir. Yaflanan biliflim ça¤›nda
bilgi teknolojisi çok de¤iflik alanlarda
insanl›¤a hizmet etmektedir. Bu alanlardan
biriside harita tabanl› bilgilerin yönetilmesidir.
Günümüzde mekan ve konum bilgisi, tüm
bilgilerin yüzde yetmiflini oluflturdu¤u kabul
gören bir olgudur. Mekan ve konuma ba¤l›
bilgi ya da verinin etkin biçimde yönetilmesi
Co¤rafi Bilgi Sistemleri ile olanakl› hale
gelmifltir. CBS/KBS uygulanabilmesi için
öncelikle tapu ve kadastro bilgilerinin güncel,
do¤ru ve uygulanabilir nitelikte olmas›
gerekmektedir. Bu çerçevede TKGM 1924
y›l›ndan bu yana yapm›fl oldu¤u kadastro
çal›flmalar›n› yenilemek durumundad›r. Özel

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce düzenlenen “Yurt D›fl›
Kurumlarla ‹liflkiler Sempozyumu” 20-25 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda
Antalya Belek ‘te yap›ld›.

Sempozyuma, yurt d›fl›ndan Gürcistan, K›rg›zistan, Türkmenistan,
Tacikistan, Azerbaycan, Mo¤olistan ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
heyetleri kat›l›rken, ülkemizden Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Nafiz
ÖZAK, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müflteflar Yard›mc›s› Sad›k
Yamaç, TKGM Genel Müdürü M. Zeki Adl›, Genel Müdür Yard›mc›lar›
Nihat fiahin, Ömer Ali Anbar ile baz› daire baflkanlar›, bölge, flube ve
kadastro müdürleri kat›ld›lar. Ayr›ca Odam›z ad›na Genel Baflkan›m›z
Ali Fahri Özten, Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar ‹nci ve Yönetim
Kurulu Üyesi Timur Bilinç Batur ile TKGM taraf›ndan davet edilen
yaz›l›m firmalar› ve özel sektörden baz› flirket yetkilileri kat›ld›lar.

Sempozyumun aç›l›fl›nda; Müsteflar Yard›mc›s› Sad›k Yamaç, TKGM
Genel Müdürü M. Zeki Adl› ve Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN
birer konuflma yapt›lar. Sad›k Yamaç aç›l›fl konuflmas›nda Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ünün önemli çal›flmalar yürüttü¤ünü belirterek,
bu çal›flmalarla birlikte bilgi ve deneyimlerin uluslararas› kurumlar ile
iliflkiler kurularak gelifltirilmesinin önemini vurgulad›. TKGM Genel
Müdürü M. Zeki Adl› aç›l›fl konuflmas› ile birlikte yapt›¤› sunumunda,
kadastro çal›flmalar›n› anlatarak gelinen son durum hakk›nda bilgi
verdi. Say›n Adl› sunumunda, Sempozyumun yap›lma gerekçelerini
ifade ederek özetle; TKGM‘nin 160 y›ll›k bilgi birikimi ve deneyimi
yan›nda son dönemde özel sektörden hizmet sat›n alarak üretilen
kadastro hizmetleri sürecini, ülkemizin de içerisinde yer ald›¤› bölge
co¤rafyas›ndaki ülkelere aktar›lmas› ve bilgi paylafl›m›n› içerdi¤ini
ifade etti. TKGM‘nin son dönemlerde TAKB‹S, TARB‹S, CORS-TR (Sabit
CPS ‹stasyonlar›), TUCBS, Mekansal Bilgi Sistemlerinin altyap›s›n›n
oluflturulmas› ve Harita Bilgi Bankas› projeleri hakk›nda bilgi veren
Say›n M. Zeki ADLI, bu tür sempozyumlar›n belli aral›klarla uluslararas›
düzeyde yap›lmas›n›n önemini vurgulad›.

Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN‘in aç›l›fl konuflmas›ndan önce,
Odam›z›n k›sa tan›t›m filmi gösterildi.

Say›n ÖZTEN aç›l›fl konuflmas›nda; yurt d›fl›ndan gelen heyetlerle
birlikte yap›lan Sempozyumun önemini dile getirerek, özetle
“Mühendislik; bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan bir meslek alan›d›r.
Konu mülkiyet olunca önemi ve sorumlulu¤u bir kat daha artmaktad›r.
Bizler bu sorumluluk ve bilinç içerisinde çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz.

Ali Fahri ÖZTEN
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Baflkan›



sektörümüz, ifade edilen çal›flmalar›
yapabilecek bilgi ve donan›ma
sahiptir.” dedi. Say›n ÖZTEN aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra Odam›z ad›na
yap›lan sunumun ilk bölümünde;
TMMOB ve Odam›z›n kurulufl yasas›,
yetki ve sorumluluklar›, örgütlülü¤ü,
çal›flma anlay›fl› ve ilkeleri, mesleki
çal›flma alanlar›m›z, mesleki, bilimsel,
sosyal ve toplumsal etkinliklerimiz,

üniversitelerimiz ve e¤itim sistemimiz,
üyelerimizle ilgili istatistik bilgiler,
bas›n ve kamuoyu ile iliflkilerimiz
hakk›nda bilgi verdi. Sunumun ikinci
bölümünde Yönetim Kurulu Üyemiz
Timur Bilinç BATUR; mesle¤imizin
çal›flma alanlar›n› yineleyerek,
Odam›z yönetmelikleri, özel sektörün
yetki ve sorumluluklar›, serbest harita
kadastro mühendislik müflavirlik
bürolar›n›n kuruluflu, tescili ve
denetimi, büro ve flirketler hakk›ndaki
istatistiki bilgiler, yabanc› mühendis
ve mimarlar›n ülkemizde çal›flma
esaslar›, TKGM, ‹ller Bankas›, DS‹,
TCK ve BOTAfi‘›n harita sektörüne
iliflkin ifl hacimleri, Kamu ‹hale
Yasas›nda yaflanan s›k›nt›lar,

Odam›zca her y›l haz›rlanan Birim
Fiyat Analiz ve Cetvelleri ve özellikle
Say›sal Kadastro Yap›m›na iliflkin
2007 y›l› için yay›nlanan Odam›z›n
birim fiyatlar› hakk›nda bilgi verdi.
Ard›ndan CBS Kongresi (2007) ve
Say›sal Kadastro Yap›m ‹fllerine iliflkin
k›sa bir haber-belgesel film gösterimi
yap›ld›.

Odam›z› ve mesle¤imizi tan›tan
broflür ve dokümanlarla birlikte
Odam›z etkinliklerinde verilen
promosyonlardan oluflan birer paket
yabanc› kat›l›mc›lara verildi. 

Sempozyumda ayr›ca “TKGM‘nin
Tarihçesi ve TARB‹S Projesi” konulu
sunumu TKGM Genel Müdür
Yard›mc›s› Ömer Ali ANBAR,
“Kadastro Sistemi ve Uygulamalar”
konulu sunumu TKGM Genel Müdür
Yard›mc›s› Nihat fiAH‹N yapt›.
Sempozyumun ikinci gününde
“Harita- Tapu Kadastro Özel Sektör
Çal›flmalar›” ve “Yaz›l›m ve
Uygulamalar›” konulu sunumlar
yap›ld›. 

Sempozyumun 3. gününde Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakan› Sn. Faruk Nafiz
ÖZAK etkinli¤e kat›larak bir konuflma
yapt›. Say›n Bakan konuflmas›nda
özetle; Harita ve Kadastro
Hizmetlerinin ve mülkiyetin önemini
vurgulad›. Kadastro çal›flmalar›n›n son
durumunu de¤erlendirerek, gündemde
olan kadastro projelerinden bahsetti.
Yabanc› konuklar›n ülkemizde böyle
bir Sempozyuma kat›lmalar›ndan
dolay› memnuniyetini ifade etti.

Türkiye‘nin bu ülkelere Harita ve
Kadastro Mühendislik Hizmetleri
alan›nda katk› verebilece¤ini dile
getirdi.Bu Sempozyumun; TKGM,
HKMO, özel sektör ve yabanc›
konuklar ile birlikte gerçeklefltirilmesinin
anlaml› oldu¤unu ifade etti. 

Sempozyumun son gününe kat›lan
‹lber ORTAYLI bir konuflma yaparak
Osmanl› Tarihinden bilgiler vermifltir.
Sempozyum kapsam›nda kültürel ve
sosyal etkinlikler de düzenlenmifltir.
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M. Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

Timur Bilinç BATUR
HKMO Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk Nafiz ÖZAK
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
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“GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik E¤itim Semineri” Güneydo¤u
Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›‘n›n (GAP)
yürütücülü¤ünde, Mardin Valili¤i, Mardin Belediye Baflkanl›¤›,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Çevre Mühendisleri Odas› ve
‹nflaat Mühendisleri Odas› iflbirli¤i ile Mardin Ö¤retmenevi Konferans
Salonu‘nda 27-28 Kas›m 2007 tarihlerinde gerçeklefltirildi.

GAP Bölgesinde yer alan yerel yönetimlerin daha verimli çal›flmas›n›n
sa¤lanmas› ve teknik hizmet verme kapasitelerinin gelifltirilmesi ile
bilinç düzeyinin artt›r›lmas›, kentleflme sürecinin mühendislik, mimar ve
flehir planc›l›¤› yönünden de¤erlendirilmesi, kat›l›m›n yayg›nlaflt›r›lmas›
vb. amac›yla düzenlenen ve alt› teknik oturumdan oluflan seminerin iki
oturumu, alt› adet bildiri ile Odam›z taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN ve Odam›z II. Baflkan› Fazl›
Yaflar ÇET‹NTAfi oturumlara baflkanl›k yapt›.

Odam›zca yürütülen iki oturumda; 
• Say›sal Halihaz›r Harita Yap›m› ve Kullan›m› (Mesut ÖZMEN)
• Kent Bilgi Sistemleri ve Uygulamalar› (Fikri HAfiAL)
• Kentsel Dönüflüm Uygulamalar›na Bir Örnek -Trabzon (Özer ‹SKENDER)
• ‹mar Uygulamalar›nda Kamulaflt›rma ve Bilirkiflilik (Nam›k
GAZ‹O⁄LU)

• ‹mar Uygulamalar› ve
Mülkiyet (Hüseyin ÜLKÜ)
• ‹mar Uygulamalar› -
18. madde (Doç. Dr.
Bayram UZUN)
konu bafll›kl› bildiriler
sunuldu. Soru ve yan›tlar
bölümünde konulara
aç›kl›k getirildi. 

Kamu kurulufllar› ile ortaklafla düzenlenen ve
Odam›z›n etkinliklerinden olan “GAP Bölgesi
Yerel Yönetimler Teknik E¤itim Semineri”ne
Mardin, Batman, fi›rnak, Diyarbak›r,
fianl›urfa ve Siirt illerinden 210 mimar,
mühendis, flehir planc›s› kat›ld›.

Amac›na uygun olarak, GAP Bölgesi teknik
personelinin yo¤un kat›l›m› ile gerçekleflen
seminerin, sunulan bildirilerin içeri¤i,
yaflanan bilgi al›flverifli, paylafl›m› ve tart›flma
süreci bak›m›ndan ve organizasyon olarak
da son derece baflar›l› geçmifltir.

GAP BÖLGES‹
YEREL YÖNET‹MLER
TEKN‹K E⁄‹T‹M SEM‹NER‹
YAPILDI
26-28 Kas›m - Mardin

Asiye Ülkü KUTLU - Seminer Yürütücüsü



Çevre ve Orman Bakanl›¤› Ziyaret
Edildi
Çevre ve Orman Bakan› Say›n Veysel
ERO⁄LU, Oda Yönetim Kurulunca ziyaret
edildi. Yap›lan görüflmede;  TMMOB ad›na
Odam›zca 30 Ekim – 2 Kas›m 2007 tarihle-
ri aras›nda gerçeklefltirilecek olan “TMMOB
Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi” hakk›nda
geliflmeler, yap›lan çal›flmalar ve kurumlar›n
kat›l›m› yönünde bilgi al›fl veriflinde bulunul-
du. Orman kadastro çal›flmalar›nda
1937'de bafllat›lan s›n›rland›rma iflleminin
halen 1/4'ün tescil edilebildi¤i ifade edilen
görüflmede, bilgi sistemlerinin kurulmas›nda
kamu kurum ve kurulufllar›na düflen görev ve
sorumluluklar dile getirildi. Odam›z›n düzen-
ledi¤i bilimsel teknik sempozyum ve kongre-
lere say›n Bakan›n verdikleri katk›, deste¤in
öneminin vurguland›¤› toplant›da, Çevre, Or-
man, DS‹., Meteoroloji Genel Müdürlükleri-
nin çal›flma alanlar›nda CBS'nin yeri ve öne-
mi ve gereklili¤i ifade edildi. Say›n Bakan,
Odam›z çal›flmalar›n› yak›ndan takip ettikleri-
ni, Odan›n özellikle Co¤rafi Bilgi Sistemleri
konusundaki baflar›l› çal›flmalar› takdirle kar-
fl›lad›klar›n› vurgulad›. 

TMMOB HKMO Adana fiubesi
Mersin ‹l Temsilcili¤imizde Üye
Toplant›s›
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Adana fiubesi Mersin ‹l

Temsilcili¤imizde genifl kat›l›ml›
bir üye toplant›s› düzenlenmifltir.

• Toplant›ya Genel Baflkan›m›z
Sn. Ali Fahri ÖZTEN‘in yan› s›ra
HKMO Adana fiube
Baflkan›m›z Sn. Hasan
ZENG‹N, HKMO Adana fiube
Yönetim Kurulu ve Mersin
‹lindeki çok say›da üyemiz
ifltirak etmifllerdir.

Mardin TMMOB Bileflenleri ‹le Ortak Toplant› Yap›ld›
28 Kas›m 2007 tarihinde Mardin’de  TMMOB bilefleni Oda
temsilcileri, TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI ve Odam›z baflkan›
Ali Fahri ÖZTEN’in kat›l›m› ile ortak toplant› yap›ld›.

Toplant›ya, Makine Mühendisleri, ‹nflaat Mühendisleri, Mimarlar,
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalar›n›n

Mardin fiube ve ‹l Temsilcileri
kat›ld›lar.

Mardin’de Mühendislik-Mimarl›k ve
fiehir Planc›l›¤› alanlar›nda
yaflan›lan s›k›nt›lar, Mardin’in yerel
sorunlar› vb. konularda görüflmeler
yap›ld›. Toplant›da, Mardin’de
Odalar›n üye potansiyeli de dikkate

al›narak, TMMOB Mardin ‹l Koordinasyon Kurulu Kurulmas› yönünde
ilke kararlar› al›narak, Odalara ve TMMOB’ye bildirilmesi ve gerekli
ifllemlerin yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Dünya CBS Günü Etkinli¤i
Her y›l dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi ülkemizde de 14
Kas›m tarihinden bafllayarak Dünya CBS Günü çeflitli etkinliklerle
kutlan›yor. ‹stanbul fiubemiz CBS Komisyonun organize etti¤i etkinlik
20 Kas›m 2007 tarihinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi sergi salonunda
saat 13:00 da oda, üniversite, kamu ve özel sektör bileflenlerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri Özten
ve ‹stanbul fiube baflkan›
Mehmet Ali Candafl’da
etkinli¤e kat›lm›fl ve birer
konuflma yapm›fllard›r.
Yap›lan sunumlar›n
ard›ndan gerçeklefltirilen
kokteyl ile etkinli¤imiz sona
ermifltir.

HKMO’DAN KISA KISA
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HKMO Ankara fiubesinde CBS
Günü (GIS DAY) Kutlamas›
Yap›ld›
30 Aral›k Cuma günü CBS GÜNÜ (GIS
DAY)" kutlamas› HKMO Genel Baflkan›
Say›n A. Fahri ÖZTEN‘in de kat›l›m›yla

M‹SEM'de gerçeklefltirildi. Say›n
ÖZTEN aç›l›fl konuflmas›nda  CBS
günlerinin tüm dünyada  kutland›¤›n›,
ülkemizde de Odam›z›n bafllatt›¤›
kutlama etkinlikleri çerçevesinde 2000
y›l›ndan bu yana Odam›z birimlerince
Kas›m ay› içerisinde gerçeklefltirilmekte
oldu¤unu ifade etti. Say›n Özten bu y›l
14 – 30 Kas›m tarihleri aras›nda CBS
günü etkinliklerinin yap›ld›n› ifade
ederek CBS'nin  önemini  belirten
konuflmas›nda özetle “Ça¤›m›zda bilgi
h›zla yer de¤ifltirmektedir. Kullan›c›lar›n,
kiflilerin, kurum ve kurulufllar›n buna
eriflimi, olanak ve araçlar› da her geçen
gün daha da artmaktad›r. Co¤rafi Bilgi
Sistemleri; veri ya da bilginin “etkin” bir

biçimde yönetilmesi için tasarlanm›fl,
bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin veri
yönetimi, “do¤ruluk” dahil istenen kalite
özelliklerindeki “ç›kt› ürün”ün, “h›zl›” ve
“ekonomik” bir biçimde elde edilmesi
olarak alg›lanabilir. Bütün bilgilerin %80
ininin mekan/konum bilgisi içerdi¤i,
dünya genelinde kabul edilen bir
olgudur. Bu nedenledir ki CBS leri
bugün, afet yönetiminden tar›ma,
ormanc›l›ktan arkeolojiye, çevresel
kaynaklar›n yönetiminden turizme, k›rsal
ve kentsel geliflime kadar çok genifl bir
yelpazede kullan›lmaktad›r” dedi. 

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itim
Çal›flmalar› Erzurum‘da Yap›ld›
‹lgili yönetmelik çerçevesinde
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i çal›flmalar›n›n
devam› niteli¤indeki Bilirkiflilerin
e¤itilmesi süreci 01-02 Aral›k 2007
tarihlerinde Erzurum Temsilcili¤imizde
devam ettirildi. 
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itimi
çerçevesinde Erzurum Bölge Temsilcili¤i
etkinlik alan›nda bulunan illerin de
kat›l›m›yla bilgilendirme ve ö¤retim
amac› ile Odam›z Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN, Kamulaflt›rma Bilirkifli
Komisyon üyelerimiz Cemal ‹fiLEY‹C‹ ve
Nesim GÜLTEK‹N Erzurum il
temsilcili¤imize giderek Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i E¤itim çal›flmalar›n› yürüttüler.

TMMOB Afet Sempozyumu
Yap›ld›
TMMOB ad›na ‹nflaat Mühendisleri
Odas›'nca “TMMOB Afet
Sempozyumu” 5-7 Aral›k 2007
tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. 
Oda Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN'in
oturum baflkanl›¤› yapt›¤› “7.Oturum
Afet Risk Yönetimi” konulu oturumda
CBS ve Acil Durum Yönetimi
konular›nda bildiriler sunuldu. Say›n
ÖZTEN, oturumun aç›l›fl› ve kapan›fl
konuflmalar›nda özetle; ça¤›m›zda
bilginin h›zla yer de¤iflti¤ini, bilgi
yo¤unlu¤u, çeflitlili¤i ve h›z› ile birlikte
iletiflim kavram›n›n öne ç›kt›¤›n›, veri ya
da bilginin etkin bir biçimde yönetilmesi
için tasarlanm›fl bilgisayar destekli
sistemlerin k›saca CBS olarak ifade
edildi¤i, CBS'lerin bugün afet
yönetiminden, tar›ma, ormanc›l›ktan
arkeolojiye, çevresel kaynaklar›n
yönetiminden turizme, k›rsal kentsel
geliflime kadar genifl yelpazede
kullan›lmakta oldu¤unu, Afet ya da Acil
Durum Yönetimi konusu, günümüzün can
al›c› bir konusu oldu¤u, Afet
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yönetiminde; afet öncesi, afet an› ve
afet sonras› fleklinde üç aflamada
kullan›lacak do¤ru ve güncel verilere
anl›k eriflimin önemini ve gereklili¤i
vurguland›. 
Birlikte ifllerlik yap›s›na de¤in, Say›n
Oda Baflkan›m›z A.Fahri ÖZTEN,
mekansal/konumsal verinin toplanmas›,
ifllenmesi, da¤›t›m›, kullan›m›,
güncellenmesi ve güvenirli¤in
sa¤lanmas› için gerekli altyap› ve yasal
statünün ivedilikle hayata geçirilmesi
gereklili¤ini vurgulad›. Oturumda:
“Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve Acil Durum
Yönetim Bilgi Sistemleri, Sabit ve
Kutupsal Yörüngeli Uydulardan Elde
Edilen Ya¤›fl Ürünleri ve Bu Ürünlerin
Afet Yönetiminde Muhtemel Kullan›m›,
‹zmir Acil Yard›m Plan›, Afet Durum
‹yilefltirme Planlamas›nda Gönüllü
Kaynaklar›n Yönetimi, Afet Yönetiminde
Sivil Toplum Kurulufllar›; Deniz Feneri
Derne¤i Örne¤i” bildirileri sunuldu. 

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Ziyaret Edildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü 07
Aral›k 2007 tarihinde ziyaret edilerek,
ortak bir toplant› yap›ld›. Toplant›ya
TKGM'den Genel Müdür M.Zeki ADLI,
Gen. Müd. Yrd. Nihat fiAH‹N ile Gen.
Müd. Yrd. fiinasi BAYRAKTAR kat›l›rken
Odam›z› temsilen, Genel Baflkan Ali
Fahri ÖZTEN, II. Baflkan F. Yaflar
ÇET‹NTAfi, Genel Sayman A. Ülkü
KUTLU, Örgütlenme Sekreteri Ufuk S.
‹NC‹ ve Yönetim Kurulu üyesi Timur B.
BATUR kat›ld›lar.
Toplant›da; Say›n M. Zeki ADLI'n›n vekil
olarak yürüttü¤ü Genel Müdürlük
görevine asaleten atanmas› nedeniyle
kutlama mesaj›m›z iletildi. Baflar›l›
çal›flmalar›n›n devam› dilendi.
Toplant› da; 20 - 25 Kas›m 2007

tarihleri aras›nda
Antalya'da
gerçeklefltirilen "Yurtd›fl›
Kurumlarla ‹flbirli¤i"
Sempozyumunun
de¤erlendirilmesi ve
önümüzdeki süreçte bu
tür sempozyumlar›n
geniflletilerek
yürütülmesindeki gereklilik
ve önemi vurguland›.
Özellikle etkinli¤e kat›lan bu ülkelerde
özel sektörümüzün bilgi birikimi ve
deneyimlerinin kullan›lmas› yönünde
çal›flmalar›n yap›lmas› gereklili¤i ifade
edildi. Toplant›da, çal›flmalar› devam
eden ve hemen hemen sonlanmas›
aflamas›na gelen "Tapu Planlar› Tüzü¤ü"
nün hem tüzük isminin harita, kadastro
olarak de¤iflikli¤i hem de içerik yönünden
Odam›z görüfllerine ver verilmesi üzerine
görüflmeler yap›ld›. Toplant›n›n di¤er
gündem maddesi olan "Üye Sicil Durum
Belgesi" üzerine duruldu. Serbest Harita
Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Hizmetlerinde, üye sicil durumunu ifade
eden ve mesleki denetim ifllemi anlam›n›
da tafl›yan ifllemlerin, kurum taraf›ndan
kontrol, tasdik ve tescil ifllemleri
aflamas›nda aranmas› gereklili¤i
çerçevesinde görüflmeler yap›ld›.
Konuya iliflkin yasal mevzuat
çerçevesinde belgeler üzerine bilgi
al›flveriflinde bulunuldu.
Toplant›da ayr›ca; ilki 2006 y›l›nda
gerçeklefltirilen "Kadastro Kongresi" nin
her iki y›lda bir düzenli olarak
gerçeklefltirilmesi görüflünden hareketle
Kongrenin ikincisinin 2008 May›s ay›
içerisinde yap›lmas› konusunda
irdelemeler yap›ld›. TKGM'nin kurulufl
y›l› etkinlikleri çerçevesinde Kongrenin
yap›lmas›n›n anlam› ve önemi üzerinde

duruldu. ‹lk tesis
kadastrosuna yönelik
olarak son dönemde h›zl›
bir flekilde devam eden
çal›flmalarda özel
sektörümüzün canla baflla
ve zor koflullar alt›nda
kaliteli bir hizmet üretti¤i
vurgunalarak, son

günlerde hakedifl ödemelerinde baz›
s›k›nt›lar›n gündeme geldi¤i ifade
edilerek, sektörümüzün bu s›k›nt›lar›n›
aflmak için ödemelerin yap›labilmesi için
gerekli giriflimlerin ivedilikle yap›lmas›
istendi. Özel sektörümüzden hakedifl
ödemelerinin yap›labilmesi için vergi ve
SSK borcu olmamas›n›n istenilmesi yine
hakedifllerin düzenli ödenmesi ile iliflkili
oldu¤u belirtildi. Say›n Genel Müdür M.
Zeki ADLI ödemeler sorununu çözmek
için ellerinden gelen çabay›
göstereceklerini ifade ettiler. Ayr›ca yine
son dönemde yap›lan ihalelerde çok
düflük teklif veren firmalar konusunda
Odam›z›n denetim ifllemi yapaca¤›n›
kurum yetkililerine belirtildi.

Diyarbak›r Kamulaflt›rma
Bilirkifli E¤itimi
24-25 Kas›m 2007 tarihlerinde

Diyarbak›r ‹limizde üyelerimizin kat›l›m›
ile Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i e¤itimi
düzenlenmifltir. E¤itim; Genel Baflkan›m›z
Ali Fahri ÖZTEN , Eski Genel
Baflkanlar›m›zdan Hüseyin ÜLKÜ , Gazi
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Meslektafl›m›z
Nam›k GAZ‹O⁄LU ve fiube II. Baflkan›
M.Adnan Aksoy taraf›ndan verilmifltir.
E¤itime ; Diyarbak›r, Mardin, fi›rnak,
Batman, Bingöl, Mufl, Tunceli ve Siirt
‹llerinden temsilcilerimiz ile özel ve kamu
sektöründe çal›flan meslektafllar›m›z
yo¤un ilgi göstermifllerdir.
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TMMOB Sanayi Kongresi
Yap›ld›
TMMOB ad›na Makine Mühendisleri
Odas›nca 1962'den bu yana
düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi
14-15 Aral›k 2007 tarihlerinde
Ankara'da yap›ld›. Düzenleme Kurulunda
Odam›z›n da yer ald›¤› Kongrenin ana
temas› “Geçmiflten Gelece¤e,
Sanayileflme, Planlama ve Kalk›nma
Türkiye için Model Önerileri” olarak

belirlendi. Dokuz oturuma yer verilen
Kongre'de Oda Baflkan›m›z Ali Fahri
ÖZTEN “Türkiye'nin Planl› Kalk›nma
Deneyimi ve Alternatifler” konulu oturumu
yönetti. Say›n ÖZTEN'in yönetti¤i

oturumda “Sanayileflme ve Kalk›nma
Planlar›: Dönemsel Uygulamalar”,
“Türkiye'de Yat›r›m Teflvikleri ve
Uygulama Sonuçlar›”,  “Türkiye'nin
Sanayileflme Politikalar›n›n Tar›ma Etkisi”,
“KOB‹'ler ‹çin Stratejik ‹fl birli¤i Modeli
Olarak Kümelenme Türkiye ‹çin Bir
Model Olabilir mi? ve “Planlaman›n
sonu: 9. Kalk›nma Plan›” bafll›kl› bildiriler
sunuldu. Oda baflkan›m›z Say›n Ali Fahri
ÖZTEN oturumda; geliflmifl ya da az
geliflmifl tüm ülkelerde yaflayan insanlar›n
yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi, yaflam
kalitesinin yükseltilmesi ve refah›n
artt›r›lmas›n› esas alan toplumsal
mücadelenin içinde yer ald›klar›n›
belirterek, TMMOB'nin kuruluflundan bu
yana bu süreç içerisinde aktif olarak
bulundu¤unu ifade etti. Say›n ÖZTEN
1930 y›l›ndan bu yana Türkiye'deki
“planl›” kalk›nmaya yönelik çal›flmalara
bafll›klar halinde de¤inerek, sanayileflmifl

ülkeler ile az geliflmifl ülkeler aras›ndaki
eflitsiz büyüme, üretim, tüketim, paylafl›m,
kalk›nma ve planlama kavramlar›, küresel
kapitalizme eklemlenme yap›sal
de¤iflimler ve geliflmeler sürecinde,
TMMOB'nin meslek alanlar›ndan
hareketle yapt›¤› çal›flmalar, etkinlikler ve
haz›rlanan raporlar ile toplumu ve
kamuoyunu bilinçlendirme ve
ayd›nlanmas›ndaki önemini vurgulad›.
Bu y›l 16 ›nc›s› düzenlenen TMMOB
Sanayi Kongresinin 45 y›ll›k
serüvenindeki rolü son oturumda bir kez
daha dile getirildi. “Kongre” de ayr›ca
“TMMOB Sanayi Kongrelerinde
önerilenler ve sanayide gerçekleflenler,
45 Y›ll›k Kongre Öyküleri” isimli
araflt›rma kitab› da delegelere da¤›t›ld›.

Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤inde Vizyon,
Misyon ve Dönüflümler
Çal›fltay› Yap›ld›
‹stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünün ev
sahipli¤inde , ‹TÜ, YTÜ ve HKMO
‹stanbul fiubemizce ortaklafla
düzenlenen “Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤inde Vizyon, Misyon ve
Dönüflümler” konulu çal›fltay 11 Aral›k
2007 tarihinde ‹TÜ’de ‹nflaat Fakültesi
Konferans Salonunda yap›ld›. Aç›l›fl
konuflmas› bölümü, Prof. Dr. Do¤an
UÇAR’›n baflkanl›¤›nda ça¤r›l›
konuflmac›lar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.
Prof. Dr. John C. Trinder (ISPRS ‹kinci
Baflkan›) Avustralya’daki mesleki
çal›flmalar› anlatt›. Odam›z›n da üyesi
oldu¤u Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i’nin
(FIG) mesle¤imizdeki geliflmeler,
öngörüsü ve özveri konular›ndaki
sunumu Odam›z Uluslararas› ‹liflkiler
Komisyon üyesi Dr. Orhan Ercan yapt›.
Ikinci oturumda Odam›z ‹stanbul fiube
Baflkan› Mehmet Ali Candafl, YTÜ
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Ömer Ayd›n ve
Prof. Dr. Rasim Deniz ça¤r›l› konuflmac›
olarak yer ald›lar. fiube Baflkan›
Mehmet Ali Candafl, Odam›z ve fiube
çal›flmalar›n›n dünü ve bugünü konulu bir
sunum yapt›. Say›n Ömer Ayd›n ve
Say›n Rasim Deniz ulusal ve uluslararas›
düzeydeki mesleki geliflmeler ve
çal›flmalara, bu yöndeki e¤itime iliflkin
ders programlar› ve e¤itim sistemine ait
bilgilerini sundular. Etkinli¤in ö¤leden
sonraki bölümünde Panel vard›. Prof. Dr.

Derya Maktav’›n yöneticili¤ini yapt›¤›
Panel’e Oda Baflkan›m›z Ali Fahri
Özten, TKGM Genel Müdür Yard›mc›s›
Nihat fiahin, HKGM Komutan
Yard›mc›s› Albay Kadri Pamuko¤lu, Prof.
Dr. Ayhan Alk›fl ve Netcad ‹stanbul
Bölge Müdürü Ufuk Balc› kat›ld›lar.
Panelde, Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin öngörüsü, özgörevleri
ve dönüflümleri konusunda, her bir
panelist kendi bulundu¤u noktadan
hareketle  süreci de¤erlendirdiler. Oda
Baflkan›m›z Ali Fahri Özten
konuflmalar›nda, Mühendislerin neden
örgütlenmeye gereksinimi oldu¤unu,
Mühendislik ve Mimarl›k hakk›ndaki
Anayasa, yasa ve yönetmelikleri,
mesleki alan›m›za yönelik birincil ve
ikincil mevzuatlar›, kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektörde Harita ve
Kadastro Mühendisli¤inin yetki ve
sorumluluklar›n›, üniversitelerde Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i e¤itimi
üzerinden hareketle üniversitelerimizdeki
e¤itim sistemi, mesle¤imizin bilim ve
teknolojideki geliflmelere ba¤l› olarak
ülkemizde ve dünya ülkelerinde yeri ve
olmas› gereken konumu, alanlar›,
Odam›z›n politikalar›n›n oluflum sürecini,
bilimsel ve teknik etkinlikleri, sonuç
bildirgelerini ve yaflama geçirilmelerini,
tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda
üniversitelerimizdeki bölüm isminin (
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i)

bölüm kurullar›nda de¤erlendirilmesinde
Odam›z ve birimlerine düflen
sorumluluklar› dile getirdi. Say›n Özten,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölüm Baflkanl›k Konseyinin
oluflturulmas›n› ve Odam›z›n da bu
Kurulun üyesi olmas›n›n önemini
vurgularken, bölüm isminin,  örgüt
birimleriyle, üyelerimizle ve Oda
kurullar›nda de¤erlendirildikten sonra
Oda görüflünün oluflaca¤›n› ifade etti.
Saat 14:00’da bafllayan panel,
dinleyicilerin de öneri ve katk›lar›yla
18:30’da sona erdi. 
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Küresel
kapitalizmin
vahfli istek ve
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
flekillendirilen insan yaflam› her
geçen gün daha da de¤ersiz k›l›narak her
alanda tehlike alt›na sokulmaktad›r. Bu
sonuçlardan birisi de “ifl kazas›” olarak
bilinmektedir. Ülkemizde her y›l onlarca
emekçi gerekli önlemler al›nmad›¤›,
uluslararas› standartlara uyulmad›¤› için ifl
kazalar›nda yaflamlar›n› yitirmektedir. 

Meslektafl›m›z Gülseren YURTTAfi 27 Eylül
2007 tarihinde bir ifl kazas› sonucu
yaflam›n› yitirdi. Sevgili Gülseren YURTTAfi‘›n
ac›s› hala yüre¤imizi yak›yorken biliyoruz ki
meslektafl›m›z ifl kazas›nda ölen ne ilk
kifliydi ne de gereken önlemler acilen
al›nmazsa son kifli olacak. Yak›n zamanda
Tuzla Tersanesi‘nde yaflanan ölümler bunun
bir göstergesi de¤il midir ? Tuzla
Tersanesi‘ndeki kazalar sonucu meydana
gelen kay›plar Gülseren YURTTAfi‘›n kayb›n›;
onunki de daha baflkalar›n›nkini iflaret
etmiyor mu ? Gereken önlemler al›nmad›¤›
takdirde Gülseren YURTTAfi‘›n kayb›ndan
duydu¤umuz ac›n›n son olmayaca¤›n›

görmek sevgili meslektafl›m›z›n ac›s›n› bizler için daha
dayan›lmaz bir hale getirmektedir.

Türkiye‘de ve dünyada ifl kazalar›n›n ivme kazanarak
gündeme gelmesi sermayenin koflulsuz kazanma h›rs›n›

aç›kl›kla ifade etmektedir. Nitekim, çal›flma alanlar›n›n güvenli
hale getirilmesi belli ki gereksiz masraflar olarak görülmekte, soruna

kökten sonuçlar üretmek yerine örtbas etme zihniyetiyle yaklafl›ld›¤›n›
göstermektedir. Önceki y›llara ait bilgiler, Türkiye‘de ifl kazalar› ve
ölüm say›lar›nda son y›llarda sürekli bir art›fl yafland›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Buna göre, 2003‘te 3 bin 553 olan ifl kazas› say›s›
2004‘te 3 bin 691‘e, 2005‘te 4 bin 688‘e, 2006‘da 4 bin 887‘ye
yükseldi. 2003‘te 680 kifli ifl kazalar›nda yaflam›n› yitirirken bu say›
2004‘te 743‘e, 2005‘te 858‘e, 2006‘da 916‘ya ulaflt›. Öte yandan
dünyada her y›l yaklafl›k 270 milyon ifl kazas› meydana gelmektedir.
Bu kazalar sonucunda her gün 5 bin kifli ifl kazalar›nda yaflam›n› yitir-
mekte, 160 milyon kifli meslek hastal›¤› geçirmekte, 22 bin çocuk ifl
kazalar›nda ölmektedir. Bu veriler ›fl›¤›nda Türkiye ifl kazalar›nda
dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci s›rada yer almaktad›r. Yürekler
ac›s› bu tablo Türkiye‘de insana, insan yaflam›na verilen de¤eri bir kez
daha gözler önüne sermektedir.

29 Aral›k 2005‘te Bursa‘da Özay Tekstil‘e ait fabrikada sentetik
maddelerin tutuflmas›yla bafllayan yang›nda, kap›lar üstlerine kilitli
oldu¤u için yanarak can veren befl genç kad›n; 6 Temmuz 2006‘da
toplayacaklar› f›nd›ktan kazanacaklar› 20- 25 YTL u¤runa Giresun‘a
giden bir minibüsteki 22 tar›m emekçisi gibi yüzlerce iflçi her sene
hayat›n› kaybediyor. Sigortas›z, zorunlu fazla mesailerde çal›flt›r›lan
tekstil iflçileri de, kota nedeniyle ektikleri tütünü satamad›klar› için
Karadeniz‘e “ifl”e giden tar›m iflçileri de, 27 Eylül 2007‘de Melen
Çay› projesi kapsam›nda ‹SK‹ taraf›ndan Sarayburnu‘ndaki boru
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‹fi KAZALARI
KÂRA FEDA ED‹LEN
‹NSAN HAYATLARI

BASINA VE KAMUOYUNA



döfleme çal›flmas› s›ras›nda inflaat›n tafleronlu¤unu üstlenen
Detek firmas›nda çal›flan ve üstüne vincin tafl›y›c› kolunun
(Bom) düflmesi sonucu yaflam›n› kaybeden meslektafl›m›z
Gülseren YURTTAfi da ayn› zihniyetin ve ihmalin kurban›
olarak karfl›m›za ç›k›yor.

‹fl kazalar› neden önlenemiyor ?
fiüphesiz herkes kabul eder ki insan hayat›na ac› veren
iktisadi ve sosyal içerikli her olaya insan odakl› ve ortak
ak›lla çözüm yarat›lam›yorsa ac›lar›n son olmas›n›
sa¤lamak olanakl› de¤ildir. “‹fl kazas›” özelinde
bakt›¤›m›z zaman da ilk olarak kazalar›n olufl nedenlerinin
tam olarak belirlenmesinin bu kazalar›n önüne geçmek
için gereken en temel araç oldu¤u görülmektedir. Temel
olgunun kar amac› oldu¤u, bunun yan›nda gerekli
denetimlerin yeterince yap›lmad›¤›, güvenlik e¤itiminin
önemsenmedi¤i, teknolojinin kullan›lmad›¤› ve gereken
özel önlemlerin al›nmad›¤› bir ortamda ad›na ifl kazas›
denilen say›s›z olaylar›n engellenmesi mümkün olabilir mi?

Çal›flma alan›n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yetersiz olmas›,
çal›flanlar›n en temel hakk› olan sa¤l›kl› ortamda çal›flma
hakk›n› tehdit etmektedir. Bu tehdidin ortadan kald›r›lmas›
için ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusunda gerekli önlemlerin
al›nmas› bir zorunluluktur. Siyasi iktidarlar, mesleki e¤itim
ve formasyonuyla eme¤iyle, bilgi birikimiyle, tar›m›n,
sanayinin, alt ve üst yap›n›n her aflamas›nda üreten,
sorgulayan, çal›flan mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n
görüfl ve önerilerini görmezden gelmektedirler. Bu tür
yaklafl›mlar her alanda oldu¤u gibi ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
alan›nda da telafisi zor zararlara neden olmaktad›r.

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl
Kanunu ile “Esnek Çal›flma” diye tan›mlanan kurals›z
çal›flma biçimleri güvence alt›na al›nm›flt›r. Yasa bütününe
bak›ld›¤›nda, çal›flanlar aç›s›ndan iflyerlerinin tan›m›nda
meydana getirdi¤i güvensiz çal›flma koflullar› ile birlikte
yaflanan iflsizlik ve iflten at›lma kuflkular›, çal›flanlar›n
yaflama koflullar›n› iyilefltirme çabalar›n› önleyen bir
engele ve daha da kötüsü “ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i”
sorununa dönüflmüfltür. 

‹fl Yasas›‘n›n 82. maddesinde “Bu Kanuna göre
sanayiden say›lan, devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›ran
ve alt› aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde
iflverenler, iflyerinin ifl güvenli¤i önlemlerinin sa¤lanmas›, ifl

kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi için
al›nacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmas›n›n
izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki iflçi
say›s›na, iflyerinin niteli¤ine ve tehlikelilik derecesine göre
bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman›
görevlendirmekle yükümlüdürler. ‹fl Güvenli¤i ile görevli
mühendis veya teknik elemanlar›n nitelikleri, say›s›, görev,
yetki ve sorumluluklar›, e¤itimleri, çal›flma flartlar›,
görevlerini nas›l yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i‘nin görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›‘nca ç›kar›lacak bir yönetmelikle
düzenlenir” hükmü bulunmaktad›r. 

Yasal durum böyle olmakla birlikte, Bakanl›k, TMMOB‘yi
“flekli” bir konumda tutma yolunu benimsemifl ve sürecin
d›fl›na itmifltir. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
yasan›n 82. maddesine dayanarak 20 Ocak 2004 tarih
ve 25352 say›l› Resmi Gazete‘de “‹fl Güvenli¤i ile
Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev, Yetki
ve Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik‘i yay›mlam›fl ve mühendislerin e¤itiminden,
s›nav›na ve belgelendirilmesine var›ncaya dek tüm süreci
kendi inisiyatifinde tutmufltur. 

TMMOB, oda¤›nda ifl güvenli¤i mühendisi olmayan bu
yönetmeli¤in iptali istemiyle dava açm›fl ve Dan›fltay 10.
Dairesi, an›lan Yönetmeli¤in neredeyse tüm maddelerini
oy birli¤i ile iptal etmifltir. Yarg›, ayr›ca Bakanl›¤›n yasa
gere¤i yay›mlatt›¤›n› söyledi¤i iki ayr› yönetmeli¤i de süreç
içerisinde iptal etmifltir. 

Sevgili Gülseren Yurttafl, “Asya Bölgesi Muhtelif ‹çme Suyu
fiebekesi Kat Ayr›m› ‹nflaat› Yeni Bo¤az Geçifl Projesi”
gibi büyük bir projede göreve bafllarken do¤al olarak
akl›na “ifl güvenli¤i” diye bir soru gelmemifltir. Dünya kenti
‹stanbul‘da dev bir proje de herhalde yetkililer duyarl›
davran›rlar diye düflünmüfltür. Ancak, süreç sevgili
Gülseren YURTTAfi‘›n düflündü¤ü gibi iflletilmemektedir.
Sermayenin neo-liberal politikalar›yla yaflam alanlar›m›z›n
her gözene¤inde tahakküm kurdu¤u bir kez daha ortaya
ç›km›flt›r. Esnek çal›flma, k›sa süreli çal›flma, ödünç iflçi,
tafleronlaflt›rma ve sendikas›zlaflt›rma ne yaz›k ki iflveren
lehine evrilmifltir. Üyemiz sevgili YURTTAfi ölümüyle ilgili
aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken sorular ortadad›r. Büyük
fiehir Belediye Baflkanl›¤› konuyu ne kadar sahiplendi;
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ana firman›n ihale sürecinde araç park› kontrol edilerek
istenilen araçlar› (kamyon, vinç...vb.) kim kontrol ederek
vize verdi? ‹fl güvenli¤i ile ilgili al›nan tedbirleri kontrol
ünitesi olan belediye hangi s›kl›kta kontrol etti ? Tafleron
firma (DETEK) yetkili k›l›n›rken, araç park› kontrol edilerek
onay verildi mi? Raporlar›n› kimler onaylad› ? Yoksa rapor
tutulmad› m›? ‹hale sürecinde gerek ana firma ve gerekse
tafleron firman›n ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› konular›nda
verdikleri yaz›l› teminatlar kurum taraf›ndan yeterli
görülmüflse, uygulamada yeteri s›kl›kta kontrol edildi mi?
Tutanaklar tutuldu mu ? Bu sorular ço¤alt›labilir. ‹fl sahibi
‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi kendisini olay›n d›fl›nda
tutamaz. vicdanen ve etik olarak sorumludur. 

Çözüm nedir ?
Aç›kça görülmektedir ki ölümlere, yaralanmalara ve çeflitli
kay›plara neden olan kazalar›n önlenebilmesi için gerekli
olan düzenleme, araflt›rma ve gelifltirme programlar›n›n
do¤ru flekilde yap›land›r›labilmesi; ilgili bakanl›klar›n,
kamu kurum ve kurulufllar›n›n, üniversitelerin, sendikalar›n
ve ilgili sektörlerin bilgi ve birikimini bünyesinde tafl›yan
kurulufl ve birliklerle birlikte hareket etme zorunlulu¤unu
beraberinde getirmektedir. 

Riskin yüksek oldu¤u üretim ve hizmet alanlar›nda çal›flan
say›s›na bak›lmaks›z›n ifl güvenli¤inden sorumlu mühendis
çal›flt›r›lmas› art›k zorunlu olmal›d›r.

Özellefltirmeler sonucunda ortaya ç›kan sorunlar›n
giderilmesi için tüm çal›flanlara ifl güvencesi sa¤lanmal›,
toplu sözleflmelerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konular›na
kapsaml› bir flekilde yer verilmelidir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› ifllevsel hale getirilmeli, bu
kurullar›n e¤itilmifl ve yetkilendirilmifl kiflilerden oluflturulmas›
sa¤lanmal›d›r.

Sorumlu ifl güvenli¤i mühendislerinin ilgili meslek odalar›na
kay›tl› olmalar› ve odalarca mesleki denetim ve meslek içi
e¤itime tabi olmalar› zorunlu tutulmal›d›r.

Her alandaki e¤itimde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu ciddi
bir flekilde ele al›narak müfredatlara konulmal›d›r.

Kazalar›n oluflmas›na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve
kurulufllar›n koordinasyonu ile birlikte en k›sa zamanda
masaya yat›r›lmas› ve çözümlenebilmesi için acil olarak
eylem plan› haz›rlanmas› gerekmektedir. Ulusal ölçekte
oluflturulan bu yap›n›n; kazalar›n önlenmesi için gerekli risk
haritalar›n›n ç›karmas›, gerekli planlamalar› ve e¤itimleri
koordine etmesi ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden
geçirerek sahan›n ihtiyaçlar›na uygun olarak yeniden
düzenlemesi ve ifl güvenli¤i kültürünün gelifltirilmesi için
çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

‹fl kazalar›ndan dolay› meydana gelen ölümler, insan
kay›plar›, sakatlanmalar can›m›z› yak›yor. Bu ac›lara son
vermek herkesten önce siyasi iradenin elindedir. Ortaya
konulmas› gereken çözüm, yap›lmas› gerekenler ortadad›r.
Bunu yapacak ve insan odakl› düflünme felsefesini
gelifltirecek bir anlay›fla ve yürütücüye ihtiyaç vard›r. Aksi
takdirde bu kay›plar artarak devam edecek ve birçok
insan›m›z göz göre göre bu kazalara(!) maruz kalacakt›r.
Odam›z emekten yana, halktan ve toplumdan yana,
ülkenin geliflmesi ve kalk›nmas›ndan yana dün oldu¤u gibi
bundan sonra da bu konudaki yasal düzenlemelerin ve
uygulamalar›n takipçisi olmaya devam edecektir.

Biz bir meslektafl›m›z› kaybettik, ‹stanbul fiubemizde 5,5
y›l Oda Müdürlü görevinde özverili çal›flm›fl olan can
arkadafl›m›z Gülseren YURTTAfi‘› kaybettik. Harita ve
Kadastro Mühendisleri olarak can›m›z yand› ve yanmaya
devam ediyor. Ancak umutla diliyor ve istiyoruz ki bu ve
benzeri ac›lar›n sonuncusunu biz yaflam›fl olal›m. Bu
olay›n sorumlular› yarg› önünde mutlaka hesap
vereceklerdir. TMMOB ‹stanbul bileflenleri ve Odam›z
sürecin takipçisidir.

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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Çal›flma alan›n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yetersiz olmas›, çal›flanlar›n en temel hakk› olan sa¤l›kl›
ortamda çal›flma hakk›n› tehdit etmektedir. Bu tehdidin ortadan kald›r›lmas› için ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i konusunda gerekli önlemlerin al›nmas› bir zorunluluktur.
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ÖNLENEMEYECEK ‹fi KAZASI YOKTUR!
‹fi GÜVENL‹⁄‹ MÜHEND‹SL‹⁄‹
YAYGINLAfiTIRILMALI VE
YASAL GÜVENCEYE ALINMALIDIR

Bu durum, ülkemizdeki tafleronlaflt›rma
uygulamalar›n›n yanl›fll›¤›n› göz önüne
sermektedir. Bu olay tafleronlaflt›rma ve
yetersiz ifl güvenli¤i konular›n› tekrar
gündemimize almam›z› gerektirmektedir.

fiantiyede kaza sonras› inceleme yapmay›
baflarabilen bir kaç TMMOB üyesi,
kazadan hemen sonra ve bir gün sonras›
olay yeri ile ilgili farkl›l›klar› flöyle
anlatmaktad›rlar.

• fiantiye giriflinde proje ad›, yüklenicilerin
isimleri vb. bilgilerin de bulundu¤u
levhada tafleron firma Detek‘in de ismi yer
al›yordu. Ancak levhan›n bu bölümü bir
gün sonras› itibariyle sökülmüfltü. 

• fiantiyedeki tüm çal›flanlar›n baretlerinin
üzerinde yeni yap›flt›r›lm›fl -ana yüklenici
firma olan- Kutay ‹nflaat‘›n ç›kartmalar› yer
al›yordu. 

• Vinçlerin üzerlerine ve flantiyenin
duvarlar›nda olay akflam› yer almayan
“Montaj sahas›na girme”, “Vinç alan›ndan
uzak dur” vb. yaz›lar ilifltirilmiflti. 

• K›sacas› tafleron firma Detek
“buharlaflm›flt›” ve ortal›kta “ifl güvenli¤i”
ad›na al›nmas›
gereken önlemlerin var oldu¤u görüntüsü
yarat›lm›flt›.

Dünyada her y›l yaklafl›k 270 milyon ifl kazas› meydana
gelmektedir. Bu kazalar sonucunda her gün 5 bin kifli ifl
kazalar›nda yaflam›n› yitirmekte, y›lda 160 milyon kifli meslek
hastal›¤› geçirmekte, 22 bin çocuk “iflçi” ifl kazalar›nda ölmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre de 2006 y›l›nda 79
bin 027 ifl kazas›, 574 meslek hastal›¤› vakas› meydana gelmifl,
bunlar›n 1601‘i ölümle sonuçlanm›flt›r.

Türkiye‘de ifl kazalar›n›n %72‘si 50‘den az iflçi çal›flt›ran ifl
yerlerinde meydana gelmektedir.

‹SK‹‘nin, Melen Çay›‘n›n ‹stanbul‘a Getirilmesi Bo¤az Geçifl Projesi
Sarayburnu fiantiyesindeki müteahhit firma Kutay ‹nflaat Taahhüt
Tic. Ltd. fiti. firmas›n›n tafleronu olarak çal›flan DETEK (Deniz
Teknolojisi Ltd. fiti.) adl› firmada görevli Harita Mühendisi 35
yafl›ndaki Gülseren Yurttafl‘›n 27.09.2007 Perflembe günü saat
19:00‘da, boru tafl›yan mobil vinç bomunun kopmas› ile meydana
gelen ifl kazas›nda hayat›n› kaybetmesi, ‹fl Güvenli¤i konusunda
gerekli önlemlerin al›nmas›n›n önemini bir kez daha ortaya
ç›karm›flt›r.

Bilim ve teknolojide yaflanan h›zl› geliflmeler, h›zl› sanayileflmeyi de
beraberinde getirmifl ve buna ba¤l› olarak; iflyerlerinde yeterli
önlemlerin al›nmamas› her y›l artan ifl kazalar›, meslek hastal›klar›
ve çevre kirlili¤i, insan ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit eder bir noktaya
ulaflm›flt›r. 

Üretim araç ve gereçlerinin uygunsuzlu¤u, üretim süreçlerinde
kullan›lan ürün, yar› ürün ve ham maddelerden kaynaklanan zararl›
etmenler, çal›fl›lan ortam›n ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz
koflullar›, çal›flanlar›n en temel hakk› olan yaflama ve çal›flma
hakk›n› tehdit etti¤inden ‹fl Güvenli¤i konusunda gerekli önlemlerin
al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

27.09.2007 tarihinde meydana gelen ifl kazas›nda, Müteahhit
firman›n uygulat›lmas›ndan sorumlu oldu¤u ifl güvenli¤i kurallar›n›n
tafleron firma taraf›ndan yerine getirilmemifl oldu¤u görülmektedir.



Bununla birlikte; 27/09/2007 tarihinde
Gülseren Yurttafl‘›n ölümüyle sonuçlanan ifl
kazas›nda kazaya neden olan mobil vincin
kontrollerinin yap›l›p yap›lmad›¤› da tespit
edilememifltir.
‹SK‹ projelerinde tafleron firmalar taraf›ndan
yürütülen projelerde gerçekleflen ölümlerin, bir ifl
kazas› olarak nitelendirilemeyece¤i, as›l nedenin
yetersiz ifl güvenli¤i önlemleri oldu¤u, ana
yüklenici ve tafleron firmalar›n delilleri karartmaya
çal›flt›klar›, Detek levhas›n›n sökülmesi, uyar›
yaz›lar›n›n çal›flma alan›na as›lmas›n›n bu
e¤ilimin göstergesi oldu¤u aç›kça ortadad›r.
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i konusunun çok yönlü
bir çal›flmay› gerektirdi¤inin bilinci ile;
• Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›‘na
önerdi¤imiz çerçevede ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i Tüzü¤ünün günün koflullar›na uygun bir
biçimde tüm ilgili kesimlerin görüfl ve önerileri
al›narak yaflama geçirilmesini, 
• Küreselleflme politikalar› ile özellefltirmeler
sonucunda ortaya ç›kan sorunlar›n giderilmesi
için tüm çal›flanlar›n ifl güvencesinin
sa¤lanmas›n›, 
• Tüm toplu sözleflmelerde ‹flçi Sa¤l›¤› ‹fl
Güvenli¤i konular›na kapsaml› yer verilmesini
ve sendikalar›n bu konuya daha fazla sahip
ç›kmas›n›, 
• ‹fl Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Kurullar›n›n ifllevsel hale
getirilmesini, bu kurullar›n e¤itilmifl ve
yetkilendirilmifl kiflilerden oluflturulmas›n›, 
• Tüm çal›flanlara ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
konusunda sürekli e¤itim verilerek
bilinçlendirilmesinin sa¤lanmas›n›, 
• ‹fl kazas› araflt›rmalar›n›n daha gerçekçi ve
güvenilir olmas›n›,

Talep ediyoruz.
TMMOB, “Önlenemeyecek ‹fl Kazas› Yoktur!”
demektedir.
TMMOB, “‹fl Güvenli¤i Mühendisli¤i
Yayg›nlaflt›r›lmal› ve Yasal Güvenceye
Al›nmal›d›r”
demektedir.

TMMOB ‹STANBUL ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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L‹CE, fiIRNAK VE DA⁄LICA’DA
MEYDANA GELEN HA‹N SALDIRILARI
fi‹DDETLE KINIYORUZ

Emperyalist güçlerin aç›k deste¤i al›narak
düzenlenen bu hain sald›r›larla,
toplumumuzun birlik ve beraberli¤inin
bozulmak istendi¤i aflikard›r. Bu menfur
sald›r›lar karfl›s›nda gün, birlik ve
beraberlik günüdür. Güç birli¤i içinde
hareket edilerek, birlik ve beraberlik
güçlendirilerek emperyalist güçlere ve
taflaronlar›na karfl› en anlaml› cevap
verilmelidir. 

Biz, bar›fl içinde bir arada yaflamak
istiyoruz. Türkiye, yurdu ve yurttafllar› ile bir
bütündür.

Görev hepimizindir. 

ÖLÜMLER‹ DURDURMAK ‹Ç‹N,
S‹LAHLARI SUSTURMAK ‹Ç‹N, 
BARIfi ‹Ç‹N, 
KARDEfiL‹K ‹Ç‹N,
‹NSANLIK ‹Ç‹N,
HERKES‹ B‹R KEZ DAHA GÖREV
BAfiINA ÇA⁄IRIYORUZ. 

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹
ODASI

Son günlerde Lice (Diyarbak›r), fi›rnak ve Da¤l›ca‘da (Hakkari)
meydana gelen sald›r›larda onlarca insan yaflam›n› kaybetmifltir. Bu
çirkin sald›r›larda yaflam›n› yitirenlere rahmet, yaral›lara acil flifa,
ac›l› ailelerine baflsa¤l›¤› diliyoruz. Bu sald›r›lar› Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› fliddetle k›namaktad›r. 

Herkes taraf›ndan bilinmelidir ki, bölgede yaflan›lan bu süreç, ABD
emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›nda yer alan
bölge ülkelerinin s›n›rlar›n›n yeniden belirlenmesi politikas›n›n bir
parças›d›r. Emperyalizm, bu co¤rafyadaki do¤al zenginliklere
egemen olmak, sömürüsünü derinlefltirmek ve yönetmek amac›yla
ülkeleri iflgal etmekte ve bölge ülkelerini daha kolay yönetebilece¤i
parçalara ay›rmak için her türlü politika ile birlikte yaflam
alanlar›m›za yönelik sald›r›lar› hayata geçirmektedir. 

Hain sald›r›lar, s›k›lan kurflunlar, patlayan bombalar, ölen insanlar,
yok edilen yaflamlar toplumdaki gerginli¤i, fliddet e¤ilimini ve
kutuplaflmay› sürekli artt›rmaktad›r. Yarat›lmaya çal›fl›lan öfke ve kin
yaflan›lan sorunlar›n bar›flç›l, özgür ve demokratik temelde
çözümünü olanaks›z hale getirmektedir. 
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Fizik dal›nda dünyan›n önde gelen
bilim insan›; 12 Eylül darbesinin sola
ve önderlerine yasaklar getiren
ortam›nda sol ad›na görev üstlenen
siyaset adam›; ciddi, güvenilir,
alçakgönüllü ve beyefendi devlet

adam›, Prof. Dr. Erdal ‹NÖNÜ‘yü kaybettik.
Ailesine, dostlar›na ve yurttafllar›m›za baflsa¤l›¤›
dileriz.

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI

‹smet ve Mevhibe ‹nönü'nün o¤lu olan Erdal ‹nönü,
1926 y›l›nda Ankara'da do¤du. Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Kaliforniya
Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktoras›n› ta-
mamlad›. Türkiye’ye döndükten sonra asistan olarak
Ankara Üniversitesi’nde ifle bafllayan Erdal ‹nönü,
1964-1974 y›llar› aras›nda ODTÜ'de görev ald›. Bu-
rada rektörlük de yapt›ktan sonra 1974'te Bo¤aziçi
Üniversitesi'ne geçti. Siyasete at›l›ncaya kadar bura-
da görev yapt›.1983’te Sosyal Demokrasi Partisi’nin
kurucu genel baflkan› oldu. SODEP ile Halkç› Parti’nin
birleflmesi sonucunda SHP Genel Baflkan› olan Erdal
‹nönü, DYP-SHP koalisyonunda baflbakan yard›mc›s›
ve d›fliflleri bakan› olarak görev yapt›. Daha sonra ak-
tif siyasete veda eden ‹nönü, CHP ve SHP’nin onursal
baflkan› s›fat›n› tafl›yordu. Erdal ‹nönü,siyasi kiflili¤inin
yan› s›ra de¤erli bir bilim insan›yd›.Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araflt›rma Kurumu'nun kurulufluna katk›da bulun-
du ve TÜB‹TAK Temel Araflt›rmalar Enstitüsü'nde kuru-
cu müdürlük görevini yürüttü. 2004 y›l›nda Wigner
Madalyas›'n› ald›. Erdal ‹nönü ayn› zamanda Sosya-
list Enternasyonal üyesiydi. 

Odam›z Ana Yönetmeli¤i gere¤ince  Yönetim Kurulumuzun
19/11/2007 tarih ve 66/829 say›l› karar›yla  fiube ve Merkeze
Ba¤l› Temsilciliklerimizin Genel Kurul tarihleri afla¤›daki fleklide
belirlenmifltir. 

HKMO fiUBE
MERKEZE BA⁄LI
TEMS‹LC‹L‹KLER
GENEL KURUL TAR‹HLER‹
(2008)

fiube: Ço¤unluklu: Ço¤unluksuz:

ADANA 12-13/01/2008 02-03/02/2008

ANKARA 05-06/01/2008 26-27/01/2008

ANTALYA 12-13/01/2008 09-10/02/2008

BURSA 12-13/01/2008 16-17/02/2008

D‹YARBAKIR 05-06/01/2008 02-03/02/2008

‹STANBUL 05-06/01/2008 02-03/02/2008

‹ZM‹R 05-06/01/2008 26-27/01/2008

KONYA 12-13/01/2008 16-17/02/2008

SAMSUN 12-13/01/2008 09-10/02/2008

TRABZON 12-13/01/2008 16-17/02/2008

ÇORUM 13/01/2008 17/02/2008

KAYSER‹ 13/01/2008 17/02/2008

MALATYA 06/01/2008 27/01/2008

ERZURUM 13/01/2008 17/02/2008

S‹VAS 13/01/2008 10/02/2008

S‹YASET‹N GÜLEN YÜZÜ
PROF. DR. ERDAL ‹NÖNÜ
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Türkiye, 24 Ocak 1980 Kararlar› ile birlikte yaflan›lan 12 Eylül askeri
darbesi sonucu yeni bir iktisadi politikay› tercih etmifltir. Bu iktisadi
politikan›n temeli neo-liberal politikalar›n hayata geçirilmesini içermekte
olup, bu yönde hemen hemen her alanda yap›sal de¤ifliklikler ad›m
ad›m hayata geçirilmektedir. 1980‘den itibaren “özellefltirmenin” tüm
yaflam alanlar›m›z›n her noktas›nda tahakküm kurmufl oldu¤unu
görmekteyiz. 

Türkiye‘nin “En fazla memur istihdam eden” ve “Ekonomide kamu
a¤›rl›¤› en yüksek” ülke iddias›ndan yola ç›kan özellefltirme taraftar›
siyasal iktidarlar, çeyrek yüzy›ld›r özellefltirmeyi halk›n gözünde
meflrulaflt›rmaya çal›flm›fllard›r. 1986-2004 y›llar› aras›nda 167 kamu
kuruluflunun ,neredeyse iyilefltirilme bedelleri karfl›l›¤›nda özellefltirildi¤i
bir ço¤ununda arsa bedeli alt›nda sat›ld›¤› bilinmektedir. Önceleri
küçük iflletmeler baz›nda özellefltirmeler yap›l›rken as›l küreselleflmenin
önündeki engel olan ve kamu denetiminde olan do¤al tekellere
yönelindi. Küreselleflmenin en önemli ihtiyac› enerji ve küresel
hegemonyan›n en önemli aya¤› da haberleflme altyap›lar›yd› ve bu iki
önemli ayak, hemen hemen tüm ülkelerde kamu denetimindeydi ve
do¤al tekel olarak görülmekteydiler.

21 milyon 500 bin hatl›k santral kapasitesine, 80 bin ankesörlü
telefona, 19 milyon 500 bin sabit telefona, 35 milyon kilometre bak›r
kablo flebekesine, 100 bin kilometre fiber optik kabloya, 3 bin
telekom bayisine sahip, 2000- 2005 y›llar› aras›nda Kurumlar Vergisi
rekortmeni olan Türk Telekom‘un 6 milyar 550 milyon dolara, yani üç
y›ll›k kar› karfl›l›¤› Bakanlar Kurulu karar›yla “stratejik önemi olmad›¤›”

gerekçesiyle özellefltirilmesi sermayenin
yeniden organizasyonuna ve uluslararas›
sermayenin, haberleflme pazar›n› yeniden
paylafl›m›na ac› bir örnektir. Haberleflme
altyap›s›n›n tek olmad›¤› durumlar için
geçerli olan “stratejik olmama” karar›,
asl›nda sadece özellefltirmeyi sa¤lamaya
yönelik olarak al›nd›¤› görülmektedir. 

Devirle ilgili Haber-‹fl Sendikas›, Türk
Telekom‘un stratejik sektör oldu¤unu ve genel
güvenlik gerekçesiyle devrin iptalini istemiflti.
Dava sürecinde aksini savunan siyasal
iktidar›n, flimdi bu savla grev ertelemesi
girifliminde de bulunamad›¤› traji-komik bir
süreç yaflanmaktad›r. Verilecek yeni bir karar
ise Dan›fltay‘da süren davaya gerekçe
oluflturaca¤› anlafl›lmaktad›r. 

Grev karar› al›nmas›n›n ard›ndan baz› flirket
yetkilileri, verilen hizmetlerin “stratejik” önemi
nedeniyle Bakanlar Kurulu‘nun grevi
erteleyebilece¤i hususlar›nda aç›klama
yapmalar› ise sermayenin ç›kar› için her
yolla baflvuraca¤›n› bir kez daha
göstermektir. 

Hükümet grevi “stratejik sektör olmas› ve bu

TÜRK TELEKOM ‹fiÇ‹LER‹
YALNIZ DE⁄‹LD‹R!



nedenle genel sa¤l›k ve güvenlik
gerekçeleriyle erteleme” yoluna girerse,
Telekom‘un Oger Telekom‘a devriyle ilgili
halen Dan›fltay‘da süren davada s›k›nt›ya
düflece¤ini görmektedir.

Aç›kça görülüyor ki, Bakanlar Kurulu
yabanc›lara sat›fl›n› yapabilmek için
hakk›nda “stratejik de¤ildir” karar› ald›¤› bu

kurumun iflçilerinin grevini engellemek için elinde kozu bulunmamaktad›r.

Telekom grevi, yaln›zca Telekom iflyerlerinde çal›flan iflçilerinin grevi olarak de¤il,
özellefltirmenin, sermayenin karfl›s›nda duran bütün toplumsal kesimlerin karfl› durufl
hakk› olarak alg›lanmal›d›r.

Türk Telekom‘da bir yandan kapsam d›fl› çal›flanlar›n oran› art›r›l›rken, di¤er yandan
sendikas›z iflçilere daha yüksek ücret ödenerek sendika bu iflyerinden ç›kar›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. Kuflkusuz, sendikan›n olmad›¤› yerde, mevcut yasalara göre, toplu
pazarl›k hakk› ve grev hakk› da olmayacakt›r. Bundan dolay›, “Türk Telekom Grevi”,
ayn› zamanda sendika hakk›n› savunan bir grevdir.
Çeyrek yüzy›ld›r iflletilmeye çal›fl›lan özellefltirme sürecinde emek örgütleri ,
sendikalar bir arada birlikte mücadele edememelerinin s›k›nt›lar›n› yaflamaktad›rlar.
Özellefltirmeye ,neo -liberal politikalara parça parça ve da¤›n›k olarak de¤il birlikte
mücadele etmenin, karfl› durufl sergilemenin önemi ve gereklili¤i her geçen gün için
kendini daha iyi göstermektedir. Art›k küresel sermaye tüm yaflam alanlar›m›z›n tüm
gözeneklerinde tahakküm kurmakta oldu¤unu görmek durumunday›z. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, y›llard›r sürdürdü¤ümüz emekten,
halktan, toplumdan yana ve ülke kalk›nmas› ilkesinden hareketle Türk Telekom‘daki
grevi destekliyor; tüm iflçilerin ve emekçilerin örgütlenme ve grev hakk›n›
savunuyoruz.

HKMO olarak, Telekom‘un kamulaflt›r›lmas›n›; iflçilerin ücret seviyelerinin belli
düzeyin alt›na çekilmesi gayretleri yerine tüm telekom emekçilerinin insanca
yaflam›n› sürdürecek ücret istemimin yerine getirilmesinin gereklili¤ine inan›yoruz.

Telekom emekçilerinin Grev haklar›n› kullanarak onurlu bir yaflam ve gelecek için
verdikleri mücadeleyi kutluyor, onlarla birlikte oldu¤umuzu ifade ediyoruz. 

“Bir sözle kuruldu dünya
hep o sözü arad›m ve buldum: emek”

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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Bilgi ve ‹letiflim teknolojileri alan›nda, internetin açt›¤› yeni ufuklar ile,
her geçen gün yaflanan “bafl döndürücü” geliflmeler, bir yandan
sosyal ve kültürel hayat›m›z› de¤ifltirirken di¤er yandan yeni alanlar
yaratmaktad›r. Co¤rafi Bilgi Teknolojilerini oluflturan Co¤rafi Bilgi
Sistemleri, Uzaktan Alg›lama ve Fotogrametri, Global Konum Belirleme
gibi meslek alanlar›m›z, Bilgi ve ‹letiflim teknolojilerindeki geliflmelerden
belki de en çok etkilenen ve adeta yeniden flekillenen sektörler
durumundad›r. Öyle ki, Co¤rafi Bilgi Teknolojileri, yap›lan
araflt›rmalarda, ifl yaratma potansiyeli en yüksek üç alandan biri olarak
gösterilmifltir. Di¤er alanlar Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji olmufltur.

Co¤rafi Bilgi Teknolojileri içerisinde özel bir yeri olan Co¤rafi Bilgi
Sistemleri (CBS), kökleri 1960 lara uzanan, 1980 lerden sonra Dünya
gündemine oturan, veri ya da bilginin “etkin” bir biçimde yönetilmesi
için tasarlanm›fl, bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin veri yönetimi,
“do¤ruluk” dahil istenen kalite özelliklerindeki “ç›kt› ürün”ün, “h›zl›” ve
“ekonomik” bir biçimde elde edilmesi olarak alg›lanabilir.

Co¤rafi Bilgi sistemleri, genel amaçl› Veri Taban› Yönetim Sistemlerine
göre daha özellikli sistemlerdir ve mekan/konum bilgisi a¤›rl›kl› olup,
çok genifl bir kullan›c› kitlesine sahiptir. Bütün bilgilerin %80 ini
oluflturan konumsal/mekansal bilgi ise, ça¤lar boyunca insan ve
mekan aras›nda iletiflim ba¤›n› kurmufltur. Nitekim günümüz
dünyas›nda toplanan ve üretilen bilgilerin büyük bir k›sm›n› oluflturan
konumsal/mekansal tabanl› verilerin elektronik ortamda yönetilmesi de
ancak CBS ile olanakl› hale gelmifltir.    

CBS ile acil durumlar› yönetebilirsiniz, yap›lacak modelleme ile
depremin fliddetine göre kullan›lamaz duruma gelecek yollar› ve buna
göre alternatif güzergahlar› an›nda belirleyebilirsiniz, kara ya da deniz
filolar›n›z› “anl›k” olarak takip edebilirsiniz, deniz kirlili¤ini, orman
yang›nlar›n› modelleyebilirsiniz, turizm için “kent” rehberlerinizi
oluflturabilirsiniz, yerel yönetim hizmetlerinizi “Bilgi Ça¤›na” yarafl›r
düzeyde sunabilirsiniz, kaçak yap›laflmay›, yeflil alanlar›n›z› takip
edebilir, imar plan› de¤iflikliklerinin izini sürebilirsiniz, Çevre Düzeni
Planlar›n›z› do¤ru ve h›zl› bir biçimde üretebilirsiniz, “kalk›nma”n›n
gere¤i olan çevresel kaynaklar›n korunmas›n› oluflturacak
mekanizmalar› iflletebilirsiniz. 

Dünya genelinde 1999 y›l›ndan beri kutlanmakta olan ve amac›
“…okullarda, toplumda ve kurumlarda co¤rafi bilincin

yayg›nlaflt›r›lmas›…” olarak ilan edilen “CBS
günü (GIS Day), bu y›l 14 Kas›m 2007
tarihinde çeflitli etkinliklerle kutlanacakt›r. Bu
amaçla 100’ü aflk›n ülkede Co¤rafi Bilgi
Sistemleri bilinçlendirme etkinlikleri
gerçeklefltirilecektir. Ülkemizde de 2002
tarihinden bu yana Odam›z›n öncülü¤ünde
kamu kurum ve kurulufllar›n›n katk› ve
deste¤iyle Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü ve
Bilinçlendirme (CBS GÜNÜ/GIS DAY)
etkinlikleri gerçeklefltirilmektedir.

Bu y›l CBS etkinlikleri, birçok ülkede oldu¤u
gibi ülkemizde de 14 Kas›m 2007 tarihinde
bafllayarak, Odam›z birimlerince (fiube,
Temsilcilik) düzenlenecek panel ve seminerler
ile Kas›m ay› sonuna kadar devam
edecektir. 

Mesle¤imizin bu çok h›zl› de¤iflim gösteren
alan›n› keflfetmek ve bilginin tad›n› ç›karmak
için yap›lacak etkinliklerde kamu kurum ve
kurulufllar›, mesleki kurulufllar, sivil toplum
kurulufllar›, e¤itim birimleri, üniversiteler ve
halk›m›z› bizlerle birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.

Sayg› ve sevgilerimizle. 

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI

53Aral›k 2007

“CBS GÜNÜ” / GIS DAY
14 Kas›m 2007

Co¤rafi Bilgi Teknolojilerini oluflturan
Co¤rafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan
Alg›lama ve Fotogrametri, Global Konum
Belirleme gibi meslek alanlar›m›z, Bilgi
ve ‹letiflim teknolojilerindeki
geliflmelerden belki de en çok etkilenen
ve adeta yeniden flekillenen sektörler
durumundad›r. Öyle ki, Co¤rafi Bilgi
Teknolojileri, yap›lan  araflt›rmalarda, ifl
yaratma potansiyeli en yüksek üç
alandan biri olarak gösterilmifltir.



YAZIfiMALAR
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Say› : 3/B15-   17/12/2007
Konu :  Serbest Harita Kadastro Mühendislik 

Müflavirlik Hizmetleri. 

MADEN ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NE 
ANKARA 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasam›z›n 135.maddesi ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) Yasas› ile kurulan kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur. Meslek mensuplar›n›n müflterek ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak, birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›r-
mak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak, kamunun ve
ülke ç›karlar›n›n korunmas›nda gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Odam›z›n kurulufl amaçlar› aras›n-
da yer almaktad›r. 

Bilindi¤i üzere; Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisli¤i; Co¤rafi Bilgi Sistemi/ Kent Bilgi Sistemi, Uzak-
tan Alg›lama, Fotogrametri, Kentsel ve K›rsal Arazi Düzenlemeleri, Toplulaflt›rma Projeleri, Kamulaflt›rma Projeleri, Etüt ve ‹fl-
letme Haritalar›, ‹çmesuyu ve Kanalizasyon projeleri, Tescile konu olan Harita ve Planlar, Kadastro Haritalar›n›n yap›m›, Sa-
y›sal Harita Üretimi, Mühendislik ve Endüstiriyel Ölçmeler, Yersel ve Uydu Bazl› Sistemlerle Konum Belirleme, Hidrografik
Ölçmeler, Yer Alt› Ölçmeleri, Her türlü projelerin araziye uygulama iflleri (Aplikasyon), Rölöve Ölçmeleri, Plankote vb. konu-
larda hizmet üreten temel bir mühendislik disiplinidir.

Odam›z, ülkemizin yeralt› ve yerüstü varl›klar›n›n; kamu ve toplum yarar› çerçevesinde korunmas›, teknolojik ve etik ilkeler
›fl›¤›nda de¤erlendirilmesi yönünde, bilimsel ve mesleki öngörülerini, de¤iflik etkinliklerle, baflta ilgili kamu kurumlar›m›z ol-
mak üzere topluma sunmay›  görev bilmektedir.

Yeralt› ve yerüstü do¤al kaynaklar›m›z›n, bilimsel ve hukuki yöntemlerle kadastral tespitine ve tesciline, kamu ve toplum ya-
rar› çerçevesinde aranmas›na, iflletilmesine ve denetime yönelik meslek alan›m›zla iliflkili çal›flmalarda, do¤rudan katk› ve
kat›l›m sa¤lamak çal›flma konular›m›z aras›ndad›r. 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, 15.07.2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi Gazetede Bakanlar
Kurulu Karar› ile yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Kamu Kurum ve Kurulufllar›, an›lan yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren, her türlü Harita  Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetlerini, belirtilen yönetmelik hükümlerine göre yürütmek du-
rumundad›rlar. Bu nedenle, 3213 say›l› Maden Yasas›n›n uygulanmas›na yönelik ç›kart›lan “Maden Yasas› Uygulama Yö-
netmeli¤i”nde ve “Maden Yasas›n›n 1(A) Grubu Madenleri ile ‹lgili Uygulama Yönetmeli¤i” nde yer alan Harita ve Kadast-
ro Mühendisli¤inin yetki ve sorumlulu¤u alan›na  giren hizmetlerde yeni düzenlemelerin yap›lmas›n› gündeme getirmifltir.



55Aral›k 2007

Her iki yönetmelikte yap›lmas› önerilen de¤ifliklikler, yaz›m›z ekinde ayr›nt›l› olarak iletilmekte olup an›lan yönetmeliklerin de-
¤iflik maddelerinde geçen; ölçüm, hesap, çizim ve harita yap›m ifllerinin teknik standartlar ile birlikte yetki ve sorumlulu¤un
(müelliflik) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤inin ilgili hükümlerine göre düzenlenmesi yasal mevzu-
at yönünden bütünlük sa¤layacakt›r.

Di¤er taraftan, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Yasas›'n›n (6235) 33'üncü maddesi "Türkiye'de mühendislik ve mi-
marl›k meslekleri mensuplar› mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifllerle meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri
için ihtisas›na uygun bir odaya kaydolmak ve azal›k vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler.." fleklindedir.

Mühendis ve mimarlar›n hangi koflullarda serbest olarak hizmet üretiminde bulunacaklar› 6235 say›l› TMMOB Yasas› ve  il-
gili yönetmeliklerle düzenlenmifltir. Mühendislik ve mimarl›k hizmetlerini yapmaya yetkili mühendis ve mimarlar›n, mesleki fa-
aliyetlerini sürdürdü¤ü ve yasakl› olmad›¤›na iliflkin Oda kay›t ve üye sicil durumlar›, yasalar gere¤i, ilgili meslek odas›nca
tutulmaktad›r. Odam›zca bu yönde üyelerimize “Büro Sicil Kay›t Belgesi” (serbest mesleki faaliyeti için) ve "Üye Sicil Durum
Belgesi" verilmektedir. An›lan belgeler süreli olup, geçerlilik süresi bitiminde yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ihale ifl-
lemlerinde veya kurumunuz onay›na sunulan ruhsat verme ve iflletme  haritalar› vb.nin yer ald›¤› proje dosyas›nda, Harita
Kadastro Mühendislik Hizmetlerine yönelik müellif Harita ve Kadastro Mühendisinden, belirtilen  belgelerin istenilmesi iflleyifl
yönünden bir boflluk b›rakmayacakt›r.

Yukar›da belirtilen eksikliklerin giderilmemesi ve yönetmeliklerde uygulamaya yönelik yeni düzenlemelerin yap›lmamas›; bi-
limsel ve teknik aç›dan hiçbir do¤rulu¤u ve geçerlili¤i olmayan belge, plan ve projelerin,  harita ve kadastro mesleki müel-
liflik yetkisi bulunmayan kiflilerce veya kurulufllarca, idarenin onay›na sunulmas›na neden olabilecektir. Di¤er yandan, bu du-
rum, kontrol ve kabul ifllemlerinin sorunlu hale gelmesine neden olabilecek, yat›r›mlarda gecikme ve zararlara yol açabile-
cektir; standart d›fl› bu tür proje ve belgelerin onaylanmas› ise, bütün üretimi ve arflivlemeyi geri dönülemeyecek hatalara sü-
rükleyebilecektir. Dolay›s›yla birçok alanda telafisi güç kamu zararlar› ve hukuki anlaflmazl›klar gündeme gelebilecektir. 

Odam›z›n, mesleki sorumlulu¤u ile ilgili her türlü bilgi paylafl›m›na, katk›ya ve kat›l›ma haz›r oldu¤unu özellikle belirtmek is-
teriz. Kamu ve ülke ç›karlar›n›n korunmas› ilkesinden hareketle ve hukuk normlar› çerçevesinde; yasa ve yönetmelik hüküm-
lerinin do¤ru kurgulanmas› ve uygulanmas›n› izlemek, geliflen sürece iliflkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilen-
dirmek, (gerekti¤inde yarg› sürecine baflvurmak), kamusal görev ve sorumluluklar›m›z aras›nda yer almaktad›r. 

Konunun belirtilen çerçevede de¤erlendirilmesi ve bilgi verilmesi hususlar›nda,

Bilgi ve gere¤ini dileriz.

A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan  

EKLER :
Ek-1  “Maden Yasas›n› Uygulama Yönetmeli¤i” ve “ Maden Yasas› 1 (A) Grubu 

Madenleri ‹le ‹lgili Uygulama Yönetmeli¤i”ne eklenmesi istenilen görüfller.
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Yönetmeli¤in de¤iflik maddelerinde geçen ölçüm, hesap ve harita yap›m sorumlulu¤unun Harita ve Kadastro
Mühendisli¤ince üstlenilmesi gerekti¤i mutlaka ifade edilmelidir.  

Madde 4- Eski Hali  
‹flletme: Madencilik faaliyetlerinin yap›ld›¤› iflyerini,
Maden ‹flletme Faaliyetleri: Üretime yönelik haz›rl›k çal›flmalar› ve üretim yap›lmas› için gerekli faaliyetleri,
‹malat Haritas›: ‹flletmelerde üretim yap›lan yerleri, miktarlar› ve yap›l›fl fleklini gösterir ölçekli beyan niteli¤inde haritay›,
.....
Madde 4- Yeni Hali
‹flletme: Madencilik faaliyetlerinin yap›ld›¤› iflyerini,
Maden ‹flletme Faaliyetleri: Üretime yönelik haz›rl›k çal›flmalar› ve üretim yap›lmas› için gerekli faaliyetleri,
‹malat Haritas›: ‹flletmelerde üretim yap›lan yerleri, miktarlar› ve yap›l›fl fleklini gösterir ölçekli beyan niteli¤inde haritay›,
Yer Kontrol Noktas› : üyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤ine göre arazide tesisi, ölçüsü ve röperi
yap›lan nirengi, poligon, nivelman noktalar›d›r. 
......

Madde 19 - Eski Hali 
f) Mevcut ve yap›lmas› planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, ve benzeri yap›lar› gösteren vaziyet plan›,
Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sular›na ait iflletmeler için; çöktürme, buharlaflma, ay›rma, ar›tma, üretim havuzlar›, bina
vs.gibi yer üstü veya var ise yer alt› tesislerini gösterir uygun ölçekli haritalar ile üretim termin plan› verilir.

Madde 19 - Yeni Hali
f) Mevcut ve yap›lmas› planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, ve benzeri yap›lar› gösteren vaziyet plan›,
Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sular›na ait iflletmeler için; çöktürme, buharlaflt›rma, ay›rma, ar›tma, üretim havuzlar›, bina
vs. Gibi yer üstü veya var ise yer alt› tesislerini gösterir uygun ölçekli haritalar ile üretim termin plan› verilir. 
Yönetmelikte adlar› geçen; imalat haritalar›, uygun ölçekli tografik haritalar, yer bulduru haritalar›, yer üstü veya var
ise yer alt› tesislerini gösterir uygun ölçekli haritalar, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’ne
göre yap›lmal›d›r. 

YED‹NC‹ BÖLÜM  - Harita ve Çizimler 
Röper Noktalar› 
Madde 32 - Eski Hali 
Ruhsat Sahibi, faaliyet alan›n› görecek flekilde Genel Müdürlü¤ün yapaca¤› denetimlerde kullan›lmak üzere 6 derecelik
dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper noktas› belirler. Bu noktalar›n kot ve koordinatlar› gerçek
de¤erler kullan›larak harita tekni¤ine uygun hassasl›kta uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir.

Kontrol Noktalar› 
Madde 32 - Yeni Hali
Ruhsat sahibi, faaliyet alan›n› görecek flekilde Genel Müdürlü¤ün yapaca¤› denetimlerde kullan›lmak üzere 6 derecelik
dilime esas en az iki adet yer kontrol (beton) noktas› tesis eder. Bu noktalar›n kot ve koordinatlar› gerçek de¤erler
kullan›larak harita tekni¤ine uygun hassasl›kta uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir. yer kontrol
noktalar›n›n ölçü, hesap ve röperleri Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’ne göre yap›l›r. 

‹malat Haritalar› 
Madde 33- Birinci f›kra - Eski Hali 
‹malat haritalar›, yap›lan çal›flma alan›na göre 1/500 veya uygun ölçekte yap›l›r. Yer alt› faaliyetleri ile ilgili olarak aç›lan
kuyu, galeri, baflyukar›, fere, ayak gibi çal›flma alanlar› harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenr.
Faaliyetlerin yer üstü ve yer alt› olarak yap›lmas› durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat de¤erleri ile birbirine ba¤lan›r.

Madde 33- Birinci f›kra - Yeni Hali 
‹malat haritalar›,yap›lan çal›flma alan›na göre 1/500 veya uygun ölçekte yap›l›r. Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤ine uygun olarak yap›lan çal›flma alan›na göre 1/500 veya uygun ölçekte yap›l›r. Yer alt›
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faaliyetleri ile ilgili olarak aç›lan kuyu, galeri, baflyukar›, fere, ayak gibi çal›flma alanlar› harita üzerinde ölçekli olarak
uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yer üstü ve yer alt› olarak yap›lmas› durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat
de¤erleri ile birbirine ba¤lan›r.  

Faaliyetlerin ‹ncelenmesi ve Denetlenmesi Bölümünde (11.Bölüm) geçen “haritac›” ifadesi “Harita ve Kadastro (Jeodezi ve
Fotogrametri) Mühendisi” biçiminde de¤ifltirilmelidir. 

Madde 64 - Eski Hali 
ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM 
Faaliyetleri ‹ncelenmesi ve Denetlenmesi 

‹nceleme ve Denetim 
Madde 64 - Yeni Hali
Yap›lacak inceleme ve denetimlerde oluflturulacak heyet; maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yap›lacak inceleme ve
denetimlerin özelli¤ine göre jeofizik mühendisi, haritac›, mali uzman, hukukçu veya di¤er meslek mensuplar›ndan en az üç
kifliden oluflur. 
...
Madde 64 - Yeni Hali 
ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM 
Faaliyetleri ‹ncelenmesi ve Denetlenmesi 
‹nceleme ve Denetim 
Yap›lacak inceleme ve denetimlerde oluflturulacak heyet; maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yap›lacak inceleme ve
denetimlerin özelli¤ine göre jeofizik mühendisi, haritac›, Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi, mali
uzman, hukukçu veya di¤er meslek mensuplar›ndan en az üç kifliden oluflur. 
...

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹

Yönetmeli¤in de¤iflik maddelerinde geçen ölçüm, hesap ve harita yap›m sorumlulu¤unun Harita ve Kadastro
Mühendisli¤ince üstlenilmesi gerekti¤i mutlaka ifade edilmelidir.  

Yönetmeli¤e afla¤›daki madde eklenmelidir. 

“Yönetmelikte adlar› geçen; imalat haritar›, uygun ölçekli topografik haritalar, yer bulduru haritalar›, harita ve kadas-
tro (jeodezi ve fotogrametri) Mühendisleri’nce Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i standart-
lar›na uygun üretilmifl ve e¤er sadece kamu kurumlar›n›n do¤rudan faaliyetleri için kamu çal›flanlar›nca üretilmifl de¤il
ise Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› vizesi yapt›r›lm›fl olmal›d›r.” 

Yönetmeli¤in Röper noktalar› (madde 14) hükümleri do¤rudan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’ne
at›flar yap›larak düzeltilmelidir. 

Madde 14 - Eski Hali 
Röper noktalar› 
1 (a) Gbubu maden ruhsat sahibi faaliyette bulundu¤u alan›n yak›n›nda faaliyet alan›n› görecek flekilde yapt›¤› haritalarda
ve yap›lacak denetimlerde kullan›lmak üzere 6 derecelik dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper noktas›
belirler. Bu noktalar›n kot ve koordinatlar› gerçek de¤erler kullan›larak harita tekni¤ine uygun hassasl›kta uygun bir ölçüm
aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir. Denizlerdeki bu grup madenler bu hükmün d›fl›ndad›r. Kontrol Noktalar› 

Madde 14 - Yeni Hali 
1 (a) Gbubu maden ruhsat sahibi faaliyette bulundu¤u alan›n yak›n›nda faaliyet alan›n› görecek flekilde yapt›¤› haritalar-
da ve yap›lacak denetimlerde kullan›lmak üzere 6 derecelik dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper
noktas› belirler. Bu noktalar›n kot ve koordinatlar› gerçek de¤erler kullan›larak harita tekni¤ine uygun hassasl›kta uygun bir
ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir .yer kontrol (beton) noktas› tesis eder. Yer kontrol noktalar›n›n ölçü,
hesap ve röperleri Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’ne göre yap›l›r. Denizlerdeki bu grup
madenler bu hükmün d›fl›ndad›r.



Odam›z Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, 26 Ekim
2007 tarihli, Kanal B’nin Habercinin Saati
program›nda, 24-26 Ekim 2007 tarihinde
Konya’da düzenlenen 3. Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumu, 30 Ekim 2007 tarihli
Trabzon’da düzenlenecek olan CBS Kongresi,
18 A¤ustos 2006’da F›rt›na Vadisinde
düzenlenen “Do¤u Karadeniz K›rsal›nda Tapu
Kadastro Çal›flmalar› Forumu ve Halk
Buluflmas›” hakk›nda bilgi vererek; Tapu
Kadastro çal›flmalar›, mülkiyet sorunu, 2B
arazilerinin son durumu ve yabanc›lara toprak
sat›fl›yla ilgili Oda görüfllerini bildirdi. 

‹lk olarak, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›’n›n demokratik kat›l›m anlay›fl›yla, bilimin
›fl›¤›nda ortak ak›lla hareket etti¤ini belirten
Say›n ÖZTEN, etkinliklerin de bu ilkeler
do¤rultusunda flekillendi¤ini belirtti. Bu aç›dan,
çal›flmalar›n kurum, kurulufl, üniversite ve
kamuoyuyla birlikte yürütüldü¤ünü, bilim
insanlar›n›n akademik özgürlü¤ünün,
üniversitelerin demokratikleflmesinin, sorgulayan
ve araflt›ran insanlar›n gereklili¤ini vurgulad›.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen
Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresinin amaçlar›n›

aç›klayarak, bilginin toplumsal karar
alma sürecindeki önemine vurgu
yaparak, e-devlete giderken
CBS’nin temel bir bileflen olarak kilit
bir rol oynad›¤›n› belirtti.
“Paylafl›lmayan bilgi verimli de¤ildir”
fliar›n› yineleyen Say›n ÖZTEN,
CBS’yi kamuoyuna anlatmak
gerekti¤ini belirterek, bu do¤rultuda
Kas›m’›n ikinci haftas›nda toplumu
ve kamuoyunu bilinçlendirmek için

Bilinçlendirme Haftas› düzenlenece¤ini duyurdu. 

Programda ayr›ca, Tapu ve Kadastro çal›flmalar›n›n önemine de¤inen
Say›n ÖZTEN,  özel olarak Karadeniz’deki kadastro çal›flmalar›n›n zorlu¤u,
orman s›n›rlar›n›n belirlenmesindeki güçlükleri ve halk›n tepkisi hakk›nda
bilgi verdi. Son olarak, 2B arazileriyle ilgili odam›z görüfllerini aç›klayan
Say›n ÖZTEN, 1980 sonras› neo-liberal politikalar›n hegemonyas› alt›ndaki
anlay›fltan orman alanlar›n›n da etkilenerek, orman alanlar›n›n da do¤al
birer varl›ktan ziyade do¤al kaynaklar olarak görülerek, sat›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› vurgulad›. Anayasa tasla¤›ndaki düzenlemelerle, Devlet
ormanlar›n›n yerli ve yabanc› özel giriflimcilere sat›labilece¤ini, Orman
say›lmayabilecek yerlerin kapsam› daha da geniflletilerek, Ormanlar› yok
edip tar›m arazilerine ve yerleflme yerlerine dönüfltürenlerin affedilece¤ini,
2B alanlar›n›n sat›fl›n›n gündeme gelece¤ini ve kamu mülkü olan orman
arazilerinin özel mülkiyete dönüfltürülmesinin yolunun aç›laca¤›n› belirtti. Son
olarak 3 Kas›m Mitinginden bahseden Say›n ÖZTEN, özgürlükten,
eflitlikten, emekten, bar›fltan, kardefllikten yana olanlar›n; bask›ya,
sömürüye, gericili¤e, flovenizme karfl› tek vücut olarak, özgür, demokratik
ve eflit bir Türkiye için 3 Kas›m’da Ankara’da olaca¤›n› ifade etti.

Oda Genel Baflkan› A. Fahri Özten TMMOB Radyo’da
Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, 22 Ekim 2007 tarihinde
TMMOB Radyo'nun  “2007 Mühendislik Mimarl›k Haftas›” dolay›s›yla
1954 y›l›nda kurulan odalar›n Yönetim Kurulu Baflkanlar› ile yapt›¤›
söylefliye kat›ld›. Say›n ÖZTEN konuflmas›nda tarihsel süreçte Odam›z›n
TMMOB içerisindeki yeri, örgütlülü¤ü, kuruluflu, faaliyetleri ve Türkiye de

Harita Kadastro mesle¤inin  geliflimi hakk›nda
bilgi verdi. Ayr›ca Say›n Özten 30 Ekim 2007
tarihinde de yine TMMOB Radyo’da CBS
Kongresi hakk›nda programa kat›larak, kongrenin
geliflme süreci, CBS nedir, gereksinimi, kongrenin
amac›, yap›lanlar ve beklentiler konular›nda
bilgiler sundu.

BASINDAN
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Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi Bir
Türkiye Mitingi Yap›ld›
KESK, TMMOB ve TTB’nin ça¤r›s›, emek-
meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve
siyasi partilerin kat›l›m›yla düzenlenen
“Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye”
mitingi Ankara S›hhiye Meydan›’nda
yap›ld›. Mitinge kat›lan yaklafl›k 40 bin kifli,
demokratik bir anayasa taleplerini dile
getirirken, mitingde “halklar›n kardeflli¤i” ve
“bir arada yaflam” vurgusu öne ç›kt›. 

Miting için sabah saatlerinden itibaren
Ankara ve Ankara d›fl›ndan gelen
kat›l›mc›lar Hipodrom alan›nda toplanmaya
bafllad›. Hipodrom alan›ndan saat
10:30’da yürüyüfle geçen miting
kat›l›mc›lar›, isteklerini dile getiren sloganlar,
döviz ve pankartlarla S›hhiye Meydan›’na
ulaflt›.

Mitingde ilk konuflmay› KESK Genel
Sekreteri Abdullah Tafldemir yapt›.
Konuflmas›nda bir arada yaflam konusuna
vurgu yapan Tafldemir’den sonra TTB Genel
Sekreteri Altan Ayaz konufltu. Ayaz da, “Bu
ülkenin gerçek sahipleri olarak anayasay›
biz yazmak istiyoruz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc› da, gelece¤i flekillendirecek

uygulamalar›n kendilerine ra¤men hayata geçirilmesine izin
vermeyeceklerini belirterek, “Özgür, demokratik, eflitlikçi Türkiye
talebimizi inad›na hayk›raca¤›z” dedi.

Sicil Durum Belgesi Davas› Sonuçland›
TMMOB'nin, Ankara Büyük fiehir Belediyesi Baflkanl›¤›na, Ankara
Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤inin ''Sicil Durum Belgesi
‹stenmesi'' bafll›kl› 99. maddesini iptal eden Yönetmeli¤in 6.
maddesinin iptali istemiyle Ankara 9. ‹dare Mahkemesinde açt›¤›
dava, TMMOB lehine sonuçlanm›flt›r. 

‹STEM‹N ÖZET‹: Dava, Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹mar
Yönetmeli¤inin "Sicil Durum Belgesi ‹stenmesi" bafll›kl› ve ''‹lgili
belediyeler, ilgili meslek odas›nca düzenlenen; meslek adam›n›n o
andaki sicil durumunu gösterir iflin ad› yaz›l› belgeyi (Sicil Durum
Belgesi) her proje için ister" hükmünü içeren 99. maddesinin iptaline
iliflkin, Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin, 12.4.2006 günlü ve
939 say›l› Karar›yla kabul edilen ''Büyükflehir Belediyesi ‹mar
Yönetmeli¤inin Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi Hakk›nda
Yönetmelik'' in, yap› ruhsat› ve yap› kullanma izin belgelerinin
onaylanmas› s›ras›nda sicil durum belgesi aranmamas› yönündeki
düzenlemesini içeren  6. maddesinin iptali istemiyle aç›lm›flt›r. 

KARAR ÖZET‹: Dava dosyas›n›n incelenmesinden, Ankara Büyükflehir
Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤inin 'Sicil Durum Belgesi ‹stenmesi" bafll›kl›
99. maddesinin iptal edilmesinin, 3030 say›l› Kanun Kapsam D›fl›
Kalan Belediyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤inin, yap› ruhsat iflleri bafll›kl›
57. maddesinin  ve fenni mesuliyet bafll›kl› 58. maddesinin ilgili
f›kralar›n›n uygulamas›n› ortadan kald›rd›¤› iddias›yla, Ankara
Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤inin Baz› Maddelerinin
De¤ifltirilmesi Hakk›nda Yönetmeli¤in 6. maddesinin  iptali istemiyle
bak›lan davan›n aç›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. 

Olayda, daval› Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› bu de¤iflikli¤in ilgili
Kanunlar›n vermifl oldu¤u yetkilere dayan›larak yap›ld›¤›n› iddia
etmekte ise de, Kanunlarla verilen bu yetkiler kullan›l›rken kamu yarar›
ve hizmet gerekleri do¤rultusunda kullan›ld›¤›n›n ortaya konulmas›
gerekmekte olup, Kanunla kurulan kurum ve kurulufllar ile ilgili meslek
odalar›n›n sahip oldu¤u yetkilere de müdahale edilmemesi gerekir. 

Bu durumda, Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤inin 99.
maddesini iptal ederek sicil durum belgesi istenmesine yönelik
düzenlemeyi ortadan kald›ran Yönetmelik de¤iflikli¤inde, 6235 say›l›

TMMOB GÜNCES‹
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TMMOB Kanunuyla kurulan Türk
Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i/nin sahip oldu¤u denetim
yetkisine müdahale edici bir nitelik
tafl/mas› ve de¤iflikli¤i hakl›
gösterecek nitelikte somut bir
gerekçenin ortaya konulamamas›
nedeniyle kamu yarar› ve hizmet
gerekleri aç›s›ndan hukuka uygunluk
bulunmamaktad›r. 

Aç›klanan nedenlerle, dava konusu
Ankara Büyükflehir Belediye
Meclisi'nin 12.04.2006 günlü ve
939 say›l› karar›yla kabul edilen
Büyükflehir Belediyesi ‹mar
Yönetmeli¤inin Baz› Maddelerini
De¤ifltirilmesi Hakk›nda
Yönetmelik'in 6. maddesinin iptaline
27.07.2007 gününde oybirli¤iyle
karar verildi. 

TMMOB Dünya Mühendislik
kurulufllar› Federasyonu
(WFEO) Genel Kuruluna
Kat›ld›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i Dünya Mühendislik Kurulufllar›
Federasyonu (WFEO)’nun 11-17
Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Yeni
Delhi’de yap›lan Genel Kurulu’na
kat›ld›. Genel Kurul’da TMMOB’yi
Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin
YEfi‹L temsil etti. 

Çal›flma gruplar›n›n 2 y›l boyunca
yapt›klar› çal›flmalar ve Genel Kurul
öncesinde yap›lan de¤erlendirme
toplant›lar› sonucunda haz›rlad›klar›
raporlar da Genel Kurul’a sunuldu.

Hüseyin Yeflil, Genel Kurul için
yapt›¤› de¤erlendirmede;
Afrika, Güney Amerika, Amerika,
Avrupa, Ortado¤u ve Asya’dan
kat›l›m›n sa¤land›¤›n› (‹flgal edilmifl
Irak, Gana, Suriye, Bangladefl,
Pakistan, Küba, Filistin, Venezüella,

Kuveyt, Çin, Kore, Nijerya v.b) geri
b›rakt›r›lm›fl ülkelerin etkin olmaya
çal›flt›klar›n› (yönetmelik
de¤iflikliklerinin onlar›n karfl›
ç›kmas›yla ertelendi¤ini) ve bunun
da önemli oldu¤unu ifade etti.
Hüseyin Yeflil, “TMMOB de
WFEO’daki yükümlülüklerini yerine
getirerek ve özellikle de çal›flma
gruplar›nda yer alarak daha aktif
olmal›d›r. Bu özellikle enerji,
mühendislik e¤itimi, çevre ve
teknoloji konusunda uluslararas› bilgi
al›flverifli aç›s›ndan gerekli” dedi.

TMMOB Ankara Kent
Sorunlar› Sempozyumu
Yap›ld›
TMMOB Ankara Kent Sorunlar›
Sempozyumu 29 Kas›m 2007
tarihinde ‹MO Teoman Öztürk
Toplant› Salonu'nda yap›ld›. ‹ki gün
süren Sempozyumun aç›l›fl›nda
konuflan TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc› flunlar›
söyledi: " Bu etkinlikte Ankara'n›n
mevcut durum tespiti yap›l›rken ayn›
zamanda bu tespitten yola ç›karak
"Nas›l Bir Kent ‹stiyorum" sorusuna
yan›t aranacak. ‹ki gün sürecek
sempozyum kapsam›nda "Baflkent
Ankara: Bir Siyasal Vizyonun
Sosyoekonomik ve Mekansal
Sonuçlar›", "Baflkent Ankara'da
Ulafl›m: ‹nsana Öncelik Vermeyen
Politikan›n Sonuçlar›", "Enerji ve
Altyap› Sorunlar›yla Baflkent
Ankara", "Baflkent Ankara: Co¤rafi
Yap› ve Su Sorunu", "Baflkent
Ankara'da Kentsel Dönüflüm" ve
"Baflkent Ankara: Do¤al Çevre ve
Yeflil Alanlar" bafll›kl› oturumlar
gerçeklefltirilecek. Yerel yönetimlerin
öncelikli amac› toplumun sa¤l›kl› bir
kent yaflam› sürdürmesini
sa¤lamakt›r. Birçok büyük kentte
oldu¤u gibi Ankara'da da halk›n

sa¤l›¤›n› tehdit eden hiçbir giriflim,
getirisi ne olursa olsun, hoflgörüyle
karfl›lanmamal›d›r. TMMOB'nin sözü
yaflama dairdir. ‹nsana dairdir. Ve
gelecek güzel günlere dairdir.
TMMOB "Hepimiz Kentin Sakini
De¤il Sahibi Olal›m ve Bunun ‹çin
Mücadele Edelim" diyor. Hepinize
sayg›lar sunuyorum."

5. Avrupa Sosyal Forumu
Haz›rl›k Toplant›s› Yap›ld›
Avrupa Sosyal Forumu, ‹stanbul
Haz›rl›k Toplant›s› 30 Kas›m 1-2
Aral›k tarihlerinde ‹stanbul'da Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampusu'nda
yap›ld›. Toplant›ya Avrupa'n›n
onlarca ülkesinden 200 sosyal
hareket temsilcisi kat›ld›. Emek ve
küreselleflme, kamu hizmetleri, savafl
karfl›tlar›, AB Anayasas›, e¤itim,
küresel iklim de¤iflikli¤i, göç,
hareketin haf›zas› ve web
konular›nda yap›lan çal›flma
gruplar›yla bafllayan forum haz›rl›k
toplant›s›, 26 Ocak'ta tüm dünya'da
düzenlenecek küresel eylemlerin
tart›fl›ld›¤› sosyal hareketler
asamblesi ile devam etti.
Moderatörlü¤ünü ASF Türkiye
sözcüsü Hüseyin Yeflil'in ve
‹skandinavya Örgütlenme sorumlusu
Maria Hagberg'in yapt›¤› haz›rl›k
toplant›s›nda aç›l›fl konuflmas›n›
gerçeklefltiren TMMOB Baflkan›
Mehmet So¤anc›, dünya'da ve
Türkiye'de yaflanan  olumsuzluklara
ra¤men umudun ve mücadelenin
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yeflerdi¤i bir dönemin yafland›¤›n›
söyledi.  So¤anc›, savafllara,
neoliberal uygulamalara, ›rkç›l›¤a
karfl›, bar›fl›n, mücadelenin,
kardeflli¤in sesini hep birlikte daha
gür biçimde ç›kartmak için
Malmö'de olacaklar›n› ve ASF'nin
önemli bir f›rsat oldu¤unu dile
getirdi. Türkiye Sosyal Forumu'nun
2010'da yap›lacak ASF'yi
‹stanbul'da yapma önerisi de
toplant›da tart›fl›ld›. Gündemin
sonucunda bu öneriyle ilgili son
karar›n, Berlin'de yap›lacak bir
sonraki haz›rl›k toplant›s›nda
al›nmas› uygun bulundu. Birçok
ülkeden gelen temsilcilerin
desteklerini de belirtti¤i bu öneri
Avrupa'da bir süre daha yayg›n
olarak tart›fl›lacak ve genel bir
konsensüs oluflmas› için çaba
harcanacak. Bu çerçevede
haz›rlanan sunumlar da Berlin'de
daha genifl bir zaman diliminde
yap›lacak.
Bir sonraki haz›rl›k toplant›s›
Berlin'de 23-24 fiubat tarihinde
düzenlenecek.

5510 Say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasas› De¤ifliklik
Tasar›s› ile ‹lgili Toplant›
Düzenlendi
Türkiye ‹flçi Sendikalar›
Konfederasyonu, Türkiye Devrimci
‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu,
Türkiye Kamu Çal›flanlar› Sendikalar›
Konfederasyonu, Kamu Emekçileri
Sendikalar› Konfederasyonu, Memur
Sendikalar› Konfederasyonu,
Ba¤›ms›z Kamu Görevlileri
Sendikalar› Konfederasyonu, Türk
Tabipleri Birli¤i, Türkiye Barolar
Birli¤i, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i, Türk Eczac›lar›
Birli¤i, Türkiye Serbest Muhasebeci

Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤i, Türk
Diflhekimleri Birli¤i, Türkiye ‹flçi
Emeklileri Derne¤i ve Tüm ‹flçi
Emeklileri Derne¤i; Hükümet
taraf›ndan TBMM’ye sunulan 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas› de¤ifliklik
tasar›s› ile ilgili olarak 3 Aral›k
2007 tarihinde “Sa¤l›¤›m›zdan ve
Gelece¤imizden Vazgeçmeyece¤iz”
bafll›kl› bir toplant› düzenledi. 
Toplant›da ilk olarak Prof. Dr. Ali
Güzel, sosyal sigortalar
uygulamalar› ile ilgili bir sunum
yapt›. TTB ad›na Dr. Osman Öztürk
de Genel Sa¤l›k Sigortas› ile
getirilen de¤ifliklikler hakk›nda bilgi
verdi. Daha sonra, s›ras›yla TÜRK-‹fi
Baflkan› Salih K›l›ç, D‹SK Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi,
KAMUSEN Genel Baflkan› Bircan
Aky›ld›z, KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, TEB Baflkan› Erdo¤an
Çolak, Ba¤›ms›z Kamu Görevlileri
Sendikalar› Konfederasyonu Baflkan›
Resul Akay, TTB Merkez Konseyi
Baflkan› Gençay Gürsoy, TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc›, TBB Yönetim Kurulu
Baflkan› Özdemir Özok, TDB
Baflkan› Celal Korkut Y›ld›r›m,
Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i Genel
Sekreteri Recep Orhan ve Tüm ‹flçi
Emeklileri Derne¤i Baflkan› Sat›lm›fl
Çal›flkan, örgütleri ad›na birer
konuflma yapt›lar. Örgüt
temsilcilerinin konuflmalar›ndan sonra
CHP Milletvekili Cevdet Selvi, MHP
Grup Baflkanvekili Oktay Vural, DTP
Milletvekili Hasip Kaplan ve DSP
Milletvekili Harun Öztürk söz ald›lar.

Toplant›da konuflan TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc› flunlar› söyledi;
TMMOB, bugüne kadar oldu¤u gibi

bugün de burada bulunan tüm emek
ve meslek örgütleri ile birlikte bu
neoliberal y›k›m politikalar›na karfl›
“direnifl” içerisinde olaca¤›n› ifade
etmektedir. Sa¤l›¤›m›zdan ve
gelece¤imizden asla
vazgeçmeyece¤imizi herkese ve
siyasal iktidara mutlaka göstermemiz
gerekir. Ortaklaflt›r›lan görüfllerimiz
do¤rultusunda hareket ederek bu
y›k›m mutlaka engellenmelidir.
fiimdi art›k sermaye talepleri ile yola
ç›kan siyasi iktidardan “Bu yasay›
yeniden düzenleyin” sözü ile talepte
bulunmak yeterli de¤ildir. fiimdi bu
talebin gerçekleflmesi için mücadele
etmek zaman›d›r.  TMMOB, tüm
emek ve meslek örgütleri, örgütlü
örgütsüz tüm yurttafllar› ile bu y›k›m›n
durdurulmas› için mücadele etmeye
kararl›d›r.”

TMMOB Afet Sempozyumu
Yap›ld›
TMMOB Afet Sempozyumu 5-7
Aral›k 2007 tarihlerinde Ankara'da
‹MO Teoman Öztürk Toplant›
Salonu'nda gerçeklefltirildi. TMMOB
ad›na ‹nflaat Mühendisleri Odas›'n›n
sekreteryal›¤›nda düzenlenen
etkinlikle; do¤a olaylar›n›n afete yol
açmas›n› engellemek için at›lmas›
gereken ad›mlar, zarar azaltma,
afete haz›rl›k ve afet politikalar› ele
al›nd›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda s›ras›yla
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Baflkan› H. Mutlu Öztürk, ‹MO
Yönetim Kurulu Baflkan› Taner
Yüzgeç, TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc›,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Mahmut Küçük
ile Eski Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Yaflar Okuyan birer konuflma
yapt›lar. 
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