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Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na 
ayırdık. İki yılda bir düzenli olarak Odamızca gerçekleştirilen Kurultayımız, 11-15 Mayıs 2009 
tarihleri arasında Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Kurultayımız'da; "Gelecek Ellerimizde" ana teması ekseninde, "Kapitalizmin Küresel Krizi ve 
Türkiye'ye Yansımaları", "Mesleğimiz ve Gelecek", "Gelecek Ellerimizde Mi?", "Mühendislik Eğitimi 
ve Açılımları" ve "Teknik Gençlik Oturumu" konulu paneller gerçekleştirildi, Mesleki, bilimsel 
ve teknik oturumlarda 106'sı sözlü, 28'i poster olarak toplam 134 bildiri sunuldu. Yaklaşık 
1500 delegenin katılımı ile gerçekleşen kurultayımızda firmalar delege ve ziyaretçilerimize 
"Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarında" mesleğimizle ilgili son gelişmeleri sunma fırsatı buldu.  
Bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmelerin yanında toplumsal ve siyasal konular da işlendi, 
bunların yanında; belgesel gösterimi, konser, fotoğraf sergisi ve resim yarışmalarıyla kültürel 
olarak zenginleştirilen 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na ilişkin açılış konuşmaları 
ve gelişmeleri ayrıntılı olarak Bültenimiz de yer verdik. 

HKMO'dan Haberler Bölümünde; Konya Şubemiz yürütücülüğünde 2-6 Mayıs tarihleri arasında 
Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Genç Haritacılar Günlerini, 6 Mayıs 2009 tarihinde 11 
üniversiteden öğrenci arkadaşların katılımıyla “Aydınlık Geleceğin Haritasını Özgürce Çiziyoruz” 
ana temasıyla, HKMO I. Öğrenci Üye Kurultayını, HKMO Ankara Şubemiz yürütücülüğünde 
6 Haziran 2009 tarihinde Sürmeli Hotel’de  gerçekleştirilen “Her Yönüyle Harita ve Kadastro 
Mühendisliği ile Ankara Şubemiz” konulu Forumunu, Odamız politikalarının hayata 
geçirilmesinde  önem taşıyan ve üçüncüsü Mardin/Midyat'ta gerçekleştirilen HKMO 41. Dönem 
III. Danışma (Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) Toplantısı'nı sizlerle paylaşıyoruz.

Uluslararası Kartografya Birliğinin (ICA) 50. Yılı, İsviçre’nin Bern şehrinde 9-10 Haziran 2009
tarihleri arasında yapıldı haberini ve Ana teması, “Ölçmecilerin İvmelenen Gelişmedeki Kilit 
Rolü” olan, FIG (Uluslararası ölçmeciler Birliği) 2009 Çalışma Haftası ve  Genel Kurulu 3-8 
Mayıs 2009 tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde yapıldı haberinin detaylarını  Uluslararası 
Etkinlikler Bölümünde sizlere ulaştırıyoruz.

HKMO'dan Kısa Kısa Bölümünde; İTÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammet Şahin ve Karadeniz Teknik ile 
Gümüşhane Üniversitesi, JFM Bölümü öğrencilerinin Odamızı ziyaretlerinin haberlerini, Merkeze 
Bağlı Kayseri Temsilcimizin etkinlik haberlerini, HKMO Gaziantep Temsilciliği bünyesinde yapılan 
LİHKAB bilgilendirme toplantısının, HKMO Adana Şube Temsilcilik Toplantısının, İller Bankası'na 
yazdığımız Mektubumuza gelen cevabın ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına istihdam amaçlı 
çalışmamız için gönderilen yazı ve anket formunun haberlerini   bulabilirsiniz. 

İşçinin, Emekçinin Bayramı 1 Mayıs, Kat Mülkiyeti Kanununun dayattıkları, YÖK Genelgesi için 
Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı,  Mayınlı Araziler ve Anayasa Mahkemesi Mayınlı 
Arazi Yasası‘nın bazı maddelerinin Yürürlüğünün durdurulması kararı, Ülkemizde, yeni yerleşim 
alanlarının planlanmasında özellikle korunması gereken alanlar neo-liberal politikalar ve 
programlar çerçevesinde mevzuat değişiklikleriyle nasıl rant alanlarına dönüştürüldükleri, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılış sebebi, 2 Temmuz 1993‘te Sivas Pir Sultan Abdal Şenlikleri 
sırasında Madımak Otelinde 35 yurttaşımızın yakılarak can verdiği Sivas Katliamı, Türk-İş ile 
Hükümet arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri, Ülkemizde ki Doğal afetlerin nasıl Felakete 
dönüştüğü, Hükümet'in yeni fındık stratejisi ve YÖK'ün üniversite harçlarına yönelik zam planları 
hakkındaki basın açıklamalarımızı Basına ve Kamuoyuna Bölümünde bulabilirsiniz.

Basından Bölümünde; Oda Başkanımızın konuğu olduğu, farklı kanallardaki televizyon 
programlarında; Kat Mülkiyetine Geçiş, Mayınlı Araziler ile ilgili Oda görüşlerine ve 12. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayımız ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe yol açan 
Karaada  hakkında yaptığı açıklamalara yer verdik. 

TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden, Odamızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla 
olan yazışmaları Yazışmalar Bölümünden ve Üyelerimizin görüşlerini Bakış Bölümümüzden  takip 
edebilirsiniz.

Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler Bölümünden takip edebilirsiniz.

Doğanlar, Evlenenler, Aramızdan Ayrılanlar ve Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda 
da sizlere ulaştırılıyor. Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan bulmacayı ve Briç 
dosyasını, bültenimizin sonunda Kültür-Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz.

Görüş, öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu 
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Sevgili Dostlar,

Türkiye siyasal, ekonomik, toplumsal 
ve kültürel açılardan son derece 
önemli değişimlerin yaşandığı 
kritik bir dönemden geçiyor. Gerek 
dünyada gerekse Ortadoğu, Hazar 
Bölgesi ve Kafkaslar ekseninde, 
başta enerji kaynakları ve enerji 
taşıma yolları olmak üzere politik 
ve iktisadi gelişmeler Türkiye'nin 
de önüne yeni bir yol haritası 
koyuyor. Dünya kapitalizminin 
yaşadığı son kriz dönemiyle birlikte 
Türkiye ekonomisinde rekor bir 
küçülme ve işsizlik artışında büyüme 
görülmektedir. Siyasal iktidarın ve 
uygulamalarının sanayi ve tarımda 
yarattığı tahripkâr gelişmeler, dünya 
varlıklarını tüketen, küresel ısınma 
nedeniyle yaşam alanlarını tehdit 
eden, ekolojik dengeyi bozan ve 
su varlıklarını tahrip eden girişimler 
ivmesini arttırmıştır.                                   
Siyasal iktidarın politikaları 
sonucunda işsizlik yapısal özellikler 
kazanmış; genç işsiz oranında 
ciddi bir artış ve kalıcılaşma 
görülmektedir. Toplumda emek 
hareketi ve sendikal hareket önemli 
bir bunalım yaşamakta, bu alanda 
ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacı 
ve örgütlenmesi kaçınılmaz olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Sendikalar, işçilerin kendi hak ve 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek 
üzere oluşturulan, sınıfsal ve 
toplumsal örgütlerdir. Sendikalar 
işçilerin ekonomi örgütü olarak toplu 
sözleşmeler yapmanın yanı sıra, 
toplumsal ve siyasal yaşamın içinde 
demokrasinin sınırlarını geliştirmeye 
ve emekçilerin haklarını güvencede 
tutmaya çalışırlar. Sendikaların 
tarihi kapitalizmin gelişimiyle 
çakışır. İlk emekçi örgütlenmeleri 
18. yüzyılda dünyanın ilk kapitalist 

ülkesi İngiltere'de başladı. Bu ilk 
örgütlenmeler; dayanışma dernekleri, 
yardımlaşma sandıkları biçimindeydi. 
18inci yüzyıldaki çalışma koşulları 
oldukça ağırdı. Günde 18 saate 
kadar çok az bir ücretle çalışan 
işçilerin iş güvenliği yoktu. İş kazaları, 
meslek hastalıkları çok yaygındı. 
Çalışanların makineleri kullanmaları 
için özel bir yeteneği olması 
gerekmiyordu. İşçilerin örgütlenmesi, 
dayanışma bilincini geliştirdi. Ancak 
işçilerin örgütlenmeleri giderek 
kapitalistlerin önlem almasını da 
getirdi. İktidarlar da bu yönde 
emekçi dayanışması ve mücadelesini 
kırmaya çalışmakta gecikmediler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Türkiye'de toplam işçi 
sayısının yüzde 68.45'ini oluşturan 
3 milyon 86 bin işçi sendikalı 
bulunuyor ve 28 ana işkolunda 94 
sendika faaliyet gösteriyor.
Ancak son dönemde Türkiye’nin 
en güçlü sendikalarından biri olan 
Türk-İş’in hükümetle yaptığı Toplu İş 
Sözleşmesi kapsamında; “pazarlık” 
sonucu yaklaşık 20 Milyar TL’lik bütçe 
açığı ve enflasyon oranı yok sayılarak 
%8.5’lik zamma evet denmesi 
tüm emekçileri hayal kırıklığına 
uğratmıştır. Türk-İş yönetimi, bu 
pazarlıkta hükümetin tarafında yer 
alarak, temsil ettiği emekçilerin 
haklarını gözetmemiştir. Türk-İş’ten 
beklenilen öncelikle işçileri neo-
liberal politikaların sömürüsünden 
ve küresel kapitalizmin krizinin 
üzerlerine yıkılmaya çalışılan 
yükünden kurtarmak, kapanan iş 
yeri ve fabrikalarda üretimi yeniden 
başlatmak, işten atmalara son 
vermek, işsizliği azaltmak ve düşük 
ücretlerde iyileştirme yapmaktır. 
Kabul edilen %3’lük ve %5’lik zam 
oranı ile işçilerle dalga geçilmekte, 
ücretlerin artması bir yana vergi 

dilimi oyunları ile ücretler daha da 
geriye düşmektedir.
Milyonlarca kişinin yoksulluk sınırının 
altında yaşadığı, gelir dağılımı 
yelpazesinin uçurumu andırdığı, 
sosyal ve mali politikalar ile gelirin 
yeniden dağılımının unutulduğu, 
gençlerin üçte birinin işsiz olduğu, 
ellerini neye kaldırdıklarını gayet 
iyi bilen vekillerin oyları ile sosyal 
güvenlik sisteminin yavaş yavaş 
tasfiye edildiği ve toplumsal sağlığın 
piyasalaştırılarak, özel sigortalara 
geniş alanlar açıldığı, örgütlenme 
ve birlikteliğin bilince çıkarılmadığı, 
örgütlenenlerin de işten çıkarıldığı, 
bir ülkede, çalışan kitlelerin, ciddi bir 
mücadele sürecine girmekten başka 
çareleri yoktur.
Bugün Türkiye‘nin gereksinim 
duyduğu şey özgürlükçü ve eşitlikçi 
demokrasidir. İşçilerin birlik ve 
dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın 
1977 yılındaki kutlamalarında 
36 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği 
katliamın ardından 1 Mayıs ile 
özdeşleşen Taksim alanı 1979’dan 
bu yana kendi halkına, işçisine, 
emekçisine kapatılmıştır. Emekçilerin, 
işçilerin, halkın baskılara, saldırılara, 
tehditlere, cinayetlere, kışkırtmalara 
rağmen bedelini etiyle, kanıyla, 
gözyaşıyla ödediği bir tarihi içeren 
1 Mayıs özde kabul görmeli ve 
Taksim alanı kendi emekçisine, 
halkına, işçisine göstermelik değil, 
gerçek anlamda açılmalıdır. Yoksa 
diğer 160 ülkede İşçi ve Dayanışma 
Günü olarak kutlanan ve o günün 
tatil olması nedeniyle "onlarda var, 
bizde de olsun" mantığının ötesine 
geçilmediği görülecektir. Emekçilerin, 
işçi sınıfının, halkın yanında emeğe 
saygı ve hakların geliştirilmesine 
destek olunmadığı açığa çıkacaktır.
Etkisini gittikçe arttıran kriz, 
Türkiye'yi, başbakanın dediği gibi 



teğet geçmedi, Türkiye, G-20 
ülkeleri içerisinde bu krizden en 
çok etkilenen/etkilenecek ülkedir. 
Kriz etkisinde, ekonomi daralmaya 
devam etmektedir. Birinci çeyrek 
büyüme oranı eksi yüzde 13,8 
olarak açıklanmıştır. Bu küçülmeye 
eşlik eden ise artan işsizlik oranıdır. 
TÜİK’in verilerine göre 2009 
Nisan ayı itibariyle toplam işsizlik 
oranı %14,9’a yükselmiştir. Bütün 
bu veriler, Türkiye ekonomisinde 
daralma olduğunu, krizin etkisini 
giderek daha ağır hissettirdiğini ve 
Türkiye ekonomisinin üretemediğini 
göstermektedir. İktidar, krizden çıkış 
yolu bulup ekonomiyi ve yurttaşın 
durumunu iyileştirmek yerine 
özelleştirme ve satışlarla bütçeye 
yama yapmaya çalışmaktadır. 
İktidar, kalıcı ve bütüncül çözümler 
yerine, geçici ve parçacı çözümlere 
odaklanmaktadır.

Son aylarda, Türkiye’de 24 Ocak 
kararları ile yansıma bulan neo-
liberal politikalar ekseninde, 
özelleştirme daha da hız 
kazanmış, ülke varlıkları, tesisleri 
ve yatırımlarının parça parça 
satılmasına devam edilmektedir. 
Bu uygulamaların yakın zamandaki 
göstergeleri arasında iktidarın kıyı ve 
sahil şeritlerine göz dikmesi, mayınlı 
arazilerin ve tarım arazilerinin küresel 
sermayeye yarım yüzyıllık gibi bir 
süreliğine kiralanmaya çalışılması, 
orman, mera ve 2B alanlarının satışı, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılması ve Afet İşleri’ne 
bağlı hizmetlerin özelleştirilmesi, 
İstanbul’daki bazı okulların satışa 
çıkarılması ve TCDD’nin bazı 
garlarının Özelleştirilme İdaresi 
Başkanlığı’na devredilmesidir. 

Yeni yerleşim alanlarının 
planlanmasında tarım arazileri, 
mera, orman ve kıyı alanları 
gibi özellikle korunması gereken 
alanlar, mevzuat değişiklikleriyle 

rant alanlarına dönüştürülmektedir. 
Bunun örnekleri, son dönemlerde 
Toplu Konut ve Turizmi Teşvik Kanunu 
gibi birçok kanunda değişikliklerin 
gündeme alınmış olmasıdır. Örneğin, 
"2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 
Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" 
ne göre, iktidar sahil şeritlerinde 
imar uygulaması (parselasyon 
planları) ve ruhsat yetkisini 
belediyelerden alıp Bayındırlık ve 
İskân İl Müdürlükleri’ne devretmeye 
hazırlanmaktadır.  Yasa teklifi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kıyı ve 
sahil şeridi dâhil turizm alanlarında 
imar yönünden tek merkezi güç 
haline getirilmek istenmektedir. Yasa 
teklifinde, Bakanlığın talebi ile imar 
uygulamaları ve ruhsatlara ilişkin 
yapı ruhsatı, yapıların denetimi, 
yapı kullanma izni verilmesine 
kadar tüm işlemler yerel yönetimler 
tarafından yapılırken bu işlemlerin 
Bakanlığın inisiyatifine bırakılması 
öngörülmektedir. Türkiye’de 
ulusal, bölgesel ve yerel bazda 
bütüncül planlamanın yapılmaması, 
planlamada parçacı yaklaşımlar 
planlı ve sağlıklı kent olgusundan 
uzak çirkin şehirleşmeye yol 
açmaktadır. 

İstanbul’daki Milli Eğitim Bakanlığı 
ve özel kurumlara bağlı olan 
okulların arsa rantlarının yüksek 
olması nedeniyle satışa çıkarılmasıyla 
gündeme gelen durum ise, 
günümüzde imar uygulaması 
sürecinde düzenleme ortaklık 
payı (DOP) adı altında halkın 
mülkiyetinden ayrılan alanların 
satılması anlamı taşımaktadır. Bu 
alanlara yönelik yapılacak imar 
planı değişikliğiyle okul arazileri 
üzerine alışveriş merkezi ve turistik 
tesis yapılmasının önü açılacak. 
Bu uygulama, İmar Kanunu’nun 
“Düzenleme ortaklık payları, 
düzenlemeye tabi tutulan yerlerin 
ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, 
yol, meydan, park, otopark, çocuk 
bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve 
karakol gibi umumi hizmetlerden 
ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden 
başka maksatlarla kullanılamaz.” 
Şeklindeki 18. maddesine aykırıdır, 
bu aykırılığı da taktiksel olarak 
aşmak için okulların öncelikle Milli 
Emlak Komisyonuna devredilmesi 
öngörülmektedir. 

Diğer yandan, Devlet Demiryolları 
elindeki taşınmazları satılmak üzere 
Özelleştirme İdaresine devretmeyi 
sürdürmektedir. TCDD mülkiyetindeki 
9 adet taşınmaz ve 25 adet Gar 
istasyon ve sahasının satışı yapılmak 
üzere 15.05.2009’da Özelleştirme 
İdaresi başkanlığına devretmiştir.  
Özelleştirmeler, yerli ve yabancı 
sermayenin isteği doğrultusunda 
hayata geçirilerek, sermayenin 
küreselleşmesi haline gelmektedir. 
TCDD’nin özelleştirilme nedeni 
olarak gösterilen zarar etmesi ve 
iyileştirilmesi gerekliliği temelden 
yoksundur. Sermaye, en az maliyetle 
en fazla kar elde etmeyi hedeflediği 
için, zarar eden bir yatırımı değil, kar 
getiren yatırımı kendisine katmayı 
hedefler. Bu nedenle de, sermaye, 
kendisinin büyümesi uğruna, insan 
hayatı da dahil her şeyi feda etmeye 
hazırdır. 

Bu durumu en son Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün kapatılmasıyla 
beraber kamusal bir hizmet 
olan Afet Yönetimi hizmetlerinin 
ticarileştirilmesinde de görmekteyiz. 
Devletin diğer kurumlarının 
kapatılması gibi Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü‘nün kapatılması 
küreselleşmenin dayattığı neo-
liberal politikaların bir sonucudur. 
Türkiye'nin doğal afetlerin yoğun 
yaşandığı ve bir deprem ülkesi 
olduğu nasıl da yok sayılmaktadır. 
Yaz mevsiminin ortasında Ordu, 
Artvin, Bartın ve Giresun‘da meydana 
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gelen sel, su baskınları ve heyelanda 
can ve mal kayıplarının yaşanması 
bu durumu acı bir şekilde gözler 
önüne sermektedir. Can ve mal 
kayıplarına yol açan sel, taşkın ve 
heyelana karşı Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün uyarıda 
bulunduğu savunması yapılmaktadır. 
Yapılan bu açıklama vatandaşı 
uyarmaktan ileri giden bir açıklama 
değildir. Afet öncesinde yapılan bu 
tür açıklamaların hiçbir zaman tek 
başına yeterli olmayacağı yaşanılan 
örneklerle görülmektedir. Bu 
açıklama ancak sel felaketi anında 
vatandaşın ağaca çıkmasını akla 
getirmekte ve vatandaş felaketle baş 
başa bırakılmaktadır. 

Bununla beraber, tarım politikalarının 
da uluslar arası sermayenin ellerine 
terk edilmesi kabul edilemez. Siyasi 
iktidar, fındık mevsimine 1 ay kala 
fındık stratejisini de değiştirmiştir; bu 
durumun fındık üreticisini mağdur 
edeceği açıktır. 2006’da, İktidar 
Fiskobirlik’in etkinliğini azaltarak 
fındık alımında Toprak Mahsulleri 
Ofisi'ni (TMO) devreye sokmuştu.  3 
yıl önce fındık çiftçisi ile kooperatifleri 
olan Fiskobirlik arasındaki ilişkiyi 
kesen iktidar, bugün de fındık 
stratejisini değiştirerek çiftçi ile devlet 
arasındaki ilişkiyi de koparmaktadır. 
Türkiye Dünyadaki fındık üretiminin  
%75’ini, ticaretinin  %85’ini 
sağlamaktadır. Fındık üretiminde 
böyle bir üstünlüğe sahipken, fındık 
piyasasında Türkiye’nin söz sahibi 
olmaması oynanan neo-liberal 
politikaların ekonomik bağımsızlığa 
saldırısının bir göstergesidir. Tarım 
Bakanlığı’nın uygulanacak yeni 
fındık stratejisine göre, 2012 sonuna 
kadar ruhsatsız alanlardaki fındık 
üretimi bitirilecek. Devletin fındık 
alımını durdurması üreticiler için bir 
kriz ortamı yaratacaktır. Uygulanan 
bu strateji, AB’nin tarım alanlarının 
azaltılması yaklaşımının fındıktan 
başladığının göstergesidir.

Gündemde olan bir diğer konuda 
anayasada yapılmak istenen parçacı 
değişikliklerdir. Anayasa bir bütün 
olarak ele alınmalıdır ve yapılması 
düşünülen değişiklikler de bu 
bütüncül yaklaşımı yansıtmalıdır. 
1982 Anayasası’nın “Temel Hak 
ve Hürriyetlerin Kullanılmasının 
Durdurulması” başlıklı geçici 15inci 
maddesini değiştirme talebi olumlu 
bir girişimdir, fakat yapılması 
düşünülen değişim bütüncül ve 
halkın talepleri yönünde hazırlanan, 
demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir 
anayasa için yapılmalıdır.

Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi Haziran’da İran’da 
Başkanlık seçimleri gerçekleştirildi 
ve arkasından Ortadoğu ve 
dünyanın merak ve endişeyle takip 
ettiği ayaklanmalar gerçekleşti. 
İran’da patlak veren halk hareketi, 
sarsıntıya uğrayan gerici molla 
rejiminin baskı ve terörüyle şimdilik 
durulmuş görünüyor. “Besic” diye 
adlandırılan rejimin paramiliter 
tetikçilerinin kitlelere ateş açarak 
çok sayıda insanı katletmesi, yaygın 
tutuklamalar, kaçırmalar, basına 
uygulanan sıkı sansür, devletin tepesi 
kabul edilen dini şef Ali Hamaney’in 
savurduğu tehditler, burjuva 
kesimin “reformcu” kanadının 
lideri Mir Hüseyin Musavi’nin geri 
tutumu, daha da önemlisi Tahran 
sokaklarını işgal eden yüz binlerin 
henüz bağımsız bir siyasal inisiyatif 
koyabilme yetersizliği… Tüm bunlar 
halk hareketindeki durulmanın 
başlıca nedenleri olarak sıralanabilir.
Kısmen yansıyan haberler, hareketin 
durulmasını fırsat bilen mollalar 
rejiminin baskı ve terörün dozunu 
arttırdığını gösteriyor. Uygulanan sıkı 
sansür ise hem yapılan eylemlere 
dair yeterli haber almayı engelliyor 
hem baskının boyutu hakkında 
somut bilgilere ulaşılabilmesini 
zorlaştırıyor. Buna karşın İran’dan 
gelen sınırlı haberler devlet terörünün 

yaygınlaştığını oraya koyarken, 
kitle eylemlerinin de yer yer devam 
ettiğine işaret ediyor. 
Sömürüye, işsizliğe, rejimin zorba, 
cinsiyetçi, antidemokratik niteliğine 
karşı sokaklara taşan yüz binlerin 
talepleri seçimdeki anti-demokratik 
uygulamalarla kendini alanlara 
taşımıştır. Bu taleplerle sokaklara 
taşan genç kadın ve erkeklerin 
silah zoruyla susturulmak istenmesi, 
ancak varolan öfkeyi daha da 
derinleştirebilir. Rejimin adeta 
sürek avına başlamış olması ise, 
uzak olmayan bir gelecekte yeni 
patlamaları mayalamaktan başka 
bir işe yaramayacaktır. Bunun 
farkında olan rejim şeflerinin, bir 
süre sonra bazı iğreti “reformlar”la 
ortalığı yatıştırma yoluna başvurması 
mümkündür. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Bu yıl 2 Temmuz’un, 35 insanın 
diri diri yakıldığı, yüreklerimizin 
parçalandığı, 35 aydının gencin 
yaşlının Madımakta can verdiği 
günün 16. Yıldönümüydü. Her ne 
kadar olayları takip eden günlerde 
saldırganların bir kısmı yargılanmış 
ve ceza almışsa da, olayların arka 
planındaki zihniyet hala aklanmaya 
çalışılmaktadır.
Peki, o günden bugüne ne değişti? 
21 inci yüzyılda yaşanılan bu utanç 
ve kaygı verici insanlık dışı zihniyet ve 
yaklaşımlar engellenebildi mi, yoksa 
hızla artarak yaşam alanlarımızı 
her noktasında tehdit eder konuma 
mı gelmiştir? Sivas‘ta yaşanılan 
bu utanç tablosunu unutmamak 
ve unutturmamak için Madımak 
Otelinin müzeye dönüştürülmesi 
gerekmektedir. 
Unutulmasın ki emperyalizme 
ve faşizme karşı duran insanlar 
yakılsa da, katliamlardan geçse 
de, darağacında asılsa da, barış, 
özgürlük ve demokrasi mücadelesi 
devam edecektir...
Sevgiyle…

5Temmuz 2009



KAPAK KONUSU 

1987’den bu yana Odamızca iki yılda bir düzenlenen 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının 12ncisi 
11-15 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankara ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na, 
Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) 
Mühendislerinin yanı sıra diğer meslek disiplinlerine 
mensup mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim 
insanları, akademisyenler, uzmanlar, kamu kurum ve 
kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, 
eğitim birimleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri olmak üzere 872 delege ve 205 

öğrenci ile birlikte toplam 1077 kişi kayıt yaptırmış, 
günü birlik katılımlar ile yaklaşık 1500 civarında katılım 
olmuştur.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı açılışında 
mini müzik dinletisi ve Kurultay Jenerik filmi gösteriminin 
ardından açılış konuşmalarına geçildi. Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haluk ÖZENER 
açılış konuşmasında, 1987 yılından günümüze, iki 
yılda bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultaylarının mesleğimiz ve Odamız çalışmaları 
açısından büyük önem taşıdığını, Kurultaylarımızda, 
meslektaşlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları yine 

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE 
TEKNİK KURULTAYI YAPILDI
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meslektaşlarımızla paylaşma 
olanağı bulduklarını, mesleki 
gelişmeler ve bu gelişmelere 
bağlı olarak ortaya çıkan yeni 
uygulamalar hakkında bilgi sahibi 
olduklarını vurguladı ve sosyal 
oturumlarda işlenen konularla 
mesleğimiz, ülkemiz ve dünyamızın 
dünü, bugünü ve geleceği 
hakkında yaratılan tartışma 
platformu yanında düzenlenen fuar 
ile de güncel teknolojiyi yakından 
inceleme ortamlarının yaratıldığını 
belirtti. 

Sayın ÖZENER, konuşmasında 
ayrıca “Büyük bir özveri ve emek 
verilerek gerçekleştirilmiş olan 
önceki kurultaylar sonucunda elde 
edilen deneyim ve gelenek bizler 
için bir kılavuz olmuştur” dedi. 

Sayın ÖZENER, konuşmasını 
“…12. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı yürütme kurulu 
başkanlığı görevi ile şahsımı 
onurlandıran ve Kurultayımızın 
düzenlenmesi sürecinde her 
türlü desteği sağlayan Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu ve Başkanı’na, 
kendileri ile birlikte uyum içinde 
çalışmaktan büyük mutluluk 
duyduğum, keyif aldığım ve üzerime 
aldığım görevin zorluğunu bana 
hissettirmeyen ve bu görevlerin 
büyük bir kısmını ortaklaşa üstlenen 
Kurultay Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Dursun Zafer ŞEKER ve Yürütme 
Kurulunun bütün üyelerine, 
gösterdikleri olağanüstü çaba ve 
özverili çalışmaları dolayısıyla tek 
tek teşekkürlerimi sunuyorum. 
Derin birikimleriyle bizlere 
yol gösteren ve kurultayımızın 
gerçekleşmesinde büyük katkıları 
olan Düzenleme, Danışma ve 
Bilim Kurulu üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Odamızın çalışanlarına, 
emekçilerine gayretli ve özverili 
çalışmaları için şükranlarımı 
sunuyorum. Katılımlarıyla bizleri 
onurlandıran sayın konuklarımıza, 
değerli birikimlerini bizlerle 
paylaşan bilim insanlarımıza ve 
meslektaşlarımıza, üstlendikleri 
görevlerle bizleri onurlandıran 
oturum başkanlarımıza, sosyal 
bilimler alanında çalışan ve değerli 
birikimlerini bizlerle paylaşan konuk 
konuşmacılarımıza, panel yöneticisi 
ve konuşmacılarına, gençliğin 
üretme ve paylaşma heyecanını 
kurultayımıza yoğun katılımlarıyla 
taşıyan öğrenci kardeşlerimize içten 
teşekkür ediyoruz. Kurultayımızın 
başarısında kuşkusuz bu değerli 
katkıların payı çok büyüktür. Son 
olarak çağrımıza uyarak, değerli 
zamanlarını ayırarak kurultayımıza 
katılan siz değerli delegelerimize 
derin saygı ve sevgilerimi sunarken, 
hepimize başarılı, verimli ve 
katkı dolu bir kurultay diliyorum” 
ifadeleriyle tamamladı.

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Dursun 
Zafer ŞEKER, açılışta yaptığı 

konuşmasında, katılımcıları saygı 
ve sevgiyle selamladığını ifade 
ederek, 22 yıllık tarihi boyunca 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultaylarının sektörümüzde 
bir paylaşım yeri olduğunu, bu 
paylaşımın, temelde, sektörün farklı 
alanlarında ulusal ve uluslararası 
düzeyde görev yapmakta olan 
meslektaşlarımızın deneyim ve 
birikimlerinin paylaşımı olduğunu, 
söz konusu deneyim ve birikimlerin 
kimi zaman mevcut yöntemler ile 
geliştirilen yeni uygulamaları, kimi 
zaman yeni yöntem ve kavramları, 
bilim ve teknolojideki gelişmeleri, 
kimi zaman da farklı disiplinlerle 
yapılan ortak çalışmaları içerdiğini, 
bu kapsam her ne olursa olsun 
kurultayların temel amacının sektör 
mensuplarımız arasındaki iletişimi 
güçlendirmek olduğunu belirtti. 

Sayın ŞEKER konuşmasında: 
“9 uncu Kurultayın teması olan 
“Değişim, Gelişim, Nereye?” ile 
dillendirilerek başlayan mesleki 
ve sosyal anlamda kendimizi 
sorgulama sürecinde, ulaşılması 
gereken noktanın özgür bir 
Dünya olması gerektiği 10 uncu 
Kurultayın temasının “Özgür 
Dünya’ya” olarak seçilmesi ile 
vurgulanmıştı. 11 inci Kurultay’da 
da bu amaca ulaşmanın ancak 
değişimin faydalı bir şekilde 
yönlendirilmesiyle mümkün olacağı 
“Değişimi Yönlendirelim” temasıyla 
dile getirilmişti. 12nci Kurultay’da 
da yaşanabilir bir geleceğin 
teminatının değişimi yönlendiren 
ellerde olduğu gerçeğinden yola 
çıkılarak “Gelecek Ellerimizde” 
teması belirlenmiştir. Gelecek, 
hem bilinçli bir birey, hem de bir 
mühendis olarak ellerimizdedir. 
Bir birey olarak, geleceğimizin 
gezegenimizin geleceğine bağlı 
olduğu gerçeğini aklımızdan 
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biri olduğunu sizlerin huzurunda 
vurgulamak ve bu konuya dikkat 
çekmek istiyorum. Bilindiği üzere 
mesleğimiz yüksek teknolojiyi etkin 
bir şekilde kullanmakla kalmayıp 
gelişen teknolojiler ile farklı boyutlar 
ve yeni açılımlar kazanan sayılı 
meslek dallarından biridir. Söz 
konusu teknolojilerin takibi ve 
gelişmelerin gözlenmesi ile yeni 
çalışma alanları oluşturmak ve bu 
alanlardaki eğilimleri yönlendirmek 
bizlerin elindedir. Fakat günümüzde 
bu konularda biraz yavaş 
tepkiler verdiğimiz konusundaki 
izlenimimi ve endişeleri dile 
getirmek istiyorum. Günümüzde 
gelişen teknolojilerin sağladığı 
yeni açılımlar işsizlik oranının 
daha yüksek olduğu meslek 
gruplarınca sahiplenilmektedir. Bu 
süreçten kazanımlar elde etmenin 
en önemli iki yolu meslek içi 
eğitim faaliyetlerimizi arttırarak 
etkinleştirmek ve donanımlı 
mezunlar yetiştirmektir” diyerek 
ekledi.

çıkarmamamız gerekir. Her 
geçen gün biraz daha yaşlanan, 
yaşlanırken de insan kaynaklı 
etkiler nedeniyle biraz daha 
yok oluşa yaklaşan Dünyamızın 
geleceği, her alanda sürdürülebilir 
politikaların yaşama geçirilmesi 
ile güvence altına alınacaktır. 
Birey olarak bu aşamadaki 
görevimiz sürdürülebilir bir geleceği 
yaratmak için çabalamaktır. Bir 
mühendis olarak ise bizler, çözüm 
üreten insanlar olduğumuz için 
sürdürülebilir geleceği şekillendirme 
sürecinde karşılaşılan problemlerin 
çözümünde etkin olarak rol 
almalıyız. Tüm diğer disiplinler 
bir yana mesleğimiz, mekanı 
tanıma, anlama, modelleme 
ve bu modellere bağlı ürünleri 
paylaşma konularında hizmet 
veren mühendisleri ile bu sürecin 
en etkin bileşenlerinden birini 
oluşturmaktadır. Bu nedenle her 
birimizin, geleceği şekillendiren 
ellere sahip olduğumuzun bilincinde 
olması ve bu bilinçle hareket etmesi 
gerekmektedir” dedi.  

Sayın ŞEKER konuşmasında 
ayrıca “Kurultayların bir diğer 
amacı da teknik konuların 
yanı sıra ulusal ya da evrensel 
düzeydeki her türden gelişmeyi 
meslektaşlarımızın tartışmasına 
açarak sosyal bilincin oluşmasına 
ve bu bilincin yayılmasına 
katkıda bulunmaktır” dedi ve “…
Son aylarda Türkiye’deki işsizlik 
oranının rekor seviyelere ulaştığı 
hepimizin yazılı ve görsel basından 
alınan haberlerin yanı sıra günlük 
hayatımızdan da aşina olduğu bir 
gelişmedir. Bu zorlu süreçte bizler 
işsizlik sorunundan göreli olarak 
daha az etkilenen bir mesleğin 
mensuplarıyız. Bugün bu durumun 
getirdiği rahatlığın mesleğimizin 
geleceğini tehdit eden unsurlardan 

Sayın ŞEKER konuşmasını 
“…Hepimizin hayatında her zaman 
hatırlayacağı hatırlarken de gurur 
duyacağı önemli olaylar olmuştur 
ve olmaya devam edecektir. Bu yıl 
12ncisini düzenlediğimiz Kurultaya 
“Kurultay Başkanı” olarak seçilmek 
benim için böyledir. Konuşmama 
son verirken beni “Kurultay 
Başkanı” olarak seçen HKMO 
Yönetim Kurulu’na çok teşekkür 
ederim” diyerek tamamladı.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN açılış bölümünde yaptığı 
konuşmasında, tüm katılımcıları 
Odamız adına saygı ve sevgi ile 
selamladığını belirterek Odamızın 
kuruluşundan bugüne çalışma 
anlayışı, ilkeleri, sürece bakışı, 
değerlendirmeleri ve çalışmaları 
hakkında özetle bilgi verdi. Sayın 
ÖZTEN konuşmasında, 
“…Uygulanan neo-liberal 
politikalar, küreselleşme adı altında 
tüm dünyaya dayatılan serbest 
piyasa ekonomisi uygulamaları ve 
bu süreçte eski niteliğini kaybeden 
refah devleti olgusuyla birlikte 
kapitalizm son dönemde büyük 
bir krize girmiştir. Kapitalizmin bu 
krizi, Türkiye’yi de etkisi altına 
almıştır ve etkisini emekçi sınıflar 
ve halk üzerinde belirginleştirerek 
göstermektedir. Özelleştirme 
politikalarıyla aşılmaya çalışılan 
kriz, hissedilen ezilmeyi arttırmakta 
ve büyük işsizlik oranlarıyla 
kendini göstermektedir. Krizin 
faturası yine halka ve emekçilere 
ödetilmektedir. Bu olumsuz 
gelişmelerin bizim meslek alanımıza 
yansıması da kaçınılmazdır. Bu 
gün tüm diğer üniversite mezunları 
gibi mühendislik, mimarlık 
fakültelerinden, şehir ve bölge 
planlaması bölümlerinden mezun 
olan öğrenciler iş bulmakta büyük 
zorluklar çekmektedirler. İstihdam 
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güçlenen baskıdan ve zorbalıktan 
kurtulmamız önem içermektedir. 
Bağımsız iktisadi ve siyasi 
politikalara giden yol, bağımsız 
ve ilerlemeci üniversitelerden ve 
bilimden geçer. Böylelikle kendimizi 
emperyal güçlerden ve kapitalizmin 
dengesiz krizlerinden kurtarıp en 
temel sorunlarımızın üstesinden 
gelebiliriz. Başkaları tarafından 
kurulmuş ve bize dayatılmış bu 
küresel kriz dünyasında yaşamaya 
mahkum değiliz, ortak akılla, 
işbirliğiyle, gelişmiş üniversitelerimiz 
ve onların öğrencileriyle bu 
döngüyü kırmamız olanaklıdır.

Neo-liberal politika uygulamaları 
anayasa değişiklikleri ile de 
Türkiye’nin sisteminde yasal olarak 
yerini almaktadır. Özelleştirme 
kavramı devletçilikle bir arada 
yürütülmektedir, piyasa mantığı 
sosyal hayatın ve toplumun her 
yerinde reform adı altında yapılan 
değişiklilerle uygulanmaktadır. 
Sosyal devlet kavramı 
dönüştürülmüş ve devletin sosyal 
yönü bir kenara bırakılmıştır. Küresel 
sermaye ve neo-liberal politikalar 
ışığında vatandaşlar müşteri 
haline, devlet de bir özel işletme 
haline getirilmiştir. Yapılan bu 
anayasal değişiklikler ve anayasayı 
değiştirme eğilimleri küresel sisteme 
entegrasyon amacını taşımakta ve 
küresel güçlerin istek ve talepleri 
doğrultusunda ilerlemektedir. 
Anayasalar, tarihsel gelişimleri 
de göz önünde bulundurulursa, 
halk ve devlet arasındaki uzlaşma 
ile hazırlanan metinlerdir. Yani 
tek başına, halkın iradesi göz 
ardı edilerek  hazırlanamazlar. 
Toplumun her kesiminin fikri 
alınmalı ve talepleri doğrultusunda 
hazırlanmalıdır. Anayasa hazırlamak 
basitçe hukukçuların işi, hukuki 
bir eylem değil siyasi ve sosyal 

hızla daralmaktadır. Bu sorunların 
aşılabilmesi için Türkiye’nin 
IMF’den, AB ve ABD sömürüsünden 
bağımsız bir ekonomi modeline 
ihtiyacı vardır. Fakat tek başına 
ekonomik ve siyasal reformlar 
böylesi bir hegemonyayı kırmak için 
yeterli değildir.

Türkiye’nin siyasi bağımsızlığı, 
ekonomik ve kültürel bağımsızlığına 
bağlıdır. Bu bağlamda, 
üniversitelerin eğitim kalitelerinin 
uluslararası standartlar göz önüne 
alınarak arttırılması Türkiye’nin 
öncelikli politikaları arasında 
olmalıdır. Yetişen öğrenciler 
daha donanımlı, daha kalifiye 
olabilmelidir, bu da üniversitelere 
ayrılacak bütçeyle ve devlet 
tarafından sağlanacak imkânlarla 
mümkündür. Üniversiteler 
arasında bilgi paylaşımı ve ortak 
çalışmalarla işbirliği artırımı da 
eğitim kalitesinin yükselmesi ve 
ortak politika oluşturulması için 
gerekli koşullardan biridir. Bilginin 
ve teknolojinin kaynağı olan 
üniversitelerimizi güçlendirerek 
Türkiye üzerinde kurulan ve gittikçe 

boyutları olan toplumsal bir 
eylemdir ve sistemin genelinin 
düzenlenmesini ifade eder. Halkın, 
söz, yetki ve karar sahibi olacağı, 
insan hakları üzerine kurulu, insan 
odaklı, halkı kucaklayan; eşitlikçi, 
özgürlükçü, şeffaf, gelişime açık, 
ücretsiz eğitim, sağlık, iş güvencesi, 
konut ve yaşam hakkı, sağlıklı bir 
çevre, dini simgelerin politikaya 
araç yapılamayacağı, demokratik, 
laik, sosyal hukuk devletini 
düzenleyecek bir anayasa yapılması 
kaçınılmaz olmalıdır” dedi.

Hukukun arkasına sığınılarak 
temel ve evrensel insan hak ve 
özgürlüklerinin demokrasi ve 
hukuk adına ihlal edilemeyeceğini, 
özellikle hukukçuların bu süreci 
işletenlerin gölgesinde kalmamaları 
gerektiğini, yurttaşın yargıya, 
yargının adilliğine ve hukukun 
üstünlüğüne  olan inancına çok 
büyük zarar veren gelişmeleri 
de değerlendiren sayın ÖZTEN 
konuşmasını
“...Soruşturma sürecinde gözaltına 
alınanlar, hakkında delil arananlar, 
takip edilenler, suçlananlar (sadece) 
‘suçlular’ değildir. Gladyo tipi 
örgütlenmelerin ortaya çıkmasını 
sağlayacak, demokratikleşmenin ve 
barışın önünü açacak gelişmelerden 
uzaklaşılarak kamuoyunda korku 
ve panik havası yaratacak amaca 
evrilmekte olan bu gelişmeler 
göz korkutarak modern bir cadı 
avına dönüşmektedir. McCarthy 
döneminde yaşananlara benzer 
bir süreç bugün Türkiye’de de 
yaşanmaktadır, böylece demokratik 
mücadele üzerinde bir baskı 
kurulmaya çalışılmaktadır ve 
medya destekli bir korku toplumu 
yaratılmaktadır” şeklinde sürdürdü.

Oda Genel Başkanımız Sayın 
Ali Fahri ÖZTEN konuşmasın 
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olmalıdır. Bu bakış açısı ve 
yaklaşımla bu kurultayımızın 
sloganını “Gelecek Ellerimizde” 
olarak belirledik.

Bu kurultayımızda teknik 
oturumlarımızın yanında ülkemizde 
ve dünyada yaşanılan sosyal, 
siyasal, ekonomik ve toplumsal 
olaylara ve gelişmelere yönelik 
oturumlarda gerçekleştirilecektir. 
Kurultayımızın sonuç bildirgesini, 
hem ulusal düzeydeki kurum ve 
kuruluşlar, üniversiteler, yerel 
yönetimler, kamuoyu ve basın ile 
paylaşmayı, hem de uluslararası 
meslek disiplinleri nezdinde iletişim 
kurarak bu paylaşımı gündeme 
getirmeyi amaçlamaktayız. 
Ayrıca kurultay sonuç bildirgeleri, 
Odamız çalışma programlarının 
hazırlanmasına kaynak oluşturmakta 
ve yön vermektedir.

Bizler, bilimi, tekniği, teknolojiyi 
ve mühendisliği, toplum ve kamu 
yararına ve ülkenin gelişmesinde 
kullanılmasının gerekliliği yanında, 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılamayacağı 
bilinci içerisinde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz” dedi.

TMMOB Başkanı Mehmet 
SOĞANCI, konuşmasında 
“…Birliğimiz mesleki, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda 
ülkemizdeki mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancılarını 
temsil etmektedir. Onların 
hak ve çıkarlarını halkımızın 
çıkarları temelinde korumak ve 
geliştirmek, mesleki, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum 
yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir. 
Bu amaçla mesleki alanlarıyla 

da, 2002 yılında yürürlüğe 
konulan ve 7 yılda 17 kez 
değişikliğe uğrayan Kamu İhale 
Kanunundaki son değişikliğe 
değinerek, sıkıntı içerisinde 
olan mühendislerin ve harita 
sektörünün sorunlarının parçacı 
yaklaşımlarla aşılamayacağını; 
müelliflik yetkimizin yapım 
şirketlerine ve sermaye gruplarına 
devredilemeyeceğini, serbest 
çalışan meslektaşlarımızın kadastro 
çalışmalarında büyük bir özveri 
göstererek kısa sürede ciddi 
bir sınavı başarı ile verdiklerini, 
ancak emeklerinin karşılığını 
asla alamadıklarını, bu sürecin 
kadastro yenileme çalışmalarında 
yaşanmaması gerektiğini, kamu 
ihalelerinde en düşük teklif 
uygulaması ile mühendislik 
hizmetlerinin yok edilmesi 
sürecinin serbest piyasa mantığı ile 
açıklamaya çalışmanın hiçte doğru 
olmadığını, orman, mera, kıyı, 2B 
alanları ve tarım arazilerinin neo-
liberal politikalar çerçevesinde yok 
edilmemesi gerektiği, toprağın 
özgürlük ve bağımsızlığın simgesi 
olduğunu, yabancılara toprak 
satışındaki yasa değişikliklerinin 
yakından izlenilmesi gerektiğini 
belirterek meslek alanımıza ilişkin 
CBS, Tapu Planları Tüzüğü, Kat 
Mülkiyeti Kanunu, Taşınmaz 
Değerlemesi, Toplulaştırma Tüzük 
çalışmalarını ve diğer Odamız 
etkinliklerini katılımcılarla paylaştı.

Sayın ÖZTEN konuşmasının 
son bölümünde, “…Ülkemizde 
ve dünyada sosyal, siyasal, 
ekonomik, kültürel ve toplumsal 
alanlara yönelik değişimler hızla 
yaşanmaktadır. Değişimin ve 
devinimin yaşandığı dünyamızda 
geleceği görmek ve onu 
yönlendirmek, bu yönde anahtar 
rol üstlenmek birincil görevimiz 

ilgili gelişmelerin ve politikaların 
sosyal, siyasal, ekonomik ve 
kültürel boyutlarını derinlemesine 
kavramak, yorumlamak ve toplumu 
bilgilendirmek; bu politikaların 
toplum yararına düzenlenmesi için 
öneriler geliştirmek ve bunların 
yaşama geçirilmesi için mücadele 
etmek zorundadır. Bu kurultayımız 
da işte bu anlayışlarımızın yaşama 
geçirilmesi olarak algılanmalıdır.
Bu gün konumuz Harita ve Harita 
Mühendisliği. Ülkemizde hizmetler 
sektörünün önemli devingen 
sektörlerinden birisi de Harita ve 
Kadastro sektörüdür. Harita ve 
Kadastro sektörü, bilgiyi üreten 
üniversitelerin mühendislik ve 
teknikerlik bölümleriyle, uygulayıcı 
kamu ve özel kuruluşlarla, 
diğer sektörlere dağılmış teknik 
elemanlarıyla bir bütündür. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) bu bütünün içinde en 
önemli merkezdir” dedi.
Sayın SOĞANCI konuşmasında 
ayrıca, “…Bugünün dünyasına 
ve ülkemizin bugününe bir 
meslek örgütü sorumluluğumuzla 
baktığımızda güzel sözler söylemek 
ne yazık ki, kolay olmuyor…”, 
“Küresel mali kriz tüm müdahalelere 
rağmen önü alınamaz bir şekilde 
derinleşiyor. Kapitalist küreselleşme 
sürecinin sonunu işaret eden bu 
krizle birlikte, kapitalizmin geleceği 
de tartışmalı hale geliyor. Neo-
liberalizmi tartışılmaz ve geri 
döndürülemez, kaçınılmaz bir 
süreç olarak gösterenler dahi, 
neo-liberalizme karşı alternatif 
arayışlarına giriyorlar...” dedi. 
Sayın SOĞANCI konuşmasını 
“…IMF ipine bir kez daha 
sarılacağı anlaşılan siyasal iktidarın 
emekçilere “mali disiplin”den 
başka bir önerisinin olmayacağı 
anlaşılıyor. Bunun ise daha çok 
vergi, daha az kamu harcaması 
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bugünkünden daha güzel olabilir. 
Bu anlamda harita mühendislerinin 
odamız örgütlülüğünde daha fazla 
bir araya gelmesi ve örgütlenmeyi 
geliştirmesi kendimiz için, halkımız 
için çok önemli bir zorunluluk. 
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber, ya hiç birimiz” sözü şimdi 
çok daha önemli. Kurultayımızın 
başlığı tam da ülkemizin bu 
gününe denk gelmiş: Evet, Gelecek 
ellerimizde. Bilimi ve teknolojiyi 
insanla buluşturan bir mesleği 
yapanların bunun anlamının 
farkında olduklarını biliyorum…” 
dedi.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki ADLI, 
konuşmasında özetle, kurum 
tarafından son dönemde yürütülen 
çalışmaları ve bu çalışmaların 
öneminden bahsetti. Özel 
sektörden hizmet satın alınarak 
ilk tesis kadastrosunun neredeyse 
bittiğini, bu yılın ikinci yarısından 
sonra yenileme çalışmalarına 
girileceğini, kurum olarak yürütülen 
önemli projelerin olduğunu, bu 
çalışmalarda Oda görüşlerinin 
çok önemli olduğunu söyledi. 
Sayın ADLI konuşmasında, 2008 
yılında düzenlenen 2. Kadastro 
Kongresi sonuç bildirgesinde 
belirtilen konuları önemsediklerini, 
ülkenin kalkınması ve gelişmesinde 
önemle yeri olan bilgi sistemlerinin 
kurulmasında çalışmaların devam 
ettiğini, Taşınmaz Değerlemesi 
konusunda DPT ile görüşüldüğü 
ve konuya önem verdiklerini, 
kadastronun istenilen düzeye 
gelmesinde çaba harcadıklarını dile 
getirdi.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN ise 
konuşmasında, İTÜ’nün bilimsel ve 
sosyal çalışmaları, üniversite sistemi 

anlamına geldiğini biliyoruz. 
Yani daha çok işsizlik ve alt-orta 
sınıfların daha fazla yoksullaşması 
yaşanacak. Önümüzdeki dönem 
mühendisleri, teknik elemanları 
karanlık bir gelecek beklediğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. 
İşte böylesi bir ortamda Harita 
sektörünü ve sektörde çalışan 
mühendisleri ve teknik elemanları 
konuşacağız…” şeklinde sürdürdü.

Sayın SOĞANCI, konuşmasının 
son bölümünde “…Ben burada 
harita mühendisi arkadaşlarıma 
sesleniyorum: Görülüyor ki 
çetelerle, kirli ilişkilerle, suç 
örgütleriyle, faili meçhullerle, 
katliamlarla yönetilmiş bu düzen; 
insanımıza baskı, zorbalık, ölüm, 
açlık, işsizlik ve sefalet getiriyor. 
Bu ülkenin kahredici kaderini 
değiştirerek insanımızın eşit 
ve özgür bir ülkede bir arada, 
kardeşçe yaşamasının yollarını 
mühendisler birlikte bulmalılar. 
Bunu kimseden bekleyemeyiz. Yollar 
ancak biz yürürsek açılır ve gelecek 
ancak biz onu değiştirebilirsek 

ve geleceğe yönelik üniversite 
eğitimine ilişkin projelerini dile 
getirdi. Odamızın çalışmaları içinde 
sürekli yer alarak katkı ve destek 
olmaya çalıştığını, konuşmanın 
tek başına yeterli olmadığını, bilim 
insanları olarak başta bilgi olmak 
üzere üretmeleri gerektiğini ifade 
eden Sayın ŞAHİN Oda bünyesinde 
FIG 2014 Büyük kongresinin Genel 
Kurulu’nun Türkiye’de düzenlenmesi 
için komisyon başkanı olarak 
çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Meslektaşımız Mardin AKP 
Milletvekili M. Halit DEMİR 
konuşmasında, düzenlenen kurultay 
ve bu tür etkinliklerin öneminden 
bahsetti. TBMM deki son dönem 
gelişmeleri özetle aktaran Sayın 
DEMİR, konuşmasında, Odamızın 
çalışmalarını yakından izlediklerini 
ve yürütülen önemli çalışmalar 
olduğunu, Odamızın demokratik 
ve katılımcı bir yapı içerisinde 
etkinliklerinin yürütülmesinin 
anlamlı olduğunu vurguladı.

Meslektaşımız Muğla CHP 
Milletvekili Fevzi TOPUZ yaptığı 
konuşmada, Oda çalışmalarına, 
kurultay ve benzeri etkinliklerin 
önemine dikkat çekerek Odamızın 
demokratik bir meslek kuruluşu 
olarak önemli bir konumda 
olduğunu, meslek Odalarının 
bilimsel ve toplumsal çalışmalarına 
ülkenin gereksinimi olduğunu, Oda 
görevlerinin meşakkatli olduğunu, 
Odamızın son dönemlerde hem 
mesleğimiz adına hem de toplum 
ve kamu adına ciddi ve başarılı 
çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 
Sayın TOPUZ konuşmasında ayrıca 
TBMM deki sürecide değerlendirdi.

Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından, Odamızın çalışmalarını 
ve görüşlerini topluma aktarmada 
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alanımızda faaliyet gösteren 
firma ve sektörlerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Ölçme Teknolojileri 
ve Yazılım Fuarı’nda temsil 
edilen kamu kurumları ve 
firmalar stantlarında ürünlerini 
ve çalışmalarını tanıttılar. Ayrıca, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO), Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, İller Bankası 
Genel Müdürlüğü ve üniversiteler 
stantlarında kurumlarını tanıtmış ve 
yayınlarını katılımcılara sundular.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nın 12. Türkiye Harita 

gösterdikleri duyarlılıktan dolayı, 
Kanal B, Hayat Televizyonu, Avrasya 
Televizyonu, Birgün Yayıncılık ve 
Evrensel Gazetesine plaket verildi. 
Açılış konuşmaları sonrası Ölçme 
Teknolojileri ve Yazılım Fuarı’nın 
açılışı yapıldı.

2002 yılında aramızdan ayrılan 
“Aydınlanmanın Gülen Yüzü” 
Dr. Haldun ÖZEN anısına 
Kapitalizmin Küresel Krizi ve 
Türkiye’ye yansımaları konulu 
panel düzenlendi. Panel öncesi Dr. 
Haldun ÖZEN anısına hazırlanan 
belgesel gösterimi yapıldı. Panelin 
ardından, Metin YEĞİN tarafından 
hazırlanan, kapitalizm ve yaşanan 
krizin bir doğa belgeseli ile anlatımı 
gösterildi.

Panel sonrası; ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde açılış kokteyli 
verildi. Düzenlenen kokteyle, 
milletvekilleri, kurum temsilcileri, 
Çankaya Belediye Başkanı, 
kurultay delegeleri, bilim insanları, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

“Ölçme Teknolojileri ve Yazılım 
Fuarı”, ülkemizde meslek 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
kapsamında düzenlediği 
“Yakınımdaki Harita/Haritacılar” 
konulu Resim Yarışmasına 
gelen eserlerin jüri üyelerimiz 
tarafından üç kategori üzerinden 
değerlendirmeleri yapıldı, 
bu değerlendirmeler sonucu 
her kategoriye ait ilk üç ve 
sergilenmeye değer 7 adet resim 
seçildi ve  Odamız web sayfasında 
yayınlandı.

Kurultayımız, programı 
kapsamında 15 Mayıs Cuma günü 
gerçekleştirilen kapanış oturumu ile 
sonlandı. Kurultay boyunca sekizi 
paralel olmak üzere 22 oturum, 4 
panel, 28 poster sunum gerçekleşti 
ve 105 bildiri sunuldu.

Kurultayın kapanış oturumunda, 
Kurultay Sonuç Bildirgesi Kurultay 
Başkanı tarafından okundu. 
Oturuma katılan delegeler görüş 
ve önerileri ile Kurultay Sonuç 
Bildirgesine katkı verdiler. Ayrıca 
bu oturumda resim ve fotoğraf 
yarışmasında derece alanlara 
plaketleri ve ödülleri verildi. Oda 
Yönetim Kurulumuzca, 12. Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayımızın 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
Kurultay Yürütme Kuruluna teşekkür 
plaketleri verildi.
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12. 
TÜRKİYE 
HARİTA 

BİLİMSEL 
VE TEKNİK 

KURULTAYI 

SONUÇ 
BİLDİRGESİ

1987‘den bugüne Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı‘nın 12’ncisi, 11-15 Mayıs 
2009 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi‘nde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

22 yıllık tarihi boyunca Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları 
sektörümüzde bir paylaşım yeri olmuştur. Bu paylaşım, temelde sektörün 
farklı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapmakta olan 
meslektaşlarımızın deneyim ve birikimlerinin paylaşımıdır. Söz konusu 
deneyim ve birikimler kimi zaman mevcut yöntemler ile geliştirilen yeni 
uygulamaları, kimi zaman yeni yöntem ve kavramları, kimi zaman bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri, kimi zaman da farklı disiplinlerle yapılan ortak 
çalışmaları içermiştir. Bununla birlikte her ne olursa olsun kurultayların 
temel hedefi sektör mensuplarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek 
olmuştur.
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na katılım oldukça 
yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Katılımcı sayısı, günlük gelen konuk ve 
öğrencilerle birlikte 1500 dolaylarındadır. 
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Kurultayların bir diğer amacı da 
teknik konuların yanı sıra ulusal 
ya da evrensel düzeydeki her 
türden gelişmeyi meslektaşlarımızın 
tartışmasına açarak sosyal 
bilincin oluşmasına ve bu bilincin 
yayılmasına katkıda bulunmaktır. 
Bu amaç kurultaylar kapsamında 
gerçekleştirilen sosyal içerikli 
oturumlar ile gerçekleştirilmiştir. 
12. Kurultay’da da Kurultay teması 
ile örtüştürülebilen sosyal içerikli 
paneller gerçekleştirilmiştir. Bu 
panellerden ilkinde tüm Dünya‘nın 
bugününü ve geleceğini etkileyen 
“Kapitalizmin Küresel Krizi ve 
Türkiye‘ye Yansımaları” konusu 
tartışılmıştır. Bu panel ölümünün 
7. yılında değerli meslektaşımız 
Dr. Haldun ÖZEN‘in anısına 
düzenlenmiştir. 

9. Kurultay’ın teması olan 
“Değişim, Gelişim, Nereye?” ile 
dillendirilerek başlayan mesleki 
ve sosyal anlamda kendimizi 
sorgulama sürecinde, ulaşılması 
gereken noktanın özgür bir Dünya 

olması gerektiği 10. Kurultayın 
temasının “Özgür Dünya‘ya” 
olarak seçilmesi ile vurgulanmıştı. 
11. Kurultay‘da da bu amaca 
ulaşmanın ancak değişimin faydalı 
bir şekilde yönlendirilmesiyle 
mümkün olacağı “Değişimi 
Yönlendirelim” temasıyla dile 
getirilmişti. 12. Kurultay‘da 
da yaşanabilir bir geleceğin 
teminatının değişimi yönlendiren 
ellerde olduğu gerçeğinden yola 
çıkılarak “Gelecek Ellerimizde” 
teması belirlenmiştir. Gelecek, 
hem bilinçli bir birey hem de bir 
mühendis olarak ellerimizdedir. 
Bir birey olarak geleceğimizin 
gezegenimizin geleceğine bağlı 
olduğu gerçeğini aklımızdan 
çıkarmamamız gerekir. Her 
geçen gün biraz daha yaşlanan, 
yaşlanırken de insan kaynaklı 
etkiler nedeniyle biraz daha 
yok oluşa yaklaşan Dünyamızın 
geleceği, her alanda yaşanabilir 
politikaların yaşama geçirilmesi 
ile güvence altına alınabilecektir. 
Birey olarak bu aşamadaki 

görevimiz yaşanabilir bir geleceği 
yaratmak için çabalamaktır. Bir 
mühendis olarak ise bizler, çözüm 
üreten insanlar olduğumuz için, 
yaşanabilir geleceği şekillendirme 
sürecinde karşılaşılan problemlerin 
çözümünde etkin olarak rol 
almalıyız.

Kurultayımız süresince açılışından 
itibaren gelecek kavramı üzerine 
farklı etkinliklere yer verilmiştir. 
Bu kapsamda düzenlenen 3 
panelde bugünün sorunları ve 
geleceğimiz farklı yönlerden 
irdelenmiştir. Bu oturumlardan 
ilki “Kapitalizmin Küresel Krizi 
ve Türkiye‘ye Yansımaları” idi. 
Yaşanılan kriz bizim krizimiz değil 
kapitalizmin kendi krizidir. Krizler 
herkesi etkiliyor gibi gösterilse de 
esas olarak sermaye sınıflarının 
yaşadığı sorunları, çalışanların ve 
halkın üzerine yeni yükler yüklemek 
ve kamuya ait olan kaynakların 
büyük sermayeye krizi aşmak adına 
aktarıldığı dönemlerin yaşandığının 
altı çizilmiştir.
Krizi en az zararla atlatabilmenin 
sosyal devlet politikalarına 
dönmekle mümkün olacağı; 
özelleştirilen kamu varlıklarının, 
tesislerin, fabrikaların yeniden 
kamuya kazandırılması, IMF‘nin 
dayattığı programların reddedilmesi 
ve işsizlik tehdidiyle ücret 
düşürmelerin önüne geçilmesi, 
yatırım ağırlıklı bir ekonomik 
programa ivedilikle geçilmesi 
önerileri getirilmiştir. 
Mesleğimiz ve Gelecek...

“Mesleğimiz ve Gelecek” 
konulu oturum kapsamında 
mesleğimizin geçmişi, bugünü, 
gelecekteki konumu ve geleceği 
şekillendirmedeki rolü tartışılmıştır.
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TMMOB‘ye her yıl kayıt olan 
Mühendis Mimar ve Şehir Plancısı 
sayısı 25.000 civarında ve işsizlik 
oranı ise %20 düzeyindedir. Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin %35’i 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
%30’u kendi adına kayıtlı büro 
ve şirketlerde %25’i ise ücretli 
çalışmaktadır. Bugün iş yoğunluğu 
dikkate alındığında meslek 
alanımızda işsizlik oranı çok düşük 
bir düzeyde olmakla birlikte bu 
yaklaşımın göreceli olduğunun altı 
çizilmiştir. 
Bilim ve teknolojide yaşanılan hızlı 
gelişim, meslek yaşamı boyunca 
sürekli eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda 
mezuniyet bilgisinin %5‘i her 
yıl eskimekte ve geçersiz hale 
gelmektedir. Bilgi yenilenmesinin 
sağlanması için tamamlayıcı eğitim 

verilmesinde TMMOB ve odaların 
meslek içi eğitimi daha aktif 
duruma getirmeleri gerekmektedir. 
Üniversiteler özerk, demokratik 
bilimsel ve akademik özgürlüğün 
hayata geçtiği, bilimsel bilginin 
üretildiği mekanlar olmalıdır. 
Eğitim her kademede eşit ve 
parasız olmalıdır. Bilimi teknolojiye, 
teknolojiyi uygulamaya dönüştüren 
mühendislerin daha donanımlı, 
birikimli ve nitelikli yetişeceği 
ortamlar sağlanmalıdır, görüşleri 
dile getirilmiştir.

Üniversitelerde son dönemde 
YÖK tarafından uygulanan ve 
Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 50. 
Maddesinde (50D) tanımlanan 
araştırma görevlisi kadrosunda 
görev yapan akademisyenlerin 
lisansüstü öğrenimlerini 
tamamladıklarında üniversiteden 
ilişkilerinin kesilmesine neden olan 
uygulamanın karşısında durulması 
gerekliliği dile getirilmiştir. Bu 
uygulamanın ve özellikle araştırma 
görevlilerinin üniversitelerden 
uzaklaştırılmaları sonucunu 
doğurarak mesleki eğitim ve 
öğretimimizde üniversiteleri kısa 
vadede zayıflatacağı açık olan bu 
adaletsiz uygulamaya karşı öğretim 
üyeleri ile araştırma görevlilerinin 
ortak mücadele yürütmesi 
gerekliliği, odaların da bu sürece 
destek vermelerinin gerekliliği 
vurgulanmıştır.
Çağımızda bilgi hızla yer 
değiştirmektedir. Bilgilerin %80‘ini 
mekansal/konumsal bilgilerin 
oluşturduğu dünya genelinde kabul 
gören bir olgudur. Mekansal bilgi 
sistemlerinin temelini Harita ve 

Kadastro bilgileri oluşturmaktadır. 
Toprak insan ilişkisinden 
mülkiyetin tesisine, tapu sicilinin 
tutulmasına, kırsal ve kentsel alan 
düzenlemesi ve orman, mera, 
maden ve kıyı alanlarımıza, afet, 
yerel yönetimler ve çevreden, 
uydu teknolojileri, coğrafi/kent 
bilgi sistemlerinin kurulmasından 
işletilmesine kadar çok geniş 
bir alanda Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin sorumlulukları her 
geçen gün daha da artmaktadır. 
Bu nedenle hem kamu kurum ve 
kuruluşlarında, hem de serbest 
ve özel sektörde çalışan Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin daha 
nitelikli ve daha donanımlı olmaları 
gerekmektedir. Üniversitelerimiz 
ders programlarını günün gelişen 
koşulları çerçevesinde ve bir 
bütünlük içerisinde değerlendirmek 
ve güncellemek durumundadırlar, 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Mesleki çalışma alanlarımızla 
ilgili mevzuat düzenlemeleri hızla 
tamamlanmalıdır. Kamu ihale 
yasasında son yapılan değişiklik 
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ve çıkartılan yönetmelikte diğer 
mühendislik hizmetleri gibi 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
de danışmanlık kapsamında 
bilimsel teknik hizmetler arasında 
yerini bulmuştur. Kamu kurum 
ve kuruluşlarından hem yaklaşık 
maliyetleri belirlerken Odanın 
birim fiyatları ve analiz cetvellerini 
önemle dikkate almaları hem de 
ihale şartnamelerine getirecekleri 
hükümler ile tekelleşmenin önüne 
mutlaka geçmeleri istenmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolarının 
kurulması ve hayata 
geçirilmesinde, yetki ve 
sorumlulukları ile birlikte ortaya 
çıkacak tekelleşmenin önüne 
geçecek içerikte, Odanın şubeler 
bazında yapılan toplantılar sonucu 
oluşturduğu ve TKGM‘ye sunduğu 
rapor ve görüşler doğrultusunda 
şekillendirilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

Gelecek Ellerimizde miGelecek Ellerimizde mi

Gelecek temalı oturumların bir 
diğerinde geleceğin gerçekten 
ellerimizde olup olmadığı ve 
gelecek için neler yapılabileceği 
‘Gelecek Ellerimizde mi?‘ 
başlıklı oturumda sorgulanmıştır. 
İnsanlık tarihinde toplumlar en 
zor ve dar günlerinde kurtuluşu 
kendi elleriyle yaratmışlardır. 
Bu kurtuluşun bilim ve siyasi 
alandaki öncüleri sorgulanarak, 

yargılanarak, işkence edilerek 
hatta yaşamlarına son verilerek 
ağır bedeller ödemişlerdir. 
Tüm bu engellemelere karşın 
daha özgür ve insanca 
yaşamak mücadelesinden 
vazgeçmemişlerdir. Günümüz 
Türkiye‘sinde insanların eğitimi 
arttıkça işsizlik oranı artıyorsa; 
toplumu bunaltan %15,45 
işsizliği de aşan işsizliği %27,9‘a 
ulaşan bir genç nüfusumuz varsa 
geleceğin ellerimizde olabilmesi 
için kurtuluş mücadelemizin 
sürmesi zorunludur. Bu da 
toplumun sorgulama kültürünün 
gelişmesi, yaşamın her alanında 
eleştirel tutumumuzun öne çıkması 
ve hak arama yönünde toplum 
kesimlerinin örgütlü mücadele 
vermesiyle olanaklıdır, önerileri 
getirilmiştir.

Yeni Dünya düzeninin finans 
sermayesinin köpüğü, baloncukları 
sonunda patlamıştır. 2003-2008 
arasında konut fiyatlarındaki artış 
sayesinde 2,3 trilyon dolarlık 
rant geliri elde eden Amerikalı 
tüketici, şimdi fiyatı hızla düşen 
konutunun borcunu bile ödeyemez 
duruma düşmüştür. Bizler 
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kapitalist düzende, bu kimin evi, 
kimin arabası diye sorarız da, 
nedense bu kimin demokrasisi, 
kimin iktidarı diye sormayız. 
Şimdi sormanın ve tüm emeğiyle 
geçinenlerin kendilerinin yani 
halkın demokrasisini, halkın 
iktidarını kurarak geleceği 
ellerinde tutma mücadelesi 
vermesi ertelenemez bir görevdir, 
sonucuna varılmıştır.

Mühendislik Eğitimi ve Açılımları...

Eğitim konusu her kurultayda 
olduğu gibi bu kurultayın da 
ana oturumlarından birinde 
işlenmiştir. ‘Mühendislik Eğitimi 
ve Açılımları‘ konulu panelde 
mühendislik eğitimi farklı yönleri 
ile tartışılmıştır. 
Panelde mühendislik eğitim 
ve öğretimi programlarının 
yenilenmesinde yalnızca mesleki 
bilgi ve gelişmelerin değil, eğitim 
ve öğretim bilimi ve yönetim 
organizasyonu alanındaki 
değişimlerin de dikkate alınması 
gerekliliği vurgulanmıştır.

Panelde ayrıca üniversitelerde 
doğaya uyumlu, doğa kanunlarını 
bilen çevre bilincine sahip 
mühendislerin yetişmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. Özellikle enerji 
alanında olmak üzere bütün 
mühendislik alanlarında neo-
liberal politikaların insanlığı 
günümüz mühendislik 
uygulamalarıyla büyük bir 
felakete sürüklediği bu nedenle 
mühendislerin toplumun yararını 
ön planda tutarak hizmetlerini 
vermelerinin gerekliliğine 
değinilmiştir.
Geleceğimiz Gençler...
9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayında bir ilki yaşanan, 

10. ve 11. kurultayımızda daha 
ileri bir noktaya taşınan ve 12. 
kurultayda 260 kayıtlı öğrencinin 

katılımının yanı sıra düzenlenen 
öğrenci oturumunda, odamızın 
örgütlülüğünün bir parçası 
haline gelen öğrenci birliğinin 
temsilcileri, mesleğimizin gelişim 
dinamiklerine, yetkin mühendisliğe, 
mesleğimizde yürürlüğe konma 
aşamasında olan Lisanslı Harita ve 
Kadastro Bürolarının (LİHKAB) yeni 
nesil meslektaşlarımızın üzerindeki 
etkilerine, kapitalist-emperyalist 
kampın yaşamın her alanında 
karşımıza çıkardığı piyasalaştırma 
anlayışının bir örneği olan suyun 
ticarileştirilmesine 
ve özerk-demokratik 
üniversitenin ne 
anlama geldiğine 
değindiler. Öğrenci 
kardeşlerimiz güncel, 
bilimsel, teknik, 
sosyal ve ekonomik 
konularda yaptıkları 
nitelikli sunum ve 
değerlendirmelerle 
geleceğimize 
dair umutlarımızı 
tazelemişlerdir.

Suyun ticarileştirilmesi sürecini 
çarpıcı örneklerle katılımcılarla 
paylaşarak bu sürecin özetle 

“doğal kaynağa el koy, şişele, 
sat!” argümanı ile özetlenebileceği 
vurgulanmıştır.

Özerk-demokratik üniversite 
kavramı ekseninde üniversite 
sistemine ve sorunlarına 
değinilmiş, eğitimin 
piyasalaştırıldığı üniversitelerin 
de neo-liberalizmin baskısı 
altında olduğu yüksek sesle dile 
getirilmiştir.

Kurultayımız kapsamında teknik 
oturumlarda mesleğimizin 

17Temmuz 2009

"Kardeş Türküler" ile



araştırma ve uygulama alanlarına 
ilişkin farklı içeriklerde sunumlar 
yapılmıştır. 
2B sorunu, orman kadastrosu 
güncelliğini korumaktadır. 
Ormanlar sadece insanlığın 
değil tüm canlıların ortak yaşam 
alanıdır. Ormanlar kaynak değil, 
korunması ve geliştirilmesi gereken 
doğal varlıklardır. Ormanlarımız 
21.2 milyon hektar olup ülke 
yüzölçümünün %27’sine denk 
gelmektedir. Orman alanlarımızın 
bugün ancak %20’sinin kadastrosu 
yapılabilmiştir. Ormanlarımızın 
korunması ve geliştirilmesi 
gerekirken yapılan mevzuat 
düzenlemeleriyle bu alanlar 
yapılaşmaya, golf sahalarına 
ve özel mülkiyete açılmakta, 
2B yasası çerçevesinde yaklaşık 
473 bin hektar alanın yerli ve 
yabancıya satılarak kaynak 
yaratılması yönünde adımlar 
atılmak istenilmektedir. Bu politika 
anlayışlarının derhal terk edilmesi 
istenmiştir.

Teknik Oturumlar

3B mekan modelleme teknikleri 
ve lazer tarama teknolojileri 
konusunda yapılan çalışmalar 
özellikle yersel fotogrametri 
uygulamalarının kullanımına 
açık olup özellikle tarihi ve 
kültürel mirasın belgelenmesi ve 

korunmasına ilişkin çalışmalarda 
sıklıkla kullanılmaktadır.
Harita ve Kadastro Mühendisliği, 
depremlerin önceden kestirilmesi 
ve jeodinamik amaçlı çalışmalarda 
yerbilimcilerle yaptığı ortak 
çalışmalarla, afet yönetimi ve 
deprem sonrası hasar tespit 
çalışmaları başta olmak üzere 
uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 
sistemi uygulamalarıyla deprem 
başlığında önemli sorumluluklar 
üstlenen bir disiplindir. Kurultayımız 
kapsamında, depremlerin 
önceden kestirimi amaçlı jeodezik 
uygulamalar, uzaktan algılama 
ve coğrafi bilgi sistemleri ile 
deprem hasarlarının belirlenmesi, 
orman yangınlarının etkilerinin 
belirlenmesi, afet yönetimi vb. 
konularda yapılan çalışmalar 
katılımcılarla paylaşılmış, 
mesleğimizin deprem ve doğal 
afetler başlığında üstlendiği rolün 
bir kez daha altı çizilmiştir.

Günümüzün en önemli 
sorunlarından biri de çevrenin 
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yönetilebilmesi için, planlanması 
ve denetlenmesidir. İnsan 
yaşamını, arazi yapısını ve yerleşim 
merkezlerini tehdit eden doğal 
afetlerin risklerinin azaltılması, 
uygun yerleşim alanlarını planlamak 
amacıyla kırsal ve kentsel alanları 
da kapsayacak şekilde doğal afet 
risk alanlarının belirlenerek harita 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Üretilen bu haritalar 
doğal afet yönetimi için önemli 
birer kaynak niteliği taşıyacaklardır.

Yersel fotogrametri, dijital 
fotogrametri, yersel ve uydu 
bazlı konum belirleme teknikleri 
ve diğer Harita ve Kadastro 
Mühendisliği disiplini uygulamaları 
tarihi ve kültürel değerlerin 
belgelenmesi sürecinde önemli 
bir rol üstlenmektedirler. Tarihi ve 
kültürel değerlerin korunması ve 
belgelenmesi konusuna eğitim 
programlarında daha ağırlıklı 
olarak yer verilmeli ve mesleğimizin 
uygulama alanına giren bu konuda 
yetki ve sorumlulukların yasal 
olarak tanımlanması için uğraş 
verilmesi istenmiştir.
Ülkemizde, gerek kamu gerekse 
özel kuruluşlarda üretilen 
bilgi ve belgelerin seçimi, 
toplanması, düzenlenmesi ve 
hizmete sunulmasında, genel 
anlamda ulusal ve kurumsal 

bilgi yönetiminde eksiklikler 
bulunmaktadır. Bilgi yönetimi için 
ayrılan kaynakların yetersizliği ve 
yetişmiş insan gücü açığı nedeniyle, 
söz konusu bilgi ve belgeler etkin 
bir biçimde yönetilememektedir. 
Bilgi ağları aracılığıyla erişilebilen 
bilgi kaynaklarını da içeren çağdaş 
bilgi hizmetleri gerek ulusal 
gerekse sektörel düzeyde henüz 
örgütlenememektedir. Ulusal bilgi 
sistemi kurma çalışmaları bilgi 
hizmetlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir.
Sanal ortamda vatandaşlara 
sunulacak bilgi ve hizmetleri 
tanımlamada “e-devlet” yönetimi 
ve politikalarının evrensel hukuk ve 
etik kuralları içerisinde yapılanması 
için destek verilmesi gerekmektedir.
Bireysel ve toplumsal sorunların 
çözümünde, toplumsal beklentilerin 
karşılanması sağlanmalı, Devlet 
yurttaşlara sanal ortamda sunacağı 
hizmetlerin sadece bilgilendirme 
boyutunu aşmalı ve yurttaşların 
karar alma süreçlerine de katılımları 
sağlanmalıdır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda 

yeterli bilgi ve birikim oluşmuşsa 
da yapılması gereken önemli 
çalışmaların bulunduğu dile 
getirilmiştir. 

Uzaktan Algılama ve uydu 
teknolojileri; tarım, ormancılık, 
afet yönetimi, yerbilimleri, 
kentleşmenin izlenmesi, oşinografi, 
hidroloji vb. bir çok alanda 
başarı ile uygulanmaktadır. Bu 
tür uygulamalar ile mesleğimizin 
disiplinler arası uygulamalardaki 
öneminin bir kez daha ön plana 
çıkmakta olduğu vurgulanmıştır.

Ülke temel GPS ağlarının 
oluşturulmasında, geoit 
belirlemede, mühendislik 
çalışmaları için özel amaçlı ağların 
kurulmasında, deformasyon 
analizinde, fay gözlemlerinde ve 
temel mühendislik hizmetlerinin 
uygulanmasında kullanılan GNSS 
ölçmeleri ile ilgili çalışmalar her 
yönü ile ele alınmıştır.

Kurultay kapsamında 
gerçekleştirilen kadastro 
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oturumlarında ülkemizdeki 
Kadastro algılayışı ve yapısı ile ilgili 
kapsamlı bir dönüşüm gerekliliği 
vurgulanmıştır. Arazi yönetimi 
ve e-devlet çalışmalarının, yasal 
düzenlemelerde bir ölçüde yer 
bulduğuna, ulaşılabilir ve sayısal 
verinin öncelik teşkil ettiğine 
değinilmiştir. Türkiye Kadastrosunun 
tamamlanabilmesi için özel sektör 
desteğinin alınmasına karar 
verilmesiyle 2004 - 2008 arasında 
538 proje sözleşmeye bağlanarak 
kadastro çalışmalarının yürütüldüğü 
belirtilmiştir.

Türkiye‘de tapuda kayıtlı 55 milyon 
parsel mevcut olup TKGM verilerine 
göre sonuç durumu ise; birim 
bazında toplam köy ve mahalle 
sayısı 52 629, biten köy ve mahalle 
sayısı 47 939 (%91.09), devam 
eden köy ve mahalle sayısı 4 088 
(%7.77) dir. Kadastro paftalarının 
154 008‘i sayısal (%29.5), 127 
118 ‘i kutupsal (%24.4), diğerleri 
ise grafik, prizmatik, fotogrametrik 
vb. olup toplam 521 537 adettir. 
Kadastro planlarının, yapım dönemi 
ve dolayısıyla yöntem ve ölçü 
aletlerinden kaynaklanan ve sonuçta 
yenilemelerini, güncellemelerini, 
hatalarının giderilmesini gerektiren 
önemli nedenler bulunmaktadır. 
Bu nedenler sonucu, 3402 sayılı 
Kadastro Kanunun 22. maddesinde 
değişiklik yapılmış ve kadastronun 
yenilenmesi olanağı sağlanmıştır.

3402/22.a kapsamında 
yapılacak yenileme, güncelleme 
ve sayısallaştırma çalışmaları 
sırasında, yükseklik bilgilerinin ve 
diğer detayların yeniden bir harita 
yapılmasına gerek kalmayacak 
şekilde ve günümüz teknik 
standartlarına uygun biçimde 
ve Kadastro Kanununun 1 inci 
maddesinde belirtilen 
ekansal bilgi sisteminin alt 

yapısını oluşturmak” amacını 
gerçekleştirecek kapsamda ve üç 
boyutlu yapılmasının gerekli olduğu 
ifade edilmiştir. Ayrıca kadastronun 
içereceği bilgiler yönünden 
çeşitlendirilmesi, nitelik belirlemesi 
ve arazi kullanımı ile ilgili çalışmalar 
için, yeni bir yapılandırmaya 
gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye‘de yaklaşık 8 milyon 
parselin acilen yenilenmesi gerektiği 
tespit edilmiş ve ilk etapta Tapu 
ve Kadastro Modernizasyonu 
Projesi kapsamında, 3-4 yılda 4,1 

milyon parselin yenilenmesinin 
hedeflendiği belirtilmiştir. Kadastro 
yenileme çalışmalarının ilk adımda 
kentsel gelişme alanlarında 
yapılması hedeflenmiştir. Bu 
amaçla yürütülen pilot proje 
çalışmalarında edinilen deneyimler 
sonucu, yapılan yenilemeye halkı 
ikna etmenin çok zor olduğu ve bu 
nedenle bilgilendirme çalışma ve 
toplantılarının son derece önemli 

olduğu dile getirilmiştir. 

Diğer taraftan Yeraltı hatları (teknik 
alt yapı) kadastrosu için çalışmalar 
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acil olarak başlatılmalıdır. TKGM 
kapsamında bir teknik altyapı 
kadastrosu birimi oluşturulması 
önerisi yapılmıştır.

Yenileme uygulamalarında 
taşınmaz malların değer boyutu da 
belirlenmelidir. Taşınmaz malların 
değer bilgisini de içerecek şekilde 
kadastro yenileme çalışmaları, 
pilot olarak hem kırsal alanda, 
kırsal alanın özellikleri dikkate 
alınarak, hem de kentsel alanda 
ve kentsel alanın özellik ve 
gereksinimleri dikkate alınarak, 
yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. 
Yenileme çalışmalarının “Kentsel 
Alan Düzenlemesi” ile “Arazi 
Toplulaştırması” çalışmaları yapılan 
ve yapılması planlanan alanların 
dışında öncelikle büyük kentlerde 
ve kentsel gelişme alanlarında 
başlatılması benimsenmiştir. 
Taşınmazların değerleme 
bilgilerinin üretiminde mevzuat 
dahil gerekli altyapı çalışmalarının 

TKGM‘nce yürütülmesinin önemi 
ve gerekliliği vurgulanmıştır.

Yakın geçmişimizde mevcut 
kadastro kanununa ek maddeler 
ile gelişme sağlanmaya çalışılsa 
da baştan sona yenilenmiş bir 
kadastro kanununun hazırlanması 
gerekliliği dile getirilerek 
önerilecek bu yasa ile ilgili de 
taslak çalışmalarının ivedilikle 
başlaması gerektiğine değinilmiştir.

Sonuç olarak,

Kurultayımız beş günlük bir 
zaman diliminde başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kurultayda 
sunulan bildiri sayısı ve 
çalışmaların bilimsel ve teknik 
niteliğinin yüksek oluşu, delege 
katılımının yüksekliği, yaşanan 
tartışmaların canlılığı, bilim 
ve teknoloji sergisine, 12. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay’ında ilklerden olan resim, 

fotoğraf yarışma ve sergilerine 
olan yoğun ilgi bu başarının 
göstergeleridir.
Kurultayımızda ele alınan ve 
bildirgemizde özetlenen konular 
meslektaşlarımız ve Odamız 
açısından büyük değer taşımakta, 
bundan sonra geliştirilecek 
sektörel politikalar açısından 
önemli bir altlık oluşturmaktadır. 
Kuşkusuz, kurultayımıza ilişkin 
yapılacak eleştirel değerlendirmeler 
ve görüşler bundan sonra 
gerçekleştirilecek olan benzeri 
etkinliklerin başarısının güvencesi 
olacaktır.

Geleceği şekillendirebilmek ve 
yönlendirebilmek için bilimin ve 
tekniğin ülkenin ve dünyanın 
özgürleşmesi yönünde; emekten, 
halktan ve toplumdan yana 
kullanılmasının gerekliliğini ifade 
ediyoruz.
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HKMO’DAN HABERLER

”GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ 2009” 
KONYA‘DA YAPILDI

Genç Haritacılar Günleri 2009 etkinliğine; Yıldız 
Teknik Üniversitesinden 7, Aksaray Üniversitesinden 
15, Afyon Kocatepe Üniversitesinden 27, İstanbul 
Teknik Üniversitesinden 3, Gümüşhane Üniversitesinden 
41, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 34, Kocaeli 
Üniversitesinden 31, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 
32, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden 32, Erciyes 
Üniversitesinden 34 ve Selçuk Üniversitesinden 190 
olmak üzere toplam 446 öğrenci katıldı.

Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim 
Kurullarımızdan Yöneticiler ile üniversitelerimizden 
öğretim üyeleri katıldılar.

Etkinliğin ilk günü erken saatlerde, öğrenciler ve 
katılımcılar kayıtlarını yaptırdılar. Ardından üniversite 
yemekhanesinde yenen öğle yemeğinden sonra, Selçuk 
Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde açılış 
konuşmaları ile “Genç Haritacılar Günleri” etkinliği 
başladı. Açılış konuşmaları sırasıyla; Selçuk Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı  
ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve GHG 

2009 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat İNAL, 
HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh YILDIZ,  
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik BİLİR 
ve HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN tarafından 
yapıldı.

Sayın İNAL, Genç Haritacılar Günleri etkinliğinin 
Türkiye‘de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerini, mühendislerini ve öğretim 
elemanlarını bir araya toplayan bir etkinlik olduğunu 
ve bu etkinliğin katılımcılar arasında kuvvetli bir bağ 
oluşturduğunu 
söyledi. Üniversite 
olarak bu 
etkinliğe ev sahibi 
olduklarından 
dolayı sevinç 
duyduklarını ifade 
etti. Her türlü 
katkı ve desteği 
vereceklerini 
söyledi.

Genç Haritacılar 

Günlerinin 2009 yılı 

etkinliği, 2-6 Mayıs 

tarihleri arasında Selçuk 

Üniversitesi’nde yapıldı.
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Konya Şube Başkanımız Sayın 
YILDIZ konuşmasında, etkinliğin 
şubemizce ve Konya şehrinde 
gerçekleşiyor olmasından mutluluk 
duyduğunu vurgulayarak etkinliğin 
başarılı geçmesi için Konya 
Şube olarak gereken katkıyı 
sağlayacağını söyledi.

Rektör Yardımcısı Sayın BİLİR ise, 
etkinliğin Selçuk Üniversitesinde 
gerçekleşmesinin üniversite 
açısından önem arz ettiğini ve 
ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti.

Konuşmasına tüm katılımcıları 
selamlayarak başlayan Sayın 
ÖZTEN, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının kuruluşu, 
amaçları, çalışmaları ve HKMO 
ulusal ve uluslararası etkinlikleri ile 
mühendislerin-mimarların sorunları 
hakkında bilgiler verdi.
Sayın ÖZTEN konuşmasında, 
Türkiye‘de Harita Mühendisliği 
eğitimini ele alarak eğitimin 
her kademesinde eşit, parasız, 
ezberden uzak, verileri kabul 

etmek yerine, araştırma yeteneğini 
geliştirerek eğitimde sorgulayan, 
düşünen, dayanışma duygusuna 
sahip, bilimsel kriterleri önemseyen 
bir eğitim anlayışının gelişmesi 
gerektiğinin altını çizdi.
Bununla birlikte, üniversitelerin 
özerk ve demokratik olması 
gerektiğinden söz eden ÖZTEN, 
mühendislik eğitiminin meslek 

içi eğitim programları ile 
desteklenmesiyle bilimi teknolojiye, 
teknolojiyi uygulamaya dönüştüren, 
daha donanımlı mühendislerin 
yetişeceğini açıkladı. Ülkemizde 
ve dünyada yaşanan kriz ile 
özelleştirme konularına değinen 
ÖZTEN ayrıca, LİHKAB, Tapu 
Planları Tüzüğü, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu konuları hakkında 
bilgilendirme yaptı ve etkinliğin 
başarılı geçmesi dilekleriyle 
konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 
emekli meslektaşlarımızdan Prof. 
Dr. Mehmet YERCİ‘nin resim sergisi 
açılışı yapıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Ahmet 

AKSOY, “Mesleğimizin Dünü, 
Bugünü ve Yarını” konulu ilk 
dersi, Türkiye‘de harita sektörü, 
harita hizmet ve faaliyetleri ile 
sektörümüzdeki gelişmelerle son 
derece etkileyici bir şekilde anlattı.

İlk dersin ardından “Geçmişten 
Günümüze HKMO Öğrenci 
Etkinlikleri Tanıtımları” yapıldı. 
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HKMO Tanıtım Filmi izlendikten 
sonra HKMO İzmir Şubesinden 
Aslı TOPAL, “Yaz Eğitim Kampları” 
başlığı altında geçmiş yaz eğitim 
kamplarını tanıttı ve bu seneki yaz 
eğitim kampı için bilgilendirme 
yaptı. İstanbul Şube Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin etkinlikleri, Doğa 
DEMİRTAŞ tarafından sunuldu. 
Bu bölümde ayrıca “Geçmişten 
Günümüze Genç Haritacılar 
Günleri” konulu sunum Merve 
TOKER tarafından yapıldı.

Daha sonra Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 
Aksaray Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi 
ve Selçuk Üniversite’lerinden 
öğrenciler, bölüm ve üniversitelerini 
tanıtarak etkinlik, araştırma, proje 
ve çalışmaları hakkında bilgiler 
verdiler.

Akşam yemeğinden sonra, Konya 
Mevlana Kültür Merkezindeki 
“Sema Gösterisi”ne gidildi.

3 Mayıs Pazar sabahı piknik için, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meram Dere Sosyal Tesislerine 
gidildi. Burada akşama kadar 
süren piknikte, Konya‘nın yöresel 
yemeklerinden “Düğün Pilavı” 
ikram edildi. Pikniğe katılanlar 
müzik eşliğinde eğlendiler, spor 
aktivitelerinde bulundular ve farklı 
üniversitelerden gelen arkadaşları 
ile tanışma kaynaşma fırsatı 
yakaladılar.
Aynı günün akşamı, CLUBE 
Cafe‘de düzenlenen eğlencede 
Genç Haritacılar arasında iletişimin 

daha da güçlenmesi sağlandı. 
Piknikteki güzel yorgunluk bu 
eğlence ile yerini yorgun bir 
mutluluğa bıraktı.

Tanışma ve eğlence ile gecen ilk iki 
günün adından, 4 Mayıs pazartesi 
günü gerçekleştirilen “Forum”da; 
Özerk ve Demokratik Üniversite, 
Akreditasyon, Staj, Mesleğimizde 
Örgütlenmeler, LİHKAB ve Yetkin 
Mühendislik konuları tartışıldı. 
Forumda; akademik kadroların 
siyasi baskı altında olduğundan 
dolayı üniversitelerin bireysel 
çalışmalarında yeterli başarı 
sağlayamadığı, üniversitelerin 
özerk ve demokratik yapıda 
olması gerekliliği ve bu yapılarını 
üniversite bileşenlerine yansıtmaları 
konuşuldu. Üniversitelerde bu 
güne kadar süre gelen, köklü 
teorik eğitime dayanan bir sistem 
yerine, yüzeysel teorik eğitim ve 

beraberinde pratik uygulamanın 
akreditasyonlarla beraber gelmesi, 
üniversitelerden mezun olacak 
öğrenci profilinin bir mühendisten 
çok, bir teknik eleman ve uygulayıcı 
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haline gelmesine neden olduğu, 
bu sistemde yetişen öğrencilerden 
ise ucuz işçilik ve emek sömürüsü 
beklendiği ifade edildi. Öğrenimin 
ana dilden başka bir dilde 
yapılmasının meslek öğreniminde 
büyük bir problem oluşturduğu, 
anadilde öğretimi yapılan meslek 
derslerinin yanında yeterli bir 
seviyede yabancı dil eğitimi verilmesi 
gerektiğinden bahsedildi. Bölüm 

öğrencilerinin, HKMO Öğrenci Üye 
Yönetmeliğine göre örgütlenmeler 
oluşturması ve diğer öğrencilere 
örgütlülüğün önemi vurgulandı.  
Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Bürolarının oluşmasının 
tekelleşmeye sebep olacağı, belirli 
kesimlere rant kapısı sağlayacağı, 
bu büroların denetimlerinin, yeterli 
teknik eleman ve altyapıya sahip 
olmadığı düşünülen kadastro 
müdürlükleri kontrolünde 
yapılmasının uygun bulunmadığı 
tartışıldı. Staj yapan öğrencilerin, 
staj yapılan yer tarafından sosyal 
güvencesinin sağlanması gerektiği, 
öğrencilere stajın gerekliliği ve 
öneminin vurgulanması gerektiği, 
stajyerler arasında cinsiyet ayrımı 
yapılmaması, stajlarda projenin 
yapısı ve büyüklüğüne göre 
stajyer öğrencilerin projeye dahil 
edilmesi ve bu süreçte HKMO‘nun 

etkin bir rol üstlenmesi gerektiği 
vurgulandı. Yürütücülüğünü GHG 
2009 Yürütme Kurulu Başkanı 
Cemil CANDAŞ‘ın yaptığı forumda 
katılımcıların bir çoğu söz alarak, 
özgürce düşüncelerini ifade etme 
olanağı elde etti.

Gün boyu süren ve başarılı geçen 
Forum ardından Rixos One‘da 
öğrenciler doyasıya eğlendiler. 

Geç saate değin süren eğlencede 
neredeyse sahnede olmayan hiç 
kimse yoktu. Herkes gönlünce 
eğlenme fırsatı buldu. 

5 Mayıs Salı günü “İkinci Ders”, 
Prof. Dr. Hüseyin ERKAN tarafından 
verildi. Sayın ERKAN, “Sürdürülebilir 
Kalkınma için Arazi Mülkiyeti ve 
Kadastral Altyapılar Üzerine Bathurst 
Deklarasyonu Gelişim Süreci”, 
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“Genç  Haritacılara Birkaç  Öneri” 
ve “Türkiye Kadastrosu,  Arazi 
Yönetimi ve  Sorunlar” hakkında 
bilgilendirme yaptı. Mesleğimizin 
dünyadaki ufukları konusunda çok 
aydınlatıcı, umutları yeşerten bir 
sunum gerçekleştiren Hocalarımıza 
saygılarımızı sunuyoruz.

İkinci dersin ardından “Öğrenci 
Teknik Sunumlar”a geçildi. Selçuk 
Üniversitesi; “JFM Bölümünden 
Mezun Olacaklara Çalışma 
Alanlarında Rehberlik”, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi; “Kadının 
Mülkiyet Hakkı”, Erciyes Üniversitesi; 
“Lazer Tarama ve Fotoğraflardan 
3D Modelleme”, Gümüşhane 
Üniversitesi; “Harita Mühendisliğinde 
Gelişen Teknoloji ile Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Öneriler”, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi; “Mesleğimizin 
Dünü Bugünü Yarını”, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi; “GNSS 
Teknolojilerinin Tektonik Hareketlerin 
Modellenmesinde Kullanımı”, 
Selçuk Üniversitesi; “Konya İli 
Haritası Çalışması için Hidrografya 
Tabakasının Güncellenmesi” konulu 

sunumlar öğrenciler tarafından 
yapıldı.

Teknik sunumların ardından 
Türkiye‘nin ve Dünyanın sayılı 
merkezlerinden birisi olan Selçuk 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Bilgisayar 
Merkezi gezildi. Bu merkezin 
kuruluşu ve yürütülmesinde aktif rol 
üslenmiş olan Selçuk Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi hocalarımızı 
kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Programda yer alan ancak, hava 
şartlarından dolayı iptal edilen 
“HKMO Genç Haritacılar Ormanı 
Açılışı”nın Konya Şube ve Selçuk 
Üniversitesi tarafından uygun bir 
günde yapılması sözü alınarak öğle 
yemeğinin ardından “Konya Gezisi” 
yapıldı. Yağmura rağmen 8000 yıllık 
geçmişi olan ve bir çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış olan, Mevlana‘nın 
memleketi Konya‘da üç saat süren 
gezi düzenlendi. Mevlana Türbesi, 
İnce Minare, Karatay Medresesi, 
İstiklal Harbi Şehitliği ziyaret edildi.

Akşam yemeğinin ardından 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
Malazgirt Salonu’nda,  Hİ-JAZZ 
grubunun bir konseri vardı. Solisti 
meslektaşımız olan grup, öğrenciler 
ve tüm katılımcılara unutulmaz bir 
gece yaşattı.

Etkinliğin son günü, etkinlik hakkında 
değerlendirilme yapıldı ve taslak 
“Sonuç Bildirgesi” Selçuk Üniversitesi 
öğrencilerinden Berrak AKIŞ 
tarafından öğrenciler ve katılımcılarla 
paylaşıldı. Başarılı, eğitici, öğretici, 
coşkulu ve eğlenceli geçen etkinliğin 
kapanışı GHG 2009 Yürütme Kurulu 
Başkanı Cemil CANDAŞ, Yrd. Doç. 
Dr. Bayram TURGUT ve HKMO 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
İNCİ tarafından yapıldı.
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HKMO 1. Öğrenci Üye Kurultayı, 
6 Mayıs 2009 tarihinde Konya‘da 
11 üniversiteden (Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi ve Selçuk 
Üniversitesi’nden) öğrencilerin 
katılımıyla “Aydınlık Geleceğin 
Haritasını Özgürce Çiziyoruz” ana 
teması ile Selçuk Üniversitesi‘nde 
gerçekleştirilmiştir.

Kurultayda ele alınan temel 
başlıklar:

Özerk ve Demokratik Üniversite, 
Akreditasyonlar, Mesleki 

Örgütlenmeler, Staj, Yetkin 
Mühendislik, LİHKAB, 
Öğrenci Üye Kurultayları‘nın 
gelecekteki yapısı
şeklinde sıralanmıştır.

YÖK, özerk ve 
demokratik yapıya 
zarar veriyor.

1980 sonrası şekillenen neoliberal 
politikalar ve beraberinde 
eğitim sisteminin özerkliğine ve 
demokratikliğine doğrudan darbe 
vuran YÖK sistemi, üniversiteler 
üzerinde bir karar mekanizması 
oluşturmuş, bu da üniversitenin 
temel bileşeni olan “özgür 
düşünce” olgusunu büyük bir 
sekteye uğratmıştır. Üniversitelerin 
gelişmesinde en önemli etkenlerden 

biri olan akademik kadrolar, 
çalışmalarının üzerinde olan bu 
sistem nedeniyle üniversitelerde 
özgürce çalışamamaktadır. Bunun 
yanında, özgür ve demokratik 
haklarını savunan öğrencilere 
yapılan saldırılar sonucunda, 
özellikle YÖK‘ün oluşumunda 
ve yaşatılmasında önemli katkısı 
olan üniversite yönetimleri kılını 
bile kıpırdatmamakta, tam 
tersine demokratik haklarını 
arayanlara soruşturmalarla sert bir 

HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI 
1. ÖĞRENCİ ÜYE 
KURULTAYI SONUÇ 
BİLDİRGESİ
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biçimde tavır sergilemektedirler. 
Üniversitelerimizde oluşan bu 
otokrasi, her üniversitede olması 
gereken özerk ve demokratik yapıya 
zarar vermektedir.

 Tek çözüm yolu    
 örgütlenme

Neoliberal politikaların eğitim 
sistemimizdeki bir diğer 
yansıması da akreditasyonlardır. 
Üniversitelerde bu güne kadar süre 
gelen köklü teorik eğitime dayanan 
sistem yerine, yüzeysel teorik eğitim 
ve beraberinde pratik uygulamanın 
akreditasyonlarla beraber gelmesi, 
üniversitelerden mezun olacak 
öğrenci profilinin bir mühendisten 
çok bir teknik eleman ve uygulayıcı 
haline gelmesine neden olmuştur. 
Bu yeni eğitim modeli ile üniversite 
bileşenlerine, “size gerek yok, 
yerinize biz düşünür karar veririz” 
denilerek bu bozuk sistem içerisinde 
yetiştirilmek istenen öğrencilere de 
ucuz işçilik ve emek sömürüsünden 
başka bir şey vaat edilmemektedir. 
Ayrıca, öğretimin ana dilden 
başka bir dilde yapılması meslek 

öğreniminde büyük sorunlara 
yol açmaktadır. Dünya ile uyum 
sağlama bahane edilerek yapılan 
bu eğitim, öğretime bir katkı 
sağlamamaktadır. Tam tersine, bu 
sistem öğrencilerin öğrendiklerini 
anlamadan uygulamasına zemin 
hazırlayarak, mühendisi basit 

bir uygulayıcıdan öte bir yere 
taşımamaktadır.

Her geçen gün, çeperlerini daha 
da daraltıp bireyi ötekileştirip 
yalnızlığa mahkum eden neoliberal 
politikalar karşısında durabilmenin 
tek yolunun örgütlenmeler 
olacağı açıktır. Bölümümüzdeki 
öğrencilerin örgütlülüğünü 
anlamlı bir şekilde HKMO çatısı 
altında gerçekleştirebileceği 
vurgulanmıştır. Bu kapsamda, 
toplumsal sorunlar karşısında 
sözünü söylemekten çekinmeyen, 
güncel olayları sorgulayabilen, 
özgürce düşünebilen ve düşüncesini 
uygulamakta tereddüt etmeyen 
bireylerin oluşturduğu bir 
örgütlenme ile HKMO Öğrenci 
Kolu Yönetmeliği‘nde belirtildiği 

üzere, öğrenci komisyonları 
oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 
Oluşması öngörülen bu 
modele en uygun yapı, Sosyal 
Çalıştaylarda oluşturulan yapılardır. 
Oluşturulacak örgütlülüğün bu 
eksende güçlendirilmesi gereklidir. 
Ayrıca, öğrenci arkadaşlarımızın 
çevrelerinde yaşadıkları sorunları 
diğer HKMO bileşenlerine 
aktaramadıkları da ifade edilmiştir. 
Bu tip paylaşımların daha kolay 
biçimde gerçekleşeceği ve e-posta 
gruplarından ve diğer haber alma 
yöntemlerinden daha verimli bir 
haberleşme sisteminin kurulmasının 
kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Bu 
bağlamda, HKMO bünyesi altında 
oluşturulacak ve her öğrencinin 
kendisine ait bir kullanıcı adıyla 
bağlanabileceği, HKMO-BİS 
sistemiyle benzer bir sistemde 
oluşturulacak bir kayıt sistemiyle 
üye kabul eden bir forum sitesinin, 
ihtiyacı karşılayabileceği görüşü 
hakim olmuştur. 

Bu dönemde Harita ve Kadastro 
Mühendisliği eğitimi alan biz 
öğrencileri mezun olduktan 
sonra da ne yazık ki birçok sorun 
beklemektedir. LİHKAB ve Yetkin 
Mühendislik konuları, çalışma 
hayatımızda karşılaşacağımız en 
temel iki sorundur. Bilindiği gibi, 
diplomamızda yer alan “mühendis” 
unvanının yerini, “Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden başarıyla mezun 
olmuştur.” ifadesi yer almış, 
öğrencinin mezun olduktan sonraki 
en temel hakkı olan “mühendis” 
ünvanını kullanma hakkı elinden 
alınmıştır. Tabii ki bu değişikliğin 
uzun vadedeki etkisi çok büyük 
olacaktır. Bu kavram değişikliği ile 
gündeme gelen yetkin mühendislik, 
özellikle yeni mezun genç 
mühendislerin önündeki en büyük 
engeldir. Yetkin mühendisliğin 
bir başka biçimi olan, Harita ve 
Kadastro Bürolarına lisanslandırma 
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işlemi olarak tanımlanan 
LİHKAB‘ın, büroların sahip olması 
gereken şartlar, yeni mezun olmuş 
mühendislere de büyük ölçüde 
engel olmakta ve ancak sınırlı 
sayıda büronun bu lisansa sahip 
olabileceği göz önüne alındığı 
zaman, ortaya çıkacak sonuç açıktır: 
tekelleşme, tekelleşmeyle birlikte 
gelen taşeronlaşma, ucuz iş gücü 
ve belirli bir kesime rant kapısı 
sağlaması.

Son olarak, bundan sonra 
gerçekleştirilecek öğrenci üye 
kurultaylarının, öğrencilerin gereken 
önemi en iyi şekilde verebileceği 
dönemde, merkezi bir yerde 
yapılması önemle vurgulanmıştır.

Yukarıda bahsedilen sorunları, 
çözüme kavuşturabilmek adına 
bölüm öğrencilerinin, öğrenci üye 
olarak odaya üye olması ve bu tip 
sorunların üstesinden gelebilmek 
için oluşturulan oda örgütlülüğüne 
katkıda bulunması önemlidir. 
Öğrenci Komisyonlarının işlevlerinin 
devamlılığının sağlanmasının 
sorunların özgür ve demokratik bir 

eksende çözümünü kolaylaştıracağı 
açıktır.

Bu bilgiler ışığında Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
öğrenci üyeleri olarak aşağıdaki 
taleplerin gerçekleştirilmesi, özgür 
ve demokratik bir yapıda gelişen 
örgütlü yapının devamlılığı için 
gereklidir:

YÖK sistemi, üniversiteler üzerinde 
bir karar mekanizması oluşturduğu 
için üniversitenin demokratik 
yapısına ve özerkliğine tehdit 
oluşturmaktadır. Bundan dolayı YÖK 
sistemi kaldırılmalıdır.

Üniversiteler, özerk ve demokratik 
yapısını, her ne şart altında olursa 
olsun korumalı ve bu anlayışını tüm 
üniversite bileşenlerine bu etken 
doğrultusunda yansıtmalıdır.Yabancı 
dilde eğitim anlayışı terk edilmeli, 
yerine anadilde eğitim yapılan 
bir sistem getirilmelidir. Mesleki 
eğitim anadilde yapılmalı ve bu 
eğitimin yanında yabancı dil eğitimi 
verilmelidir.

Harita mühendisliği öğrencilerinin, 
mesleki ve sosyal anlamda gelişen 
sorunlara karşı, özgür ve demokratik 
bir biçimde mücadele edebilmeleri 
için, HKMO çatısı altında 
oluşturulan öğrenci örgütlenmeleri 
her yerde kurumsal yapıya 
kavuşturulmalı ve öğrencilerin bu 
yapıyı sahiplenmeleri sağlanmalıdır.

Sosyal çalıştay tipi örgütlenmelerin 
önemi tüm şubelerde vurgulanarak, 
uygulanmaya çalışılmalıdır.

HKMO öğrenci bileşenlerinin 
örgütlülüğünü bir adım ileri 
taşıyacak olan HKMO çatısı altında 
oluşturulacak bir forum sitesi 
oluşturulmalıdır.

Yetkin mühendis olabilmek için, 
lisans sınavına gerek olmadığı, 
bu bölümde okuyan öğrencilerin, 
aldıkları eğitim ve stajla bu 
yetkinliğe sahip olduğu, olamıyorsa 
da bu yetkinliğin üniversite eğitiminin 
ve stajların yeterli düzeye çıkartılarak 
sağlanabileceği vurgulanmıştır. Bu 
yetkinliğin akreditasyonla gelecek 
yeni bir sistemle değil, teorik ve 
uygulamalı eğitimin birlikte daha da 
geliştirilmesiyle sağlanacağı açıkça 
görülmüştür. 

Lisanslı harita ve kadastro 
mühendisleri bürolarının oluşması 
özelleşmeye, tekelleşmeye, 
tekelleşmeyle birlikte gelen 
taşeronlaşmaya neden olacaktır. 
Aynı zamanda bu büroların 
denetimlerinin yeterli teknik 
eleman ve altyapıya sahip 
olmadığı düşünülen kadastro 
müdürlüklerince kontrollerinin 
yapılması da sakıncalıdır. Sonuçta 
LİHKAB, belirli kesimlere rant kapısı 
sağlayacağından ve yeni Harita 
mühendisleri de bu uygulamadan 
yararlanamayacağından dolayı, bu 
uygulama uygun bulunmamaktadır.



HKMO 41.Dönem III. Danışma Kurulu (Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu) Toplantısı, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, HKMO Onur Kurulu, HKMO Denetleme 
Kurulu, Şube Başkan, Yazman, Sayman, Merkeze bağlı 
Temsilcilikler ve Mardin İl Temsilcisinin katılımları ile 4-5 
Temmuz 2009 tarihinde aşağıdaki gündemle Mardin‘in 
Midyat İlçesi‘nde yapıldı.

Toplantı Gündemi
Birinci Bölüm
1. Bilgilendirme (Mayınlı Araziler Basın Açıklaması vb.), 
Gündemin Kesinleştirilmesi, Açılış Konuşmaları.
 1.Tanışma
 2.Oda etkinlikleri hakkında bilgilendirme 
(Genel Merkez, Şubeler, Onur Kurulu, Denetleme 
Kurulu)

HKMO 41. DÖNEM III. DANIŞMA 
(Genişletilmiş Başkanlar Kurulu)
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İkinci Bölüm
1. Meslek Alanımızla İlgili Yasal ve Yönetsel Durum 
Değerlendirmesi.
 1.LİHKAB
 2.İmar Yasa Tasarısı
 3.Kat Mülkiyeti Yasasında Yapılan Değişiklikler
 4.Toplu Konut ve Turizmi Teşvik Yasası
 5.Taşınmaz Değerlemesi ve Kadastro Boyutu
 6.Diğer Yasa ve Tasarılar ile Mevzuat 
Değişiklikleri
Üçüncü Bölüm
1.Önümüzdeki Etkinlikler
 1.Yaz Eğitim Kampı (Foça)
 2.TMMOB CBS Kongresi

30 Temmuz 2009
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 3.Mühendislik Ölçmeler  
  Sempozyumu
 4.Taşınmaz Değerlemesi ve  
 Kırsal Alan Düzenlemesi  
  Kongresi (2010)
 5.Diğer
2. Oda İşleyişi Hakkında 
Bilgilendirme
3.Genel Görüşme ve 
Değerlendirme

Toplantı, Oda Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN‘in açılış konuşması 
ile başladı. Sayın ÖZTEN açılış 
konuşmasında; son dönemde 
Ülkemizde ve dünyada yaşanan 
sürece değinerek, toplumsal, 
sosyal, siyasal ve politik gelişmeler 
yönünde Odanın oluşturduğu 
mesleki politikalar ile demokratik 
bir kuruluş olarak tavrını ve 
duruşunu aktaran kısa bir 
bilgilendirme yaparak, Odamızın 
yaptığı ve yapmayı planladığı 
etkinlikler hakkında danışma kurulu 
üyelerini bilgilendirdi.

Ülkemizde 1980‘den sonra 
uygulamaya konulan neoliberal 
politikaların uygulamaları ve 
dayatılan programlar sonucu 
Ülkemizdeki ekonomik ve siyasi 
yapılanmayı değerlendiren Sayın 
ÖZTEN, Kamu İhale Yasasının 
7 yılda 17 kez değiştiğini, Kat 
Mülkiyeti Yasasının getirilen 
uygulanma tarihi dolmadan 
yeniden değiştiğini, İmar 
Yasasında değişiklik tasarılarının 
hazırlandığını, 2/B ile ilgili Orman, 
Kadastro ve Tapu Kanununda 
değişikliklerin yapıldığını, Mayınlı 

Arazilerin Temizlenmesi, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu gibi bir çok kanunun 
AB‘ye uyum paketleri çerçevesinde 
değiştirildiğini, kurulan üst kurullar 
ile sömürge alanlarının oluştuğunu 
ifade ederek yaşanılan bu 
olumsuz gelişmelerden kendimizi 
soyutlayarak sorunlarımızı tek 
başımıza çözme anlayışının 
TMMOB ve Oda olarak 
olanaklı görmediğimizi ve kabul 
etmediğimizi vurguladı. Bilimi, 
tekniği ve mühendisliği toplum 
ve kamu yararına, ülkenin 
kalkınması ve gelişmesi yönünde 
kullanılması anlayışının altını çizen 
Sayın ÖZTEN, kurtuluşun tek 
başına olmadığı hep beraber bu 
sürecin başarılacağını, Odamıza, 
Mühendislere ve TMMOB‘ye bu 
mücadelede tarihsel bir sorumluluk 
düştüğünü belirtti. 

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasında gündeme 
gelen yasa ve yasa tasarıları 
ile diğer mevzuatlar üzerine 
meslek alanlarımızdan hareketle 
değerlendirme yaptı ve ülkemizde 
yaşanılan ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişmelerin birlikte 
bir bütün olarak ele alınması 
gerektiğine vurgu yaparak, 
kapitalist küreselleşme sürecine 
eklemlenme çalışmalarını sürdüren 
siyasal iktidarın, ülkenin geleceğini 
olumsuz bir konuma taşımakta 
olduğunu belirtti.

Mesleğimizin gündeminde önemli 
ölçüde yer tutan ve başvuruların 
Danışma Kurulu toplantısından 
bir gün önce tamamlanan Lisanslı 
Bürolara başvuru sayısı, büroların 
açılması halinde karşılaşılacak 
sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında açıklamalarda bulundu.
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Ali Fahri ÖZTEN, lisanslı 

büroların gelecek dönemde 

baş gösterecek sıkıntılar 

için şubelerimizden gelecek 

görüş ve destekle yasal 

sürecin başlatılabileceğini 

vurguladı. 

Açılış konuşmasının ardından 
gündemin ilk maddesi 
olan tanışma ve karşılıklı 
bilgilendirmelerle devam etti. 
TMMOB Yönetim Kurulu adına 
II. Başkan Nail GÜLER; TMMOB 
adına bu toplantıya katılmış 
olmasının önemine değinerek, 
TMMOB çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulundu, Onur 
kurulu adına Suat ATAY; Onur 
Kurulu‘nun almış olduğu kararlar 
hakkında toplantıya katılanları 
bilgilendirdi. Denetleme Kurulu 

adına katılan Zafer BEYDİLLİ, kurul 
çalışmaları hakkında açıklamalar 
yaptı ve denetleme kurulu toplantı 
tarih ve çalışmalarının sağlıklı 
yürüyebilmesi için Temsilcilik 
dosyalarının usulüne uygun olarak 
düzenlenmesi, Şube Mali İşler 
ile ilgili dosyalarının düzenli ve 
ilkelere uygun olarak zamanında 
gönderilmesinin sağlanması 
gerektiğini dile getirerek, yapılacak 
her türlü etkinliğin Odamızın 
mevzuatı çerçevesinde yapılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
adına Genel Sekreter Ertuğrul 
CANDAŞ‘ın Odamız çalışmalar 
hakkındaki bilgilendirmelerinden 
sonra, Şube ve Temsilcilikler kendi 
faaliyet alanlarındaki çalışmalarını 
sözlü ve görsel sunumlar şeklinde 
gerçekleştirmişlerdir. Bu bölümde 
yapılan görüşmelerde ayrıca; Şube 

ve Temsilciliklerde gündeme gelen 
sorun ve sıkıntılar ele alınarak 
karşılıklı değerlendirmelerde 
bulunuldu ve çözüme yönelik 
öneriler dile getirildi.

Toplantının ikinci bölümünde; 
meslek alanımıza yönelik 
gündem maddeleri üzerinde Oda 
bünyesinde sürdürülen çalışmalar 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı 
ve konulara ilişkin karşılıklı 
değerlendirmeler de yapılarak 
çözüm önerileri geliştirildi.

Gündem maddelerine ilişkin olarak 
Genel Başkan Ali Fahri ÖZTEN; 
Odamızın bu konular çevresinde 
bu güne kadar yürütmüş olduğu 
çalışmaları özetleyerek Mesleki 
alanlarımızı koruma noktasındaki 
Oda çalışma sürecini ele aldı.

Gündemin üçüncü bölümünde ise, 
Önümüzdeki etkinlikler (Yaz Eğitim 
Kampı, TMMOB CBS Kongresi, 
Müh. Ölçmeleri Sempozyumu vb.) 
çerçevesinde görüşmeler yapıldı 
ve bu etkinliklere gerekli katkı ve 
katılım sağlanması konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu.
Bu bölümde ayrıca, TMMOB ve 
HKMO Mevzuatı ve Çalışma İlkeleri 
çerçevesinde, Odamızın kurumsal 
ve örgüt yapısı hakkında genel 
bir değerlendirme yapılarak, Oda 
işleyişi hakkında bilgilendirmeler 
yapılmış, Şubelerimizce yetki 
alanlarında gerçekleştirilecek 
faaliyetler için en az 15 gün 
öncesinden olur alınması gerektiği 
hatırlatılmış, mesleki, toplumsal 
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ve kurumsal yönde ülke genelini 
ilgilendiren konularda Şubelerimiz 
tarafından oluşturulan görüş ve 
önerilerin basına ya da kurum 
kuruluşlara değil, öncelikle 
Odamıza gönderilmesi gerektiğinin 
Oda örgütlülüğü açısından 
zorunlu olduğu ifade edildi. 
Ayrıca  Şubelerimizin bu yöndeki 
çalışmalarını TMMOB ve Oda 
mevzuatı kapsamında yürütmeleri 
gerektiği belirtilerek, Odamızın 
tüzel kişiliği çerçevesinde mesleki, 
sosyal ve toplumsal alana yönelik 
politikalarının oluşturulması süreci 
de yinelendi ve Şube bültenlerinin 
Oda mevzuatında belirtilen 
çerçeveye ve içeriğe uygun 
olmasına dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulandı.
Midyat/Mardin ilinde 
gerçekleştirilen HKMO 41.Dönem 
III. Danışma Kurulu (Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu) Toplantısının 
ardından, sınırlarımızdaki mayınlı 

arazilerin temizlenmesi konusuna 
ilişkin yapılan yasal düzenlemeye 
yönelik Odamızın görüşlerini dile 
getiren Basın Açıklaması yapılmak 
üzere tüm Danışma Kurulu üyeleri 
ile birlikte Nusaybin ilçesine gidildi.
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TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara 
Şubemizce, “Her Yönüyle Harita 
ve Kadastro Mühendisliği ile 
Ankara Şubemiz” Forumu  6 
Haziran 2009 tarihinde Sürmeli 
Hotel’de Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim 
Kurulu, akademisyenler ve değerli 
meslektaşlarımızın  katılımlarıyla  
gerçekleştirildi. 

Forum açılışında, 5 Haziran 2005 
tarihinde aramızdan ayrılan Nihat 
ERDEM anıldı. Nihat ERDEM; 
çalışmaları ile topluma ve 
mesleğimize örnek olan, Odamız 
yöneticiliği ve sendika kuruculuğu  
yapmış değerli bir meslektaşımızdır. 

ÖZTEN “Mayınlı arazi konusu halkçı 
yaklaşımla değerlendirilmeli.”

Anmanın ardından Ankara Şube 
Başkanı Halil AKDENİZ ve Oda 
Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
birer konuşma yaptılar.

Ankara Şube Başkanı Halil AKDENİZ 
konuşmasında, Ankara Şube 
tarafından yürütülen faaliyetler 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi 
ve Ülke gündemini meşgul  
eden mayınlı araziler konusunu 
değerlendirdi. 

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasında, Odamız 
tarafından yürütülen ve  Mayıs 
ayı içerisinde gerçekleştirilen 
12. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı, Konya Selçuk 
Üniversitesi’nde düzenlenen Genç 
Haritacılar Günleri, HKMO I. 

Öğrenci Kurultayı ve TMMOB adına 
Odamızca yürütülen  2 - 6 Kasım 
2009 tarihleri arasında İzmir’de 
gerçekleştirilecek olan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Sayın 
ÖZTEN, ülke ve dünya gündemine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 
özellikle mayınlı araziler konusunun 
halkçı yaklaşımla değerlendirildiği 
takdirde ülkemiz ve yöre halkı 
için büyük bir fırsat olduğunu, 
yıllardır uygulanamayan toprak 
reformunun bu süreçte uygulanmaya 
başlanmasının Türkiye için bir 
dönüm noktası olacağını  belirti.  
Sayın ÖZTEN konuşmasında 
Türkiye’de uzun yıllardır devam 
eden Özelleştirme  sürecinin 
ülkemizin ekonomisini dışa bağımlı 
hale getirdiğini dile getirdi. Yakın 
zamanda Kamu İhale Yasası’nda 
ve Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun’da   değişiklikler 
yapılacağının gündeme geleceğini 
ifade eden  Sayın ÖZTEN, 5018 
sayılı Kanun,  Kat Mülkiyeti Yasası, 
2B alanları ve Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. 

Sayın ÖZTEN  Türkiye’nin yaşadığı 
sorunların,  mühendis ve mimarların 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını 
ifade ederek; “Bizlere düşen görev 
gündemi yakından takip etmek, 
düşüncelerimizi sadece kağıda 
dökerek değil mücadelemizi kitleler 
halinde alanlarda da  vermektir.” 
dedi. Sayın ÖZTEN konuşmasını 
başarılı bir forum olmasını dileyerek 
sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından, 
Ankara Şube Yazmanı Burak 
KUKUL, Ankara Şubemiz tarafından 
düzenlenen, destek verilen ve katılım 
sağlanan Basın açıklaması vb. 
etkinlikler, eğitim faaliyetleri, örgütsel 
ilişkiler ve planlanan faaliyetler 
hakkında sunum yaptı.

Forumun ikinci bölümünde, 
katılımcıların görüş ve önerilerine yer 
verildi. 

HKMO ANKARA ŞUBEMİZ 
YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE “HER YÖNÜYLE 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ 
İLE  ANKARA ŞUBEMİZ” KONULU FORUM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ



ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

aşamasındadır.

Uluslararası Kartografya Birliğinin 
(ICA) 50. Yılı, İsviçre’nin Bern 
şehrinde 9-10 Haziran 2009 
tarihlerinde 2 günlük bir etkinlik 
biçiminde organize edilmiştir. 
Bu organizasyona; Dünyanın 
Kartografya konusundaki önemli 
araştırmacıları, yaşayan tüm ICA 
Başkanları, eski-yeni ICA Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ICA Komisyon 
Başkanları, ilgili Birlik Başkanları 
ve ICA Ülke Temsilcileri katılmıştır. 
Geçmiş 50 yıl birinci tanıkları 
tarafından anlatılırken önümüzdeki 
dönemin bilimsel bir değerlendirmesi 
de genç kuşaklar tarafından 
yapılmıştır. Kartografya disiplininin 
geldiği yer ve yeni görevleri 
paylaşılmış ve tartışılmıştır. Açılış 
konuşmalarında ICA’nın kuruluş 
tarihi ve geleceği konuları yanı 
sıra, konuşan Uluslararası Jeodezi 
Birliği (IAG), Global Haritacılık 
Uluslararası Yönetim Kurulu (ISCGM) 
temsilcileri gelecek için birleşmeyi 
ve birlikte çalışmayı önermişlerdir. 
Daha sonra Gala Yemeği sırasında 
ilgili disiplinlerden gelen yöneticilerin 
yanı sıra Uluslararası Fotogrametri 
ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) 
Başkanı olarak Meslektaşımız Prof. 
Dr. Orhan ALTAN da bir konuşma 
yapmıştır.

Alman Kartografya ve Jeodezi 
Dairesi (BKG) Başkanı Prof.Dr. 
Dietmar GRÜNREICH “Ulusal, 
Avrupa ve Global Seviyede En Genel 
Kullanım Altyapısı Olarak Mekansal 
Veri Altyapısı (SDI) Kapsamında 

Uluslararası Kartografya Birliği (ICA); 
İsveç (Stokholm-1956), Amerika 
(Şikago-1957), Almanya (Mainz-
1958) toplantılarının sonrasında 9 
Haziran 1959 tarihinde İsviçre-Bern 
de kurulmuştur. İlk genel kurulunu 
1961 yılında Fransa-Paris de 
yapmıştır. 1968’de Hindistan-Delhi 
de başlayan konferanslar çeşitli 
ülkelerde organize edilmiştir. 2009 
ICA Konferansı da Şili-Santiago da 
yapılacaktır. İki yılda bir konferans 
ve dört yılda bir bu konferanslar 
sırasında genel kurul organize 
edilmektedir. ICA aktivitelerini; 
teknik, bilimsel ve toplumsal 
çalışmalar olarak sürekli komisyonlar 
ve çalışma grupları aracılığı ile 
sürdürmektedir.  50 yıllık tarih içinde 
ICA; araştırmacılar, ülke resmi 
harita kurumları, özel kartografik 
ürün veren şirketler, yazılım 
geliştiriciler, eğitimciler, yer ve çevre 
bilimcileri, tüm harita kullanıcılarını 
bir araya getirmiştir. Kartografya 
alanında son 50 yılda çok büyük 
değişiklikler olmuştur ve ICA bu 
50 yılın birikimi ile gelecekteki 50 
yıla bakmaktadır. ICA’nın son 20 
yılına aktif kişisel katılım, Odamız 
SBTK Kartografya ve Mekansal 
Bilişim Komisyonu Başkanı Necla 
ULUĞTEKİN tarafından yapılmıştır. 
2001 yılından itibaren son 8 yıldır 
Odamız üyeliği ile kurumsal olarak 
aktif katılım da sağlanmaktadır. 
ICA’e Harita Genel Komutanlığı 
delege olarak katılmaktadır, ancak 
ICA’nın 50. Yılında  Türkiye’deki 
Kartografik aktiviteler (teknik, bilimsel 
ve toplumsal) konusundaki durum 
tartışmalı ve henüz emekleme 

Kartografyanın Geleceği” başlıklı 
konuşmasında; Jeomekansal veri 
tabanı (GeoSpatial Data Base); 
temel coğrafi veri (Geo Basic Data), 
referans sistemi, topografya ve 
kadastro bileşenlerinden oluştuğunu; 
Mekansal Veri Altyapısının (SDI); 
jeomekansal veri tabanı, iletişim 
ağları, hizmet ve standartları 
kapsadığını; INSPIRE’a ek olarak 
GMES (Global Monitoring for 
the Environment and Security) 
geliştirilmiş daha sonra mekansal 
veri politikalarını oluşturmak üzere 
GEOSS (Global Earth Observation 
System of Systems)’un  geliştirildiğini; 
2007 yılında başlayan SDI 
çalışmalarının, 2010 beşinci ayında 
ulusal çalışmaların sunulması 
ve iyi bir olasılıkla 2015 yılında 
da bitirilmesinin planlandığını 
vurgulamıştır. Sayısal Kartografik 
Modelin oluşturulması için gerekli 
otomatik genelleştirme ve kartografik 
editleme işlemlerinin geliştirilmesi 
gerekliliği yanı sıra görüntüleme, 
ölçekleme, koordinat sistemleri ve 
uygulama alanlarının da geliştirilmesi 
ve GML kodlama sistemi için 
semantik, geometrik veri kod listeleri 
ve belirteçleri ile kurulacak bir 
sistem içinde, veri dosyalarından 
grafik bir filtre ile üretilebilen, çeşitli 
amaçlar için  atlas, bilgi haritaları 
(Information Maps), CBS, topografik 
veya şehir planlama haritalarının ve 
başka özellikteki haritaların üretilmesi 
planlanmaktadır.

ICA Başkan Yardımcısı ve Fransa- 
Paris Ulusal Coğrafya Enstitüsü 
(IGN) Kartografya ve CBS Bölüm 

Uluslararası Kartografya Birliği
Yıl İsviçre-Bern Toplantısı50
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ve sanatsal yapısındaki bilimsel 
boyutun en üst seviyeye alınması 
konusunda yaptıkları çalışmalardan 
söz etmiştir.  Çok disiplinli, teknoloji 
yönelimli, her zaman, yer ve her 
türlü görünümlü harita yapma 
gerekliliğini vurgulamıştır. Teknolojik 
olasılık ve olanakları çok iyi 
değerlendirilerek kartografik teoriye 
yapacağı etkilerin değerlendirilmesi 
için ICA  komisyonlarının yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına 
değinmiştir. 

Birçok komisyon başkanı, 
kartografyanın geleceğinin hangi 
yönde gelişeceğine ve komisyonları 
adına yapılması gerekenleri ICA 
çalışmalarını yönlendiren grupla 
paylaşmıştır. Ayrıca kurumsal 
bazda  İngiltere Ordnance 
Survey Genel Müdürü, Amerika 
Jeomekansal Bilgi Yöneticisi, 
Finlandiya Kadastro Müdürü, İsveç 
Topografya Genel Müdürü Ulusal 
Harita Organizasyonlarını temsilen 
Kartografik geleceğe ışık tutmuşlardır. 

Bu konulardan bazıları;
• Anolog eski haritaların 

sayısallaştırılmasında kullanılacak 
teknoloji, geometri, renk ve 
standartlar üzerine çalışmalar,

• Diğer disiplinlere kartografya 
eğitimi,

• Verilerin toplumla paylaşılması,
• Katma değerli kartografik ürün 

elde edilmesi,

Başkanı Dr. Anne RUAS “Veri 
Entegrasyonu Üzerine Araştırmalar” 
başlıklı bir konuşma yaparak farklı 
veri tabanlarından gelen verilerin 
farklılıklarını bilgisayar ortamında 
otomatik olarak düzenleme 
çalışmalarında çözünürlük, 
distorsiyon gibi heterojen yapıdaki 
verileri düzenlemek üzere yapılan 
çalışmalardan özellikle veri 
performans modelini artırmak üzere 
geliştirilen bulanık mantık  (fuzzy 
logic) çözümler için semantik, 
geometrik yapının topolojik 
doğruluğu üzerinde durmuştur. Ayrıca 
hidroloji için geliştirilen kurallar 
dizisinden elde edilen ontolojiden 
söz etmiştir. Geliştirilen entegrasyon 
hizmeti; temel bulanık mantık 
ilişkileri, entegrasyon (iki haritada 
hiçbir ortak referans olmayabilir 
veya hiçbir ortak özelliğe sahip 
olmayabilirler), kullanıcı veri girişi 
(kullanıcı veri kalitesi) içermektedir. 
Ancak yapılmaya çalışılan her şeyin 
istendiği biçimde entegrasyonu 
için henüz çözüm bulunamamış ve 
araştırmalar devam etmektedir.  

ICA Başkan Yardımcısı ve Hollanda-
Enchede ITC Kartografya ve Coğrafi 
Bilgi İşleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Menno-Jan KRAAK “ICA Araştırma 
Konuları ve Takvimi” başlıklı 
konuşmasında kartografyanın; 
toplumsal boyutu (ki kartografik 
uygulamalar artırılmalıdır), eğitim, 
uzmanlık uygulamaları, bilimsel 

• CBS kullanıcıları ile jeodezik/
fotogrametrik veri sağlayıcıların 
ilişkilendirilmesi,

• Gelişen teknolojik gözlükler ile 
haritaların senkronizasyonu,

• Kıvrılabilir yüzeylerde, telefonda vb. 
ortamlarda harita,

• Sinema teknolojisinin 
kartografyada kullanımı,

• Parmaklarla kumanda edilebilen 
haritalar olarak özetlenebilir. 

2009 Kasım ayında  Şili-Santiago da  
yapılacak konferansda veya daha 
önce başka ülkelerde  yapılacak 
olan çalışma grubu toplantılarında 
buluşmak üzere 50. Yıl etkinlikleri 
sonuçlandırılmıştır. ICA ve HKMO 
SBTK Kartografya ve Mekansal 
Bilişim Komisyonu  çalışmalarına 
www.icaci.org ve www.hkmo.org 
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

TMMOB HKMO Yönetim Kurulu 
Kararı ile; ICA Üyesi olan Odamızı 
Bern’de temsil etmek üzere 
Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Komisyonu olarak katılımımız, 
ülkemizde de bir disiplinin geldiği 
yeri görmemiz, göstermemiz ve 
üzerimize düşen yeni görevleri 
gerçekleştirmemiz açısından heyecan 
verici ve yol gösterici olmuştur.

Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN 
TMMOB-HKMO Kartografya ve 
Mekansal Bilişim Komisyonu 
Başkanı
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Komisyonu Üyeleri; Doç.Dr. Haluk 
ÖZENER, Sn. Nihat ŞAHİN, FIG 
2014 adaylık sürecinin Kongre 
Direktörümüz Prof.Dr. Muhammed 
ŞAHİN ve FIG Genç Haritacılar 
Çalışma Grubu üyesi Cemal Özgür 
KIVILCIM katılmışlardır.

Açılış Seremonisi 

Açılış konuşması ALSI başkanı 
ve organizasyon komitesi 
başkanı Joseph Kraus tarafından 
yapılmıştır. Ardından, 1972’deki 
FIG toplantısının organizasyon 
komitesi başkanı Dr. Ron Adler 
de katılımcıları selamlamıştır. 
Konferans, 1972’de Tel Aviv’de 
yapılan FIG toplantısından 
günümüze, ölçme teknolojilerinin 
ve mesleğimizin farklı alanlarındaki 
gelişmelerinin göz önüne 
konulmasını sağlamıştır. Daha 
sonra, Survey of Israel genel 
müdürü ve konferans başkanı 
Dr. Haim Srebro tarafından bir 
karşılama konuşması yapılmıştır.
FIG Başkanı Prof.Dr. Stig Enemark 
açılış konuşmasında dünyanın 
iki büyük sorunla karşı karşıya 
olduğunu belirtmiştir. Bunlardan 

FIG (Uluslararası ölçmeciler Birliği) 
2009 Çalışma Haftası ve  Genel 
Kurulu 3-8 Mayıs 2009 tarihleri 
arasında İsrail’in Eilat kentinde 
düzenlenmiştir. Bu konferansın 
ana temasını, “Ölçmecilerin 
İvmelenen Gelişmedeki Kilit 
Rolü” oluşturmuştur. Konferans, 
İsrail’in Kızıl Deniz’deki en 
güney ucunda, Eilat’ta, 500’den 
fazla delegeyi, katılımcılar ve 
refakatçileri ile 65 ülkeden 650 
civarındaki meslektaşımızı bir araya 
getirmiştir. Katılımcılar arasında 
toplam 60 öğrenci ve 60 refakatçi 
bulunmaktadır Teknik Programda 
yaklaşık 60 teknik oturum 
gerçekleştirilmiş ve bu oturumlarda 
toplam 250 bildiri sunulmuştur. 
Konferansa Survey of Israel ve İsrail 
Lisanslı Ölçmeciler Birliği (ALSI) ev 
sahipliği yapmıştır.
Toplantıya odamızı temsilen Oda 
Genel Başkanımız Sn. Ali Fahri 
ÖZTEN, Oda Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Sn. Özkan TALAY, 
Odamız Uluslararası İlişkiler 

ilki küresel mali kriz diğeri ise iklim 
değişikliğidir. Konuşmasında “Her 
ikisi de acil olduğu kadar uzun 
dönemli önlem gerektirmekte. 
Finansal krize gelince, kimse 
henüz dibi görüp görmediğimizi 
bilemiyor, yine de şu anki 
ekonomik durgunluk er ya da geç 
düzelecektir. FIG krizin üyelerine 
etkisinin gayet farkındadır. 
Bununla birlikte, kriz ortamında 
ortaya çıkan fırsatlar da gözden 
kaçırılmamalıdır” demiştir.
Açılış Seremonisin ana sunumu 
İsrail Uzay Dairesi Başkanı Dr. 
Isaac Ben Israel tarafından, İsrail 
Uzay Programı üzerine yapılmıştır. 
Kendisi küçük bir ulusun kısıtlı 
kaynaklar ile kilit konulara 
odaklanarak modern teknolojide 
nasıl önemli bir rol oynayacak 
noktaya geldiğini anlatmıştır. 

Genel Kurul Oturumları

Genel Kurul oturumlarında; Jeo-
Enformasyon Yönetimi, Acil ve 
Doğal Kaynak Yönetimi ve GNSS-
Yer Bilimleri ve Ölçme olmak üzere 
üç önemli ana konu tartışılmıştır. 

ÇALIŞMA 
HAFTASI VE  

GENEL KURUL 
ETKİNLİĞİ

2009



bir sunum yapmıştır.
Genel Kurul ilk oturumunun ikinci 
bölümü Komisyon başkanlarının 
tartışma forumuna ayrılmıştır.

Teknik Oturumlar
Konferansın teknik programında 57 
oturumda 211 bildiri sunulmuştur.

Sunulan Bildiriler: 
Konferansta ülkemizden; “Acil ve 
Doğal Kaynak Yönetimi” başlıklı 
oturumda  Prof.Dr. Orhan Altan,  
“Jeodezik Datum II” başlıklı 
oturumda Doç.Dr. Hakan Şenol 
Kutoğlu, “Jeoit Modelleme” başlıklı 
oturumda Dr. İsmail Şanlıoğlu, 
“Jeodezik Ağlar ve Veri Analizi” 
başlıklı oturumda Doç. Dr. Haluk 
Özener ve “Kalkınmaya Destek 
Olarak MVA (Mekansal Veri 
Altyapısı) başlıklı oturumda Güler 
Yalçın birer bildiri sundular.

Başkanlar Toplantısı
FIG Başkanlar toplantısına Odamız 
adına katılım sağlanarak görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 
Katılan ülkeler kendi ülkelerindeki 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
çalışmalarını ve etkinliklerini özetle 
aktardılar. Uluslararası alanda 
geçerliliği olan bilimsel (FIG) 
dergisi çıkarılması önerisi yapıldı. 
Haritacılık mesleğinin geleceği ile 

Genel Kurul
Genel Kurula, 47 üye birliğini 
temsilen 120’den fazla katılımcı 
ve diğer üyeler katılmışlardır. 
Genel Kurul’un ana kararları, yeni 
mali raporlama sisteminin kabul 
edilmesi ve özel ve genel kaynak 
oluşturularak, birliğin yoksul 
üyeleri ile genç haritacılara yardım 
imkânı sağlanması olmuştur. Üyelik 
aidatları 2009 ile 2010 yılları için 
dondurulmuştur.
Nijerya Ölçmeciler Birliği (AGEN) 
yeni üye olarak birliğe kabul 
edilmiştir. Buna ek olarak, Mısır, 
Etiyopya, İsrail, Meksika, Filistin ve 
Birleşik Krallık’tan 6 yeni akademik 
üye birliğe dahil olmuşlardır. 
Genel Kurul Ken Allred’i Birliğin 
Onursal üyesi olarak seçmiştir.

Genel Kurulda iki yeni çalışma 
grubunun kurulması onaylanmıştır. 
Ayrıca, Genç Haritacılar Ağı 
resmen kurulmuştur. Ağ, İsveç’ten 
Cecilia Lindén tarafından 
yönetilecektir. Sekreterlik görevini 
ise  Cemal Özgür Kıvılcım 
üstlenmiştir.
Çalışma haftasında gerçekleştirilen 
tek seçim 2009-2010 dönemi 8. 
Komisyon başkanlığı için olmuştur. 
Seçimi Kenya’dan Wafula Nabutola 
kazanmış ve gelişmekte olan 
bir Afrika ülkesinden gelen ilk 
komisyon başkanı olmuştur.
Başkan Stig Enemark, FIG’nin 
mesleki gelişim ve küresel 
gündeme katkısındaki rolü üzerine 

gençler tarafından iyi tanınması ve 
tercih edilmesi için bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması gerekliliği 
vurgulanarak, mesleğin  yeni 
yüzyılda öngörüsü ve görevleri 
hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Genel Müdürler Forumu
Konferansın önemli oturumlarından 
biri de, Ülkelerin Ulusal Harita 
ve Kadastro Dairelerinin Genel 
Müdürleri için düzenlenen forum 
olmuştur.  Bu oturuma 20 ulusal 
daire temsilcisi katılmıştır. Ülkemizi 
bu forumda Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Nihat 
ŞAHİN katılmıştır. Bu forumda 
ülkelerini temsil eden üst düzey 
yöneticiler fikir alışverişinde 
bulunmuş ve bu etkinlik oldukça 
benimsenerek, 2010 yılı Nisan 
ayında Sydney’de düzenlenecek 
FIG Kongresinde geliştirilerek 
tekrarlanmasına karar verilmiştir
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Odamız olmuştur. Toplantı 
süresince resmi olarak başka bir 
aday ülke açıklama yapmamasına 
rağmen, FIG yönetiminden edinilen 
bilgilere göre toplam 4 adet aday 
ülke bulunmaktadır. FIG 2014 
toplantısı için seçimler 2010 
yılında Sydney’de yapılacak olup, 
bu yöndeki çalışmalar artarak 
sürdürülecektir.

Kapanış
Kapanış oturumunda FIG Başkanı 
Prof.Dr. Stig Enemark çalışma 
haftasını ana hatları ile özetlemiş, 
“Tek Sabit Değişimdir –fakat 

FIG 2014 Adaylık Çalışmaları
Odamızın 2006 yılında aldığı 
bir karar ile 2014 yılında 
gerçekleşecek olan “XXV. FIG 
Uluslar arası Genel Kurul ve 
Konferansının” (4 yılda bir 
gerçekleştirilen) Ülkemizde 
gerçekleştirilmesi yönünde adaylık 
çalışmalarına devam edilmektedir. 
Bu doğrultuda Odamız tarafından 
Kongre direktörü olarak İTÜ 
Rektörü Prof.Dr. Muhammed 
ŞAHİN görevlendirilmiştir. Odamız 
yönetimi ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu’nun ortak çalışmasıyla 
tanıtım broşürleri hazırlanarak 
2007 ve 2008 yıllarında 
gerçekleşen FIG toplantılarında 
2014 toplantısı için aday 
olduğumuz duyurulmuştu. Kongre 
süresince geliştirilerek yenilenen 
2014 adaylık tanıtım broşürlerimiz 
katılımcılara dağıtılmıştır. 
Bununla birlikte genel kurul ve 
kongre boyunca delegelerle 
gerçekleştirilen görüşmelerde 
2014 toplantısını ülkemize 
getirmek için istekli olduğumuz, 
Ülkemizin ve Odamızın bu tarz 
toplantı organizasyonlarındaki 
deneyimi ve başarısı anlatılmıştır. 
2014 toplantısı için  adaylığını 
açıklayan ilk üye ülke temsilcisi 

hızı “İvmelenmiş Gelişme”den 
yılda 5mm’ye kadar değişiklik 
göstermektedir” demiştir. Değişim 
yönetiminde çözüm üretme kilit 
faktör olup, haritacılar burada 
‘değişen aracı’ oluşturmaktadırlar. 
Haritacılar sadece değişim 
sırasında yönetimde değil, 
değişimin kendisini yönetirken de 
önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Birliğin, geleceğe yönelik güzel 
mesajı ise, küresel mali krizde 
FIG’nin her zamankinden daha 
sağlam bir mali duruma sahip 
olmasıdır.
Kapanış seremonisinde Başkan 
Enemark,  Genel Kurulu ve FIG 
2009 Çalışma Haftasının bölgesel 
organizasyon komitesinin üyelerine 
ve bu başarılı çalışma haftasının 
düzenlenmesine katkıda bulunan 
herkese teşekkür belgelerini 
vermiştir. 
Etkinliğe ülkemizden; Üniversiteler 
ve Kamu Kurumları olmak üzere 
toplam 20 kişi katılmıştır.

Doç.Dr. Haluk Özener
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HKMO’DAN KISA KISA

İTÜ REKTÖRÜ ODAMIZI 
ZİYARET ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN 22 Nisan 2009 tarihinde 
Genel Merkezimizi ziyaret etti. 
Ziyarete, Ankara Şube Başkanı 
Halil AKDENİZ ve Şube Yönetim 
Kurulu İkinci Başkanı Atakan SERT 
katıldılar.

Meslektaşımız ve Odamız üyesi 
Sayın Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN’in ziyareti sırasında Oda 
çalışmaları ve etkinliklerimiz, Oda 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 
tarafından özetle gündeme 
getirilerek; üniversitelerin özerk 
ve demokratik yapıda, bilimsel 
bilgi üretme mekanları olmaları, 
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 
üniversite bileşenleri olduğu, karar 
alma ve üretme sürecinde yer 
almalarının önemi, üniversitelerin 
ticari ilişkilerden uzak olması, eşit 
ve parasız nitelikli eğitim ile her yıl 
arttırılan öğrenci kontenjanlarının 

olumsuzluklarını vurguladı.
Sayın ŞAHİN, Odamızın 
çalışmalarını yakından izlediklerini, 
birlikte üretimin ve ortak 
paylaşımın gerektiğini, ön yargılı ve 
kişisellikten uzak bir şekilde sürece 
yaklaşımın anlamlı olduğunu dile 
getirerek, üniversitede bilimsel 
çalışmaları önemsediklerini, 
İTÜ‘nün dünya sıralamasında 
üst sıralara çıkarılması için daha 
yoğun bir program çerçevesinde 
çalışmalar yapacağını ifade etti. 
Sayın ŞAHİN, Odamız ile bilimsel 
ve sosyal alanda ortak etkinlikler 
yapılabileceğini, gerekli katkı ve 
desteği sağlayacaklarını ifade etti.

KARADENİZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ VE 
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ÖGRENCİLERİ ODAMIZI 
ZİYARET ETTİLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Gümüşhane Üniversitesi, Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri, 27-30 Mayıs 
2009  tarihleri arasında Teknik 
Gezi için Ankara’daydılar.
Yaklaşık 85 öğrencinin 
katılım gösterdiği teknik gezi 
kapsamında Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Harita Genel 
Komutanlığı ve INTA Spaceturk’ü 
gezen öğrenciler, 29 Mayıs 2009 
Cuma Günü Odamızı da ziyaret 
ettiler.

Genel Merkez Örgütlenme 
Sekreteri Ufuk Serdar İNCİ , genç 
meslektaşlarımıza Odanın kuruluş 
amaçları ve çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek Odayı tanıttı. 
Sayın İNCİ konuşmasında özetle; 
Odamızın dünü bugünü,  kuruluş 
amacı, yetki ve sorumlulukları, 
mesleki çalışmalar, mevzuat 
çalışmaları, öğrenci etkinliklerinden  
yaz eğitim kampları, Genç 
Haritacılar Günleri ile Oda 
etkinlikleri hakkında bilgilendirme 
yaptı. Sayın İNCİ, öğrencilerin 
Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları, öğrenci 
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örgütlenmeleri, yaz eğitim kampı, 
staj ve mesleki  konular hakkında 
sorularını yanıtladı.   

Ardından öğrencilerle birlikte 
akşam yemeği yenildi. Keyifli 
anların yaşandığı akşamdan sonra 
tekrar görüşmek dilekleriyle genç 
arkadaşlarımızı uğurladık.

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ 
HABERLERİ

SP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI HAŞİM 
ÖZÇELİK TEMSİLCİLİĞİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Saadet Partisinden Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
olan, üyemiz Haşim ÖZÇELİK, 
Kocasinan Belediye Başkan adayı 
Nuh TOSUN ve Melikgazi Belediye 
Başkan adayı Mahmut ARIKAN ile 

birlikte 29 Mart seçimleri öncesi 
HKMO Kayseri Temsilciliğimizi 
ziyaret etmişlerdir.

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Haşim ÖZÇELİK 
seçim çalışmaları hakkında 
bilgi vererek, seçim konusunda, 
meslektaşlarından destek istedi. 
“Üniversiteler, KAYSO, KTO ve 
Sivil Toplum Örgütleri ile ortak 
akıl çatısı altında fikir alışverişi 
yapacaklarını kaydeden ÖZÇELİK, 
hemşeri dernekleri ve meslek 
odalarının bir çatı altında hizmet 
vermelerini sağlayacaklarını, 

Akademik meslek odalarının görüş 
ve düşüncelerine önem vererek 
projeler üreteceklerini sözlerine 
ekledi.

HKMO Kayseri Temsilci Yardımcısı 
Hami YILDIRMIŞ, Temsilciliğimizi 
ziyaret etmelerinden memnuniyet 
duyduklarını belirterek, seçim 
çalışmalarında SP belediye Başkan 
adaylarına başarılar diledi.

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİMİZ
SERBEST HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
İLE TOPLANTI YAPTI

Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Tarifesi ve Yöresel Katsayılar 
konulu toplantı, 23.05.2009 günü 
temsilciliğimiz toplantı salonunda 
gerçekleşmiştir.

SHKMMB Temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, konuşmacılar; 
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Harita ve Kadastro Mühendislik 
Hizmetlerinin çok düşük seviyelerde 
kaldığı konusunda ortak görüş 
bildirmişlerdir. TMMOB’a bağlı 
diğer meslek disiplinlerinin fatura 
bedelleri ile kıyaslandığında (1 
takım projede) Harita Mühendislik 
Hizmetlerinin çok düşük seviyelerde 
kaldığı örneklerle anlatıldı. 
Hizmetin çok ucuza satıldığı 
mesleklerin, toplum nezdinde 
önemini yitireceğini vurgulayan 
konuşmacılar, HKMO ve TMMOB 
ile görüşmeler yapılarak, Harita 
Kadastro Mühendislik Hizmetleri 
karşılığı birim fiyatların kabul 
edilebilir seviyelere getirilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca Yöresel Katsayılar  
konusunda, Kayseri Kentinin 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi 
büyük şehirlerle kıyaslanırsa 
aynı düzeylerde olduğu görülür. 
Ancak mevcut yöresel katsayıların 
birim fiyatlar yükseltilene kadar 
merkez ilçelerde 2.0 merkeze 
yakın önemli yapılaşmanın olduğu 
yerlerde 1.8 olması yönünde görüş 
bildirmişlerdir.

Fiyat kırımlarının kabul edilebilir 
düzeylerde kalması, rekabetin; 
meslek onuru ve ticari ahlak 
kuralları çerçevesinde yapılması 

gerektiği konuşmacılara 
hatırlatılarak toplantı sona erdirildi. 

KAYSERİ’DE AKADEMİSYEN 
MESLEK ODALARI, 4. 
TOPLANTISINI 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASINDA YAPTI

TMMOB Bağlı Meslek Odaları, 
Kayseri Barosu, Tabipler Odası, 
Veteriner Hekimler Odası, Diş 
hekimleri Odası ve Diğer Meslek 
Odaları yetkililerinin katılımı ile, 
“Sümer Bez Fabrikası, Açık ve 
Kapalı Alanlarının Restorasyonu 
ve Diğer Düzenlemeler” konulu 
toplantıya HKMO Kayseri 
Temsilciliğimizden, Hami YILDIRMIŞ 

katıldı.
Restorasyon Projesi üzerinde 
çalışan, Erciyes Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Burak Asil İSKENDER, 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ELDEK ve  
Yrd. Doç. Dr. Seven YÜCEL’in 
yaptığı sunuma, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
ÖZHASEKİ de katıldı.

Projeciler; Türkiyede ve yabancı 
ülkelerde yapılan benzer 
çalışmaları, öncesi ve sonrası 
ile sinevizyon gösterileri ile 
izlettiler. Daha sonra Sümer 
bez fabrikasında yapılması 
gereken düzenlemeler ile, bina 
restorasyonları ile ilgili yapılacak 
olan çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi sundular. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet ÖZHASEKİ “projeden 
çok etkilendiğini söyleyerek, 
projeye emeği geçenleri kutladı. 
900.000m2  kullanım sahası, 
40.000 m2 kapalı alanı olan böyle 
bir mekanın, başta Akademisyen 
Meslek odaları olmak üzere, 
Tüm Kayseri halkının kullanımına 
sunulabilecek olmasından duyduğu 
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memnuniyeti dile getirdi.”

Finansal sorunların çözümü 
yönünde görüş alışverişinin 
yapıldığı toplantıda, Belediye 
yetkililerinden iki kişinin katıldığı 
bir komisyon kuruldu. Komisyonun  
her hafta “Kadir Has Kültür ve 
Kongre Merkezi”nde  bir araya 
gelerek projeye son şeklini 
vermeleri kararlaştırıldı. Ayrıca 
her ay muntazam yapılacak 
olan Akademisyen Meslek 
Odaları Toplantısına Büyükşehir 
Belediye Başkanının da katılması 
kararlaştırıldı.

Daha sonra yemek salonuna 
geçilerek, yemek esnasında 
tartışmalara devam edildi. Bir 
sonraki toplantıda buluşmak dileği 
ile toplantıya son verildi. 

HKMO GAZİANTEP İL 
TEMSİLCİLİĞİ BÜNYESİNDE 
LİHKAB BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

HKMO Gaziantep Temsilciliğimizde 
26 Haziran 2009 tarihinde LİHKAB 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıya HKMO Genel Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN, HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu yedek 
Üyesi Mustafa ERDOĞAN, Adana 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN, 
Gaziantep İl Temsilcisi Eray 
YILDIZ, Temsilci Yardımcıları; Uğur 
HANÇERLİ, M.Osman TEZEL, 
Nihat YILMAZ, Ulaş GÜNAL ile İl 
Temsilciliği bünyesindeki üyelerimiz 
katıldılar.

Toplantıda Oda Başkanımız Ali 
Fahri ÖZTEN, gündemdeki mesleki, 

sosyal ve toplumsal gelişmelere 
ilişkin Odamız görüşlerini özetle 
aktardı. Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) 
hakkında kanun ve yönetmelik, 
Lisanslı Büro Komisyonunun 
Çalışma Usul ve Esasları, LİHKAB 
sınav ve ilanı, soru dağılımı, 
başvuru için gerekli belgeler 
ile sınav kılavuzu vb. konular 
hakkındaki gelişmelere değinen 
Sayın ÖZTEN  soruları yanıtladı.

Yapılacak sınavdaki soru 
dağılımının; Medeni hukuk, 
kadastro mevzuatı, tapu mevzuatı, 
imar mevzuatı, kıyı mevzuatı, 
kamulaştırma mevzuatı, orman 
mevzuatı, mera mevzuatı, kültür 
ve tabiat varlıkları mevzuatı, 
arazi toplulaştırma mevzuatı, 
harita yapımı, ölçme, aplikasyon, 
kadastro tekniği ve ilgili diğer 
teknik konular ile sosyal ve genel 
kültür içerikli olduğunu belirten 
Sayın ÖZTEN, sınavın Anadolu 
Üniversitesi tarafından 11 Ekim 
2009‘da Ankara‘da yapılacağını, 

sınav sorularının da yine aynı 
kurumca hazırlanacağını ifade etti.
Sınav başvurularında özellikle, 
serbest çalışanların hizmet 
süresinin belirlenmesi ve meslekten 
uzaklaştırma cezasının olup 
olmadığının Oda‘dan alınan üyelik 
belgesi ile belgeleneceğini ifade 
eden ÖZTEN, Odamızın Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları (LİHKAB) hakkında, konu 
ile ilgili şubelerimizde düzenlenen 
“Forum”larda gündeme gelen 
görüş ve önerileri birleştirerek ve 
uyumlaştırarak oluşturuldukları 
Oda Raporunu Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü‘ne sunduklarına 
vurgu yaptı. Söz konusu Oda 
Raporu hakkında TKGM‘nde 
olumlu bir adım atılmadığını 
belirten Sayın ÖZTEN, Oda 
Raporumuzda belirtilen konular 
üzerine (Anayasa Mahkemesi dahil) 
gerekli girişimleri sürdürdüklerini 
ifade etti.

Toplantı üyelerimizin yakın ilgi 
ve katılımı içerisinde gerçekleşti 
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ve soru-yanıt ile konuya açıklık 
getirilmeye çalışıldı

HKMO ADANA ŞUBEMİZDE 
TEMSİLCİLİK TOPLANTISI 
YAPILDI

HKMO Adana Şubemizde 27 
Haziran 2009 tarihinde Şube 
Temsilcilik toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Genel Merkezimizden 
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN ve HKMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa ERDOĞAN, Adana 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN ve 
Şube Yönetim Kurulu ile Gaziantep 
İl Temsilcisi Eray YILDIZ, Temsilci 
Yardımcısı M.Osman TEZEL, Adana 
Merkez İlçe Temsilcisi Adnan 
ÇETİN, Osmaniye/Kadirli İlçe 
Temsilcisi Remzi DEMİRCİ, Mersin/
Mut İlçe Temsilcisi Kasım PINAR, 
Adana/Yüreğir İlçe Mesleki Denetim 
Görevlisi Güven AKSAY, Osmaniye 
İlçe Temsilcisi Mustafa ŞEN, Niğde 
İl Temsilcisi Fatih DOĞAN ve 
Niğde İl Temsilci Yardımcısı Mehmet 
KİPER, Mersin İl Temsilcisi Süleyman 
GÜL, Mersin İl Temsilci Yardımcısı 
Ahmet UZUN, Adana/Seyhan İlçe 
Temsilcisi M. İlker AVAROĞLU 
katıldılar.

Toplantının gündemi, Oda ve Şube
çalışmalarının aktarılması, il/ilçe
temsilci etkinlikleri, yaşanan 
sorunlar ve son dönem gündeme 
gelen yasa değişiklikleri, tasarıları 
ve LİHKAB konuları şeklinde 
oluşturuldu.

Toplantının açılışını Şube Başkanı 
Hasan ZENGİN yaptı. Sayın 
ZENGİN konuşmasında Şube 
temsilcilik toplantısının önemine 
değindi ve Şube çalışmalarını 

özetle aktardı. Şube etkinlik 
alanı içerisinde gündeme gelen 
meslektaş ve mesleki sorunlar ile 
Oda‘nın kurumsal işleyişi içerisinde 
sorunların çözümüne yönelik 
çalışmaları verdi. 
Oda Genel Başkanımız Ali 
Fahri ÖZTEN konuşmasında; 
Kat Mülkiyeti Kanunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Devleti Arasındaki 
Kara Sınırı Boyunca Yapılacak 
Mayın Temizleme Faaliyetleri ile 
İhale İşlemleri Hakkında Kanun, 
Kamu İhale Kanununda yapılan 
değişikler, 2B alanları, LİHKAB, 
TOKİ, Özelleştirmeler, İmar 
Kanunu Değişiklik Tasarısı, Tapu 
Planları Tüzüğü, Kadastro Yenileme 
Çalışmaları, Toplulaştırma Tüzüğü, 
BÖHHBÜY, CBS Kongresi ile 
Odamızın son bir yıl içerisinde 
yürüttüğü Mesleki faaliyetler, 
meslekte yaşanan sorunlar ve 
odamız çalışmaları hakkında 
bilgilendirmeler yaptı.

Kat Mülkiyeti Yasasındaki son 
değişikliğe göre; kat irtifakından 
kat mülkiyetine geçişin, Belediyeler 
ve Valilikler tarafından düzenlenen 
Yapı Kullanım İzni Belgesi‘nin 
Tapu Müdürlüklerine 60 gün süre 
içerisinde gönderilmesi ve Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğünce resen 
yapılacağını, yapılan değişikliklerle 
kat irtifakından kat mülkiyetine 
geçmeyenlere getirilen 1000 
TL idari para cezasının da yeni 
düzenleme ile kaldırıldığını söyledi. 
Ayrıca son düzenlemede, önemli 
bir gelişme olarak cins değişikliği 
işlemlerinin bundan böyle 
TKGM‘ce yapılmayacağını Yapı 
Kullanım İzni Belgesi sürecinde; 
Yapı Ruhsatı ve ekleri ile ilgili 
projelerin uygulanmasında Proje 
Müellifliğinin ve Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun öne çıktığı ve 
zorunluluk içerdiğini, TUS‘ların 
serbest bürolarımızca yerine 
getirilmesinde düzenlenen proje 
ve dosyanın çok daha önem 
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kazandığını belirtti. Yapı Kullanım 
İzni Belgesi alınması konusunda 
Teknik Uygulama Sorumluluğunun 
(TUS) her belediyede zorunlu olarak 
uygulanması gerektiğini vurguladı.

Oda Genel Başkanımız Sayın 
ÖZTEN konuşmasında, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Devleti Arasındaki 
Kara Sınırı Boyunca Yapılacak 
Mayın Temizleme Faaliyetleri ile 
İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
ile temizlenecek olan arazilerin 
temizlendikten sonra nasıl 
kullanılması gerektiği, mayınlardan 
temizlenen sınır bölgesinin yabancı 
ve yabancı destekli şirketlere 
verilmesinin sınır güvenliğinde ne 
gibi sorunlara neden olacağından, 
bu arazilerin tarım yönünden önemi 
ve topraksız köylü ve çiftçilerin 
topraklandırılmasının neden 
gerektiği ve toprak insan ilişkisinin 

kurulmasında mesleğimize ve 
Odamıza düşen mesleki, toplumsal 
ve kamusal gereklilikten bahsetti.

Kamu İhale Yasasının gündeme 
geldiği ilk günden bu yana 
mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde; 
mühendis ve mimarların müelliflik 
haklarının güvenceye alınması, 
yetki ve sorumluluklarının sermaye 
karşısında korunması ve ihalelerde 
kamu ve toplum yararı ilkesinin 
asla göz ardı edilmemesi yönündeki 
Odamız görüşlerini dile getiren 
Sayın ÖZTEN, 7 yılda 17 kez 
değişen Kamu İhale Yasasında yine 
mühendislik hizmetlerine yönelik 
değişiklik çalışmalarının (Harita-
Kadastro dahil) gündeme geldiğini 
belirtti. Sayın ÖZTEN özellikle 
yasada yapılan son değişiklikle 
Danışmanlık Hizmet kapsamına 
alınan Harita ve Kadastro 

Mühendislik Hizmetlerinde 
tekelleşmenin mutlaka 
engellenmesi gerektiğini vurguladı.
Sayın ÖZTEN, Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları (LİHKAB) hakkında 
yasa, yönetmelik, yönerge, 
LİHKAB Komisyonu, sınav vb. 
konular hakkında bilgilendirme 
yaptı. Toplantıda soru-yanıt 
bölümüyle konu hakkında geniş 
bir değerlendirme süreci yaratıldı. 
Sayın ÖZTEN, konu hakkında 
Şubelerde düzenlenen toplantı ve 
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“Forum”lar sonucu oluşturulan 
görüş ve önerilerin bir araya 
getirilerek ve uyumlaştırılarak 
Odanın görüşlerini oluşturduklarını, 
hazırlanan söz konusu Raporu 
TKGM‘ne verdiklerini ve konunun 
takipçisi olduklarını belirtti.

Sayın ÖZTEN, Oda olarak 
özellikle mesleğimizle ilgili olan 
her türlü yasal düzenlemenin 
toplumun ve mesleğimizin yararına 
olması yönünde yoğun çaba sarf 
ettiklerini, bütün yasal düzenlemeler 
öncesinde oluşturulan Oda 
görüşlerini ilgili makamlara 
sunduklarını belirtti. Ayrıca, Siyasal 
İktidarca gündeme getirilen 
yasa tasarılarının hazırlanması 
sürecinde, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile meslek odaları ve 
sivil inisiyatiflerin katılımıyla bilimin 
ışığında ve ortak akılla oluşturulan 
görüş, öneri ve raporların dikkate 
alınmasının önemi ve gerekliliğine 
değinildi.

İSTİHDAM AMAÇLI ÇALIŞMA 
İÇİN KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA YAZI VE 
ANKET FORMU GÖNDERİLDİ

Odamız, Ülkemizdeki kamu kurum 
ve kuruluşlarında yürütülmekte olan 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
Hizmetlerine ilişkin kurum 
bünyesinde istihdam edilen Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin 
“mevcut durumu” ve “gereksinim 
durumu” vb. içerikli bir çalışma 
yürütmektedir. Bu çalışma ile 
Harita ve Kadasto Mühendislil 

hizmetlerine ilişkin kurumlar 
bazındaki yatırım planları ve Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin 
istihdam politikasına ait ülke 
genelindeki arz / talep durumunun 
gerçekçi bir şekilde belirlenmesine 
katkı verilmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca söz konusu çalışma ile 
meslek alanımıza yönelik yazılım 
ve donanım durumunda tespiti, 
gereksinim gibi konularda da 
açıklık getirilmesi planlanmaktadır. 
Bu çerçevede, kamu kurum ve 
kuruluşlarına söz konusu çalışma 
için anket formu gönderilmiştir. 

İLLER BANKASI  
MEKTUBUMUZA CEVAP

14/04/2009 tarihli İller Bankası’na 
gönderdiğimiz yazıda;
İller Bankası Yönetim Kurulunca; 
Genel Müdürlük Personeli 
Görevde Yükselme ve Ünvan 

Değişikliği Yönetmeliğinin 29/A 
maddesine dayanılarak nitelik 
ve eğitim durumlarına göre 
oluşturulan çizelge ve tablonun 
Harita Mühendisliği’nin eğitim ve 
formasyonu ile yasal mevzuatlar 
çerçevesinde yer alan yetki 
ve sorumluluklarının dikkate 
alınmadan yapıldığı, söz konusu 
düzenlemelerin mevcut mevzuat’a 
uyarlılık göstermediği; bilimsel 
teknik ve objektif değerlendirme 
ile örtüşmediği; bu nedenle gerekli 
düzeltmelerin ivedilikle yapılması 
gerekliliği belirtilmişti.
İller Bankası tarafından 
16/07/2009 tarihli yazı ile; 
Banka Yönetim Kurulu Kararı 
ile söz konusu düzenlemenin  
Yönetim Kurulu Kararının iptal 
edilerek yürürlülükten kaldırıldığı  
belirtilmiştir.
Üyelerimize ve kamuoyuna 
bildiririz.
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 
TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI

03.07.2005 tarih ve 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu‘nun 13, 14, 17 
ve 24üncü maddeleri uyarınca 
dört yılı geçen bir süre sonra 
"Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Toplulaştırmasına 
İlişkin Tüzük" 24 Temmuz 2009 
tarih ve 27298 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlandı. Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu‘nun yayımı itibariyle Tüzük 
çalışmalarına Tarım Bakanlığı 
bünyesinde başlanılmış, ancak 
konu ile ilgili olarak TMMOB 
ve bileşeni Odalardan görüş 
alınmamıştır. Çalışmalar kapalı 
kapılar ardından yürütülmeye 
çalışılmıştır. Oda olarak sürece 
katılarak katkı ve destek verilmek 
istenmiştir. Bakanlığa ve Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü‘ne bu 
yönde yazılar yazılmıştır. Ulaşılan 
taslak Tüzük hakkında Oda 
görüşümüz madde ve gerekçeleri 
ile birlikte iletilmiştir.

Bazı kamu kuruluşları ile konu 
paylaşılarak daha duyarlı 
davranmaları gerektiği ifade 
edilmiştir. Özellikle, "Arazi 
Toplulaştırması-Kırsal Alan 
Düzenlemesi" içerikli ayrı bir 
Tüzük‘ün hazırlanmasının altı 
çizilmiş ve Tarım Arazilerinin 
Korunması ve Kullanılması 
konularından bağımsız olması 

gerektiğini vurgulanmıştır. Arazi 
Toplulaştırma hizmetlerinin 
hangi mühendislik hizmetlerini 
içerdiği, Harita ve Kadastro 
mühendisliğinin bu alanda 
yetki ve sorumluluklarının hangi 
düzeyde neleri kapsadığı Avrupa 
ülkelerinden örnekler de verilerek 
konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ancak, yayımlanan Tüzük‘e 
bakıldığında görüş ve 
önerilerimizin birçoğuna yer 
verilmediği görülmektedir. 
Bakanlık ve Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü‘nün, Harita 
ve Kadastro Mühendisliğini 
mümkün olduğunca bu sürecin 
dışında tutmaya çalışarak başka 
bir mühendislik disiplinini öne 
çıkarmaya özen gösterdiği 
anlaşılmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Mühendislik 
hizmetleri kapsamında, 
harita, plan, proje, eski ve 
yeni durumu gösterir mülkiyet 
durumu, parselasyon planlarının 
hazırlanması, yeni durumun 
araziye uygulanması ve röleve 
işlemleri, yeni parsellerin malikleri 
adına tapuya tescil işlemlerinim 
yapılması, kamulaştırma, çiftçi 
kayıt sistemi, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri işlerinin Harita ve 
Kadastro Mühendislik hizmetlerinin 
arasında yer aldığı açıkça 
belirtilmiştir. Ancak buna rağmen, 
Bakanlığın ve tarım ilgili Genel 
Müdürlüğün bu süreci görmezden 

gelmesi ve mesleki şovenizm 
içine düşmesi ne bilimsel, 
teknik ne de hukuksal süreçlerle 
bağdaşmaktadır.
Yasadaki boşluktan yararlanarak 
meslek alanımızın yetki ve 
sorumluluğunda ve çalışma 
alanında olan hizmetlere bu 
şekilde yaklaşım göstermek şark 
kurnazlığını anımsatmaktadır. 
Siyasal iktidarın her fırsatta dile 
getirdiği "meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüşlerini 
önemsiyoruz" ifadelerinin doğru 
olmadığı kendini bir kez daha 
göstermiştir. 

Odamız, yasanın çıkışından 
ancak dört yılı aşan bir süre 
sonra yayımlanan söz konusu 
"Tüzük" hakkında bilimsel, teknik 
ve hukuksal inceleme sürecini 
başlatmıştır. İnceleme sonrası 
oluşturulacak rapor doğrultusunda 
Tüzük‘ün bazı maddelerin iptali 
yönünde konunun yargıya 
götürülüp götürülmeyeceği 
netleşecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak diyoruz ki, her 
meslek grubu kendi işini yapsın.  
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
çalışma alanlarından elinizi 
çekin. Hazırlanacak kanun ve 
ikincil mevzuatın kamu ve toplum 
yararı yönünde olması ise zaten 
tartışılmaması gereken bir olgudur.
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YAZIŞMALAR

LİHKAB İLE İLGİLİ ŞUBELERİMİZE YAZI GÖNDERİLDİ. 

Sayı :1/G99-783                                                                                                           30/06/2009

Konu  : LİHKAB – Tescilli Büro/Şirket Hk. 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ŞUBE YÖNETİM KURULLARINA

Bilindiği üzere 16.06.2005 tarihli ve 5368 sayılı “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun”un 
3 üncü maddesi ile 05.05.2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin” 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası hükümlerine göre Lisans sınavı yapılacaktır. 

Bu süreçte Odamıza gelen yoğun talepler içerisinde sıkça sorulan sorulardan biri de “..Lisans yetkisi alan Harita ve Ka-
dastro Mühendisinin LİHKAB’nu açması ve Oda Tescilinin yaptırılması aşamasında HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Büroları Tescil Yönetmeliği’nin konuya ilişkin hükümlerinin nasıl uygulanacağı yönündedir.

HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası “SHKMMB’nin 
HKMO’ya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ortaklık hissesi oranlarını sağlamak 
koşuluyla, SHKMMB adına tam gün çalışan kendi hesabına veya ortak en az bir SHKM’nin bulunması gerekir.” şeklinde 
olup, aynı maddenin 3 üncü fıkrası ise “SHKMMH yapmak üzere HKMO’dan Tescil Belgesi almış SHKM’ler, aynı amaç 
doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar.” şeklindedir. 

Bu kapsamda Serbest Harita Kadastro Mühendislik Bürosu niteliği taşıyan LİHKAB’nun  kurulmasında HKMO Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği Serbest Harita Kadastro Mühendisi (SHKM) 
yetkisi bulunan ve bu yetkisini mevcut gerçek ve tüzel kişilik bünyesinde yürüten (Büro/Şirket ortağı olan) Harita ve Kadastro 
Mühendisinin her iki büroda faaliyet göstermesi anılan yönetmeliğe göre olanaklı değildir. 

Üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve uygulamada gerekli özenin gösterilmesi konusunda,

Bilgi ve gereğini rica ederiz. 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
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Sayı  : 3/B15-716                                                                                                                 19/06/2009

Konu: İhale Hk 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135.maddesinde; “Belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı 
ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu 
tüzel kişilikleridir.” şeklinde tanımlanan ve 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan TMMOB’ye bağlı, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek 
kuruluşudur.

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

Bölge Müdürlüğünüzce  28.05.2009 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan 2009/59835 kayıt nolu ihale ilanında “Kızılırmak 
Vadi Sulamaları Projesi 1.Merhale Tımarlı Sulaması 1.Kısım Arazi Toplulaştırması  ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” yapım 
işinin açık ihale usulu ile ihale edileceği duyurulmuştur.

İhale ilanı incelendiğinde; 

– Yapılacak hizmetler içerisinde Arazi Toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması, tarla içi gelişim hizmetlerinin olduğu,
– Söz konusu 2150 Ha Arazi Toplulaştırması Mühendislik Hizmetinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  içinde 
yer aldığı, ancak buna rağmen Anahtar Teknik Personel olarak bir Ziraat Mühendisinin, şantiye Şefi olarak da bir İnşaat Mühendisinin 
istenildiği,

görülmüştür.

Bilindiği üzere Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği temel bir mühendislik disiplini olup, tüm mühendislik disi-
plinleriyle ortak bir çalışma alanı bulunmaktadır. Yasa (Kadastro Kanunu, İmar Kanunu vb.) ve ilgili yönetmeliklerde (Büyük Ölçekli 
Haritaların Yapım Yönetmeliği, Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait 
Yönetmelik,Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği vb.) Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri, Harita ve Kadastro Müh-
endislerinin Yetki ve Sorumlulukları- Müelliflik- açıkça belirtilmiştir. 

Arazi Toplulaştırması Mühendislik Hizmetinin Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri alanına girdiği tartışmasızdır. Ancak ihale 
ilanında bu hizmetlerin  yer almasına rağmen, ihaleye katılacak isteklilerden anahtar Teknik personel ve şantiye şefi olarak  sadece bir 
meslek gurubuna yönelik  istemde bulunulması mevcut yasal mevzuata uyarlılık göstermemektedir.

Arazi Toplulaştırması işlemlerinde, plan, harita, proje, eski ve yeni durumu gösterir mülkiyet durumu, parselasyon planlarının 
hazırlanması, yeni durumun araziye uygulanması ve röleve ölçümleri, toplulaştırılan yeni parsellerin malikleri adına tapuya tescil 
edilmesi, mülkiyet listelerinin oluşması vb. çalışmalar  Harita ve Kadastro Mühendisince yürütülür.
Diğer taraftan; Kırsal alan düzenlemesi için yapılacak halihazır harita, Köy Yerleşim planlarının hazırlanması, Tapu ve Kadastro da 
tescil görmesi, kırsal kalkınma için yapılacak yapı ve tesislerin  aplikasyonu, röleve ölçümleri, kontrol işlemleri, yüzölçümü hatalı olan 
parsellerin Tapu ve Kadastro mevzuatına göre düzeltilmesi işlemleri, emlak alım satım, Kamulaştırma işlemleri, Çiftçi Kayıt Sistemi, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, mülkiyet ve diğer tüm katmanlardaki verilerin değerlendirme, depolama, sorgulama işlemleri gibi benzeri 
mühendislik hizmetlerinde Harita ve Kadastro  Mühendisinin yetki ve sorumluluğu  göz ardı edilemez konumundadır.

Bununla birlikte 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nde uzmanlık çalışma alanları arasında; " Herhangi bir yöntem veya 
ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kadastral haritalar, kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, toplulaştırma pro-
jeleri, Kamulaştırma projeleri, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları, konum belirlemeleri, vb. alanlar" yer almaktadır. 
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Harita ve Kadastro Mühendislerinin aldıkları eğitim ve formasyon, yürüttükleri mühendislik hizmetleri ve çalışma alanları ile yetki ve 
sorumlulukları dikkate alındığında, Bölge Müdürlüğünüzce ihale dilecek hizmetler için Anahtar Teknik Personel ve Şantiye Şefi içeris-
inde Harita ve Kadastro Mühendislerinin de bulunması gerekmektedir. 

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve 
yetki alanlarındaki çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yürütme zorunlulukları vardır. 

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

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin giderilmesi zorunluluğu vardır.
Konunun belirtilen yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,                     
Bilgi ve gereğini dileriz.
Saygılarımızla.

A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan 

DAĞITIM :
Gereği : - DSİ V. Bölge Müdürlüğü/ ANKARA    
        - DSİ Genel Md. Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Bşk. /ANKARA             
        - DSİ Genel Müdürlüğü /ANKARA
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BASINA VE KAMUOYUNA

1856 yılında 
Avustralyalı işçilerin 
insanca çalışma 
koşulları için 
başlattıkları hareket 
ilk işçi hareketinin 
başlangıcı olmuştur. 
1886 yılının 1 
Mayısında, Şikago 
kentinde, Amerikan 
İşçilerinin, yaşam 
koşullarını iyileştirmek 
amacı ile gittikleri 8 
saatlik genel grev, 
şiddetle bastırılır;  4 işçi 
lideriyle birlikte 8 işçi 
idam edilir. 1889‘da 
1 Mayıs Uluslararası 
İşçi Bayramı ilan 
edilir. Emekçiler, 
bütün dünyada, her 1 
Mayısta, bu acı günü, 
daha mutlu bir yaşam mücadelesinin simgesi olarak 
anarlar. Dolayısıyla, acılı bir geçmişin anılarıyla, mutlu 
gelecek beklentilerinin buruk bir karmaşasıdır bu 
kutlama, bu bayram...

Türkiye için de bu böyledir. Türkiye‘de de 1 Mayıs 
denilince, herkesin aklına hemen 1 Mayıs 1977 
gelir. Karanlık güçlerin, kirli ve kanlı elleri kullanarak 

provoke ettiği, güzel bir bahar gününü amansız bir 
paniğe dönüştürdüğü, o meşum gün... Ama hayat ve 
mücadele devam ediyor, edecek...

Oluşmuş sosyal politika ve sosyal güvenlik sisteminin 
tasfiye edildiği, kazanılmış hakların yitirildiği, iktisadi 
krizin tüm acımasızlığı ile çalışan kitleleri vurduğu bu 
dönemde, 2009 1 Mayısı, yeni ve daha köklü bir 
mücadele döneminin başlangıcı olacak gibi görünüyor. 

1 MAYIS… İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN 
BAYRAMI

belli ki dağların denizlerin ve göllerin üzerinde 

sıyrılıp gelmektedir seher belli ki yakındır 

belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacak saat...      
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- Milyonlarca kişinin yoksulluk 
sınırının altında yaşadığı, gelir 
dağılımı yelpazesinin uçurumu 
andırdığı, sosyal ve mali politikalar 
ile gelirin yeniden dağılımının 
unutulduğu,

 -Gençlerin üçte birinin işsiz 
olduğu,

-İşsizlik artış oranının %3’ün 
üzerinde olduğu, %15,5 işsizlik 
oranı ile 3.000.000 insanın resmi-
açık işsiz sayıldığı, iş aramaktan 
bıkanlar katılırsa, bu rakamın 
5.000.000‘u aştığı, işsizlikte üst 
üste dünya rekorlarının kırıldığı,

-Ellerini neye kaldırdıklarının 
ayırdında olmayan vekillerin 
oyları ile sosyal güvenlik 
sisteminin tedricen tasfiye 
edildiği ve toplumsal sağlığın 
piyasalaştırılarak, özel sigortalara 
geniş alanlar açıldığı,

-Ortalama yaşam süresi 68 
olmasına, yaşam ve sağlık 
standartlarının iyileştirilmemesine 
karşın, emeklilik yaşının 65‘e 
yükseltildiği, 

-Emekli maaş düzeyleri 500-
900 TL iken, bunca işsizliğe 
karşın, -deliksiz- 7200 günü, 
diğer bir deyişle 20 yılı dolduran 
bir işçinin, yukarıda belirtilen 
maaş düzeylerinin ancak %40‘ını 
alabileceği,

-Çalışanların, ancak %6’sının 
örgütlenebildiği, örgütlenenlerin de 
işten çıkarıldığı,    

bir ülkede, çalışan kitlelerin, ciddi 
bir mücadele sürecine girmekten 
başka çareleri var mı? 

Ayrıca, demokrasilerde, çalışan 
kitleleri “ayaklar” olarak görüp, 
nitelemek ve onlara böyle 
muamele etmek, 1 Mayıslarda, 
onları devletin kolluk güçlerine feci 
şekilde dövdürtmek, üzerlerine gaz 
ve basınçlı su sıktırarak vahşice 
“orantısız güç” kullanmak çok 
kaba, ayıp ve kötü bir şeydir... 
Tüm toplum kesimlerinin saygın 
olarak görülmesi ve hep birlikte 
“başın”, ortak aklın, sağduyunun 
oluşturulması ise vazgeçilmezdir... 

Bugün Türkiye‘nin gereksinim 
duyduğu şey demokrasidir. 1 
Mayıs 1977‘de 36 yurttaşımızın 
yaşamını yitirdiği katliamın 
ardından 1 Mayıs ile özdeşleşen 
Taksim alanı kendi halkına, 
işçisine, emekçisine kapatılamaz. 
Aksine emekçilerin, işçilerin, halkın 
baskılara, saldırılara, tehditlere, 
cinayetlere, kışkırtmalara rağmen 
bedelini etiyle, kanıyla, gözyaşıyla 
ödediği bir tarihi içeren 1 Mayıs 
özde kabul görmeli ve Taksim 
kendi emekçisine, halkına, 
işçisine açılmalıdır. Yoksa diğer 
160 ülkede İşçi ve Dayanışma 
Günü olarak kutlanan ve o günü 
tatil olması nedeniyle “onlarda 
var, bizde de olsun” mantığının 
ötesine geçilmediği görülecektir. 
Emekçilerin, işçi sınıfının, halkın 
yanında emeğe saygı ve hakların 
geliştirilmesine destek olunmadığı 
açığa çıkacaktır.  

Nihayet, meclisce de tescil edilen 
bayram kutlu olsun... Görülüyor 
ki; bundan böyle, sosyo-ekonomik 
alanda her kazanım sabırlı bir 
mücadele süreciyle elde edilerek 
özgün bir değer taşıyacak, 
“vazgeçilmezlik” mertebesine 
ulaşacaktır.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak insanca 
yaşam, eşit, özgür, sömürüsüz, 
savaşsız, demokratik, çağdaş 
ve aydınlık bir yaşamı var etme 
mücadelesinde bütün emekçi ve 
işçilerle birlikte, emperyalizmin, 
kapitalizmin yaşadığı krizi halkın 
değil, kendilerinin ödemesi 
gerektiğini belirtmek ve işsizliğe, 
yoksulluğa, baskılara, sosyal 
yıkıma, ırkçılığa ve şovenizme 
karşı çıkmak için Uluslararası İşçi 
Bayramı‘nda, 1 Mayıs alanlarında 
yerlerimizi alacağız.

Dayanışmayı büyütmek, birlikte 
mücadeleyi yükseltmek üzere 
bizimle yürümek isteyenleri 1 Mayıs 
alanlarına çağırıyoruz. 

Yaşasın 1 Mayıs!

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
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634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 23 Haziran 1965 
tarihinde kabul edilmiş, Ocak 1966’da yürürlüğe 
girmiş ve günümüze değin bazı değişikliklere uğramıştır. 
2007 yılında ise kapsamlı değişiklik yapılmış ve Kat 
Mülkiyetine geçiş için zorlayıcı hükümler getirilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe girmeden önce 
kentleşme sürecinin taşınmaz mülkiyetine irtifak hakkı 
şeklinde dayattığı, bir yapının değişik bölümlerini 
bağımsız tasarruf edinme olanağını vermek amacıyla 
irtifak hakkı biçiminde uygulanmakta olan sistemi, 
taşınmaz hukuku kurallarına uygun ve bu kurallarla 
bağdaşabilir duruma getirmiştir.

Kat irtifakı, bir parsel üzerinde ileride kat mülkiyetine 
konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir 
veya birden çok yapının bağımsız bölümleri (daire, 
dükkan, depo, büro vb.) için o arsanın maliki veya 
ortak malikleri tarafından kanun hükümlerine göre 
kurulan ve tapuda tescili yapılan irtifak (kullanım) hakkı 
olarak ifade edilebilir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyetine bağlı verilen tapuyu 
yurttaşın ayrıntılı biçimde irdelemesi beklenmektedir. 
Yurttaş devletin verdiği tapuyu yine devletin 
güvencesinde gördüğünden ayrıntılarla ilgilenmez 
ve ilgilenmek zorunda da değildir. Öte yandan kat 
irtifakına göre aldığı taşınmaza “Yapı kullanım izin 
belgesi” verilmediğinde yapının kaçak konumuna 
gireceğini, kaçak yapının kat mülkiyetine geçemeyeceği 
gibi elektrik, su, telefon vb. hizmetlerini normalde imar 

yasası hükümlerine göre alamayacağını sonradan 
öğrenir. Yapı kullanım izin belgesi için Belediye/Valilik 
tarafından istenilen Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 
ilişiksiz belgesinden binayı yapan müteahhidin değil de 
maliklerinin sorumlu olduğunu, müteahhit tarafından 
çalıştırılan işçiler adına yatırılması gerekli SSK prim 
borçlarından kendisinin sorumlu olabileceğini ise hiç 
düşünmemiştir bile. Bu ve benzeri sorunlar çoğaltılabilir. 

Diğer taraftan inşası tamamlanan binaların ölçümü 
yapılarak kadastro paftasına işlenmediğinde hem 
kadastro paftasında hem de tapu kütüğünde ilgili parsel 
boş görülmekte ve güncel durumu yansıtmamaktadır. 
Mülkiyet durumunu gösteren belgeler güncel değilse 
iktisadi ve sosyal yapının yanında her türlü mühendislik 
projelerin uygulanmasında ve kent bilgi sistemlerinin 
kurulmasında sağlıklı adımların atılamayacağı ve 
çözümü güç sorunlarla karşılaşılacağı bilinmektedir.

Kat mülkiyetine geçiş süreci özetle, ana gayrimenkul 
üzerinde yapılacak yapılar için imar planı ve imar 
durumuna göre gerekli mühendislik projeleri (mimari, 
statik, elektrik, aplikasyon projesi vb.) yaptırılıp inşaat 
ruhsatı alındıktan sonra;

İki yıl içerisinde inşaata başlanılması ve beş yıl içerisinde 
yapının bitirilmesi,

Tapu Planları Tüzüğü ve mimari projeye göre yönetim 
planı ve kat irtifakının kurulması ve tapu tescilinin 
yapılması,

KAT 
MÜLKİYETİNE 

GEÇİŞTE 
YURTTAŞ YİNE 

MAĞDUR
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Sosyal Sigorta Kurumunda ilgili parsel üzerinden işçilik 
dosyasının açtırılması ve prim bedellerinin müteahhit 
tarafından ödendiğinin takip edilmesi, 

Yapılmakta olan yapının her aşamasının Belediye/
Valilikler tarafından kontrol edilmesi, yapı ruhsatı ve 
ekleriyle ilgili projelerine uygunluğunun sağlanması ve 
ilgili kontrol belgelerinin (temel, subasman, çatı, demir 
vb.) düzenlemesinin takip edilmesi,

Sosyal Sigortalar Kurumundan işçilik dosyasına ilişkin 
SSK prim borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesinin 
alınması, her bağımsız bölüm için zorunlu Deprem 
Sigorta Poliçesinin yaptırılması, 

Belediye/Valiliklerden yapı kullanım izin (iskan) 
belgesinin alınması ve Kadastro Müdürlüklerine başvuru 
yapılarak cins tahsisi değişikliğinin yaptırılması ve bu 
belgenin alınması,

Vergi Dairesinden vergi ilişiği olmadığına dair alınan 
belge ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuru 
yapılması, 

Tapu Sicil Müdürlüğünce Kat Mülkiyeti Kütüğüne gerekli 
tescil işlemlerinin yapılması ve her bir bağımsız bölüm 
için Kat Mülkiyeti Tapusunun verilmesi, şeklinde yerine 
getirilir.

Ülkemizde yaklaşık 20 milyon civarında bulunan 
konut sayısı ile kentsel yerleşimlerde ruhsatlı konut 
oranının %60 düzeyinde olduğu ve kat mülkiyetine 
geçiş oranının yüksek olmadığı, yapı kullanma izin 
(iskan) belgesi almamış yapıların yoğun olduğu, bu 
durumdaki binalarda SSK borçlarının büyük meblağ 
tutması ve ruhsat yenileme ücretlerinin belediyeye gelir 
sağlama adına yüksek tutulması yurttaşı bir hayli zora 
sokmaktadır. 

Bu süreçte vurgulanması gereken en önemli konu 
ise plan, proje ve ruhsat eklerine aykırı artan 
yapılaşma öne sürülerek bir imar affı sürecini 
yaratacak girişimlerden, popülist yaklaşımlardan 
uzak durulmasıdır.

Siyasi iktidarlarca bugüne değin 15‘in üzerinde imar 
affı çıkartılmış, kente karşı işlenen suçlar affedilerek 
kaçak yapılaşma teşvik edilmiş ve kentlerimiz kentleşme 
olgusundan yoksun bırakılmıştır. Çağdaş ve gelişmiş 
ülkelerdeki kentleşmeye bakıldığında, ülkemizde imar 
affı çıkartan siyasal iktidarların kente ve ülkeye ne kadar 
kötülük ettiklerini ve geleceğimizi nasıl karattıkları daha 

açık görülebilmektedir.
Yasanın yürürlüğe girdiği 28.11.2007’den önce kat 
irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı 
kullanma izin belgesi alınmış bulunan gayrimenkullerde 
28.11.2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçilmesi 
zorunlu kılınmış, bu işlemleri tamamlamayan kat irtifak 
sahiplerine 1000 Türk Lirası İdari para cezası verilmesi 
hüküm altına alınmıştır. Tahakkuk eden vergi, resmi 
harçlar ise cezasız alınacaktır. Yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra belirtilen işlemleri tamamlayanların en geç 
bir yıl içerisinde kat mülkiyetine geçmeleri gerekmektedir. 
Aksi halde bu durumda olanlara da 1000 Türk Lirası 
İdari para cezası verilecektir. Görüldüğü üzere yine 
yurttaş cezalandırılmaktadır.

Söz konusu yasada getirilen para cezası tartışmalı bir 
konu olup hatalı bir yaklaşımdır ve kaldırılmalıdır.

Anagayrimenkulda cins tahsisi mutlaka yapılmalı ve 
yapı kullanma izin belgesi alınması sürecinde bu işlem 
tamamlanmalıdır. Dolayısıyla Belediye / Valilikler yapı 
kullanma izin belgelerinin bir nüshasını tapu siciline 
göndererek daha önce tapu siciline kayıt edilen 
kat irtifakına göre Tapu Sicil Müdürlükleri resen kat 
mülkiyetine geçiş işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu 
işleyiş ise hem yurttaşların tapu sicil müdürlüklerinde 
yığılmalarını ve zaman kaybını önleyecek hem de 
yurttaşına hizmet eden kurumsal işleyişin önünü 
açacaktır.

Yapı kullanım izin belgesi alınmasında gündeme gelen 
SSK ilişiksiz belgesine ilişkin işçilik dosyası ve diğer 
borçların tahsilinde, gerekli yasal düzenleme yapılarak 
yapım işini yüklenen müteahhidin sorumlu olması 
sağlanmalı ve yurttaşın mağduriyeti önlenmelidir. 

Belediyeler yapı ruhsatı, planı ve projelerine ilişkin 
yenileme, kontrollük, onama vb. işlemlerde aldıkları aşırı 
yüksek ücretleri mutlaka aşağıya çekmelidirler. Kamu 
hizmeti veren merkezi ve yerel yönetimler kendilerini 
ticari şirket, yurttaşı müşteri ve ülkeyi pazar olarak 
görmemelidirler. 

Odamızca konuya ilişkin detaylı bir raporu hazırlanmış 
ve kitaba dönüştürülmekte olup, Kamu Kurum/
Kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Saygılarımızla

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
Mayıs 2009
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Bilindiği gibi YÖK, 17.11.2008 tarih 33505 sayılı 
genelgesiyle; üniversite öğretim elemanlarının çeşitli 
kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim 
denetim organlarında görev alabilmelerinin ancak 
Yükseköğretim Kanunu‘nun 38. maddesi kapsamında 
görevlendirilebilmeleriyle mümkün olabileceğini 
duyurmuştu. Bu genelgenin iptali için TMMOB, konuyla 
ilgili YÖK Başkanıyla görüşme talep etmiş, ancak 
bu talep kabul edilmemişti. Bunun üzerine TMMOB, 
YÖK Genelgesinin iptali ve yürütmeyi durdurma 
kararı istemiyle Danıştay‘a başvurdu. Aynı şekilde, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez  Konseyi Başkanlığı da 
yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Bunun üzerine 
Danıştay 8. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin 
kabulüne 28.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verdi. 

Dava, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan mesleki 
örgütlenme hakkına müdahale edildiği, öğretim 
elemanlarının bu kapsamdaki faaliyetlerinin, iş 
kapsamında değerlendirilemeyeceği; gönüllülük esasına 
dayandığı, böyle bir faaliyetin vesayet altına alınmasının 
Anayasal ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu öne 
sürülerek açılmıştı. 

Kararda açıklanan Danıştay savcısının görüşü, diğer 
kanunların yanı sıra bu düzenlemenin Anayasa‘nın 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 
ilgili 135. Maddesi ile bağdaşmadığı yönündedir. 
Çünkü 135. Maddede meslek odaları “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli 
bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak 
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre 

YÖK GENELGESİ İÇİN DANIŞTAY’DAN 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel 
kişileridir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kararda, “Kamu Kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıyla kar amacı gütmeyen, toplumsal ve 
mesleki çıkarları gerçekleştirme amacıyla kurulmuş 
kuruluşlardır ve meslek kuruluşu ile öğretim elemanı 
arasında bir ücret ilişkisi de bulunmamaktadır” 
denmektedir. Ayrıca, üniversite öğretim elemanlarının 
kamu kurumlarına ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına üye olmalarını ve görev almalarını 
engelleyen bir yasal düzenleme bulunmadığı da 
kararda belirtilmektedir. 

YÖK, 33505 sayılı Genelgeyle, bilim insanlarının 
gözünü korkutarak meslek odalarında toplum çıkarları 
için bilim yapmalarını engellemeye çalışmıştır. 

Demokratik meslek kurumları olan odaların, aklın 
ve bilimin ışığında kamu ve toplum yararı yönünde, 
mesleğin gelişimi ve meslektaşlarımızın haklarının 
korunması, ülkenin aydınlanması, bağımsızlığı ve 
özgürlüğü için ortak akılla sorgulayan, anlayan ve 
öneriler sunan ve bu amaçla demokratik bir mücadele 
yürüten bir anlayış içerisinde oldukları unutulmamalıdır. 

Bilim insanlarının akademi ve meslek odaları arasında 
seçim yapmak zorunda bırakılması kabul edilemez. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak yargının kararının bir örnek niteliğinde kabul 
edilmesi ve bundan sonra bilim insanlarının özgür 
çalışma yaşamlarına müdahale edilmemesi gerektiğini 
belirtiyoruz. 

Saygılarımızla,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
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Anti-personel mayınların sorumsuzca ve ayırım 
gözetilmeksizin kullanılmasının sivil nüfusta yol açtığı 
ağır kayıplar, son yıllarda uluslararası kamuoyunda 
giderek artan bir hassasiyet yaratmıştır. Söz konusu 
mayınların tamamen yasaklanmasına yönelik olarak 
başlatılan siyasî girişimler sonucunda, "Anti-Personel 
Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 
Sözleşme" 4 Aralık 1997 tarihinde Ottawa‘da imzaya 
açılmış ve 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kısaca "Ottawa Sözleşmesi" olarak da bilinen söz konusu 
Sözleşmeyi bugüne kadar 142 ülke imzalamış, 122 ülke 
ise onaylamıştır. Bu çerçevede, söz konusu mayınların 
kullanılmaması ve ortak sınıra yakın bölgelerdeki 
mayınların temizlenmesi veya imha edilmesi amacıyla 
Bulgaristan ile 22 Mart 1999 tarihinde Sofya‘da, 
Gürcistan ile ise 29 Ocak 2001 tarihinde Ankara‘da 
birer Anlaşma imzalanmıştır. Bulgaristan ile imzalanan 
Anlaşmanın onay işlemleri her iki ülke tarafından da 
sonuçlandırılmış ve onay belgeleri 30 Ocak 2002 
tarihinde Sofya‘da teati edilmiştir. Buna bağlı olarak 
2003‘te Sözleşme uyarınca konuyla ilgili yasa mecliste 
kabul edilmiştir.

Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırında bulunan 
mayın ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, 
imha edilmesi ve elde edilecek arazilerin tarımsal 
amaçlı kullanılması işlemlerini düzenleyen kanun 
tasarısı, TBMM‘de görüşülmeye başlandı. Danıştay‘ın 
2005 yılında mayınlı arazilerin temizlenmesi ve 

tarıma açılmasına yönelik işlemlerin aynı ihale de 
yapılamayacağına ilişkin yürütmenin durdurulması 
yönünde verdiği kararında belirttiği hususların kanun 
tasarısında dikkate alınmadığı görülmektedir.

Kanun tasarısının yasalaşması halinde, Türkiye ile Suriye 
arasındaki yaklaşık 910 km. uzunluğunda ve ortalama 
250-500 metre derinliğindeki mayınlı arazilerin beş yıl 
içerisinde temizlemesi ve ardından temizleme işlemini 
yapan kuruluşa 44 yıllığına tarım yapılması amacıyla 
verilmesini gündeme getirecektir. Kanun Tasarısı üzerinde 
durulması gereken önemli konu, yaklaşık 216 bin 
dönüm (216 milyon metrekare) büyüklüğündeki bu 
arazinin toplumsal yarara nasıl dönüştürülebileceğidir. 
Sorulması kaçınılmaz olan soru ise bölgede yaşayan 
topraksız ve az topraklı köylüler ile topraksız çiftçilerin 
Toprak ve Tarım Reformu çerçevesinde toprakla 
buluşturulması mı, yoksa yerli ve yabancı küresel 
şirketlerin devreye girmesi ile yeni küresel ağaların 
yaratılması mı hedeflenmektedir? Tarihsel, sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel, politik ve toplumsal bir yapı 
içeren bu süreç çok iyi değerlendirilmek durumundadır. 

Anadolu aydınlanma projesinde 3 büyük devrim 
uygulanmıştır, bunlardan ilki 1924‘de Tevhid-i Tedrisat 
kanunu ‘‘Eğitim Birliği Yasası‘‘, ikincisi ise 1928‘de 
Türk devrimini ayakta tutacak, aklı inancın baskısından, 
ilmi, hürafa çemberinden kurtaracak, özgür düşünen, 
özgür karar verebilen birey yaratma felsefesidir.  Üçüncü 
devrim ise dünyada eşine az rastlanılan, bir halkı toptan 
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aydınlatmak,   diriltmek, bilinçli bir toplum yaratmak 
için kurulan Köy Enstitüleridir. Bu felsefe ile Anadolu 
aydınlanması sürecinde fikir önderleri yetiştirip, aklın 
ve bilimin verileri ile donatılmış, aydınlatıcı, öğretici, 
yaratıcı, uygulayıcı eğitimcileri ülke coğrafyasının her 
köşesinde yaratarak çağdaş ve özgür bir ülkeyi egemen 
kılmak amaçlanmıştır. 

Aydınlanma projesinin diğer önemli bir ayağında ise 
toprak reformu yer almaktadır. Toprak Reformu ile 
köylüyü köyünde mutlu bir yaşam düzeyine kavuşturmak, 
köylüyü toprak ile kardeş yapmak, bilinçli tarım üreticisi 
yaratmak, göçü önlemek, kurulacak kooperatifler ile 
gerekli katkı ve destek verilerek köy işletmelerin verimli 
çalışmasını sağlamak oluşturmaktaydı. Bu çerçevede 
1938 yılında toprak reformu için ilk ciddi tetkikler 
yapılmıştır. Elde edilen veriler köylünün sahip olduğu 
toprak oranının korkunç eşitsizliğini ortaya çıkarmıştır. 
1945‘te çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 1950 
de büyük bir oranda değiştirilerek içi boşaltılmış ve 
1973‘te Toprak ve Tarım Reformu Yasası kabul edilene 
dek yürürlükte kalmıştır. 

1938‘de başlatılan, 1970 li yıllarda tekrar gündeme 
gelen ama kapsamlı şekilde bir türlü uygulamaya 
konulamayan toprak reformu ile topraksız köylülerin 
toprakla buluşması sağlanamamıştır. Yetmiş yılda 
yaklaşık 1250 aileye toprak verilebilmiştir. Aydınlanma 
felsefesinin bir ayağı olan bu süreç egemen güçler ve 
temsilcilerin baskın çıkmasıyla sürekli ertelenmiş ve 
engellenmiş, beraberinde sosyal ve toplumsal sorunları 
büyüterek günümüze taşımıştır

Mayınların temizlenmesiyle elde edilecek arazinin tarım 
yönünden önemi bilinmektedir. Bu toprak ve arazi, 
yarım yüzyıldır dinlenmektedir, bakirdir ve organik tarım 
için biçilmiş kaftandır. Bölgeye iyi uyum sağlayacak 
antep fıstığı, badem, buğday, ayçiçeği, bağ alanları, 
mısır, zeytin vb. ürünlerin organik olarak yetiştirilmesi 
olanaklıdır. Bu arazide kırsal alan düzenlemesi yapılarak, 
toprak ve tarım reformu ile topraksız köylü ve çiftçiye 
toprak kazandırılmalıdır. Toprak-insan ilişkisinin anlamlı 
kurulması ile sosyal refahı ve mutluluğu sağlayabilecek 
toplumsal içerikli bir proje yaratılmalıdır. 400 ila 500 
bin yöre insanını kapsayacak böylesi bir proje yaratmak 
yerine siyasal iktidarca kısa vadeli çıkarlar uğruna bu 
arazilerin yerli ve yabancı sermayeye verilmesi tarihsel bir 
hata olacaktır. Bu hata ile bölgede feodal yapı, ağalık, 
şeyhlik, şıhlık ve aşiret yapılarını kıracak çağdaş bir 
yapının hayata geçirilme örneklemesi de yok edilecektir. 
Bölgede topraksız köylü ve çiftçinin toprak ağaları yerine 
bu defa yabancılara marabalık etmesi, her mevsim 

değişik kentlere giden tarım işçilerinin yazgısı devam 
edecektir.

Tasarı var olan sorunları yeniden ürettiği gibi yeni 
sorunlara da neden olacaktır. Mayınlardan temizlenen 
sınır bölgesinin yabancı destekli şirketlere verilmesi 
sınır güvenliğinde sorunlara neden olacağı gibi, petrol 
ve benzeri yer altı zenginliklerimizde de kayıpların 
yaşanacağı göz ardı edilmemelidir. Siyasal iktidar bir 
bakıma devletin sınırlarındaki mayınların temizlenmesine 
karşılık devletin topraklarını geçici de olsa yabancılara 
devretmektedir. Bu durumda neo-liberal dönüşümle 
beraber çıkarılan Kamu İhale Yasası, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Yasası, Tapu Kanunu, Özelleştirme Kanunu, 
Tahkim Yasası gibi düzenlemelerin ve değiştirilen 
kanunların yenidünya düzeni diye adlandırılan 
küreselleşme sürecindeki anlamını daha net bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 
Türkiye‘nin stratejik açıdan uluslararası sermaye 
tarafından kullanılmaya çalışıldığı bu günlerde Suriye 
sınırında yaklaşık 216 milyon metrekare büyüklüğündeki 
arazinin kontrolünün yabancılara verilmesine olanak 
sağlayacak bir yasal düzenlemenin toplum ve ülke 
yararına olmadığının altını çiziyoruz. Mayın temizleme 
işlemi hizmet satın alarak yaptırılmalıdır. Danıştay‘ın 
kararı da göz önünde bulundurularak Yasa Tasarısı bir 
an önce geri çekilmeli ve değiştirilmelidir.

 TMMOB HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI
MAYIS 2009

Topraksız köylü ve çiftçi 

topraklandırılmalıdır. Mayın 

temizleme ve organik tarım 

yapma işlerinin 49 yıllığına küresel 

sermaye ye verilmesiyle, ülkenin 

topraklarının başka bir ülkeye 

"kira"lanması kabul edilemez 

tarihsel bir hata olacaktır. 
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Anaysa Mahkemesi, 23.07.09 tarihinde, 5903 sayılı 

Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca 

Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale 

İşlemleri Hakkında Kanun‘un iptali ve yürürlüğünün 

durdurulmasıyla istemiyle açılan davada, bazı maddeler-

in yürürlüğünün durdurulması yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, mayın temizleme işleminin Milli 

Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılamaması duru-

munda arazinin tarımsal faaliyetlerde kullandırılması 

karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif 

edene ihale edilmek yoluyla yaptırılacağına dair hük-

mün yürürlüğünün durdurulması yönünde karar verdi. 

Buna ek olarak, Anayasa Mahkemesi, kanunun 3. 

maddesinde yer alan "taşınmazların temizleme karşılığı 

tarımsal faaliyetlerde kullandırılması"na dair hükmün de 

yürürlüğünü durdurma kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, 

kanunun iptali için açılan davayı daha sonra karara 

bağlayacak.

02.06.09 tarihli Odamızın basın açıklamasında 

belirtildiği üzere: "...Mayınların temizlenmesiyle elde 

edilecek arazi tarım yönünden önemlidir ve bölgeye iyi 

uyum sağlayacak ürünlerin organik olarak yetiştirilmesi 

için uygundur. Bu arazide kırsal alan düzenlem-

esi yapılarak, toprak ve tarım reformu ile topraksız 

köylü ve çiftçiye toprak kazandırılmalıdır. Toprak-

insan ilişkisinin anlamlı kurulması ile sosyal refahı ve 

mutluluğu sağlayabilecek toplumsal içerikli bir proje 

yaratılmalıdır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak, Türkiye‘nin stratejik açıdan uluslararası sermaye 

tarafından kullanılmaya çalışıldığı bu günlerde Suriye 

sınırında yaklaşık 216 milyon metrekare büyüklüğündeki 

arazinin kontrolünün yarım asır gibi bir süreliğine 

yerli ve yabancı özel şirketlere verilmesine olanak 

sağlayacak bir yasal düzenlemenin toplum ve ülke 

yararına olmadığının altını çiziyoruz. Mayın temizleme 

işlemi hizmet satın alarak yaptırılmalıdır. Topraksız köylü 

ve çiftçi topraklandırılmalıdır, 02.06.09 tarihli basın 

açıklamamızda, tasarı kanunlaşmadan önce, Danıştay‘ın 

kararı da göz önünde bulundurularak Yasa Tasarısı‘nın 

bir an önce geri çekilmesi ve değiştirilmesi gerekliliği..." 

vurgulanmıştır." 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak konunun 

takipçisi olduğumuzu belirtiyoruz. 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 

ODASI

TEMMUZ 2009

ANAYASA MAHKEMESİ MAYINLI ARAZİ 
YASASI‘NIN BAZI MADDELERİNİN 

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA 
KARAR VERDİ
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Ülkemizde, yeni yerleşim alanlarının planlanmasında 
tarım arazileri, mera, orman ve kıyı alanları gibi 
özellikle korunması gereken alanlar neoliberal 
politikalar ve programlar çerçevesinde mevzuat 
değişiklikleriyle rant alanlarına dönüştürülmektedir. 
Son dönemlerde Toplu Konut Kanunu‘nda ve Turizmi 
Teşvik Kanunu gibi bir çok kanunda yeni değişiklikler 
gündeme taşınmaktadır. Örneğin, Manisa Milletvekili 
Recai Berber‘in verdiği “2985 Sayılı Toplu Konut 
Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi” ine göre siyasal iktidar sahil 
şeritlerinde imar ve ruhsat yetkisini belediyelerden 
alıp Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na devretmeye 
hazırlanmaktadır. 

3621 sayılı Kıyı Kanunu‘na göre; kıyılar, devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit 
ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, buralarda 
hiçbir yapı yapılamaz; Kıyı ve sahil şeridine duvar, 
çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri 

engeller oluşturulamaz. Kıyı ve sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle 
kamu yararı gözetilir. Kıyıda, uygulama 
imar planı kararı ile; iskele, liman, 
barınak, yanaşma yeri, rıhtım, 
kayıkhane, tuzla, dalyan, tersane, gemi 
söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve 
yetiştirme tesisleri, kruvaziyer gemilerin 
yanaşmasına ve yolcuları indirmeye 
müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin 
yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları, 
sahil şeritlerinde ise, uygulama imar 
planı kararıyla kıyıda belirtilen yapı ve 
tesislerle birlikte toplum yararına açık 
olmak şartıyla konaklama hariç günü 
birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir 
denilmektedir.

Yasa teklifi ile, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı kıyı ve sahil şeridi dahil 
turizm alanlarında imar yönünden tek 

merkezi güç haline getirilmek istenmektedir. Teklifin 
5‘inci maddesi, “kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezlerinde kıyıda ve sahil 
şeridinde kalan yerler dahil imar uygulamaları ile 
ruhsatlandırma işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın 
talebi üzerine Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü‘nce 
yapılır. Düzenlenen ruhsatların bir örneği ilgili idarelere 
gönderilir” hükmünü içermektedir.

Böylece, turizm alanları ile kıyı ve sahil şeridinde 
yerel yönetimlerin İmar Yasası‘ndan kaynaklanan 
imar uygulamaları (parselasyon planları-18. madde 
uygulamaları) ve yapı ruhsatlarına ilişkin yetkileri alınıp, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na devredilmektedir. Yasa 
teklifinde, Bakanlığın talebi ile imar uygulamaları 
ve ruhsatlara ilişkin yapı ruhsatı, yapıların denetimi, 
yapı kullanma izni verilmesine kadar tüm işlemler 
yerel yönetimler tarafından yapılırken bu işlemlerin 
Bakanlığın inisiyatifine bırakılması öngörülmektedir.

KIYI VE KENTLERİMİZE YÖNELİK PARÇACI 
YAKLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR
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Mevcut Turizm Teşvik Yasası‘na göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 
ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 
yapmaya, yaptırma, onaylama ve tadil etmeye zaten 
yetkilidir. Siyasal iktidar, söz konusu bu alanlarda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın “planlama” yetkisi ile 
yetinmeyip tüm Türkiye‘de kıyı ve sahil şeritleri de 
dahil bu tür alanlardaki diğer imar yetkilerinin yerel 
yönetimlerin yani belediyelerin ve İl Genel Meclislerinin 
ellerinden alınmasını istemektedir. Siyasal iktidarın bu 
istemi 2009 yerel seçimlerinde ortaya çıkan siyasal 
haritaya göre değerlendirildiğinde halkın demokratik 
tercihinin ve milli iradenin cezalandırılmak istendiği 
anlamını çağrıştırmaktadır.

Türkiye‘de ulusal, bölgesel ve yerel bazda bütüncül 
planlamanın yapılmaması, planlamada parçacı 
yaklaşımlar planlı ve sağlıklı kent olgusundan uzak 
yerleşimlerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum 
ise çevre değerlerimizin, ekolojinin, kentlerin ve 
turizmin geleceğinin yok edilmesine neden olmaktadır. 
2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 
sayılı İmar Kanununun günün koşulları dikkate 
alınarak yenilenmesi konusunda ciddi bir çalışma 
yapılmıştır. Bilim insanları, akademisyenler, kurum ve 
kuruluş temsilcileri, uzmanlar ve meslek odalarının 
katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda 
“İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. 
Kentsel Dönüşümün de bu yasa kapsamında bir 
bütün olarak düzenlenmesi önerilmiştir. Ancak 
hazırlanan Yasa Tasarısı siyasal iktidarca raflarda 
tozlanmaya bırakılmıştır. Anlaşılan o ki, geniş 
toplum kesimlerinin katılımıyla hazırlanan İmar ve 
Şehirleşme Kanun Taslağını, siyasal iktidar kendi 
özel uygulama isteklerinin engeli olarak görmektedir. 
Hazırlanan Kanun Taslağında “planlama” ve 
“imar uygulamaları”nın denetimi amacıyla içinde 
meslek odalarının da bulunduğu Yerel Denetim 
Komisyonlarının kurulması önerilmiştir. Özetle, Yerel 
Denetim Komisyonları hazırlanacak her tür ve ölçekteki 
planlar ile imar planı uygulamalarını planlı ve sağlıklı 
kentleşme için kent, toplum ve kamu yararına bu 
denetleme görevini yürüteceklerdi. 

Siyasal iktidar bu tasarı yerine İmar 
Yasası‘nı parça parça değiştirerek 
ilerlemek istemektedir. Planlama 
ve uygulama aşamalarında halkın 
ve meslek odalarının demokratik 
katılımını tamamen ortadan kaldıran 
insan odaklı olmayan, ranta yönelik 
belirli gruplara hizmet eden hükümler 
getirmek istemektedir. Kentsel dönüşüm 
uygulamaları bu işleyişe örnek olarak 
verilebilir. Planlamanın çok başlılığının 
ortadan kaldırılması gerekirken şimdi 
bu çok başlılık imar uygulamasında da 
yaygınlaştırılmak istenmektedir.

Yasa teklifinde Toplu Konut Kanunda 4. Maddeye ek 
madde 14 ile “Ataşehir Finans Bölgesi Sınır Krokisi‘nde 
gösterilen alan sınırları içerisinde kalan bölgede ilgili 
mevzuatına göre büyükşehir veya ilçe belediyeleri 
ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan her ölçek ve 
nitelikteki imar planları, parselasyon planları ve sair tüm 
imar uygulamalarına dair yapma, yaptırma, onama, 
askı, ilan, itirazların değerlendirilmesi dahil tüm izin 
ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki 
yapı denetimi yapı kullanma izni ve inşaata dair sair 
tüm izin ve yetkiler, ilgili mevzuatındaki esaslara uygun 
yürütülmek suretiyle Başkanlığa aittir” hükmü getirilmek 
istenmektedir.

Böylece Ataşehir Finans Bölgesi‘nin tüm imar 
yetkileri TOKİ‘ye devredilmiş olacaktır. Daha önce 
5018 sayılı kanunun taşınır ve taşınmaz edinmeyi 
düzenleyen 45.maddesi ile taşınır ve taşınmaz satışını 
düzenleyen 46. maddesinde yapılan değişiklikle, 
devletin şirket gibi işletilmesi süreci başlamıştı. Daha 
sonra 5793 sayılı kanunla TOKİ‘nin işlev değiştirip, 
kamu arazilerini kent kimliğine uygun, sosyal ve 
kültürel değerlerin gelişmesine öncülük edecek, plan 
bütününe saygılı biçimde planlayarak kaynak yaratması 
ve bu kaynakları sosyal konutlara, kentsel gelişim 
projelerine aktarmak yerine kentlere ve kıyılara ticari 
ağırlıklı bakışla yaklaşması olumlu kuruluş amacını 
olumsuzlaştırmaktadır. TOKİ‘ye 2007 yılında bu 
alanlara yönelik her tür ve ölçekte plan yapma yetkisi 
verilmiştir. Bu teklifle artık bölge ya da parsel bazında 
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ve adrese teslim şeklinde İstanbul‘un gözde merkezlerinin 
TOKİ‘ye devredildiği görülmektedir. Teklifte TOKİ içinde üst 
düzey mevkilerdeki kişilerin maaşlarının arttırılması talebi de yer 
almaktadır. Küresel krizin tüm emekçileri ve işçileri vurduğu bir 
dönemde sadece TOKİ‘nin üst düzey yöneticilerinin maaşlarının 
bu yasa teklifiyle yükseltilmesi parçacı yaklaşımların, eşitsizliğin 
kaynağını oluşturduğunu gösteren en açık örneğidir. 

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu‘nda düzenlenen değişiklikler 
nedeniyle, İmar Kanunu‘nun 28. ve 42. maddelerinde değişiklik 
yapılması çalışmaları da devam etmektedir. Bu değişiklik ve 
yeniden yapılandırma süreçleri, yasamanın genellik bütüncüllük 
prensiplerini zedelemekte ve yasa yapma sürecinde parçacı 
günübirlik yaklaşımları gündeme taşımaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının geniş katılımlı çalışmalar ile 
ortaya konan İmar Yasası tasarısının gündeme getirilmesi yerine, 
ülkemizin turizmini, kıyılarımızdaki ve diğer turizm alanlarındaki 
yerel yönetimleri ve halkı doğrudan ilgilendiren bir konunun 
parçacı bir yaklaşımla yasa teklifi şeklinde bir milletvekilinin 
başvurusu ile gündeme getirilmesini son derece sakıncalı ve 
yanlış bulmaktayız.

Ülkemizin çevre değerleri korunarak planlı kalkınmasında insan 
doğa, insan toprak, insan kent ilişkilerinin sağlıklı ve yaşanabilir 
kılınmasında belirleyici olacak bir imar yasası yerine böylesi 
hassas konuların yasa teklifleri şeklinde parça parça gündeme 
getirilmesini hem hukuk ve mühendislik açısından hem de 
halkımız ve ülkemizin geleceği açısından kabul edilemez olarak 
görmekteyiz.

Kıyı Kanunu, Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, 
Toplu Konut Kanunu ve İmar Kanunu gibi kanunlar en gözde 
ve değerli kamu arazilerinin yabancı ve yerli sermayeye rant 
uğruna satışı için değiştirilmesi her geçen gün artan bir hızla 
devam etmektedir. Kanun değişikliklerinin İlgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile meslek odaları, halkın katılımıyla, bilimin ışığında 
ve ortak akılla oluşturulan görüş, öneri ve raporlara siyasi 
iktidarlarca gerekli önem verilerek hazırlanmasının gerekliliğini 
bir kez daha yineliyoruz.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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Afet, deprem, acil durumlar ve sivil korunmaya 
ilişkin hizmetlerin tek elden yürütülmesi amacıyla 
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı kurulmasına ilişkin Kanun Tasarısı, 
29.05.2009 tarihinde TBMM‘de kabul edildi ve 
Cumhurbaşkanınca onaylanarak 17.06.2009 tarihinde 
Resmi Gazete‘de yayımlandı. 

Yeni yasayla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Afet ve Acil Durum 
Yüksek Kurulu; afet, deprem ve acil durumlara yönelik 
hedeflerini, politikalarını, yıllık çalışma raporunu 
ve yıllık eylem planını onaylamakla görevli oluyor. 
Yılda en az iki kere toplanacak olan kurul; Başbakan 
veya görevlendireceği Başbakan yardımcısının 
başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, 
Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşuyor.

Böylece, daha önce Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen;

 Afet zararlarının azaltılması amacıyla ulusal ve 
uluslararası işbirliği, proje ve programları oluşturmak, 

 Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması 
amacıyla alınması gereken tedbirleri araştırmak, 
bu konudaki temel ihtiyaçlarla hedef ve politikaları 

belirlemek, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile 
yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerini tespit 
ve ilan etmek, 

 Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, 
yapı teknikleri ve projelendirme esaslarını hazırlamak 
veya hazırlatmak, 

 Afet anında acil yardım uygulaması ve koordinasyonu 
sağlamak,

 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yerine 
getirilen sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde 
teşkilatlandırmak,

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda 
bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve 
koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak, 

 Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici 
barındırma hizmetleri vermek gibi hizmetler, 

 Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen; acil durum yönetiminin etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin 
kurulmasını sağlamak, 

AFET VE 
ACİL DURUM 
YÖNETİMİ DE 
NEOLİBERAL 
POLİTİKALARA 
KURBAN 
EDİLİYOR
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 Çalışma esaslarını belirlemek ve bu merkezler 
arasında koordinasyonu sağlamak gibi hizmetlerin 
yerine getirilmesi yeni kurulacak Kurulun yetki alanına 
bırakılmaktadır.
Var olan örgütlenmelerin tasfiyesiyle yukarıda belirtilen 
hizmetlerin hangi kurum ve kuruluş tarafından 
gerçekleştirileceği kesin olarak bilinmemekle birlikte, 
kurulun ihaleyle hizmet satın alması ihtimali büyük bir 
olasılık gibi görünmektedir. Peki, Kurul hangi aşamada- 
Afet ve Acil durum anında mı- ihaleyle hizmet satın 
alacaktır? Açıktır ki, böylece kamu hizmetlerinin bir 
kısmı daha piyasa mekanizmasına bırakılmış olunuyor.

Ülkemizde toplumsal ve kamusal alanın her aşamasının 
neo-liberal politikalar ekseninde ‘reform‘ adı altında 
yeniden yapılandırılması sürecinde en büyük değişim 
devletin kendi yapılanmasında ve kurumlarında 
gerçekleştirilmektedir. Köy Hizmetleri, Etibank, 
Sümerbank, Tüpraş, Telekom gibi kurumların tasfiyesini 
içeren kamunun yeniden yapılandırılması sürecine afet 
ve acil durum hizmetleri de dahil edilmiştir.

Reform süreci adı altında hedeflenen yeniden 
yapılandırılmalar kapitalist küreselleşme sürecine 
eklemlenme amacını taşımaktadır. Hedeflenen, 
demokratik merkeziyetçi yönetim anlayışının 
zayıflatılması ve özelleştirmeler yoluyla sosyal devletin 
küçültülmesidir. Gerçeği ifade etmeyen bu yaklaşımın 
sunduğu yanıltıcı gerekçe, merkezi yönetimin, 
hizmetlerin verimli ve etkin şekilde gerçekleşmesinin 
önünde büyük bir engel teşkil ettiği ve kamu 
hizmetlerinin piyasa mekanizmasına bırakılmasının bu 
sorunu gidereceğidir. İleri sürülen bu görüşten hareketle 
söz konusu reform adı altında uygulanan neo-liberal 
programın yurttaşın can ve mal güvenliğinin sermayenin 
piyasa mantığına teslim edilmesi gibi son derece 
tehlikeli bir uygulamayı gündeme getirmektedir. 

Kurulmak istenen yeni kamu yapısı, sosyal devlet 
örgütlenmesi altında mal ve hizmet sağlayan kurum ve 
kuruluşları tasfiye etmek amacıyla bakanlık sisteminden 
üst kurul sistemine geçilmesini ön görmektedir. Üst 
kurul sistemi kapitalist küreselleşmenin demokratik 
sisteme karşı yönelttiği en önemli tehditlerdendir. 
Kurulan üst kurullar merkezin denetimi dışında kalarak, 
özerk bir şekilde hareket etme olanağına sahip 
olacaklardır. Böyle bir yapılanma küresel sermayenin 

serbest dolaşımında etkin rol üstlenmektedir. 
7269 sayılı yasa çerçevesinde faaliyet gören Afet 
hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi ve yapılanmasının 
daha iyi hizmet sağlayacağını düşünmek pek de 
olası görünmemektedir. Bu kanunun afet sorununu 
çözemeyeceği, daha karmaşık hale getireceği, 
kurumlardaki kadrolaşma ve rantın parçası olacağı 
açıktır. Afet Yönetimi konusunda merkezi ve yerel 
yönetim ilişkileri, yetkileri, görev paylaşımlarının yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yasayla oluşturulması 
öngörülen Afet ve Acil Yönetim Koordinasyonu, 
belirtilen kurumlarda binlerce çalışanın tasfiye edilmesi 
sonrası geriye kalan 303 kişilik kadro -ki bu siyasi 
kadrolaşma olarak nitelendirilmektedir- ile bugüne dek 
yürütülen hizmetleri yapmayarak sadece koordinasyon 
görevini yürütecektir.

Yeni yasayla kamusal bir hizmet olan Afet Yönetimi 
hizmetleri ticarileştirilmektedir. Afet ve Acil durum gibi 
ekonomik, teknik, sosyal, psikolojik boyutların iç içe 
geçtiği alanlar, uluslararası aktörlerce şekil ve içerik 
açısından denetlenen, sigortacılık piyasalarının ve özel 
işletmelerin kontrolüne terk edilmektedir. Afet ve acil 
durum hizmetleri satılır hale getirilmek istenmektedir, ne 
yazık ki afet yönetimi de siyasal iktidarca ekonomik ve 
siyasi fırsata dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 

Yasada meslek odalarının adının geçmemesi kabul 
edilemez. TMMOB ve Odalar, kuruluş yasası gereği 
afet yönetim sisteminin ve ilgili kurulların temel 
bileşenlerinden olmalıdır.

Devletin diğer kurumlarının kapatılması gibi Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü‘nün kapatılması küreselleşmenin 
dayattığı neo-liberal politikaların bir sonucudur. 
Demokratik, çağdaş ve eşitlikçi bir meslek odası olarak, 
kamu kurumlarının sermayeye feda edilmesine karşı 
olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. 

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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zihniyet ve yaklaşımlar engellenebildi mi, yoksa hızla 
artarak yaşam alanlarımızı her noktasında tehdit eder 
konuma mı gelmiştir? Sivas‘ta yaşanılan bu utanç 
tablosunu unutmamak ve unutturmamak için Madımak 
Otelinin müzeye dönüştürülmesi talepleri bir türlü 
gerçekleştirilememiştir. Toplumda son yıllarda hızla artan 
kutuplaşma, ‘ötekileştirme‘, düşmanlık ve saldırganlık, 
‘biz ve onlar‘ fikrinin sürekli altını çizen siyasal iktidar 
Sivas’ta yaşanılan bu barbarlığı asla yaşanmamış 
sayamaz. Ve asla birkaç densizin işidir diyemez ve 
dememelidir. Özellikle 1980‘lerde ortaya çıkartılan “Türk-
İslam Sentezi” politikalarının yaşanılan bu süreçte ağırlığı 
ve besleyiciliği gözden kaçırılmamalıdır. 

Evet, sürecin bir diğer sorumlusu ise 12 Eylül‘ün 
darbecileri ve bu zihniyetin toplumu muhafazakârlaştırmış 
olmasıdır. Darbeci zihniyet 2 Temmuz için arka planı 
hazırlamıştır. Anayasa‘nın geçici 15. Maddesinin 
değiştirilmesi ile geç de olsa 2 Temmuz 1993‘ün 
yaratılmasında etken olan 12 Eylül darbecilerinin 
yargılanması, demokrasi ve insan hakları adına olumlu 
bir adım olacaktır.

Sivas‘ı Unutmayacağız, unutturmayacağız...

Unutulmasın ki emperyalizme ve faşizme karşı duran 
insanlar yakılsa da, katliamlardan geçse de, darağacında 
asılsa da, barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi 
devam edecektir...

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
TEMMUZ 2009

2 Temmuz 2009; 16 yıl geçti Sivas Katliamı’nın 
üzerinden…

2 Temmuz, 35 insanın diri diri yakıldığı, yüreklerimizin 
parçalandığı, 35 aydının gencin yaşlının Madımakta can 
verdiği gün...

Bundan 16 yıl önce Sivas‘ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri 
sırasında Madımak Otelinde 35 yurttaşımız canice 
yakılmıştı. Bu olayın arkasında yatan zihniyet ne yazık 
ki ne ilk kez ne de son kez ortaya çıkmıştı. Hoşgörüsüz, 
ayrımcı, tahammülsüz, uyum içinde birlikte yaşamaya 
çalışmak yerine karşısındakini yok eden gerici zihniyet 
1930‘da Menemen olaylarında, Trabzon‘daki Papaz 
Santoro, iki yıl önce Hrant Dink ve Malatya‘daki Zirve 
Yayınevi cinayeti ile de kendini göstermeye devam 
etmektedir.

1993‘te Pir Sultan Abdal Şenlikleri‘ndeki etkinliklerin 
bir bölümünün Sivas‘ta yapılmasına karar verilmişti. 
Aziz Nesin‘in de içinde olduğu bir grup aydın, şair, 
yazar, müzisyen bu amaçla Sivas‘ta toplanmışlardı. 
Ne yazık ki toplanan sadece aydınlar değildi, ırkçı ve 
şeriatçı gruplar da çevre illerden Sivas‘a gelmişler ve 
yerel halkın dini duygularını tahrik etmek için bildiriler 
dağıtmaya başlamışlar, camilerde toplantılar yapmışlar 
ve yerel bazı medya grubu da tahrik amaçlı haberler 
yayınlamıştır. 2 Temmuz‘da, öğlen saatlerinde örgütlenmiş 
biçimde camilerden çıkan gruplar etkinliklerin yapıldığı 
Kültür Merkezi‘ne giderek kargaşa ve çatışma çıkarma 
girişiminde bulunmuş, fakat olaylar fazla büyümeden 
durdurulmuştu. Bunun üzerine örgütlü olarak toplandığı 
sonradan anlaşılan grup slogan atarak Madımak Oteli‘ne 
sayıca artarak ulaştı ve “tekbirler” eşliğinde oteli ateşe 
verdiler. Önünde yeterli oranda koruma ve emniyet gücü 
olmayan otele sığınmış olan 33 aydın, iki otel çalışanıyla 
birlikte yanarak ya da dumandan boğularak can verdi.

Her ne kadar olayları takip eden günlerde saldırganların 
bir kısmı gözaltına alınmış, yargılanmış ve 33‘ü idam 
cezasına çarptırılmış ve idam cezasının kaldırılmasıyla 
bu cezaları müebbet hapis cezasına dönüştürülmüşse de 
olayın asıl sorumluları, azmettiricileri firar etmiş, ya da 
yakalanamamıştır. Dönemin siyasetçilerinin açıklamaları 
da birçok kurumun bu olayda taraf tuttuğunu ortaya 
koyar niteliktedir.
Peki, o günden bugüne ne değişti? 21’inci yüzyılda 
yaşanılan bu utanç ve kaygı verici insanlık dışı 

SİVAS KATLİAMININ 
16. YILINDA YAŞAMINI 

KAYBEDENLERİ ANIYORUZ
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6 Temmuz günü 1 saatlik iş bırakma eylemi yapan 
Türk-İş, Hükümet ile toplu sözleşmelerde anlaşmaya 
vardı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu toplu sözleşme 
görüşmeleri sonunda imzalanan protokolle işçilerin 
Ocak ayından bu yana biriken ücret farklarının bütçe 
imkânları doğrultusunda gecikmeksizin ödeneceğini 
bildirdi.

2 yıllık süreyi kapsayan protokole göre, toplu 
sözleşmelerin birinci yılın ilk altı ayında işçi ücretlerine 
yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 5,5 zam yapılacağını 
bildirdi. Yazıcı, ayrıca ücreti 1.100 TL‘nin altında 
kalanlara bu miktarı aşmamak kaydıyla 60 TL ilave zam 
yapılacağını belirtti.

Yazıcı, ücretlerde 2010 yılının birinci ve ikinci altı 
aylarında ise, yüzde 2,5‘er artışa gidileceğini, 
enflasyonun zam oranlarını geçmesi halinde de farkın 
ücretlere yansıtılacağını söyledi.

Merkez Bankası‘nın resmi enflasyon verilerine göre, 
2009‘un ilk çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 1.05 
arttığı, yıllık tüketici enflasyonun ise 7.89 seviyesinde 
olduğu belirtilmektedir. Bütçe açığı ise yine yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 337 artarak 4 milyar 374 milyon 
TL‘den 19 milyar 127 milyon TL‘ye yükseldi. Mayıs ayı 
enflasyonunun yüksek çıkmasının ardından Merkez 
Bankası hükümete yazdığı açık mektupta, 2009-2011 
döneminde yüzde 4 hedefine ulaşmanın oldukça 
uzun bir süre alabileceğini belirterek, çıtayı yüzde 
7.5‘e yükseltme önerisinde bulundu, hükümet de 
bu öneriyi kabul ettiğini bildirdi. Enflasyonda çıtanın 
yükseltilmesinin ardından yüzde 4 enflasyon hedefine 
göre verilen zamların eridiğini resmi enflasyon 
verileriyle, çarşı pazardaki fiyatlar arasında uçurum 
olduğu ve bütçe açığı göz önünde bulundurulursa, 
resmi enflasyon verilerine göre verilecek zam farkının 
emekçiyi mağdur edeceği açıktır. 

TÜRK-İŞ VE HÜKÜMET EL ELE,
İŞÇİ ÜCRETLERİNE ZAM GÜMBÜRTÜYE! 
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Türk-İş, hükümetin istediğini kabul etmiş ve verilen 
zamma resmen boyun eğmiştir. Zira Türk-İş ilk teklifinde 
hükümetten yıllık yüzde 20 oranında zam talep etti. 
En düşük maaşın ise 1.250 TL‘ye çıkarılmasını istedi. 
Sosyal ödemelere yüzde 40 oranında zamda ısrar etti. 
Oysa yapılan anlaşmaya göre, bütçe açığı ve enflasyon 
verileri yok sayılarak %8.5‘e evet denmiştir. İşçilere 
danışılmadan, Türk-İş yönetiminin böyle bir anlaşmaya 
varması anti-demokratik ve mevcut sömürüyü kabul 
eden bir anlayıştır ve kabul edilemez.

İşçiler güçlüdür; işçiler sosyal, siyasal ve ekonomik 
yaşamın yapı taşlarıdır ve tüm yaşamı ayakta tutanlardır. 
İşçi, kapitalist düzen altında ezilmekte ve en yüce değer 
olan emeğinin karşılığını alamamaktadır. Sendikaları 
tarafından dahi yalnız bırakılmaktadırlar. Türk-İş 
yönetimi, bu pazarlıkta hükümetin tarafında yer alarak, 
temsil ettiği emekçilerin haklarını gözetmemiştir. İşçilerini 
yarı yolda bırakmıştır.

Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu‘nun ilk icraatı bu 
değildi. Asgari Ücret Komisyonu‘nun belirlediği sefalet 
ücretinin altına uzun yıllardır ilk kez işçi tarafının 
muhalefet şerhi konulmaması unutulmamalıdır. Daha 
sonra, canlanmaya başlayan işçi tabanından ve Türk-
İş‘in sınıf mücadelesini daha çok öne çıkaran bağlı 
sendikalarından çekinerek 14 Mart eylemleri sırasında 
SSGSS‘ye karşı çıktı, ancak mücadeleyi yine yarı yolda 
terk ederek kitleyi hayal kırıklığına uğrattı. Kumlu‘nun 

yaptığı, savaş sırasında kendi ordusunun saflarından 
karşı tarafa geçen bir generalinkinden farksızdır. 
Polis işçilere bu kadar gaddarca saldırabildiyse, bu 
aynı zamanda Kumlu‘nun cepheyi bölerek hareketi 
Türkiye‘nin en güçlü İşçi Konfederasyonunun 
ağırlığından kısmen yoksun kılmasındandır. Kabul edilen 
zam oranı ile işçilerle dalga geçilmekte, ücretlerin 
artması bir yana vergi dilimi oyunları ile ücretler daha 
da geriye düşmektedir.

Oysa yapılması gereken öncelikle 

işçileri, emperyalizmin neo-liberal 

politikalarının sömürüsünden ve küresel 

kapitalizmin krizinin üzerlerine yıkılmaya 

çalışılan yükünden kurtarmak, toplu iş 

sözleşmelerini işçilerin hak ve özgürlükleri 

düzeyinde bitirmek, kapanan iş yeri ve 

fabrikalarda üretimi yeniden başlatmak, 

işten atmalara son vermek, işsizliği 

azaltmak ve düşük ücretlerde iyileştirme 

yapmaktır. 

Türk-İş‘in kendine ve mücadelesine saygı duyan bütün 
sendikaları Kumlu‘yu derhal istifaya davet etmelidir. 

150 yılı aşan işçi sınıfı ve emekçilerin onurlu ve zorlu 
mücadelesine binlerce selam olsun.

 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Temmuz 2009
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Ordu, Artvin ve Bartın‘da meydana gelen sel, su baskınları ve 
heyelan nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmış, 1 kişi 
de kaybolmuştur. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, can ve mal kayıplarına yol açan sel, 
taşkın ve heyelana karşı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
günler öncesinden uyarı yaptığını bildirdi. Yapılan bu açıklama 
vatandaşı uyarmaktan ileri giden bir açıklama değildir. Afet 
öncesinde yapılan bu tür açıklamaların hiçbir zaman tek başına 
yeterli olmayacağı yaşanılan örneklerle birlikte görülmektedir. Bu 
açıklama ancak sel felaketi anında vatandaşın ağaca çıkmasını 
akla getirmekte ve vatandaş felaketle baş başa bırakılmaktadır. 
Yaşanılması olası doğal afetler öncesinde alınması gereken 
önlemler alınmadığı gibi bu süreçte yetkili kurum olan Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü‘nün de geçen ay kapatılması yönünde kanun 
çıkartılmıştır. 

Kentsel ve kırsal alanlarda Yerleşim alanları kurulurken mevzuat 
gereği uyulması gerekli plan ve notlarının yok sayılması, göz ardı 
edilmesi ve denetim işlevlerinin yapılmaması, tam tersine bilim ve 
tekniğe aykırı kaçak yerleşim yerleri ve yapılaşmaları ekonomik 
ve siyasi ranta dönüştüren anlayışın hakim olması doğal afetleri 
felaketlere dönüştürmektedir.   

Doğal afetlerin(deprem, su baskını ) sık yaşandığı ülkemizde Afet 
işleri Genel Müdürlüğü neden kapatıldı? Afet öncesi ve sonrası tek 
güç olarak bilinen kamu kurumu;

•  Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla alınması 
gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel ihtiyaçlarla hedef 
ve politikaları belirlemek, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler 
ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerini tespit ve ilan 
etmek, 

•  Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı teknikleri 
ve projelendirme esaslarını hazırlamak veya hazırlatmak, 

•  Afet anında acil yardım uygulaması ve koordinasyonu sağlamak, 
gibi hizmetleri yerine getirmekte sorumlu ve yetkili bir kamu 
kuruluşuydu. 

Bu tür kamu kurumlarının tasfiyesiyle yukarıda belirtilen hizmetlerin 
hangi kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirileceği kesin olarak 
bilinmemekle birlikte, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu‘nun ihaleyle 
hizmet satın alması ihtimali büyük bir olasılık gibi görünmektedir. 
Belli ki Afet durumunda yaşanılan onca sıkıntı içerisinde bir de teknik, 
sosyal ve diğer yardımlar piyasa koşullarında şekillenmek üzere 
satılığa çıkarılmıştır. 

Yaşanan afetlerde merkezi güç olarak 
tek bir elden gerçekleşmesi gereken her 
türlü destek ve yardımlar parçalanarak 
işlevsizleştirilmiştir. Böylece yurttaşın can 
ve mal güvenliğinin sermayenin piyasa 
mantığına teslim edilmesi gibi son derece 
tehlikeli bir uygulama başlatılmıştır.

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 
kapatılması ile Afet Yönetimi hizmetleri 
ticarileştirilmektedir. Afet ve Acil durum 
gibi ekonomik, teknik, sosyal, psikolojik 
boyutların iç içe geçtiği alanlar sigortacılık 
piyasalarının ve özel işletmelerin 
kontrolüne terk edilmektedir. Afet ve acil 
durum hizmetleri satılır hale getirilmek 
istenmektedir, ne yazık ki afet yönetimi de 
siyasal iktidarca ekonomik ve siyasi fırsata 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 

Yaşanılan afetlerde kaybolan yaşamlar ve 
beraberindeki sosyal yıkımlar ile maddi 
kayıpların desteklenmesini bekleyen yurttaş, 
siyasal iktidarca uygulamaya konulan 
politikalar ile yalnız bırakılmaktadır. 

Harita Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
Ordu, Artvin ve Bartın‘da sel felaketinde 
hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızdan dolayı 
üzüntü duymaktayız, aile ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

TMMOB HARİTA KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2009

DOĞAL AFETLER FELAKETE DÖNÜŞMEYE 
DEVAM EDİYOR
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1.Sanayi planının uygulandığı 1938‘de temel ürünleri ilgilendiren 
birliklerin kurulduğu ve ülkenin kendi iç dinamikleriyle üretim yaptığı 
dönemde toplanan 1. Ulusal Fındık Kongresi sonrasında kurulan 
Fiskobirlik, "ortaklarının ürünlerine sürekli satış olanağı ve pazar-
lar yaratmak, piyasaya istikrar getirmek, fındığın yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarını en iyi biçimde değerlendirmek, üretimini kontrollü ve 
bilimsel yöntemlerle geliştirmek, üretim araçları sağlamak, standart-
lara uygun, yüksek kaliteli ürün teslimini teşvik etmek, fındığın ülke 
içerisinde tüketimini özendirme, fındık ihracatını artırmak, bu amaçla 
ürün çeşitlendirme ve geliştirme projeleri üretmek üzere kurulmuştur". 
Kurulduğu günden 2006‘ya kadar çalışmayı sürdüren Fiskobirlik 
2006‘da, İktidar Fiskobirliğin etkinliğini azaltarak fındık alımında 
Toprak Mahsulleri Ofisi‘ni (TMO) devreye sokmuştu. 

3 yıl önce fındık çiftçisi ile kooperatifleri olan Fiskobirlik arasındaki 
ilişkiyi kesen iktidar, bugün de fındık stratejisini değiştirerek çiftçi ile 
devlet arasındaki ilişkiyi de koparmaktadır. Türkiye Dünyadaki fındık 
üretiminin  %75‘ini, ticaretinin  %85‘ini sağlamaktadır. Fındık üreti-
minde böyle bir üstünlüğe sahipken, fındık piyasasında Türkiye‘nin 
söz sahibi olmaması oynanan neo-liberal politikaların ekonomik 
bağımsızlığa saldırısının bir göstergesidir. Türkiye için önemli bir ürün 
olan fındığın sezonunun başlamasına kısa bir süre kala fındık üzeri-
nde bir oyun mu oynanmaktadır? Uygulanan bu yaklaşım tarım, san-
ayi, ulaşım vb.deki özelleştirmelerle birlikte üreticiyi mağdur etmeye 
devam etmektedir.

Tarım Bakanlığı‘nın 2009-2012 yılları arasında uygulanacak yeni 
fındık stratejisine göre 2012 sonuna kadar ruhsatsız alanlardaki 
fındık üretimi bitirilecek. Halen 39 ilde sürdürülen üretim, 13 ilde 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop, Rize, Kastamonu, Artvin, Zonguldak, 
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce ve Samsun) eğimi %6‘dan fazla olan 
3. sınıf tarım arazileri ile yüksekliği 750 metre ye kadar olan alanlarla 
sınırlandırılacak. Şu an 642 bin hektarda 322 bin üretici tarafından 
gerçekleştirilen fındık üretimi, yeni stratejiye göre 406 bin hektarda ve 
209 bin üretici tarafından yapılacak ve böylece fındık ekim alanları 
yaklaşık yüzde 38 azaltılacak. 3 yıl süre ile dönüm başına 150 lira 
destekleme ödemesi yapılacak. Diğer taraftan sökülecek fındığın 

yerine ne gibi alternatif üretimler getireceği 
konusunda bilimsel ve teknik çalışmaların 
yapıldığına dair ise bir bilgi yoktur.

Açıktır ki, 406 bin hektarlık alan Türkiye‘nin 
450-500 bin ton civarında ihraç ettiği 
fındık miktarını karşılayamaz, aynı zamanda 
yaklaşık 100 bin ton iç tüketimi olan fındık 
miktarının da altında bir üretim sağlayacak 
seviyededir. Fındık sezonuna sadece bir ay 
kala yapılan bu yeni düzenleme ile fiyatlar 
üzerinde baskı oluşacak ve yine üretici zarar 
edecek. Devletin fındık alımını durdurması 
üreticiler için bir kriz ortamı yaratacaktır. 
Bununla birlikte Türkiye‘nin uluslar arası 
piyasadaki rekabet koşulları zayıflayacak ve 
Türkiye‘nin en önemli tarım ürünlerinden biri 
olan fındığın kaderi de uluslararası alanda 
neo-liberal politikaların eline bırakılmış 
olacaktır. Uygulanan bu strateji AB‘nin tarım 
alanlarının azaltılması yaklaşımının fındıktan 
başladığının bir göstergesidir.

Devletin fındık politikası kapsamında fındık 
alımında amaç kar olmamalıdır, fındık 
serbest piyasanın dinamiklerine bırakılamaz. 
Bir çiftçi örgütlenmesi olarak kurulan 
Fiskobirlik‘in 2006‘dan itibaren fındıkla olan 
ilişkisi azaltılmış, çiftçi dayanışmasına darbe 
vurulmuş ve fındık üreticisi yalnız bırakılmıştır. 
Yeni düzenlemenin hatırlatması gereken, 
temel tarım ürünleri için birlikler ve kooperat-
iflerin önemidir,  serbest piyasa koşullarında 
rant aracı olmanın değil. Devletin fındık 
alımını durdurması ve üretim arazilerini 
azaltması ile fındık üretiminde de serbest 
piyasa modelin önünü açmaktadır. 

Yaşanan neo-liberal politikalar sonucu 
gündemde olan kriz derinleşirken fındık 
alanında da aynı politikanın uygulanması 
kabul edilemez.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2009 

HÜKÜMET FINDIK STRATEJİSİNİ 
DEĞİŞTİRDİ, ÇİFTÇİ YİNE MAĞDUR
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12 Eylül askeri rejiminin ürünü olarak üniversiteyi gerici-piyasacı bir 
zihniyet doğrultusunda dönüştürmeyi misyon edinmiş olan Yüksek 
Öğretim Kurulu (YÖK), bu amaç doğrultusunda hemen her yıl 
yaptığı gibi bu yıl da üniversite harçlarına %8 ile %500 arasında 
zamlar yapmayı planlamaktadır… 

Eğitim, her geçen gün biraz daha ulaşılamaz hale geliyor. Üni-
versiteye girmek için dershanelere, özel kurslara dökülen tonla 
paranın ardından üniversiteye giren öğrencinin ve ailesinin çilesi 
bitmiyor. Kira, yol, yurt, yemek derken liste kabardıkça kabarıyor. 
Bunu zorlaştırmak için elinden geleni ardına koymayan YÖK, bu 
sefer de ‘harç' olarak adlandırılan katkı paylarına  %8 ile %500 
oranında zam yapma kararı alıyor. Yapılan son zamlar ile bazı lisans 
programlarının 2009-2010 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle 
olacak: Mühendislik Fakülteleri 387 TL, Veteriner fakülteleri 386 TL, 
İTÜ İşletme Fakültesi 402 TL, tıp 591 TL olurken, ikinci öğretimlere 
ise %100 ile %500 oranında değişen zamlar geldi. Buna göre, 
mühendislik fakülteleri 1.416 TL'den 2.400 TL'ye veteriner fakül-
teleri 1.976 TL‘den 5.276 TL‘ye, devlet konservatuarı 3.952 TL‘den 
6.935 TL‘ye, engelliler entegre yüksekokulu 1.782‘den 8.605 TL‘ye 
çıkarılacak. Asgari ücretin ayda 571 TL olduğu bir ülkede bu harç 
ücretleri tek bir anlama geliyor: Paran Yoksa Okuma! YÖK tersin-
den okunursa, gençliğe KÖY'ü göstermektedir.

Neo-liberal dönüşümle beraber gelen yönetişim anlayışı ile üniver-
siteler özel şirketlere, öğrenciler ise müşteri konumuna gelmişlerdir. 
Son dönemde öğrenci harçlarına yapılması planlanan fahiş mik-
tardaki zamlar da bu durumun en somut göstergesidir. Eğitim, 
hem en temel insan haklarından biri hem de her yurttaşın anayasal 
yurttaşlık haklarından biridir. Bu nedenle her yurttaşın eğitim 
hakkından eşit olarak yararlanabilmesi gerekmektedir. Ne yazık 
ki YÖK ve hükümet işbirliğiyle bu temel gerçeği yok saymakta, 
gençliğin yüksek öğrenim hakkını ellerinden almaktadır. Üniver-
siteler de hükümet tarafından birer rant aracına dönüştürülmekte, 
eğitim hakkı ve eğitimde adalet ise hiçe sayılmaktadır. İşçi ve 
emekçilere kesilen kriz faturasına böylece üniversite öğrencileri 
de eklenmektedir. YÖK, üniversitelerin eğitim kalitesini arttırma 
yönünde çalışmalar yürütmek yerine, üniversiteleri ticari merkezlere 
dönüştürmektedir.

Üniversite öğrencilerinin bu harçlara karşı yaptıkları protestoları 
destekliyoruz ve haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu 
belirtiyoruz. Sadece belirli bir sınıfa adalet ve hak tanıyan YÖK 
ve hükümetin izlediği bu politikalara karşı olduğumuzun da altını 

çiziyoruz. Harç zamları geri çekilmelidir, 
üniversiteler özerk ve demokratik olmalıdır. 
Üniversiteler ticarethane değil, bilimsel bilgi 
üretme mekanları olmalıdır. Eğitimin her 
kademesi eşit, nitelikli ve parasız olmalıdır. 

Eğitim hakkı satılıyor! Orta ve alt düzey ge-
lire sahip ailelerin çocukları için üniversite 
eğitimi ‘lüks‘ olmaya başlıyor. Kontenjanlar 
arttırılırken harçlara yapılması düşünülen 
fahiş zamlarla eskisinden de az öğrenci 
üniversitelere gidebilecek, devam eden-
ler bırakmak zorunda kalacak! ‘Kriz var!‘ 
diyerek ailelerimizin ücretlerine/maaşlarına 
yapılan % 4-8 zamlarla, özel sektörde 
ve devlette işten çıkarmalarla harçlara 
yapılmaya çalışılan % 8-500 zam nasıl 
bağdaştırılıyor?

Kapitalizmin küresel krizinin yoksulluğu 
ve yoksunluğu daha da derinleştirdiği 
bir süreçte, "meslek liselerinin önünü 
açıyorum(!)" görüntüsü altında üniversit-
eye girişte katsayı düzenlemeleri yaparak 
eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını id-
dia eden YÖK, acaba öğrenci harçlarına 
yapmak istediği zamlarla çok daha büyük 
eğitim eşitsizlikleri yarattığının farkında değil 
midir? Öğrenci harçlarına yapılacak zam-
lar; eğitimde eşitliği katsayıya indirgeyen 
YÖK'ün ve onun temsili ettiği zihniyetin 
aslında eşitlik gibi bir derdinin olmadığını, 
aksine eşitlik körü olduğunu bütün 
çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2009

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK 
HARÇLARA ZAMLA 
ARTIYOR!
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BASINDAN

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN Kanal B “Habercinin 
Saati” Programının 
Konuğuydu

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
21.05.2009 tarihinde Kanal B 
televizyonunun konuğu olarak 
“Habercinin Saati”  programına 
katılmış olup gündemde olan 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasında 
yapılan değişiklik ve Mayınlı 
Arazilerin Temizlenmesi konuları 
hakkında Odamız görüşlerini dile 
getirmiştir. 

Kat Mülkiyetine geçiş sürecince 
vatandaşların yaşayacakları 
sıkıntılara değinen Sayın ÖZTEN 
kat irtifakını, yapı kullanım izin 
belgesini, bağımsız bölüm planını 
ve ortaya çıkacak olan SSK prim 
borcu ve vergi sorunlarını ele 
alarak izleyicilerden gelen soruları 
yanıtlamıştır. 

Tapu sicilindeki ana kütükte kayıtlı 
parsel (anagayrimenkul) üzerine 
inşa edilen yapının her aşamasında 

gerekli işlemlerin zamanında yerine 
getirilmediği ve ilgili kurumlar 
tarafından izlenmediği ve kontrol 
edilmediği için birçok sorunun bu 
günlere taşındığını belirten Sayın 
Özten ülkemizde çeyrek asırdır inşa 
edilen yapılara ilişkin halk dilinde 
kullanılan “kat karşılığı müteahhit” 
kavramı ve “toplu konut” yapımı 
sürecinde mağdur olanın genellikle 
yurttaş olduğunu belirtti. Gerek 
İmar Kanununda ve gerekse Sosyal 
sigortalar Kanunu (SSK) ve Kat 
Mülkiyeti kanununda sorumlu 
kişi olarak parsel sahibi malik ya 
da malikler tutulmakta olduğunu 
ifade eden Sayın ÖZTEN yurttaşın 
bu konuda gerekli bilinçlendirme 
yapılmadan sorumlu tutulmasının 
günümüzde büyük sıkıntıların 
yaşanmasına neden olduğunu 
vurguladı. 

Sayın ÖZTEN programda konuya 
bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 
ve bilgi sistemlerinin kurularak 
hayata geçildiği çağdaş bir 
sistem yönünden bakıldığında 
doğal olarak kat mülkiyetine 

geçişin hemen yapılması 
gerektiğini belirterek kurulan bilgi 
sistemlerinden gerekli yararın 
sağlanması için bilgi sisteminin 
güncel olması gerektiğinin de altını 
çizdi.

Ali Fahri ÖZTEN programda 
Türkiye ile Suriye arasındaki kara 
sınırı boyunca yapılacak Mayın 
Temizleme faaliyetleri ile ihale 
işlemleri hakkında Kanun Tasarısını 
değerlendirirken temizlenecek 
arazilerin 44 yıllığına özel şirketlere 
verilecek olmasının getireceği 
sıkıntılara değinerek “Temizlenecek 
216 bin dönümlük alanın 
topraksız çiftçi ve köylü dikkate 
alınarak toprak reformu süreci 
işletilmelidir.” dedi. ÖZTEN ayrıca 
gerçekleştirilmiş olan 12.  Harita 
Bilimsel Teknik Kurultayı hakkında 
da kısa bilgi vermiştir.  

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN Avrasya Tv Canlı 
Yayın Konuğuydu

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, 
25 Haziran 2009 tarihinde 
Avrasya Televizyonu‘nun canlı yayın 
konuğuydu. 23/06/2009 tarihinde 
TBMM‘ de kabul edilen “Kat 
Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
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gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Türkiye‘de yaklaşık 20 
milyon konut olduğunu ve bunların 
yaklaşık %60ı‘nın kaçak olduğuna 
da değindi.
Diğer taraftan, Kamu İhale 
Kanunu, Toprak Koruma Kanunu, 
İmar Kanunu, Toplu Konut Kanunu 
gibi birçok kanunda bütünlüğü 
bozacak şekilde parça parça 
değişiklikler yapıldığını, günü 
birlik parçacı yaklaşımların da 
kanun yapma tekniği ile uyuşumlu 
olmadığını ifade etti. 

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN Kanal B “Bekleme 
Odası” Programının 
Konuğuydu

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, 
5 Haziran 2009 tarihinde Kanal 
B “Bekleme Odası” programının 
konuğuydu. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti arasındaki kara sınırı 
boyunca yapılacak mayın 
temizleme faaliyetleri ve ihale 

işlemlerine ilişkin çıkarılan yasa 
hakkında Odamız görüşlerini dile 
getirdi.

Sayın ÖZTEN, mayınlı arazinin 
büyüklüğü, temizlendikten sonra bu 
arazilerin nasıl kullanılması gerektiği 
konularına açıklık getirirken, hazine 
arazilerinin satışı ve kiraya verilmesi 
hususları ile Toprak Reformu 
konularından bahsetti.
Dört hafta gündemden düşmeyen 
‘mayınlı arazilerin temizlenmesi ve 
temizlik sonrası‘ hakkında kafalarda 
oluşan sorulara açık yanıtlar veren 
ÖZTEN, kamuoyunu bilgilendirdi.
Türkiye-Suriye sınırının 60 km’lik 
kısmını bünyesinde bulunduran 
Ceylanpınar Çiftliği‘nin sınır 
boyunca uzanan alanlarının mayınlı 
olduğunu vurgulayan ÖZTEN, 
arazi varlığı bakımından Türkiye 
ve dünyadaki tarım işletmeleri 
arasında ilk sırada bulunan çiftliğin 
Türkiye‘deki tarımsal üretiminde yeri 
ve öneminden bahsetti.

Bununla birlikte toprağın 
önemine de değinen ÖZTEN, 
Osmanlı döneminden günümüze 
yabancıların mülk edinimi 
konularına özetle değindi.

Türkiye‘nin aydınlanma sürecinde 
önemli yer tutan, 1945 tarihli, 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
uygulanamadığını, 1950 yılından 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 
hakkında Odamız görüşlerini dile 
getirdi.
Sayın ÖZTEN, Kat Mülkiyeti 
Yasasının neden gündeme 
geldiği, 23/06/2009 tarihinde 
mecliste kabul edilen Kat Mülkiyeti 
Yasasındaki değişikliklerin neleri 
getirdiği, Kat Mülkiyetine geçişin 
nasıl sağlanacağı ve önümüzdeki 
sürecin vatandaşa nasıl 
yansıyacağından bahsetti. 
Sayın ÖZTEN, Kasım 2007 
tarihinde Kat Mülkiyeti Yasasında 
yapılan değişikliklerle kat 
irtifakından kat mülkiyetine 
geçmeyenlere getirilen bin TL idari 
para cezasının bu yeni düzenleme 
ile kaldırıldığını söyledi. Son 
düzenlemeler ile Belediyeler ve 
Valilikler tarafından düzenlenen 
Yapı Kullanım İzni Belgesinin 
Tapu Dairesine 60 gün süre 
içerisinde gönderileceğini ve 
Tapu Müdürlüklerince resen kat 
mülkiyetine geçileceğini belirtti. 
Yapı Kullanım İzni Belgesi alınması 
konusunda Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun (TUS) aranması 
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yürütmekte olduğumuzu, 
mühendislerin sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrı olmadığını 
ve olamayacağını, birlikte ele 
alınacağını ve çözüme birlikte 
gidilmesi gerektiğini söyledi.
Özelleştirme sürecinden söz eden 
Sayın ÖZTEN, 1980’den bu yana 
gelişmelere değinerek özellikle 24 
Ocak 1980 kararlarının küresel 
sermayeye eklemlenmede önemli 
bir adım olduğunu, IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, 
AB vb. önerilen programlar 
çerçevesinde birçok yasada 
değişikliklere gidildiğini, siyasal ve 
toplumsal alandaki bu olumsuz 
gelişmelerin meslek alanımıza 

yansımamasının kaçınılmaz 
olduğunu ve dolayısıyla biz 
mühendislerin bu sorunları ve 
yansımaları çok iyi değerlendirmek, 
irdelemek ve bunlarla ilgili teknik 
ve sosyal yönde bilimsel raporlar 
oluşturarak kamuoyu ile paylaşmak 
durumunda olduğumuzu söyledi.

Oda olarak, çeyrek asırdır, 
meslek alanlarımızdan hareketle 
gerçekleştirmekte olduğumuz Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultaylarımızda; 
bir yandan meslek alanımıza 
yönelik bilimsel ve teknik gelişmeler 
ve yansımaları ile diğer taraftan 
ülkede ve dünyada yaşanılan 
sosyal, siyasal, toplumsal, 

politik ve kültürel gelişmelere 
yönelik oturumlar ve etkinlikler 
düzenlenerek bir aydınlanma 
sürecinin yaratıldığını ifade etti.

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN Kanal B Haber 
Konuğuydu

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, 
11 Mayıs 2009 tarihinde Kanal B 
Haber konuğuydu. 23/06/2009 
tarihinde TBMM‘ de kabul 
edilen “Kat Mülkiyeti Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı” hakkında kendisine 
yöneltilen soruları cevaplayan 
ÖZTEN, izleyicileri “Kat İrtifakı” 
hakkında bilgilendirdi.

Kat İrtifakı nedir, Tapu Değişikliği 
nasıl yapılacak, Kat İrtifakı Kat 
Mülkiyetine nasıl çevrilir, Yapı 
Kullanım İzin Belgesi alırken 
müteahhidin SSK borcu varsa ne 
yapılabilir sorularını yanıtlayan 
Sayın ÖZTEN, kat irtifakını; 
bir parsel üzerinde ileride kat 
mülkiyetine konu olmak üzere 
yapılacak veya yapılmakta olan bir 
veya birden çok yapının bağımsız 
bölümleri (daire, dükkan, depo, 
büro vb.) için o arsanın maliki 
veya ortak malikleri tarafından 
kanun hükümlerine göre kurulan 
ve tapuda tescili yapılan irtifak 
(kullanım) hakkı olarak ifade etti.
Sayın ÖZTEN, Kat Mülkiyeti 
Yasasında yapılan değişikliklerle 
tapusunda “kat irtifakı” yazanların 
bunun “kat mülkiyeti”ne çevrilmesi 
sürecinden söz ederek kat irtifakının 
kurulması sonrası yapılmakta olan 
yapının her aşamasının Belediye/
Valilikler tarafından kontrol 
edilmesi, yapı ruhsatı ve ekleriyle 
ilgili projelerine uygunluğunun 

itibaren yapılan değişiklikler ile 
yasanın anlamını yitirdiğini belirten 
Sayın ÖZTEN, ülkemizin zamanında 
yapamadığı toprak reformunun 
sancılarını bugün çektiğini 
hatırlatarak, topraksız köylü ve 
topraksız çiftçi sorununun ivedilikle 
çözülmesi gerektiğini vurguladı ve 
toprak insan ilişkisinin kurulması 
gerektiğini söyledi.

Sosyal bir devletin sosyal yönünü 
tamamlayabilmesi için sosyal 
yapının, sosyal refahın, mutluluğun 
kurulması gerektiğini ifade ederek; 
toprağın, neoliberalizmin ve 
kapitalizmin kıskacından kurtulması 
gerektiğini vurguladı.

Hayat Tv Oda Başkanımızla 
12. Türkiye Harita Bilimsel 
Ve Teknik Kurultayında 
Görüştü

11-15 Mayıs 2009 tarihlerinde 
yapılan 12. Türkiye Harita Bilimsel 
Teknik Kurultayı’nda Hayat TV’de 
bizlerleydi. Kurultayımızın açılışına 
katılan Hayat TV, Oda Genel 
Başkanımızla kurultayın gündemi, 
içeriği ve sürece yansıyanlar üzerine 
bir röportaj yaptı. 
Ali Fahri ÖZTEN, HKMO olarak 
kuruluş yılımız olan 1954’ten bu 
yana çalışmalarımızı, bilim ve 
teknoloji çerçevesinde ülkenin 
kalkınması ve gelişmesi yönünde 
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sağlanması ve ilgili kontrol 
belgelerinin (temel, subasman, 
çatı, demir vb.) düzenlemesinin 
takip edilmesi, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan işçilik dosyasına 
ilişkin SSK prim borcu olmadığına 
dair ilişiksiz belgesinin alınması, 
Belediye/Valiliklerden Yapı Kullanım 
İzin (İskan) Belgesinin alınması ve 
Kadastro Müdürlüklerine başvuru 
yapılarak cins tahsisi değişikliğinin 
yaptırılması ve bu belgenin 
alınması, Vergi Dairesinden vergi 
ilişiği olmadığına dair alınan belge 
ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne 
başvuru yapılması, Tapu Sicil 
Müdürlüğünce Kat Mülkiyeti 
Kütüğüne gerekli tescil işlemlerinin 
yapılması ve her bir bağımsız 
bölüm için Kat Mülkiyeti Tapusunun 
verilmesi aşamalarından da 
bahsetti.

Sayın ÖZTEN, ülkemizde planlı 
yapılaşma ve kentleşmenin 
olmadığını, kaçak yapıların her 
geçen gün arttığını ve çirkin 
şehirleşmenin neredeyse kabul 

gördüğü bir sürecin yaşandığını 
ifade ederek mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki etik 
ve mesleki davranış kurallarına 
uymalarının gerekliliğini vurguladı.

Oda Başkanımız A. Fahri 
Özten Habertürk Ana Haber 
Bültenine Katıldı

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, Türkiye ile Yunanistan 
arasında gerginliğe yol açan 
Karaada‘ya Yunanistan güvenlik 
kuvvetlerinin konuşlandırılması 
konusu hakkında görüş bildirmek 
üzere 04 Ağustos 2009 tarihinde 
HaberTürk ana haber bültenine 
telefonla katıldı.  Sayın ÖZTEN 
canlı yayında;  Güney Ege‘de 
Türkiye‘ye yaklaşık iki deniz mili 
uzaklıkta olan Karaada‘nın İkinci 
Dünya Savaşı öncesi İtalya‘ya ait 
olduğunu ve savaşın sonunda 1947 
de düzenlenen Paris Anlaşması 
ile On İki Adaların Yunanistan‘a 
bırakılmasında On İki Adalar 
listesinde yer almadığını, bu 

nedenle "aidiyeti belli olmayan ada" 
statüsünde olduğunun altını çizdi. 

On iki adalar tarihçesine de 
kısaca değinen ÖZTEN bahsi 
geçen Karaada‘nın On İki Adalar 
içerisinde bulunmadığından 
Yunanistan‘ın hak iddia 
edemeyeceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Kıta Sahanlığı 
konusuna açıklık getiren sayın 
Özten, Türkiye‘ninkabul ettiği kıta 
sahanlığının 6 deniz mili olduğunu; 
ancak Yunanistan‘ın bu sınırı 12 
deniz miline çıkartmak istemesinden 
kaynaklı sıkıntıların doğduğunu ve 
bu durumun uluslar arası literatürde 
bir an önce çözülmesi gerektiğine 
değindi.

Orta Doğu ve Orta Asya‘daki 

enerji kaynaklarının Türkiye‘deki 

enerji koridoru üzerinden Avrupa‘ya 

açıldığını ve küreselleşme süreci 

adı altında programların hayata 

geçirilmeye çalışıldığını belirten 

ÖZTEN; Türkiye‘nin jeo-politik 

konumu ve bölgedeki önemine 

değindi ve Türkiye‘nin kıta sahanlığı 

içinde bulunan Karaada‘nın 

yerleşime yasak olduğunu 

vurgulayarak Yunanistan‘ın 

hiçbir şekilde Ada‘da asker 

bulunduramayacağını ifade etti. 
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TMMOB GÜNCESİ

Teoman ÖZTÜRK Anıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği'nin 1973-1980 yılları 
arasında başkanlığını yapan, müh-
endis-mimar hareketinin toplumcu 
bir çizgiye sahip olmasında önder 
ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda 
yer alan, TMMOB ile bütünleşen 
Teoman ÖZTÜRK ölümünün 15. 
yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle 

anıldı. 11 Temmuz 2009 anma 
etkinliğinde Teoman ÖZTÜRK 
anısına, Kapitalist Küreselleşmenin 
Küresel Krizi isimli panel yapıldı.

Avrupa Sosyal Forumu 
2010 İstanbul’da 
Toplanacak

6. Avrupa Sosyal Forumu 1. Tür-
kiye Hazırlık Toplantısı, 6 Haziran 

Cumartesi günü saat 10.00’da 
İstanbul Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası toplantı 
salonunda yapıldı. Aynı gün saat 
13:30’da Pangaltı metro çıkışında 
da kitlesel bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Açıklama TSF 
adına TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet SOĞANCI 
tarafından okundu.
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lemek için ara sokaklara yağdırdığı 
gaz bombalarına karşın "makul 
sayıda" 5.000 bin kişi DİSK Genel 
Merkezi‘nin önünden yürüyerek 
Taksim Meydanı‘na ulaştı. İzmir‘de 
Alsancak Gündoğdu Meydanı‘nda 
KESK, Türk-İş ve TMMOB İzmir 
İKK tarafından düzenlenen miting 
on binlerce emekçinin katılımıyla 
gerçekleşti.

TMMOB Türkiye'de 
Özelleştir(me) Gerçeği 
Sempozyumu III 5 
Aralık'ta Düzenlenecek

TMMOB Türkiye'de Özelleştir(me) 
Gerçeği Sempozyumu'nun 
üçüncüsü 5 Aralık 2009'da Çan-
kaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi'nde düzenlenecek.

İlki 2005, ikincisi 2007 
yılında düzenlenen Türkiye‘de 
Özelleştirme Gerçeği 

Sempozyumlarıyla, özelleştirme 
karşıtlarını bir araya getiren TM-
MOB, 40. Dönemde düzenlediği 
3‘üncü sempozyumla kapitalist 
küreselleşmenin küresel krizinin 
yaşandığı, bu yeni dönemde 
konuyu bir kez daha kamuoyu 
gündemine getirmeyi amaçlıyor.

"TMMOB Türkiye‘de Özelleştir(me) 
Gerçeği III Sempozyumu"nda, 
özelleştirmenin günümüzde geldiği 
nokta, "Ülkemizde ve Dünya‘da 
Yaşanan Özelleştirmelerin Genel 
Değerlendirmesi", "Ülkem-
izde Yaşanan Özelleştirmelerin 
Sonuçları ve Toplumsal 
Yansımaları",  "Özelleştirmelere 
Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal Dev-
let Anlayışı" ve "Yaşanan Küresel 
Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden 
Kamu Girişimciliği" başlıkları 
altında incelenecek.

On Binler 1 Mayıs’ı 
Kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm 
Türkiye’de alanlarda kutlandı. 
Krize, işsizliğe, ekonomik poli-
tikalara karşı protestoların öne 
çıktığı 1 Mayıs kutlamalarına 
TMMOB üyeleri de geniş katılım 
sağladı. Ankara‘daki 1 Mayıs 
kutlamalarında yol boyunca, "Her 
yer Taksim, her gün 1 Mayıs", 
"Gün gelecek devran dönecek, 
AKP halka hesap verecek", "Krizin 
bedelini emekçiler ödemeyecek" 
sloganları atıldı. İstanbul'da güven-
lik güçlerinin korteje katılımı engel-
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HAYDİ GELİN BİRLİKTE BAŞARALIM
Zaman zaman kimi meslektaşlarımızdan yakınmalar duymuşuzdur:  
mesleğimizin önemi bilinmiyor, bu bilinmezlik yüzünden 
meslektaşlarımız ve mesleğimiz haksızlığa uğruyor. Sosyal yaşamın 
ve diğer mühendislik dallarının hemen hepsi ile üretim açısından 
ilişkili olan ve Ülkemizin her köşesine en güç koşullarda hizmet 
götüren bizler ürettiklerimizin tam karşılığını alamıyoruz, yeterince 
tanınmıyoruz, bu haksızlık değil mi?
Hiç kuşkusuz bu yakınmalarda büyük bir haklılık payı vardır. Öyle 
ya , bayındırlık, ulaştırma,  kadastro, şehircilik, belediye hizmetleri, 
madencilik, sulama- kurutma, enerji hatları, denizcilik, taşınmazlara 
ilişkin her türlü teknik çalışmalar, kısacası sivil ve askerî hizmetlerin 
birçok bölümünde ölçme, planlama, projelendirme ve uygulama 
sürecine katılan ve daha birçok mekânsal bilgi derleme ve 
değerlemesine katkıda bulunan bir mesleğe ve onun uygulayıcılarına 
karşı yeterince ilgi gösterildiği, hakça davranıldığı, değerinin bilindiği 
söylenebilir mi?
Ama değerli meslektaşlarım söyler misiniz, bu olumsuzlukların 
azımsanmayacak bir bölümü bizim kendi davranışlarımızdan 
kaynaklanmıyor mu? Gerek üretimimizin doğru değerlendirilmesi, 
gerekse mesleğimizin tanınması yönünde bizler neler yapıyoruz? 
Tabii ki zaman zaman yayınlar yapıyor, kurultaylar, kongreler, büyüklü 
küçüklü toplantılar düzenliyor, haklarımızı savunuyor, daha çok ve 
daha doğru tanınabilmek ve üretimimizin nedenli değerli olduğunu 
anlatabilmek, değerlemesinin doğru yapılması için çaba harcıyoruz. 
Yöneticilerimiz ve bazı meslektaşlarımız fırsat buldukça medyada 
görüşlerini açıklayarak tanıtıma katkıda bulunuyorlar.
Ama bütün bunlara karşın bulunduğumuz konumdan ve elde 
ettiklerimizden hoşnut olduğumuzu söyleyemeyiz. Besbelli bu alanda 
daha fazla çalışıp daha etkin olmamız gerekiyor. Unutmamalıyız ki 
hiç kimse durduğu yerde bizi tanıma, haklarımızı ve ürettiklerimizin 
kıymetini teslim yolunda cömert davranmaz. Biz kendimizi, 
ürettiklerimizin değerini düzenli, güçlü bir biçimde ve bıkmadan 
usanmadan anlatmayı sürdürmezsek, diğer insanlar bizi tanımak ve 
önemimizi kavramak için neden çaba göstersinler? Emek vermeden 
hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini, hak, yetki ve önem kazanımı 
konusunda öncelikle sorumluluğun bize düştüğünü unutmamalıyız. 
İşte tam bu noktada, yukarıdaki yakınmaları aza indirgeyecek 
ve bizim daha doğru tanınmamıza büyük hem de kalıcı bir katkı 
sağlayacak bir girişimden söz etmek istiyorum: Mesleğimizin bir 
müzesinin kurulması girişimi. Öykünün aslı şu: Önceleri sohbet 
toplantılarında bir özlem olarak ortaya atılan bu konu, Odamız 
yönetiminin görevlendirmesi sonucunda iki değerli meslektaşımızın  
/     /          tarihinde birlikte düzenledikleri bir raporla somutlaşmış 
ve olabilirliği üzerine olan görüşler pekişmiştir. Prof. Dr. Sayın Erol 
Köktürk ve Doç. Dr. Sayın Rahmi Nurhan Çelik’in ürünü olan çok 
yararlı ve yol gösterici öneriler taşıyan bu rapor yanılmıyorsam 
konuya ilişkin ilk yazılı belgedir. 
Daha sonra yoğun çalışmalar sonucu Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Odamız Genel Merkezi arasında 2/ 04 /2008 
tarihinde bir protokol düzenlenmiştir. Bu protokolde Odamız ve 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce ortak bir harita ve kadastro müzesi 
kurulmasının amaçlandığı belirtilmiş, girişim doğrultusunda yapılacak 
ilk işlerden sözedilerek mekân seçimi de yapılmıştır. Bu yer İstanbul 
Sultanahmet’te bulunan Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü 

binasıdır ki yukarda sözünü ettiğim müze raporunda önerilen yer de 
aynı yerdir. Bulunduğu konum yönüyle Ayasofya Müzesi- Sultanahmet 
Camii ve bu yapı 300-400 m. uzaklık içinde bir üçgenin köşelerini 
oluşturmaktadırlar. 1870 li yıllarda yapılmış olan bu güzelim ve 
tarihi yapı Osmanlı döneminde Defter-i-Hakani Nezareti olarak 
taşınmazlara ilişkin görevlerin yürütüldüğü ve kayıtların tutulduğu bir 
yerdir.
Daha sonra müze kurulmasına ilişkin ön çalışmaları yapmak üzere 
Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğü’ nden  Bölge Md. Yardımcısı Sn. 
Tamer Saracık, Sn. Zeynep Akgül ve Sn. Uğur Cengiz ile Odamızdan 
Doç.Dr. Sn. Halil Erkaya, Sn.Cemil Candaş ve Sn. Fevziye Demirci 
den oluşan 6 kişilik bir kurul görevlendirilmiştir. Ayrıca Em. Tüm 
General Sn. Cevat Ülkekul , Sn. Ömer Demirağ, Prof.Dr. Sn. Ahmet 
Yaşayan ve benim de içinde bulunduğum bir danışmanlar gurubu 
oluşturulmuştur.
Bu ekibin biraraya getirilişinden buyana yapıl an her girişimde 
görülmüştür ki müzede sergilenebilecek eserler, mesleki alet, araç- 
gereç, belge ve dökümanlar  çeşitli kurumlara dağılmış olmakla 
birlikte bir hayli boldur. Sevindirici olan bir başka husus ziyaret edilip 
müze konusu anlatılan kamu kuruluşlarındaki her yetkili konuya çok 
sıcak yaklaşmış ve yardıma hazır olduklarını belirtmişlerdir.
Bilindiği gibi sürdürülebilir  bir müze kurulması ve de işletilmesi 
çok yönlü,uzun erimli, sabırlı,  inatlı ve azimli bir çalışma istiyor; 
bir başka deyişle bu iş adeta iğneyle kuyu kazmaya benziyor. Ama 
bitirildiğinde uygarlık yolunda elde edilecek kazanım doğrusu her 
şeye değer.
Tabii takdir edersiniz ki, böyle bir girişim birkaç kişi ile kotarılamaz. 
Bu aşamada bizim aklımıza gelen, ilgili her kamu kuruluşunda ve 
Odamızın Şubelerinde bu girişime omuz verecek müze kuruluşu 
gönüllüleri arayışına çıkmak olmuştur. Bu gönüllüler (görevliler 
de diyebilirsiniz) müzede yer alabilecek her türlü alet ,belge, araç 
gerecin bilgisini, bunlara nasıl ulaşılabileceğini Odamız Merkezi’ne, 
ya da yukarda adı geçen komisyon üye veya danışmanlarının  
elektronik posta adresine bildirmelidirler. Daha da ötesi müze 
kuruluşuna ilişkin her türlü düşünce, öneri ve isteklerini bizlerle 
paylaşmalıdırlar. 
Evet gelin, bu çok önemli girişime hep birlikte omuz verelim. 
Birlikte bir kültür, araştırma ve tanıtım merkezinin kuruluşunda 
görev üslenelim. Biliyorum, bu iş çok güç, uzun soluk istiyor; ama 
unutmayın ki başarılan bütün büyük işlerin önünde büyük hayaller 
yatıyor.
Sanıyorum, bu aşamada parasal destekten söz etmediğimi sizler de 
görüyorsunuz. Öncelikli işimiz alet, belge ve  bilgi toplayarak müze 
envanterini oluşturmak, müze kuruluşuna ilişkin yapıcı düşünce ve 
eylem biçimlerini ortaya çıkarmak ve kuruluş izni almak olmalıdır.
Doğrusu ya burada, bir uygarlık kurumu kurulmasının yolunu açmış 
bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanlığımıza, Tapu ve Kadastro 
İstanbul Bölge Müdürü Sayın Adnan Cevher'e  ve özellikle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Sayın Zeki Adlı’ya ve de Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuza teşekkürü bir borç biliyorum.

Haydi elverin, birlikte başaralım.

Arif DELİKANLI

BAKIŞ
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Mersin İl Temsilciliği 
Toplantısı Ve Geleneksel 
Yemek

01.05.2009 tarihinde Yönetim 
Kurulumuzca Mersin İl Temsilciliği 
Binamızda toplantı yapılmıştır. 
Mersinde faaliyet gösteren 
üyelerimizin, İl Temsilciliği Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Şube Yönetim 
Kurulumuzun katılım gösterdiği 
toplantıda gündem;

1- İl Temsilciliğimizin sorunları,
2- Mersin İli ve çevresinde yapılması 
düşünülen plan ve uygulamalar,
3- Yerel seçimler sonrası 
Belediyemize yapılacak ziyaretler,
4- LİHKAB yönetmeliği,
5- Genel görüşme,
Şeklinde oluşturulmuştur.

Gündem çerçevesinde konular 
meslektaşlarımız ile görüşülmüş, 
İl Temsilciliğimiz ve Şubemizce 
son zamanlarda meslek ve 
meslektaşlarımızı ilgilendiren 
konularda yapılması gerekenler, 
üyelerimize ve biz yöneticilere düşen 
görevler hakkında bilgi alışverişi 
yapılmıştır.

Toplantı sonunda yerel seçimler 
sonrası öncelikle yönetim değişikliği 
olan Belediyelerden başlamak 

ADANA

üzere plan, plan tadilatları, alt 
yapı faaliyetleri, imar uygulamaları 
vb. konularda Belediyelere katkı 
sağlayıcı bilgiler vermek, karşılıklı 
iş birliği içinde olmak için gerekli 
çalışmaların yapılma kararı 
alınmıştır.

Toplantı bittikten sonra her yıl 
geleneksel olarak düzenlenmekte 
olan Mersin İl Temsilciliği yemeği 
yapılmıştır. Geleneksel yemek ve 
çeşitli organizasyonlarda emeği 
geçen üyelerimize; Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyelerine, ayrıca 
İl Temsilci Yardımcısı Halil İbrahim 

YILMAZ’ a teşekkür ederiz.

Geleneksel yemek, İl Temsilcisi 
Süleyman GÜL, Temsilci yardımcısı 
Halil İbrahim YILMAZ ve Şube 
Başkanımızın konuşmalarından 
sonra başlamış ve gayet neşeli, 
eğlenceli bir ortam da sona 
ermiştir.

Çukurova Belediye 
Başkanlığı Ziyareti

14.05.2009 tarihinde Şube 
Yönetim Kurulumuzca Adana 
merkez ilçelerinden yeni 
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kurulan Çukurova Belediye 
Başkanlığı ziyaret edilmiştir. 
Çukurova Belediyemizde çalışan 
meslektaşlarımız ile birlikte 
Çukurova Belediye Başkanı Sayın 
Yıldıray ARIKAN makamında ziyaret 
edilmiş ve Sayın Başkan’a başarılar 
dileğimizle Harita Mühendisliği 
Uygulamaları hakkında bilgiler 
verilmiştir. Sayın Başkan, 
Belediyenin yeni kurulması sebebiyle 
gerek finanssal, gerekse kadrolar 
konusunda sıkıntı yaşadığını 
bu sıkıntıları öncelikle aşmak 
istediğini Şubemize bildirmiştir. 
İki dönem önce Sayın Başkanın 
Seyhan Belediye Başkanlığı 
döneminde Odamız ile olan 
yakın ilişkilerinin süreceği, bizzat 
Başkan tarafından dile getirilmiş 
olup Harita Mühendislik Hizmetleri 
konularında Şubemiz ile sürekli 
bilgi alış verişinde bulunacağının 
konuşulması Şube olarak bizleri çok 
mutlu etmiştir.

Yüreğir Belediye
Başkanlığı Ziyareti

HKMO Adana Şubemizce 
15.05.2009 tarihinde Yüreğir 
Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir. 
Belediye Başkanı Sayın Mahmut 
ÇELİKCAN, Odamızı gayet sıcak bir 
ortamda kabul etmiş, yeni dönemde 
bizlerden çok şeyler beklediğini 
tarafımıza iletmiştir.

HKMO Adana Şubesi olarak 
Yüreğir’ de yapılan ve devam eden 
‘‘Kentsel Dönüşüm Uygulamaları’’ 
hakkında Oda görüşümüz 
Sayın Başkan ve bürokratlarıyla 
paylaşılmıştır. Şube olarak 
‘‘Kentsel Dönüşüm Projelerine’’ 
olan bakışımız ısrarla vurgulanmış 
Kentsel Dönüşüm adı altında 

yıllardır belli bir yerde yaşayan, 
o bölgede kültür oluşturmuş 
insanların yerinden yurdundan 
uzaklaştırılmalarına şiddetle karşı 
çıkacağımız belirtilerek yapılan 
çalışmalara Oda olarak destek 
vereceğimiz Belediye Yetkilerine 
iletilmiştir. 

Sayın Başkan Mahmut ÇELİKCAN 
da Odamıza ziyarette bulunacağını 
bu ve benzeri konularda 
Odamızdan yardım isteyeceğini 
bizlere bildirmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü 
Bünyesindeki Harita 
Mühendisleri Ve Çalışma 
Alanları

Harita ve kadastro mühendislerinin 
çalışma alanlarından bir tanesi de 
kamu kurumlarıdır. Bu kapsamda 
hemen akla Kadastro Müdürlükleri, 
İller Bankası, D.S.İ,  Özel İdare, 
Karayolları, Bayındırlık gibi 
kurumlar akla gelir. Bunun yanında 
pek düşünülmeyen yada unutulmuş 
olan Orman Genel Müdürlüğü ve 
buna bağlı taşra birimleri vardır. 
Başlangıçta bu kurumda harita 
ve kadastro mühendislerinin 
mesleklerini nasıl icra edeceği ve ne 
tür işler yapacağı merak uyandırır. 

İlk bakışta, mesleğin uygulanması, 
gelişimi ve mesleki tatmin 
konularında cazip gözükmeyebilir.

Söz konusu kurumun harita 
ve kadastro mühendisleri ile 
tanışmaları ve ihtiyaç duymaları 
diğer bahsedilen kurumlar gibi 
eskiye dayanmamaktadır. İlk 
olarak 1992 yılında Orman 
Genel Müdürlüğü ve buna bağlı 
tüm taşra teşkilatları olmak üzere 
bir kişi ile başlanmış, 1999 ve 
daha sonrasında hızlı bir gelişim 
göstererek harita ve kadastro 
mühendisi sayısı 60 kişiyi geçmiştir. 
Aynı paralelde 250’yi aşkın harita 
teknisyeni ve teknikeri de bu 
kurumda istihdam edilmiştir. 
Bilindiği üzere ülkemizde orman 
kadastrosunu, Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki orman 
kadastro komisyonları yapmaktadır. 
Son dönemlerde kadastro 
kanununda yapılan değişikliklerle 
orman kadastrosu, kadastro ekibine 
Orman Genel Müdürlüğü’nün 
taşra teşkilatınca görevlendirilecek 
orman yüksek mühendisi veya 
orman mühendisi iştiraki zorunlu 
hale getirilerek çalışmalar 
yürütülmüştür. Ülkemizde orman 
kadastro çalışmaları tamama yakın 
oranda bitirilmiş olması sebebiyle, 
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orman kadastro komisyonları daha 
çok 6831 Sayılı Orman Kanunun 
2/B maddesi uyarınca orman 
sınırlarına çıkartılacak yerlerin tespiti 
konusunda çalışmaktadır. 2/B 
çalışmalarının sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi için de tespiti yapılıp 
ilan edilen orman alanlarının 
tapuya tescilinin yapılması 
gerekmektedir.

Türkiye yüzölçümünün % 26’sını 
(201 992.96 km2) oluşturan 
ormanların sınırlandırılarak tapuya 
tescil edilmesinin, yani orman 
kadastrosunun, 1937 tarihli 3116 
sayılı yasa ile 5 yıl içerisinde 
tamamlanması öngörülmüştür. 
Fakat bu hedefe ulaşılamadığı 
açıkça görünmektedir. 66 yılda 
(1937-2003) ormanların 4/5’i 
sınırlandırılmış, ancak sınırlandırılan 
ormanların 1/4’ü tapu kütüğüne 
tescil edilebilmiştir.

Başka bir deyişle ülkemizde 

orman kadastrosu tamamlanan 
162.684,3 km2’lik alanda 
3/4’üne ait yaklaşık 120 bin 
kilometrekarelik orman alanı 
tapuya tescil edilememektedir. 
Bunun nedeni orman 
kadastrosunun BÖHHBÜY ve 
kadastro tekniklerine uygun 
şekilde yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Burada 
sorun, ilan edilerek kesinleşen 
orman kadastro dosyalarına tescil 
kabiliyeti kazandırmaktır. 

Tam da bu noktada harita ve 
kadastro mühendisleri devreye 
girerek mesleki görevlerini 
yerine getirecek aktif rollerine 
başlamaktadır. Orman kadastrosu 
ve 2/B çalışmaları son zamanlarda 
gündeme gelerek, kamuoyunu 
sürekli meşgul eden bir konum 
oluşturmuştur. Burada harita 
ve kadastro mühendisleri gerek 
eski yapılmış çalışmaların tescile 
uygun hale getirilmesi gerekse 

yeni yapılacak çalışmalarda tescil 
standartlarının sağlanması konusunda 
üzerine düşen sorumlulukları tam 
anlamıyla yerine getirmekten 
kaçınmamaktadır. Bu doğrultuda 
her türlü kadastro çalışmalarında 
belirleyici rol alması gerektiğini 
orman teşkilatına da ispatlamıştır.  Bu 
kapsamda yapılan orman kadastro 
ve 2/B çalışmaları tapu kütüğüne 
tescille sonuçlanmıştır. Özelikle 
2005 yılından sonra Orman Genel 
Müdürlüğü meslektaşlarımıza bakış 
açısını değişerek, kurum içerisindeki 
gerekliliğinin farkına varmış ve 
benimsemiştir. Gelinen aşamada 
orman teşkilatı da harita ve kadastro 
mühendislerinin kendini ifade ettiği 
ve rahat çalışma ortamı buldukları 
kamu kurumlarından bir tanesi haline 
gelmiştir. Bu durum, kurumdaki 
meslektaşlarımızı onurlandırmasının 
ötesinde ekstra sorumlulukları da 
yüklemiştir. 

Harita ve kadastro mühendisleri 
olarak kamu kurumlarından bir 
tanesinde daha bulunmak ve kabul 
görmek mesleğimizin tanınması, 
ilerlemesi, temsili, kuruma ve devlete 
hizmet açısından önemli bir gelişme 
olarak değerlendirmek gerekir. Şu 
anda orman teşkilatında bulunan ve 
yeni gelecek olan meslektaşlarımızın 
bu bilinç içerisinde, mesleki etik 
doğrultusunda görevlerini yerine 
getirmesi ve mesleğimizi daha ileriye 
götürmesi dileğiyle…

Kat Mülkiyeti Yasası Hakkında 
Basın Açıklaması

Bilindiği üzere, 28 Kasım 2007 
tarihinde Yürürlüğe giren 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Yasasında Değişiklik 
yapılması Hakkında Kanun’un 
7. ve 23. maddelerinde yapılan 
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bazı değişiklikler kamuoyunda 
çoğunlukla anlaşılamamıştır. 
Adana da faaliyet gösteren yazılı ve 
görsel basın ve vatandaşları konu 
hakkında Odamıza oldukça yoğun 
sorular sormuşlardır. HKMO Adana 
Şubemizce Genel Merkezimiz 
ile irtibata geçerek kamuoyunun 
aydınlatılması için 27 Mayıs 2009 
tarihinde bir basın açıklaması 
yapılmıştır.

Dijital Haritalarda Yer 
Alan Hatalar İle İlgili Basın 
Bildirisi

28.05.2009 tarihinde, Adana da 
üretilen dijital haritalar üzerindeki 
bazı yanlışların düzeltilmesi 
konusunda oluşturulan şubemiz 
görüşleri basınla paylaşılmıştır.

HKMO Adana Şubemizde 
Temsilcilik Toplantısı Yapıldı

HKMO Adana Şubemizde 27 
Haziran 2009 tarihinde Şube 
Temsilcilik toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Genel Merkezimizden 
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN ve HKMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa ERDOĞAN, Adana 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN ve 
Şube Yönetim Kurulu ile Gaziantep 
İl Temsilcisi Eray YILDIZ, Temsilci 
Yardımcısı M.Osman TEZEL, Adana 
Merkez İlçe Temsilcisi Adnan 

ÇETİN, Osmaniye/Kadirli İlçe 
Temsilcisi Remzi DEMİRCİ, Mersin/
Mut İlçe Temsilcisi Kasım PINAR, 
Adana/Yüreğir İlçe Mesleki Denetim 
Görevlisi Güven AKSAY, Osmaniye 
İlçe Temsilcisi Mustafa ŞEN, Niğde 
İl Temsilcisi Fatih DOĞAN ve 
Niğde İl Temsilci Yardımcısı Mehmet 
KİPER, Mersin İl Temsilcisi Süleyman 
GÜL, Mersin İl Temsilci Yardımcısı 
Ahmet UZUN, Adana/Seyhan İlçe 
Temsilcisi M. İlker AVAROĞLU 
katıldılar.

Toplantının gündemi, Oda ve 
Şube çalışmalarının aktarılması, il/
ilçe temsilci etkinlikleri, yaşanan 
sorunlar ve son dönem gündeme 
gelen yasa değişiklikleri, tasarıları 
ve LİHKAB konuları şeklinde 
oluşturuldu.

Toplantının açılışını Şube Başkanı 
Hasan ZENGİN yaptı. Sayın 
ZENGİN konuşmasında Şube 
temsilcilik toplantısının önemine 
değindi ve Şube çalışmalarını 
özetle aktardı. Şube etkinlik 
alanı içerisinde gündeme gelen 
meslektaş ve mesleki sorunlar ile 
Oda‘nın kurumsal işleyişi içerisinde 
sorunların çözümüne yönelik 
çalışmaları verdi. 

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
konuşmasında; Kat Mülkiyeti 
Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sınırı 
Boyunca Yapılacak Mayın 
Temizleme Faaliyetleri ile İhale 
İşlemleri Hakkında Kanun, 
Kamu İhale Kanununda yapılan 
değişikler, 2B alanları, LİHKAB, 
TOKİ, Özelleştirmeler, İmar 
Kanunu Değişiklik Tasarısı, Tapu 
Planları Tüzüğü, Kadastro Yenileme 

Kat Mülkiyeti Yasasındaki son 
değişikliğe göre; kat irtifakından 
kat mülkiyetine geçişin, Belediyeler 
ve Valilikler tarafından düzenlenen 
Yapı Kullanım İzni Belgesi‘nin 
Tapu Müdürlüklerine 60 gün süre 
içerisinde gönderilmesi ve Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğünce resen 
yapılacağını, yapılan değişikliklerle 
kat irtifakından kat mülkiyetine 
geçmeyenlere getirilen bin TL idari 
para cezasının da yeni düzenleme 
ile kaldırıldığını söyledi. Ayrıca 
son düzenlemede, önemli bir 
gelişme olarak cins değişikliği 
işlemlerinin bundan böyle 
TKGM‘nce yapılmayacağını Yapı 
Kullanım İzni Belgesi sürecinde; 
Yapı Ruhsatı ve ekleri ile ilgili 
projelerin uygulanmasında Proje 
Müellifliğinin ve Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun öne çıktığı ve 
zorunluluk içerdiğini, TUS‘ların 
serbest bürolarımızca yerine 
getirilmesinde düzenlenen proje 
ve dosyanın çok daha önem 
kazandığı belirtti. Yapı Kullanım 
İzni Belgesi alınması konusunda 

Çalışmaları, Toplulaştırma Tüzüğü, 
BÖHHBÜY, CBS Kongresi ile 
Odamızın son bir yıl içerisinde 
yürüttüğü Mesleki faaliyetler, 
meslekte yaşanan sorunlar ve 
odamız çalışmaları hakkında 
bilgilendirmeler yaptı.
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Teknik Uygulama Sorumluluğunun 
(TUS) her belediyede zorunlu olarak 
uygulanması gerektiğini vurguladı.

Oda Başkanımız Sayın ÖZTEN 
konuşmasında, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Devleti Arasındaki 
Kara Sınırı Boyunca Yapılacak 
Mayın Temizleme Faaliyetleri ile 
İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
ile temizlenecek olan arazilerin 
temizlendikten sonra nasıl 
kullanılması gerektiği, mayınlardan 
temizlenen sınır bölgesinin yabancı 
ve yabancı destekli şirketlere 
verilmesinin sınır güvenliğinde ne 
gibi sorunlara neden olacağından, 
bu arazilerin tarım yönünden önemi 
ve topraksız köylü ve çiftçilerin 
topraklandırılmasının neden 
gerektiği ve toprak insan ilişkisinin 
kurulmasında mesleğimize ve 
Odamıza düşen mesleki, toplumsal 
ve kamusal gereklilikten bahsetti.

Kamu İhale Yasasının gündeme 
geldiği ilk günden bu yana 
mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde; 
mühendis ve mimarların müelliflik 
haklarının güvenceye alınması, 
yetki ve sorumluluklarının sermaye 
karşısında korunması ve ihalelerde 
kamu ve toplum yararı ilkesinin 
asla göz ardı edilmemesi yönündeki 
Odamız görüşlerini dile getiren 
Sayın ÖZTEN, 7 yılda 17 kez 
değişen Kamu İhale Yasasında 
yine mühendislik hizmetlerine 
yönelik değişiklik çalışmalarının 
(Harita-Kadastro dahil) gündeme 
geldiğini belirtti. Sayın ÖZTEN 
özellikle yasada yapılan son 
değişiklikle Danışmanlık Hizmet 
kapsamına alınan Harita ve 
Kadastro Mühendislik Hizmetlerinde 

tekelleşmenin mutlaka 
engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Sayın ÖZTEN, Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları (LİHKAB) hakkında 
yasa, yönetmelik, yönerge, 
LİHKAB Komisyonu, sınav vb. 
konular hakkında bilgilendirme 
yaptı. Toplantıda soru-yanıt 
bölümüyle konu hakkında geniş 
bir değerlendirme süreci yaratıldı. 
Sayın ÖZTEN, konu hakkında 
Şubelerde düzenlenen toplantı 
ve "Forum"lar sonucu oluşturulan 
görüş ve önerilerin bir araya 
getirilerek ve uyumlaştırılarak 
Odanın görüşlerini oluşturduklarını, 
hazırlanan söz konusu Raporu 
TKGM‘ne verdiklerini ve konunun 

takipçisi olduklarını belirtti.

Sayın ÖZTEN, Oda olarak özellikle 
mesleğimizle ilgili olan her türlü 
yasal düzenlemenin toplumun 
ve mesleğimizin yararına olması 
yönünde yoğun çaba sarf ettiklerini, 
bütün yasal düzenlemeler öncesinde 
oluşturulan Oda görüşlerini 
ilgili makamlara sunduklarını 
belirtti. Ayrıca, Siyasal İktidarca 
gündeme getirilen yasa tasarılarının 
hazırlanması sürecinde, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile meslek 
odaları ve sivil inisiyatiflerin katılımıyla 
bilimin ışığında ve ortak akılla 
oluşturulan görüş, öneri ve raporların 
dikkate alınmasının önemi ve 
gerekliliğine değinildi.
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ANKARA

29 Mart 2009 Yerel 
Seçimlerinde 
Aday Olup Seçilen Üyelerimiz

•  2430 sicil numaralı üyemiz
 İbrahim UYAR / Ankara
 Büyükşehir Belediyesi Meclis   
 Üyesi

Netcadkampüs Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin bilimsel gelişmeleri 
yakından takip etmelerini ve 
kendilerini sürekli yenilemelerini 
önemsiyoruz.  Bu bağlamda 
bilimsel gelişmeleri, sempozyum, 
konferans, panel, forum ve eğitim 
programları ile takip etmeye 
çalışıyoruz. Yayımlanan anket 
çalışmasında da üyelerimiz, eğitim 
faaliyetlerine daha fazla önem 
vermemiz gerektiğini belirtmişlerdir. 
Bu doğrultuda, siz değerli 

üyelerimizin de yoğun bir şekilde 
talep ettiği Coğrafi Bilgi Sistemleri 
konusundaki; 
• Temel kavramlar, veri yapıları, 

veri üretim teknikleri, uzaktan 
algılama, veri tabanı, harita 
projeksiyon bilgisi konularında 
kuramsal bilgiler ile

• Netcad 5.0 GIS programının 
kullanımı, uygulamalarla GIS 
projesi oluşturma, GIS yüzey 
analizleri ve oluşturulan projeyi 
yönetme

Süreçlerini, baştan sona içeren 
“NETCADKAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ EĞİTİMİ” 6-10 Nisan 
2009 tarihlerinde, TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)’de, gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimci olarak katkı sağlayan 
Netcad Eğitim Hizmetleri Müdürü 
Tunç Emre TOPTAŞ’a katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.
Katılım belgeleri daha sonra 
verilecektir.

Kolones Bilişim Mühendislik 
Hizmetleri ve Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi 
Jeodezi Ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü 
İşbirliğinde “Harita İş 
Günleri 2009” 14–15 Nisan 
2009 Tarihlerinde ZKÜ 
Konferans Salonu’nda 
Gerçekleştirildi.
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2006 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesinde ilki düzenlenen 
Harita İş Günleri‘nin ikincisi 
14–15 Nisan 2009‘da Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi‘nde 
gerçekleştirildi.

Harita İş Günleri, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin bilim ve teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak Harita 
ve Kadastro Mühendisliğinin 
kurum ve kuruluşlardaki yeri, işlevi, 
sorumluluğu, önemi, gelişme 
durumu, özel sektörde yaşanılan 
süreç ve tüm bu gelişmeler 
içerisinde “Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası‘nın özgörevi 
ve öngörüsü” gibi konularda bilgi 
edinmelerine, mesleki ve sosyal 
konuları tartışmalarına, yarınlara 
dair gelişmelerde kendilerini 
bekleyen yol haritasını görmelerini 
sağlamaktadır.

Harita İş Günleri 2009 etkinliğinin 
açılışında, Kolones Bilişim 
Mühendislik Hizmetleri adına 
Sencer GİRGİN, ZKÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şenol KUŞÇU,   

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ve Ankara Şubesi adına Şube 
Başkanı Doç. Dr. Halil AKDENİZ, 
ZKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ, ZKÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural 
EVREN birer konuşma yaptılar.
HKMO Ankara Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Halil AKDENİZ 
konuşmasında, düzenlenen 

etkinliğin önemine, Türk Mühendis 
ve Mimarlar Birliği’nin yapısına ve 
çalışma ilkelerine, Odamızın ve 
Şubemizin yapısına, üye dağılımına, 
mesleğimizin çalışma alanlarına 
ve bu alanlarla ilgili bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
yapılan çalışmalar ile düzenlenen 
kongre, sempozyum, konferans, 
panel, forum, kurs ve öğrencilere 
yönelik yapılan diğer etkinliklere 
değindi.

Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından, özel sektör temsilcileri, 
son teknolojik gelişmeleri ve 
haritacılığın geleceğine ilişkin 
görüşlerini öğrencilerle paylaştılar 
ve öğrencilerin sorularını 
yanıtladılar.

İki gün süren etkinlik 15 Nisan 
2009‘da başarıyla tamamlandı. 
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür eder,  
öğrencilerimize eğitim hayatlarında 
ve gelecek iş yaşamlarında 
başarılar dileriz.
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kurs, panel, sempozyum, forum vb. 
eğitim etkinlikleri düzenlemekteyiz. 

Hızla gelişen bilgi çağında 
konumsal verilerle, konumsal 
olmayan verilerin ilişkilendirilmesi 
ve bunlar üzerinde çeşitli 
analizlerin yapılarak hizmete 
sunulması, giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Gelişen 
olayların da gösterdiği gibi bu 
konu büyük önem arz etmektedir. 
Bu hizmetlerin sunulmasına olanak 
sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
yazılımlarından biri olan MAPINFO 
9.5 Eğitimi, 20–22 / 24–25 Nisan 
2009 tarihlerinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)‘de düzenlenmiştir.

Eğitimci olarak katkı sağlayan 
Başar Bilgisayar eğitim biriminden 
Yılmaz SAVAŞ’a HKMO Ankara 
Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.
Eğitime katılan üyelerimizin katılım 
belgeleri daha sonra verilecektir.

1 Mayısta Alanlardaydık

1800’lü yılların sonundan itibaren 
bütün dünyada kutlanan 1Mayıs 
İşçi Bayramını bu yılda bütün 
dünyada olduğu gibi on binlerce 
emekçinin katılımı ile Ankara’da 
kutladık.

Sendikalar, Demokratik Kitle 
Örgütleri, Meslek Odaları, 
Siyasi Partilerden otuz bini aşkın 
emekçinin katılımı ile 1 Mayış 

Hüzzam Adlı Tiyatro 
Oyununa Gidildi

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 
Akün sahnesinde tiyatroseverlere 
sunulan Güner SÜMER tarafından 
yazılıp Olcay POYRAZ tarafından 
yönetilen, hızlı toplumsal 
değişimlerle sınıf değişikliklerine 
uğramış ve yeni koşullara ayak 
uyduramamış paşa torunu, soylu 
bir İstanbullu kadının zamana 
yenik düşüşünün hüzün ve ironi 
dolu öyküsünü anlatan Hüzzam 
adlı tiyatro oyununa 18 Nisan 
Cumartesi günü üyelerimizle birlikte 
gidildi.

Mapinfo 9.5 Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
sektörümüzdeki gelişmeleri 
yakından takip ederek, gelişmeleri 
üyelerimize, daha hızlı ve verimli 
bir şekilde aktarmak amacıyla, 
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İşçi Bayramı Sıhhiye meydanında 
coşkulu bir şekilde kutlandı. Tren 
Garı önünde toplanan emekçilerle, 
“İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, 
Sömürüye, Krize ve Hak Gasplarına 
Karşı Birlik, Mücadele, Dayanışma” 
pankartı ardında sloganlar atarak 
Sıhhiye Meydanına yürüdük.
Hiçbir sorunun çözümünün, ülke 
ve dünya sorunlarının çözümünden 

ayrı tutulamayacağının bilincinde 
olarak, insanca yaşam, eşit, özgür, 
sömürüsüz, savaşsız, demokratik, 
çağdaş ve aydınlık bir yaşamı 
var etme mücadelesinde, bütün 
emekçilerle birlikte;
Yaşanan krizi halkın değil, 
sermayenin ödemesi gerektiğini 
belirtmek, işsizliğe, yoksulluğa, 
baskılara, sosyal yıkıma, ırkçılığa ve 
şovenizme, Yoksulluk, adaletsizlik 
ve sömürüye, neoliberalizme ve 
ırkçılığa, İşsizlik, özelleştirme ve 

doymak bilmeyen sermaye ve 
temsilcisi AKP hükümeti olduğunu 
belirterek, krizin faturasının da 
sorumlularına yani patronlara 
kesilmesi gerektiğini vurguladı. 
Daha sonra Türk-İş adına Yol-İş 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Fahri YILDIRIM, KESK MYK üyesi 
Adnan GÖLPUNAR, TMMOB 
Ankara İKK adına İKK Sekreteri 
Ramazan PEKTAŞ birer konuşma 
yaptılar.

Grup Günyüzü‘nün konserinin 
ardından miting, hep bir ağızdan 
söylenen 1 Mayıs Marşı ve çekilen 
halaylarla sona erdi.

ArcGIS 9.3 Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin bilimsel gelişmeleri 
yakından takip ederek, kendilerini 
yenilemeleri ve teknolojik 

taşeronlaştırmaya karşı çıkmak için 
alanlarda diğer emekçilerle birlikte 
yerlerimizi aldık.
Kutlamada, Ankara 1 Mayıs Tertip 
Komitesi adına KESK Ankara 
Şubeler Dönem Sözcüsü Satı 
BURUNCU ÇALI, hazırlanan ortak 
metni okudu. Kapitalizmin krizine 
dikkat çekip, krizin sorumlusunun 

Konuşmalarda, 12 Eylül 
Anayasası ve sendikal yasaklarının 
kaldırılması ve kıdem tazminatına 
dokunulmaması istendi. 
Özelleştirme, taşeronlaştırma, 
güvencesiz çalıştırma, işsizlik, krizin 
faturasının emekçilere yıkılmak 
istenmesi protesto edilerek, 
hükümet uyarıldı.
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gelişmeleri iş yaşamlarında 
kullanmaları amacıyla kurslar 
düzenlemekteyiz. 

Siz değerli üyelerimizle yaptığımız 
görüşmeler ve anket çalışmaları 
doğrultusunda Coğrafi Bilgi 
Sistemleri konusunda;

• CBS teknolojisini ve temel 
kavramları,

• Temel harita bilgileri,
• Veri görüntüleme ve semboloji 

fonksiyonları,
•  Sorgulama ve raporlama 

araçları,
•  Geodatabase fonksiyonları,
•  Model bileşenleri 

tanımlayabilme,

Konularını içeren “ArcGIS 9.3 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi” 4 - 
9 Mayıs tarihlerinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)‘de, gerçekleştirilmiştir.
Eğitimci olarak katkı sağlayan İşlem 
Şirketler Grubu eğitim biriminden 
Hülya GÖKPINAR ‘a HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Eğitime katılan üyelerimizin katılım 
belgeleri daha sonra verilecektir.

Bolu’da Üyelerimizle 
Toplantı Düzenlendi

Bolu’da 13 Mayıs 2009 tarihinde 
Bolu İl Temsilciliğimiz tarafından 
düzenlenen yemekli bir toplantı 
yapılmıştır.

Bolu‘da 13 Mayıs 2009 
tarihinde, mesleki çalışmaların, 
mesleğimizdeki teknolojik ve 
bilimsel gelişmelerin, yaşanan 
sorunların, Odamız ve Şubemiz 

çalışmalarının değerlendirildiği 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya; 
HKMO Ankara Şubesi İkinci 
Başkanı Atakan SERT ve Şube 
Yazmanı Burak KUKUL, Bolu İl 
Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR ve 
İl Temsilci Yardımcımız Kazım 
KONAK‘ın yanı sıra Bolu‘da görev 
yapmakta olan meslektaşlarımız 
katılmıştır.

HKMO Ankara Şube İkinci 
Başkanımız Atakan SERT ve 
Yazmanımız Burak KUKUL, Şubemiz 
çalışmaları, şubemiz tarafından 
düzenlenen ve düzenlenecek 
olan etkinlikler, hakkında genel 
bilgilendirmede bulundular.
Yapılan toplantıda 
meslektaşlarımızla;

•  Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri Ve Büroları 
(LİHKAB) gelinen son durum,

•  CORS-TR projesinde gelinen son 
durum,

•  2B arazileri,
•  Belediye yönetimlerinde Harita 

ve Kadastro Mühendislerinin 
önemi,

•  İl Özel İdarelerinde yeterli 
sayıda Harita ve Kadastro 
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Mühendislerinin olmaması 
nedeniyle yaşanan sorunlar,

•  Karşılaşılan sorunlar,

hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Eğlenceli bir havada devam eden 
toplantının sonunda Eylül-Ekim 
aylarında Bolu‘da Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve bunun bir uygulaması 
olan Kent Bilgi Sistemi konularında 
bir etkinlik düzenlenmesinin yararlı 
olacağı ve etkinlik için çalışmalara 
başlanmasının önem arz ettiği 
belirtildi.

Toplantının düzenlenmesinde 
başta Bolu İl Temsilcimiz Sabri 
GÜNGÖR olmak üzere emeği 
geçenlere ve katılım sağlayan 
meslektaşlarımıza teşekkür eder, 
başarılı çalışmalarının devam 
etmesini dileriz.

Uzaktan Algılama Eğitimi 
Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
gelişen teknolojiyi yakından 
takip etmekte ve gelişmeleri 
çeşitli platformlarda siz değerli 
üyelerimize aktarmaktayız. 
Hemen her disiplinde kullanılan 
Uzaktan Algılama; tıptan tarıma, 
ormancılıktan balıkçılığa, kent 
planlamasından kırsal alanların 

planlanmasına kadar birçok alanda 
uygulanmaktadır. Bu doğrultuda;

•  Haritalarda Projeksiyon (İzdüşüm 
Kavramı),

•  Koordinat Sistemleri,
•  CBS‘de Veri Toplama Yöntemleri,
•  Uzaktan Algılamanın Temelleri,
•  Havadan ve Uzaydan 

Görüntüleme, 
•  Görüntü İşlemenin Temelleri,

konularını içeren “Uzaktan 
Algılama Eğitimi”, 23 Mayıs 
tarihlerinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek içi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nde (MİSEM), 
gerçekleştirilmiştir.

Eğitimci olarak katkı Sayın Doç. 
Dr. Mustafa TÜRKER ile Sayın 
Dr. Mustafa ÖNDER ve HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Eğitime katılan üyelerimizin katılım 
belgeleri 6 Haziran 2009 tarihinde 
düzenlenecek olan etkinlik sonunda 
verilmiştir.

Her Yönüyle Harita ve 
Kadastro Mühendisliği ile 
Ankara Şubemiz Forumu 
Düzenlendi

Her Yönüyle Harita ve Kadastro 
Mühendisliği ile Ankara Şubemiz 
Forumu, 6 Haziran 2009 tarihinde 
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Sürmeli Hotel’de Oda ve Şube 
yöneticilerin, akademisyenlerin, 
değerli meslektaşlarımızın ve 
firma temsilcilerinim katılımı ile 
gerçekleştirildi.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara 
Şubemizce, şubemiz çalışmalarının, 
mesleki çalışmaların ve 
sorunların, güncel gelişmelerin, 
mesleki ve toplumsal ihtiyaçların 
değerlendirilmesi ve yeni 
açılımların yapılması amacıyla 
“Her Yönüyle Harita ve Kadastro 
Mühendisliği ile Ankara Şubemiz 
Forumu” düzenlenmiştir. Foruma, 
meslektaşlarımız, akademisyenler, 
firma temsilcileri, HKMO Genel 
Merkez asil ve yedek üyeleri HKMO 
Ankara Şube yönetimi katılmıştır.
Forum açılışında,  5 Haziran 
2005’de aramızdan ayrılan 
Nihat ERDEM anıldı. Nihat ERDEM; 
yaptığı çalışmaları ile topluma ve 
mesleğimize örnek olan, odamız 
yöneticiliği, sendika kuruculuğu 
ve yöneticili yapmış olan değerli 

bir meslektaşımızdır. Anmanın 
ardından Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Halil AKDENİZ ve Oda Genel 
Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN birer 
konuşma yaptılar.

Sayın AKDENİZ konuşmasında, 
Şube tarafından yürütülen 
faaliyetler hakkında kısa 
bilgilendirmede bulunduktan sonra, 
ülke gündemini bir süredir meşgul 
eden mayınlı araziler konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. Bu 
ülkenin topraklarının başkalarına 
peşkeş çekilemeyeceğini, o 
arazilerin yöre halkının kullanımına 
uygun hale getirilerek topraksız 
veya yeterli toprağı olmayan halka 
dağıtılması gerektiğini vurguladı.
Sayın AKDENİZ konuşmasının 
devamında, yaşanan ekonomik 
kriz üzerinde durarak, bu krizin 
halkın krizi değil, sermaye ve iktidar 
gruplarının krizi olduğunu belirti. Bu 
sermaye grupları tarafından krizin 
halka fatura edilmeye çalışıldığı ve 
büyük ölçüde bunun başarıldığını 
belirti. Ayrıca, Şubemizce mesleki 
gelişmelerin yakından takip 
edildiğini, bu gelişmelere bağlı 
olarak eğitim ağırlıklı pek çok 
etkinlik düzenlendiğini ve bunların 
meslektaşlarımızla ve toplumla 
paylaşıldığını bildirdi.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasında, Odamız 
tarafından yürütülen faaliyetler, 
gerçekleştirilen 12. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Genç 
Haritacılar Günleri 2009, Öğrenci 
Kurultayı süreçleri ve sonuçları 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Ayrıca ülke ve dünya gündemine 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunarak, özellikle, mayınlı 
araziler konusunun halkçı 
yaklaşımla değerlendirildiği 
takdirde ülkemiz ve yöre halkı için 

büyük bir fırsat olduğunu, yıllardır 
uygulanamayan toprak reformunun 
bu süreçte uygulanmaya 
başlanması gerektiğini belirtti.

Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından, Ankara Şube Yazmanımız 
Burak KUKUL;
1. Şubemiz Hakkında Genel 

Bilgiler,
2. Şubemiz tarafından düzenlenen, 

destek verilen ve katılım 
sağlanan; Sempozyum, Panel, 
Çalıştay, Forum, Toplantı, Basın 
Açıklaması vb. Etkinlikler,

3. Eğitim Faaliyetleri,
4. Örgütsel İlişkileri, 

a)HKMO Genel Merkezi ve 
Diğer Şubeleriyle İlişkiler,
b)Temsilciliklerimizle ilişkiler,
c)TMMOB, İKK, Diğer Odalarla 
ve Emek ve Meslek Örgütleriyle 
İlişkiler,
d)Diğer Çalışmaları ve Örgütsel 
İlişkileri,

 e)Diğer Kurum/Kuruluşlarla   
 İlişkiler,
5. Sosyal ve Kültürel Çalışmaları,
6. Yayınlar,
7. Planlanan Faaliyetler

hakkında katılımcılara bir sunum 
yaptı.
Forumun ikinci bölümünde, 
katılımcıların görüş ve önerilerine 
yer verildi.

Katılımcılar tarafından;

1. Şubemiz tarafından düzenlenen 
kursların başarılı ve faydalı 
olduğu, 

2. Yerel yönetimlerle daha sıkı 
ilişkiler kurulması gerektiği ve 
ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin 
yararlı olacağı, 

3. Gayrimenkul değerlemesi 
konusunda kursların 
düzenlenmesi gerektiği, 
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4. Gayrimenkul değerlemesinin 
günümüzde olması gerektiği gibi 
yapılmadığı, alınan uzmanlık 
belgesi sahiplerinin bu işi 
yapmaya yeterli olmadığı, bu 
işin eğitimini almış ilgili meslek 
gruplarına ait kişilerce yapılması 
gerektiği, bu meslek gruplarının 
da başında Harita ve Kadastro 
Mühendisliğinin geldiği, 

5. Harita mühendislerine yeni 
istihdam alanlarının geliştirilmesi 
konusunda faaliyetler yürütülmesi 
gerektiği, 

6. Ülkemizde harita okuyabilme 
oranının çok düşük olduğu, 
bu oranı yükseltmek için 
özellikle ilköğretim çağından 
itibaren, öğrencilere yönelik 
harita okuyabilme yeteneklerini 
yükseltmek amaçlı oryantiring 
yarışmalarının düzenlenmesinin 
faydalı olacağı, 

7. Üniversite öğrencilerinin 
düzenlenecek olan eğitimlere 
dâhil edilmesi, eğitimlerin 
uygulamaya yönelik 
düzenlenmesi ve üniversitelerle 
işbirliği halinde planlanması, 

8. Mesleğimizle ilgili veya güncel 
toplumsal konularla ilgili 
söyleşilerin düzenlenmesi, 

9. Türkiye Suriye sınır bölgesinde 
mayınlarla kaplı olan arazilerin 
temizlenmesi sonucunda o 
arazilerin organik tarım için 
uygun olmayacağı, mayınların 
arazide kaldığı süre içinde 
toprağa sızan kimyasal 
maddelerin ve mayınların 
patlatılması sonucunda olaşacak 
topraktaki olumsuz yöndeki 
kimyasal değişimin, organik 
tarım yapılması için gerekli 
şartları ortadan kaldırmış 
olacağı, yeniden uygun koşullara 
getirilmesinin de zor ve maliyetli 
olduğu, 

10. Türkiye Suriye sınırının büyük 

bir çoğunluğunu kapsayan 
Hatay’dan başlayıp Şırnak’a 
kadar olan bölgeye 1959 yılında 
döşenen mayınlardan Suriye’ye 
yakın olan bazı bölgelerdeki 
mayınların Suriye tarafından 
o yıllarda kaldırıldığı, bu 
süreç içerisinde de Türkiye  – 
Suriye sınırında ihlaller olmuş 
olabileceği, bu nedenle de sınır 
boyunca sınır noktalarının tekrar 
tespit ve tesis edilmesinin uygun 

olacağı, 
11. Odamız etkinliklerine 

katılımın artırılması amacıyla 
yeni yöntemlerin geliştirilmesi 
gerektiği, 

12. Odamız otomasyon sisteminin 
iyi bir şekilde çalıştığı, dile 
getirildi.

Belirtilen görüşlere ilişkin Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ,
• 29 Mart Yerel Seçimleri sonrası 

seçilen ve şubemiz etkinlik 
alanı içerisinde bulunan, 12 

il özel idaresine, 2 büyükşehir, 
10 il, 127 ilçe ve 217 belde 
belediye başkanlığına, mesleki 
çalışma alanlarımızı ve bunların 
yasal dayanaklarını, mesleki 
alanda katkı sağlayabileceğimiz 
konular ile seçilmiş organları 
kutlayan bir yazı gönderdiğimizi, 
ziyaretlere de kısa süre içersinde 
başlanılacağını, 

• Gayrimenkul değerleme 
konusunda da Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinde olduğu gibi gerekli 
hassasiyetin gösterileceği, 
meslektaşlarımızın konuya önem 
vermeleri gerektiği, 

• Yeni istihdam alanlarının 
oluşturulması için sürekli olarak 
faaliyetlerin sürdüğünü, bu 
alanların tanıtımına yönelik 
etkinlikler düzenlediğimizi, 

• Ülkemizde harita okuyabilme 
oranının yükseltilmesine yönelik 
Ankara’da pilot uygulamaların 
nasıl ve ne şekilde olabileceğinin 
değerlendirilerek en kısa sürede 
bunun uygulamaya geçirilmesi 
için gerekli çalışmanın 
yürütüleceğini, 

• Eğitim faaliyetlerinin 
planlanmasında, organize 
ederken üniversitelerle 
ve firmalarla ilişki içinde 
olunduğunu, üniversite 
öğrencilerine yönelikte 
eğitimlerin düzenlendiğini, 

• Etkinlikler düzenlenirken 
yapılan anket sonuçlarına 
dikkat edildiğini, bunların 
geliştirilmesi için gelen görüşlerin 
değerlendirilerek çalışmaların 
yürütüleceğini, 

• Mesleki ve toplumsal konulara 
yönelik, çalışma programında 
da belirtildiği gibi söyleşiler 
düzenlenmek istenildiğini, 
fakat bugüne kadar bunun 
gerçekleştirilemediği, konunun 
Yönetim Kurulumuzca ele alınıp 
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değerlendirileceği, 
• Etkinliklere katılımları artırmak 

amaçlı birçok yöntemin 
kullanıldığını, bu yöntemlerin 
seçiminde de yapılan anketin 
dikkate alındığını, buna rağmen 
katılımların düşük olduğunu, yeni 
yöntemlerin geliştirilmesi için 
öneri ve görüşlere her zaman 
açık olunduğunu, belirti.

Forum sonrasında, çalışmalarını 
aylardır sürdüren HKMO Ankara 
Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu 
tarafından, eşsiz bir müzik ziyafeti 
sunuldu.
Konser sonrasında Şubemiz 
tarafından 2009 yılı içinde 
düzenlenen; 
• TUSAGA-AKTİF (CORS-TR) VE 

GNSS, 
• INTERGRAPH GEOMEDİA 

PROFESSİONAL 6.0, 
• GNSS VE GNSS VERİLERİNİN 

DENGELENMESİ, 
• AUTODESK CİVİL 3D 2009 

EĞİTİMİ, 
• NETCADKAMPÜS COĞRAFİ 

BİLGİ SİSTEMLERİ, 
• MAPINFO 9.5 COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ, 
• ARCGIS 9.3 COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ, 
• UZAKTAN ALGILAMA,

Eğitimlerinin katılım belgelerini 
almaya hak kazanan üyelerimize 
belgeleri takdim edilerek etkinlik 

tamamlandı.
1. Etkinliğimize katılan ve katkı 

sağlayan tüm meslektaşlarımıza 
ve konuklara, 

2. Eğitimlerin düzenlenmesi ve 
verilmesine katkı sağlayan kişi ve 
kuruluşlara, 

3. Eşsiz bir Türk Sanat Müziği 
ziyafeti sunan Türk Sanat Müziği 
Koromuza ve Koro şefimiz Kaya 
ÖZTAŞ’a 

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölümü 
Mezuniyet Gecesi 
Düzenlendi

12 Haziran 2009 tarihinde, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü 
Mezuniyet Gecesi düzenlendi. 
Geceye, Bölümümüz 4. Sınıf 
öğrencileri, mezun olmaya hak 
kazananlar diğer öğrenciler,  Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Şenol KUŞÇU ve 
diğer öğretim üyeleri ile Şube İkinci 
Başkanımız Atakan SERT, Şube 
Yazmanımız Burak KUKUL, Özkan 
YILMAZ ve Zonguldak Temsilcimiz 
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN 
katılmıştır.

Düzenlenen gecede, mühendis 
olmaya hak kazanan genç 
meslektaşlarımız hem sevinç hem 
de sevgi dolu geçirdikleri öğretim 
dönemlerinin sona erişinin hüznü 
içindeydiler. Genç meslektaşlarımız 
gecede, Şube yöneticilerimizle 
geleceğe yönelik görüş alışverişinde 
bulundular. Oda örgütlülüğü ile 
mesleklerini icra ederken toplum 
yararına bir anlayışın hakim olması 
gerektiği, Odanın üyelerden 
oluştuğu hususu vurgulandı.

Düzenlenen Mezuniyet 
Gecesi, gerek mezun olan 
meslektaşlarımızla, gerekse 
eğitimine devam eden öğrencilerle 
yakın ilişkiler kurmak açısından 
yararlı geçmiştir.
HKMO Ankara Şubesinin genç 
meslektaşlarımızla kurduğu bu 
yakın ilişki bundan sonra da artarak 
devam edecektir. Oda tarafından 
genç meslektaşlarımıza, meslek içi 
eğitim dahil, bilimsel, teknik, idari, 
tüzel ve diğer konularda katkı ve 
destek meslek yaşamları boyumca 
sağlanacaktır.

Dayanışmanın ve birlikteliğin öne 
çıktığı gecenin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere, HKMO Ankara 
Şubesi olarak teşekkür eder, genç 
meslektaşlarımıza iş yaşamlarında 
başarılar dileriz.
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi
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Zonguldak Belediye 
Başkanlığı Ziyaret Edildi

12 Haziran Cuma günü Şube İkinci 
Başkanımız Atakan SERT, Şube 
Yazmanımız Burak KUKUL, Özkan 
YILMAZ ve Zonguldak Temsilcimiz 
Dr. Hakan AKÇIN tarafından 
Zonguldak Belediye Başkanı İsmail 
EŞREF ile Zonguldak Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürü Tayfun 
ALBAYRAK makamlarında ziyaret 
edildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Sayın 
İsmail EŞREF’le yapılan görüşmede, 
Şube İkinci Başkanımız Atakan 
SERT Sayın Eşref’e, daha önce de 
bu görevi başarıyla yürüten, meslek 
odaları ve sivil toplum örgütleri ile 
iç içe olan bir mühendisin tekrar 
Belediye Başkanı olmasından dolayı 
memnun olduklarını belirterek 
kendisini tebrik etti. Odamızın 
yapısı, çalışma ilkeleri, politikaları 
ve yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Şube yazmanımız 
Burak KUKUL’da Şubemiz 
tarafından yürütülen faaliyetler ve 
Zonguldak’ta bulunan üyelerimiz 
ile çalışma alanları hakkında 

bilgilendirdi.

Sayın İsmail EŞREF ise yapılan 

ziyaretten son derece memnuniyet 

duyduklarını,  Odamızla birlikte 

çeşitli konularda etkinlikler 

yürütmekten memnun olacaklarını, 
ayrıca Kent Bilgi Sistemi 
çalışmalarının devam ettiğini 
ve bu konuda odamızla görüş 
alışverişinde bulunmaya hazır 
olduklarını, Teknik Uygulama 
Sorumluğunun bundan sonra 
gerektiği gibi uygulanacağını 
belirtti.

Yapılan görüşmede; 
• Toplum ve kamu yararına olan 

teknik ve sosyal konularla 
ilgili her türlü faaliyete katkı 

sunabileceğimiz, 
• Meslektaşlarımızın yaşadığı 

sorunlar, 
• Teknik Uygulama 

Sorumluluğunun uygulanmasının 
gerekliliği ve yasal dayanağı, 

• Kent bilgi Sisteminin faydaları ve 
gerekliliği, 

konularına yönelik yürütülecek 
çalışmalar üzerinde durulmuştur..

İmar ve Şehircilik Müdürü Tayfun 
ALBAYRAK’la makamında yapılan 
görüşmede, belediye bünyesinde 
yapılan işlemlerde oda onayının 
aranmasının gerekliliği tekrar 
vurgulanmıştır. Sayın ALBAYRAK’da 

bu konuda gerekli hassasiyetin 
gösterileceğini belirtmiştir.
Ziyaret kurumlararası işbirliği ve 
dayanışma açısından oldukça 
önemlidir. Başta Zonguldak 
Belediye Başkanı Sayın İsmail 
EŞREF olmak üzere Zonguldak 
Belediyesine konukseverlikleri için 
teşekkür ederiz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi
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formatı hakkında bilgi vermesi 
ve konuşmacının özgeçmişinin 
okunmasından sonra Şube 
Başkanı İlhami OKUDAN faaliyet 
hakkında kısa açıklama yaptı. Daha 
sonra Antalya Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Mülayim ÇAVUŞ 
ise faaliyetin ilk olmasının bir 
başlangıç olduğunu ve gelişmesinin 
yararlı olacağını söyledi. Ayrıca 
etkinliğimize iştirak eden Konya 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim ALTAY ise toplantı 
hakkında görüşlerini ve Konya Yerel 
yönetimleri hakkında düşüncelerini 
ve projelerini anlattı.

Cumartesi Günleri-1 konuşmacımız 
Sayın Feyzullah ARSLAN ise geçen 

haftanın Emniyet teşkilatının 164. 
kuruluş yıldönümü olduğunu ve 
11 Nisan‘ın ise görev yaptığı 
Şanlıurfa‘nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun yıldönümü 
olduğundan kendisi için önemli 
bir gün olduğunu belirtti. Daha 

Cumartesi Günleri - 1 
Etkinliği Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi çalışma 
dönemi içerisinde yapmayı 
planladığımız “Cumartesi Günleri” 
sohbetleri projesi hayata geçirildi. 
Projenin amacı davet edilen 
konuşmacı eşliğinde üyelerimiz 
ile mesleki konu ve faaliyetlerin 
dışında sosyal, kültürel ve 
ekonomik konularda konuşmak, 
kaynaşmaktır. Bu amaçla 
Cumartesi Günleri-1, 11 Nisan 
2009 cumartesi günü Falez Otel’de 
Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah 
ARSLAN ‘ın konuşmacı olarak 

katıldığı Yöneticilik, Kent Güvenliği 
ve Tiyatro konulu konuşma ve 
sohbet yapıldı. 

Program gereği Şube Yazmanı 
T.Fikret HORZUM‘un açılış 
konuşması ile birlikte etkinliğin 

ANTALYA

18. Meslek Odaları Arası 
Futbol Turnuvası Yapıldı

Antalya İlinde bulunan odaların her 
yıl katılım sağladığı ve bu yıl 18.’si 
düzenlenen 18. ODALAR ARASI 
FUTBOL TURNUVASI‘na HKMO 
Antalya Şube takımı da katıldı. 
İlk maçı 07.04.2009 tarihinde 
Antalya Serbest Muhasebeciler 
Odası 2.Genç takımıyla gerçekleşti. 
Müsabakalarda destek veren 
taraflarımıza ve tüm takım 
oyuncularımıza teşekkür eder, diğer 
dönemlerde yapılacak maçlarda 
başarılar dileriz. Ayrıca takımımızın 
formalarının yapımında sponsor 
olan Doğa Elektronik Ltd. Şti. 
Firmasına Şube Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz.
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sonra üyelerimizin ARSLAN‘a 
yönelttikleri yöneticilik ve kent 
güvenliği hakkındaki sorulara cevap 
verdi. Oyun yazarlığı yaptığını ve 

kendisinin yazmış olduğu oyunu 
geçen yıl Antalya Devlet Tiyatrosu 
oyuncularının “Dön Şinasi Evine, 
Ehliyet Senin Neyine” ismi ile 
oynadığını söyledi. Bunun gibi daha 
önce yazmış olduğu “Söz mü?” 
isimli eseri de tiyatro sahnesine 
konulduğunu ve yeni bir eser 
olarak Aile içi şiddeti içeren bir eser 
yazmak istediğini de ifade etti.
Şube başkanı İlhami OKUDAN, 
konuşmacı Feyzullah ARSLAN‘a 
şubemizin faaliyetine yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür etti ve 
yaptırılan kristal plâketi takdim etti. 
Arkasından üyelerimizle birlikte öğle 
yemeği yenildi.

HKMO Antalya Şube Etkinlik 
Alanındaki Kamuda Çalışan 
ve Yerel Seçimlere Katılmış 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Kamuda Çalışan ve Seçime 
(Yerel) Katılmış üyelerimizle 

yaptığımız toplantı, 25.04.2009 
Cumartesi günü saat 13.30’da 
HKMO Antalya Şube Toplantı 
Salonunda (Meslek içi Eğitim 
Salonu) gerçekleştirildi. Toplantı 
kapsamında kamuda çalışan 
ve yerel seçimlere katılmış 
meslektaşlarımızla, mesleğimizin 
kamudaki işleyişi, değerlendirmesi, 
aksayan taraflarının konuşulması, 
çözüm önerileri geliştirilmesi 
ve aynı zamanda mesleğimize 
sahip çıkılması, diğer meslek 
disiplinlerindeki işleyişleri ile 
birlikte çalışma, bunun yanında 
mesleğimize yapılabilecek 
müdahalelerde gerekli Yasal/ 
Hukuki savunmaların yapılması 
ve kamu kurumlarındaki 
meslektaşlarımızın bir arada 
oldukları Antalya ölçeğinde 
projelerin geliştirilmesi, pilot 
uygulamaların oluşturulması 
amaçlanmıştır. 
Ayrıca aşağıdaki konularda görüş 
belirtilmiştir; 
-Meslektaşlarımıza etkin görevlere 
getirilmesi ve önlerinin açılması 
konusu, 
-Mesleki Denetime dikkat edilmesi, 

TUS uygulamaları yoksa hemen 
geçilmeli ve her türlü projelerin 
araziye uygulaması zorunlu hale 
getirilmesi, kamu hizmetlerinin 
kalitesini arttıracaktır,
-Meslek Odamızdan her türlü 
yardımı ve desteği isteyiniz. Burası 
mesleğin mutfağıdır,
-Belediye Meclis Üyesi 
meslektaşlarımız kamu hizmeti 
verirken meslek haysiyetimizi ve 
meslek kalitemizi bozucu kişi ve 
kurumlara karşı hassas olunması 
ve odamız yöneticilerinin uyarılması 
lazımdır.
-Diğer meslek disiplinlerinin faaliyet 
alanlarımıza tecavüzkâr tutumlarına 

karşı duyarlı olunmalı, müdahale 
edilmeli ve odamız Yönetimi 
uyarılmalıdır.(Yazılı ve Belgeli 
Olarak)
-Kaymakamlık kadrolarında 
mutlaka Harita Mühendisi 
bulunmalıdır. Çünkü İl Özel 
İdaresi İlçe ve Köylere daha 
Yüksek standartlarda hizmet 
götürülebilmesi için ilçe ve 
köylerin arazi, mülkiyet, plan vs. 
durumlarının iyi rapor edilmesi 
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lazımdır. Standartlarda hizmet 
götürülebilmesi için ilçe ve 
köylerin arazi, mülkiyet, plan vs. 
durumlarının iyi rapor edilmesi 
lazımdır. Bunu da en iyi yapacak 
olan Harita Mühendisleridir.

Antalya Muratpaşa Belediye 
Başkanlığı Ziyaret Edildi 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 
seçimlerinde yeniden Muratpaşa 
İlçesi Belediye Başkanlığı‘na seçilen 
Sayın Süleyman EVCİLMEN‘i 
ziyaret ettiler. Ziyarette seçim 
sonuçları değerlendirildi. Seçimi 
farklı kazanmanın en önemli 
nedenlerinden birinin; insana değer 
vermek, ayrım yapmadan insanları 
sevmek, yolda, sokakta, pazarda 
o insanların içinde, onlardan biri 
olabilmek olduğu konuşuldu.
Kırcamii ve Topçular Mahallelerini 
kapsayan alanda yapılan imar 
planlarını bazı meslek Odalarının 
mahkemeye götüreceklerini 
söyleyen Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı İlhami OKUDAN; “Biz 
bu bölgenin imara açılmasını 
istiyoruz, mahkemeye götürmek 
yerine idare ile meslek odaları 
bir araya gelmeli ve bu sorun 
çözülmelidir. Biz katılımcı bir 
yönetim anlayışı ile bu meselenin 
çok kolay çözüleceğine inanıyoruz.” 

dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı 
Süleyman EVCİLMEN ise bölgenin 
1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarını seçimden hemen sonra 
ihale ettiklerini söyledi. Ondört 
mahallemizi ilgilendiren bu 
planları çok kısa sürede bitirmek 
istediklerini söyleyen EVCİLMEN; 
“Bu işi kadıya gerek kalmadan 
sivil toplum örgütleri ile aramızda 
çözeceğimize inanıyorum. Aksi 
halde bütün emeklere yazık olur.” 
dedi.

HKMO Antalya Şubesi Mayıs 
Ayı Etkinliği Düzenlendi

Şubemizin Sosyal ve Kültürel Etkinlik 
Komisyonu tarafından organize 
edilen Tahtalı Dağı Teleferik ve 
Ulupınar mevkiinde öğle yemeği 
etkinliği 17 Mayıs 2009 Pazar günü 
üyelerimiz, eşleri ve çocuklarının 
katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliğe 

Dilek Sabancı Kapalı Spor Salonu 
önünde saat 09.00’da hareket 
ederek başlanıldı. Tahtalı Dağı 
çıkış istasyonuna gelindikten 
sonra bulunduğumuz noktadan 
teleferik ile yaklaşık 2000 m. kot 

farkı olan tahtalı dağının zirvesine 
çıkıldı. 2365 m rakımlı olan Tahtalı 
Dağı’na çıkıldıktan sonra seyir 
teraslarından muhteşem deniz 
manzarası ve Akdeniz’in masmavi 
koyları ve Beydağlarının manzarası 
harika görünüyordu. Hatta ilkbahar 
mevsimine rağmen zirvede karlar 
erimemiş ve dağ keçileri ise 
doğanın sarp kayaları arasında 
özgürce yaşamalarına imkan 
veriyordu. Seyirden sonra dönüş 
için yine teleferiğe binilerek otobüse 
doğru hareket edildi. 

Öğle yemeği için Kemer Ulupınar 
Şelale Restauranta gidilerek harika 
doğa manzarası ve şelalelerden 
akan su sesleri eşliğinde yemek 
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yenildi. Bir süre orada serbest 
zaman geçirilerek dönüş için 
otobüse binildi. Etkinliğe 
katılanların oda yönetimine 

teşekkürlerinin ardından bir 
dahaki etkinlikte görüşülmek üzere 
iyi dilekler karşılıklı sunularak 
etkinlik son buldu. Ayrıca etkinlik 
faaliyetimizin ulaşım masrafını 
karşılayan yönetim kurulu üyemiz 
İ.Orkun KARATAŞ ‘a teşekkür 
ederiz.   

HKMO Antalya Şubemizde 
Merhum Ali İhsan Yolsal’ı 
Anma Toplantısı Yapıldı

Yakın zamanda aramızdan ayrılan 
şube kurucu üyesi ve 5. dönem 
yönetim kurulu üyesi 1760 sicil 

numaralı Merhum Ali İhsan YOLSAL 
30.05.2009 Cumartesi Günü 
HKMO Antalya Şubesi Meslek içi 
Eğitim Salonu’nda anma toplantısı 
gerçekleştirildi.

Anma toplantısına HKMO Antalya 
Şube Yönetimi, daha önceki şube 
başkanlarımız Merhum Ali İhsan 
YOLSAL‘ın ailesi, Meslektaşlarımız 
ve sevenleri katıldı. 

Anma toplantısında Şube başkanı 
İlhami OKUDAN ve önceki dönem 
yönetim kurulu başkanlığı yapmış 
Hayri ÇELİK, Hadi ÖNDER, Şener 
ÖZDEMİR birer konuşma yaptılar. 
Ayrıca Ali İhsan YOLSAL’ın oğlu 
ve eşi duygu ve düşüncelerini 
anlatan konuşmalarını yaptılar. 
Ayrıca üyemizin tedavisi süresince 
yanından ayrılmayan ve şubemizle 
bağlantı içerisinde olarak Ali İhsan 
YOLSAL’a nasıl yardım edildiğini 
anlatan üyemiz İlyas AKÇAPINAR 
ise yaşanan süreci anlatan 
konuşma yaptılar.

TUSAGA (CORS-TR) Aktif 
İle Uyumlu Olarak Çalışan 
TOPCON GRS1 Cihazına 
Yönelik Tanıtım Ve Eğitim 
Paneli Yapıldı

Şubemiz Bilimsel ve Teknik 
Etkinlikler Komisyonunca 
Düzenlenen, 30 Mayıs 2009 

Cumartesi günü Saat 16.00’da 
ASAT Toplantı Salonunda Paksoy 
Teknik Hizmetler Ltd.Şti. firması 
tarafından TUSAGA (CORS-TR) 
aktif ile uyumlu olarak çalışan 
TOPCON GRS1 cihazına yönelik 
tanıtım ve eğitim konusunda 
bilgilendirme paneli yapıldı. 
Ayrıca ASAT Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Müdürü Erkan DEMİRBAŞ 
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tarafından ASAT çalışmaları ve 
sabit GPS istasyonu hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Arkasından 
TOPCON firması yetkilisi Hakan 
KARAGÖZ CORS-TR uyumlu 
GPS aletlerine ilişkin uygulama ve 
çalışma esaslarına ilişkin örnekler 
gösterdi.

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’ndan 
Başkan TÜTÜNCÜ’ye Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi Yönetimi, 
Kepez Belediye Başkanı Av. 
Hakan TÜTÜNCÜ’ye hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO) Antalya Şubesi 
Başkanı İlhami OKUDAN ve 
Yönetim Kurulu üyeleri; T.Fikret 
HORZUM, Ertuğrul YILMAZHAN, 
Orkun KARATAŞ ve aynı zamanda 
Belediye Meclis üyesi Ramazan 
ECİŞ’den oluşan heyet, Kepez 
Belediye Başkanı Av. Hakan 
TÜTÜNCÜ’ yü makamında ziyaret 
etti.
Oda Başkanı OKUDAN, Meslek 
camiası adına Tütüncü’yü Tebrik 

ederek, yeni görevinde başarılar 
diledi. Kepez’in en önemli 
önceliğinin Mülkiyet konuları 
olduğu ve bu amaca yönelik 
yapılacak çalışmaların önemini 
vurguladı. İlgili Meslek Odası 
olarak her türlü Teknik çalışmalara 
ve İşbirliği’ne hazır olunduğunu 
bildirdi. Kepez İlçesi’nin sorunlarını 
çözmek ve Toplumsal Sorumluluk 
bilinciyle hareket edilmesinin 
önemine işaret etti.

Başkan TÜTÜNCÜ, Belediye 
olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının 
bölge sorunlarının tespitinde ve 
çözümünde ne denli önemli olduğu 
bilinciyle hareket edeceklerini 
belirtti.

Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyelerine ziyaretleri için teşekkür 
etti.

Isparta Temsilciliğimiz 
Meslek Odaları Arası Futbol 
Turnuvasına Katıldı

Isparta temsilciliğimiz, 8.’si 
düzenlenen Meslek Odaları arası 
halı saha futbol turnuvasına 
katıldı. 12 meslek odasının 
katıldığı turnuvaya Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Isparta Temsilciliğimize bağlı 
üyelerimizden oluşan takımımız 
A grubunda mücadele etmiştir. 
Takımımızın formalarının yapımını 
üstlenen Aydemir Harita firmasına 
Temsilciliğimiz ve şubemiz olarak 
teşekkür ederiz. Ayrıca takımızdan 

görev alan oyuncularımıza ve 
destekleyen üyelerimize ise şube 
yönetim kurulu olarak teşekkür 
ederiz.

Isparta Temsilciliğimiz ile 
Isparta Belediyesi Arasında 
Protokol Yapıldı

HKMO Isparta Temsilciliğimiz ile 
Isparta Belediyesi İmar müdürlüğü 
arasında Harita Teknik Uygulama 
Sorumluluğu uygulamalarına ilişkin 
protokol 14.05.2009 tarihinde 
yapıldı.
Harita Teknik Uygulama 
Sorumluluğu uygulamalarına 
ilişkin ilk protokol 05.10.2004 
tarihinde Isparta belediyesi ile 
yapılmıştı. Bu yapılan protokole ek 
olarak İmar Müdürü (Harita Müh.) 
başkanlığında, Temsilciliğimiz 
ve bağlı tüm serbest çalışan 
üyelerimizin katıldığı toplantı ile bazı 
kararlar alınmış ve tüm taraflarca 
imza altına alınarak yürürlüğe 
konulmuştur.
Bu protokol hem Isparta kentimizin 
imarına katkıda bulunmuş ve hem 
de serbest çalışan üyelerimizin 
iş potansiyelini ve standartlarını 
artırmıştır.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliği 
Çalışmalarına Şubemiz 
Görüş Bildirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi başkanlığında 
gelen yazıya istinaden şubemiz 
yönetim kurulu ve komisyonlarımızın 
çalışmaları sonucu mesleğimizle 
ilgili bölümlerde görüş bildirmiştir.
 
19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Teknik 
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Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü’nün ilgi yazılarına 
dayanılarak, Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin 11.05.2009 tarih 
ve 192 sayılı Meclis Kararı ile 
İmar Komisyonuna yetki verilerek 
mevcut Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Yönetmeliğinin Revize 
edilmesi hususunda İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığınca bir 
çalışma başlatıldığı bildirilmekte, 
şubemizden mevcut Antalya 
Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği’nden değiştirilmesi, 
çıkartılması, eklenmesi ve 
güncellenmesine ilişkin konularla 
ilgili olarak görüşümüz istenmiştir.
Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde kurulacak 
komisyon tarafından Odamız 
görüşü irdelenirken şubemizden 
bir temsilcinin komisyona bilgi 
vermek üzere katılımın sağlanması 
hususunda kendilerine bilgi 
verilmiştir.
        
I.Binalara Su Basman Kotu VerilmesiI.Binalara Su Basman Kotu Verilmesi
Uygulama İmar Planı bulunan 
yerleşim alanlarında ki Parsellerde; 

taban alanı ve yapı inşaat 
alanı toplamı hiçbir koşulda 
değiştirilmemek kaydı ile kırmızı kot 
çalışması tamamlanmadan bina 
subasman kotlarında değişiklik 
yapılamaz. 

II.İskan Dışı Alanlarda Ayırma Ve II.İskan Dışı Alanlarda Ayırma Ve 
Parselasyon İşlemleriParselasyon İşlemleri
1. 1. Üst ölçekte planı bulunan iskan 
dışı alanlardaki parsellerde; inşaat 
alanı katsayısı üst ölçekteki plan ve 
plan notlarına uygun olarak yeni 
inşaat emsali getirilmeden tarımsal 
nitelikli 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı yapılabilir. Bu planlar 
3194 sayılı İmar Kanununun 18. 
maddesi de uygulanarak tescil 
edilebilir.
2.2. Üst ölçekte planı bulunan iskan 
dışı alanlarda ki parsellerde; İfraz 
suretiyle elde edilecek parsellerin; 
a) Mülkiyeti yada tasarrufu kamu 
elinde bulunan fiilen kullanılan bir 
yola
b) Tapu Kadastro veya tapulama 
haritasında bulunan Kamu eline 
geçmiş bir yola,
c) Devlet Su İşlerine ait kanal 

yollarına,
cephesinin olması şarttır. Parselden 
terk sureti ile yol oluşturulamaz.

III.Teknik Uygulama Sorumluluğu III.Teknik Uygulama Sorumluluğu 
(Tus)(Tus)
1. 1. Aplikasyon belgesinin 
hazırlanması ve uygulanması ile 
temelden subasman seviyesine 
kadar yapının yatay ve düşey 
konumunun belirlenmesi Harita 
Mühendisleri tarafından yapılır.
2.2. Yapılarda subasman seviyesinin 
üzerindeki yatay ve düşey konum 
belirleme işlemleri yapı sahibinin 
isteği doğrultusunda Harita 
Mühendisleri tarafından yapılır

IV. Kent Bilgi Sistemi KurulmasıIV. Kent Bilgi Sistemi Kurulması
Kamuda verimlilik, güvenilirlik ve 
hizmetlerin kalitesini arttırmak için 
çağdaş ve güçlü bir karar destek 
aracı olan Coğrafi ve Kent Bilgi 
Sistemleri; esas olarak yer yüzüne 
ilişkin kanum bilgileri ile afet Harita 
Bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine, 
her türlü koordinat bilgisine 
sahip verilerin, Kent Bilgi Sistemi 
koordinatlarına dönüştürülerek 
sağa, yukarı ve yükseklik (x,y,z) 
değerlerinin sağlıklı ve güvenilir 
biçimde sisteme aktarılmasıdır. 
Bu nedenle Coğrafi ve Kent 
Bilgi Sistemlerine veri toplama, 
hazırlama, uygulama ve güncelleme 
işlemleri Harita Mühendisi 
yönetiminde oluşacak diğer meslek 
grupları ile birlikte hazırlanır ve 
yürütülür. 

V. Yönetmeliğin 4.01.03 Maddesi V. Yönetmeliğin 4.01.03 Maddesi 
DeğişmeliDeğişmeli
Büyükşehir Yönetmeliğinin 4.Bölüm 
4.01.03 başlıklı parselasyon 
planlarının yapılmasına ilişkin 
esaslar maddesinin İmar ve 
Parselasyon planlarının yapılmasına 
ilişkin esaslar olarak değiştirilmesi.
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9. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
odası Bursa Şubesi 9. çalışma 
dönemi 2. Danışma kurulu toplantısı 
23.05.2009 tarihinde Osmangazi 
Belediyesi Ördekli Hamamı Kültür 
Merkezi’nde Danışma Kurulu 
Üyelerine önceden yazı ile bildirilen 
gündemle toplanarak aşağıdaki 
kararlar alınmıştır. Danışma Kurulu 
Gündemi; 
- İmar Mevzuatı Çalıştayı; 
- Kadastro Yenileme ihaleleri; 
- Kent Sorunları, 
- Sonuç ve önerilerden oluştu.

Danışma Kurulu Toplantısı sonucu 
öneriler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Hangi Kurum tarafından yapılırsa 
yapılsın kamulaştırma projelerinin 
hazırlanması yürütülmesinde mutlaka 

harita mühendisi yer almalıdır.
2- Odalar arası İl Koordinasyon 
Kurullarında (İKK) özellikle odamızı 
ilgilendiren konularda mutlaka daha 
fazla yer almalı ve gerekirse harita 
mühendislerini daha fazla ilgilendiren 
konularda tek başına açıklama 
yapmalıdır.

3- Geleceğin ilgi alanı olarak 
gösterilen ve mesleğimizi direkt 
ilgilendiren kent bilgi sistemleri 
ve kentsel dönüşüm projelerinde 
mutlaka yer alınmalı, seminer ve 
kurslar düzenlenmelidir.

4- 3194 sayılı imar kanunu 
18.madde uygulamalarında  % 40 
olan D.O.P oranının yükseltilerek 
diğer K.O.P alanlarının (sağlık, spor, 
kültür tesisi v.s) da düzenleme ortaklık 
payından karşılanması sağlanmalıdır. 
Çünkü çok hisseli olarak oluşan 
bu tür yerlerin kamulaştırması 
birçok problemlere yol açmaktadır. 
Bununla ilgili imar kanunu değişikliği 
yapılmalıdır.

5- Mahkemelerce bozulan 3194/18 
ve 2981/3290 sayılı yasanın 10-c 
ve Ek1 maddesi gereği yapılan 
uygulamaların geri dönüşümü ve 
yeniden uygulama yapılmasında 
uygulanacak yöntemler ile özellikle 
bozulmaya neden olan bilirkişi ve 
bilirkişi raporları konusunda genel 
merkezce çalışmalar yapılmalıdır. 
Gerekirse bozulan uygulamalarda 
ilgili Belediye ve müteahhitlere de 
müeyyide getirilmelidir.

6- Kaçak yapıların önlenmesinde 
odamız daha aktif olmalı ve bu 
konuda gerekli yasal düzenleme 
yapılabilmesi için genel merkezimizce 
çalışma başlatılmalıdır.

7- Bu konular çerçevesinde İmar 
çalıştayının çok yararlı olacağı ve bir 
an önce geniş katılımla yapılmalıdır.

8- Kadastro yenileme çalışmaları 
bundan sonra mesleğimizin 
geleceğinde önemli yer alacaktır. Bu 
konuda Bursa şube etkinlik alanında 
kalan büro/şirketlerin birlikte hareket 
ederek bu çalışmalarda yer almaları 
şirketleşme, büyüme ve ekonomik 
gelir olarak önemlidir. Bu çerçevede 
büro ve şirketlerin ortak girişimler 
oluşturması önerisi meslektaşlara 
duyuruldu.

Önerileri oluşmuştur.

HKMO Bursa Şube Görev 
Değişikliği

29 Mart 2009 yerel seçimlerinden 
sonra siyasi partilerde meclis üyesi ve 
yönetici olarak resmi görev üstlenen 
değerli arkadaşlarımızdan Şube 
Şube eski Saymanımız Derya BULUT 
ve eski Yönetim Kurulu Başkanımız 
Celil ÇOLAK kendi istekleri ile 
görevlerinden istifa etmişlerdir.

İstifaların ardından yönetim kurulu 
yedek üyelerimiz göreve davet edilmiş 
ve yeni yönetim kurulumuz aşağıdaki 
gibi oluşmuştur.

BAŞKAN   Ufuk AY
II. BAŞKAN Necmettin KIRTAŞ
YAZMAN Hakan BEBEK
SAYMAN  Ali Faruk ÇOLAK
ÜYE                Ahmet Ergin MUŞLU
ÜYE                Murat SANCAK
ÜYE                Nesrin TUNCER 

BURSA
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HKMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulumuz Derya BULUT'u 
Ziyaret Etti

8061 sicil nolu üyemiz ve 9. Dönem 
şube saymanımız Derya BULUT 
29 Mart 2009 yerel seçimleri 
sonucunda Yıldırım ve Büyükşehir 
Belediye meclis üyeliklerine seçilerek, 
Yıldırım Belediyesi teknik başkan 
yardımcılığı görevine başlaması 

sebebiyle 21.04.2009 tarihinde şube 
yönetim kurulumuz tarafından ziyaret 
edilmiştir.

HKMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulumuz Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
ALTEPE’yi Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO) Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Büyükşehir Belediye 
Bakanı Recep ALTEPE’yi makamında 
ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. HKMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Celil ÇOLAK, 

oda olarak belediyenin Bursa için 
vereceği hizmetlerde desteklerini 
esirgemeyeceklerini söyledi.

Harita Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi (HKMO) Yönetim Kurulu’nu 
tarihi belediye binasında misafir 
eden Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep ALTEPE, Bursa için 
gerçekleştirecekleri tüm projelerde 
akademik odaların görüşlerine de yer 
vereceklerini ve ihtisas alanı olanların 
projelerin çalışmalarının içerisinde yer 
almalarını istediklerini söyledi. Bursa 
için çalışmaya gönül verdiklerini ve 
5 yılın sonunda kazananın Bursa 
olacağını söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep ALTEPE, 
kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi 
için de akademik odalarla birlikte 
çalışacaklarını ifade etti. Başkan 
Recep ALTEPE’nin seçim vaatleri 
arasında sivil toplum kuruluşları ile 
şeffaf bir yönetim anlayışı olduğunu 
belirten HKMO Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Celil ÇOLAK, 
“Bursa’nın sakini değil sahibiyiz. 
Bunun için görev süreniz boyunca 
kente dair, kentin menfaatine dönük 
olarak yapacağınız tüm faaliyetlere; 
üyelerimizin ihtisas alanları 
çerçevesinde katkı koyacağız.” diye 
konuştu.

İTÜ Rektörü Prof.Dr 
Muhammed ŞAHİN 
Şubemizi Ziyaret Etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN 
Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. 
Bursa’ya çeşitli ziyaretler ve oluşumlar 
için gelen İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN, kendi meslek gurubu olan 

Harita Kadastro Mühendisleri ile 
bir araya gelmek için HKMO Bursa 
Şubemizi ziyaret etti. Bursa gezisinde 
nezaket ziyaretinde bulunmak için 
HKMO Bursa Şubesi’ne gelmek 
istediğini ifade eden Prof. Dr. ŞAHİN, 
aynı meslekten olması nedeniyle 
odanın faaliyetleri ile de yakından 
ilgilendiğini söyledi. Bursa Raporu 
2‘yi inceleyen ve odanın böyle bir 
çalışma yapmış olmasının büyük 
bir başarı olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. ŞAHİN, “Bulunduğu şehrin 
sorunlarını bu derece özenle ele 
almış ve çözüm önerileri sunmuş bir 
oda görmek beni çok mutlu etti. Bu 
gerçekten başarılı bir çalışma” dedi. 
Bursa’nın daha yaşanılabilir bir hale 
gelmesi için yönetim kurulu olarak 
birlikte çalıştıklarını belirten HKMO 
Bursa Şube Başkanımız Ufuk AY, “İTÜ 
Rektörümüzü odamızda ağırlamak 
bizleri çok mutlu etti. Özellikle bizim 
mesleğimizde değerli bir insanı 
rektör olarak görmek ayrı bir gurur 
kaynağıdır” diye konuştu. 

HKMO Bursa Şubemiz 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa DÜNDAR’ı 
Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
(HKMO), Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa DÜNDAR’ı 
makamında ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
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Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
(HKMO) Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa DÜNDAR’ı ziyaret 
etti. Bursa’da yapılacak olan tüm 
işlerde Harita Mühendisleri olarak 
projelerde yer alabileceklerini ve 
yapılması gerekenleri yapacaklarını 
belirten HKMO Bursa Şubesi Başkanı 
Celil ÇOLAK, “Osmangazi Belediyesi 
ve diğer belediyelerde Bursa’nın iyiliği 
için yapılacak olan işlerde her zaman 
biz de olmak isteriz. Ne olursa olsun 
kent lehine projelerde destek olmak 
bizleri mutlu eder”  dedi. ÇOLAK, 
belediye meclislerinde muhalefetin 
olmasının da başarıyı arttıracağını 
sözlerine ekledi.  
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
DÜNDAR Osmangazi’nin kentsel 
dönüşüm ile sağlıklı bir yapılanmaya 
kavuşabileceğini söyleyerek, odaların 

desteğini almaktan da büyük bir 
mutluluk duyacaklarını ifade etti.  
Sayın Celil ÇOLAK İstifa etti

Değerli Basın mensupları, 
Meslektaşlarım ve Sayın Başkan…

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası 1954 yılında 60 üye ile 
kurulmuş, bugün ise üye sayısı 11 
bine ulaşmıştır. Odamız, kuruluşundan 
buyana mühendisliği, bilim ve 
teknolojik gelişmeyi, toplumsal 
yarara dönüştürerek, odağında 
insan olan, kamu ve toplum yararı 
ilkesi temelinde, ülkenin kalkınması 
ve gelişmesi yönünde 55 yıldır 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi de 1992 yılından 
beri yukarıda belirtilen ilke ve amaçlar 
doğrultusunda çalışmaktadır.
 
Şube Eski Başkanımız Sayın Celil 
ÇOLAK şubemizin kuruluşundan 
bu yana çok değişik görevlerde 
bulunmuş; 6. dönem Şube saymanlığı 
7, 8 ve 9. dönemlerde de Şube 
başkanlığı görevlerini üstün bir 
gayret ve başarıyla yürütmüştür. 
Görev yaptığı bu süreçte başta 
mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Bursa 
kentine sayılamayacak hizmetlerde 
bulunmuştur. Onun Başkanlığındaki 
yönetim kurulumuzun temel ilkesi; 
üyelerimizi birleştirici, kırgınlıkları 
ve soğuklukları giderici, herkese 
ve kuruma eşit mesafede olmaktı. 
Bu kapsamda meslektaşlarımızın,  
üyelerimizin ve bütün insanlarımızın 
haklarını korumak, meslek etiğine 
öncelik vermekti. Bizler Sayın Başkanla 
çalışmaktan mutlu olduk ve onur 
duyduk. Ve başlangıçta koyduğumuz 
şube yönetimimizin temel ilkelerine de 
hep birlikte uyduk ve sahip çıktık.
 
TMMOB ve Odalarımız; mesleki 

demokratik kitle örgütü anlayışı 
içerisinde, bu ülkenin eğitimli, nitelikli 
ve donanımlı mühendisleri, mimarları 
ve aydın insanları olarak; dünyada 
ve ülkemizde yaşanılmakta olan 
bilimsel, teknik, iktisadi, kültürel, 
sosyal, toplumsal ve politik gelişmeleri, 
yaşamın her olayını yakından ilişkili 
görmektedir. Bu nedenlerle TMMOB 
ve HKMO üyelerinin siyasetle 
uğraşmasını desteklemektedir.

18 Mayıs 2009 tarihinde bir siyasi 
partinin il yönetimine girerek aynı 
tarih itibariyle şube başkanlığından 
kendi isteğiyle istifa eden Sayın 
Celil ÇOLAK’a mesleğimize, 
meslektaşlarımıza, TMMOB ve  HKMO 
örgütlülüğüne, Bursa kentine yaptığı 
üstün hizmetlerden dolayı  teşekkür 
ederiz 
Şube yönetimi olarak üyelerimizin 
hiçbir ayrım gözetmeden tüm siyasi 
partilerde görev üstlenmelerini 
desteklemekteyiz. Bu anlamda 
şubemizde üç dönem başkanlık yapan, 
siyasete girerek görevinden istifa eden, 
eski başkanımız ve üyemiz Sayın Celil 
ÇOLAK’a siyasete giren ve girecek 
olan tüm üyelerimize olduğu gibi 
desteğimiz tamdır. 

Demokrasilerde ülke yönetimi siyasi 
partiler kanalıyla yürütülmektedir. 
Dolayısıyla sorunların çözümü için 
tek geçerli meşru yol siyasi partiler ve 
siyaset kurumudur. Buradan şubemize 
bağlı tüm üyelerimize, düşünce 
yapılarına en yakın siyasi partilerde 
aktif görev almaları yönündeki 
çağrımızı yinelemek istiyoruz. 

Şuna eminiz ki 3 dönem başkanlık 
görevinde kent sorunları, meslek 
ve meslektaşlarımızın sorunları 
hakkında engin bir bilgi birikimine 
sahip olan eski başkanımız ve üyemiz 
Sayın ÇOLAK siyasette kentimize, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
hizmet etmeye devam edecektir. 
Kendisine bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar dileriz.
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Saygılarımızla….
HKMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu

Serbest Çalışanlar Komisyon 
Toplantısı

09.06.2009 tarihinde HKMO Bursa 
Şube Binasında Serbest Çalışanlar 
Komisyon Toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda İmar Çalıştayı, Hus 

Uygulamalarında sınırlama, Birim Fiyat 
Cetveli hakkında görüşülmüştür.
Serbest Çalışanlar Toplantısı 
9. Dönem 5. Serbest çalışanlar 
toplantısı 17.06.2009 tarihinde 
HKMO Bursa Şube Binasında saat 
18:00’da yapıldı. Toplantıda Hus 
Uygulamalarında yaşanan sorunlar ve 
Birim Fiyat Cetveli hakkında görüşme 
yapılmıştır.

HKMO Bursa Şube İKK 
Futbol Turnuvasında Çeyrek 
Finale Çıktı

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
21. Geleneksel Futbol Turnuva Maçları 
Çamlıca (Orhanelı Yolu) Tesislerinde 
Yapılmıştır. Harita Mühendisleri Odası 
Bursa Şubemiz Çeyrek Finale Çıkmıştır. 
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Diyarbakır Şube II. Danışma 
Kurulu Gerçekleştirildi

HKMO Diyarbakır Şubemizce 11 
Nisan 2009 Cumartesi günü saat 
13:00‘te Şube II. Danışma Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Şube yönetim Kurulumuz, Odamız 

Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
İNCİ, Denetleme Kurulu Üyesi Zafer 
BEYDİLLİ, Mardin, Muş, Diyarbakır, 
Batman ve Şanlıurfa İl temsilcileri ve 
danışma kurulu üyeleri katıldılar.
Şube Danışma Kurulu toplantısı 

öncesi Genel Sayman Asiye 
Ülkü KUTLU, Denetleme Kurulu 
Dönem Başkanı Zafer BEYDİLLİ, 
Şube Saymanı Mehmet GÜL ve 
İl Temsilcilerinin katılımı ile ortak 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda 
Oda yönetmelikleri kapsamında 
muhasebe evraklarının düzenlemesi 
ve bu süreçte dikkat edilmesi 
ve yapılması gerekenler üzerine 
görüşme ve bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 
Şube Danışma Kurulu toplantısının 
açılış konuşmasını Şube Başkanımız 
Yusuf BİLEN yaptı. Şube Başkanımız 
konuşmasında 8. dönem şube 
çalışmaları hakkında danışma 
kurulu üyelerini bilgilendirdi. 
Şube Başkanımız konuşmasında; 
TMMOB Diyarbakır Kent 
Sempozyumu ve HKMO Başkanlar 
Kurulu Toplantısının Diyarbakır Şube 
etkinlik alanı içerisinde yapılması 
konularına da değindi.
Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN yaptığı konuşmada; Türkiye 
ve dünyada yaşanılan toplumsal, 
politik ve siyasal gelişmeleri 
değerlendirerek, yaşanılan küresel 

DİYARBAKIR
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krizin sorumlularının çalışanlar ve 
halk olmadığına vurgu yaparak 
bu krizin mühendisleri de olumsuz 
yönde etkilemeye başladığını, 
serbest çalışan üyelerimizin-özel 
sektörümüzün sıkıntılarının artmakta 
olduğunu belirtti. Sayın ÖZTEN 
yerel seçimleri de değerlendirerek 
mühendislerin yerel yönetimlerde 
sürece katılımcı, karar alma, 
uygulama ve denetim de geniş 
katılımcı, toplumcu ve halkçı bir 
yerel yönetimi önemsediklerine 
vurgu yaptı. Sayın ÖZTEN Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları ile ilgili son durumu, 
12.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı, TMMOB CBS Kongresi 
2009, Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu gibi Odamızca 
düzenlenen etkinlikler ile yasa ve 
yönetmelikler çerçevesinde Oda 
çalışmaları hakkında danışma 
kurulu üyelerini bilgilendirmiştir.

Oda Denetleme Kurulu adına 
dönem başkanı Zefer BEYDİLLİ; 
denetleme ve Oda çalışmaları 
hakkında genel bir değerlendirme 
yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından 
Danışma Kurulu üyeleri; soru ve 
değerlendirmelerini dile getirdiler. 
Gelen sorulara Şube Başkanı Sayın 
BİLEN ve Oda Genel Başkanı 
Sayın ÖZTEN yanıt verdiler. 
Danışma Kurulu toplantısında, bir 
yılın ardından yapılan etkinliklerin 
değerlendirilmesi ve 2009 yılında 
yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

TMMOB Diyarbakır Kent 
Sempozyumu Yapıldı

Diyarbakır Kent Sempozyumu 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Konferans 
Salonunda 24-26 Nisan 2009 
tarihlerinde düzenlendi. Üç gün 
boyunca süren Sempozyumda; 
Ulaşım, Altyapı, Tarihi Çevre ve 

Koruma, Kentsel Dönüşüm ve 
Konut, Planlama ve Kentleşme, 
Kent ve Çevre, Enerji konularında 
Vll oturumda ele alınarak, 
“Göç Olgusu, Kentsel ve Sosyal 
Sorunlar” konulu Paneli ile devam 
etmiş “Belediye Başkanlarıyla Kenti 
Tartışıyoruz” konulu Forum ile de 
tamamlanmıştır.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen 
Diyarbakır Kent sempozyumu 24 
Nisan Cuma günü saat 10.30’da 
yapılan açılış konuşmalarının 
ardından başladı.

24-26 Nisan tarihlerinde üç gün 
boyunca süren Diyarbakır Kent 
Sempozyumu; Ulaşım, Altyapı, 
Tarihi Çevre ve Koruma, Kentsel 
Dönüşüm ve Konut, Planlama ve 
Kentleşme, Kent ve Çevre, Enerji 
konuları, düzenlenen Vll oturumda 
ele alınarak,  “Göç Olgusu, 
Kentsel ve Sosyal Sorunlar” 
konulu paneli ile devam etmiş 
“Belediye Başkanlarıyla Kenti 
Tartışıyoruz” konulu Forum ile de 
tamamlanmıştır.
Sempozyum TMMOB‘a bağlı 
Odaların Merkezi düzeyde Yönetici 
ve Temsilcileri, Kamu ve Özel 
Kurum ve Kuruluş temsilcileri, Sivil 
Toplum Kuruluşları temsilcileri, Yerel 
Yönetimlerin Başkan ve Yöneticileri 
ile bu kurumlarda çalışanlar, 

TMMOB Diyarbakır İKK Bileşenleri 
ve Yöneticileri ile bağlı üyeleri ve 
halktan oluşan 1000‘e yakın kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.
Sempozyumun birinci gününde 
İmar Uygulamalarında Kent 
Rantlarının Topluma/Kente 
Aktarımı ve Mülkiyet Sorunu konulu 
oturumda Odamız adına Hüseyin 
ÜLKÜ, Sempozyumun  ikinci 
gününde Alt Yapı Mühendislik 
Ölçmeleri Önemi ve Gerekliliği 
ile Kent Bilgi Sistemleri  konulu 
Oturum Şube Başkanımız Yusuf 
BİLEN Başkanlığında Doç. Dr. Halil 
ERKAYA ve Prof. Dr. Çetin CÖMERT 
konuşmacı olarak katılmışlardır. 
Oturumlar Odamız ve mesleğimizin 
kent yaşamında gerekliliği ve 
önemini bir kez daha ortaya 
koymuştur. TMMOB Diyarbakır İKK 
Kent Sempozyumu Değerlendirme 
Toplantısında Odamız Adına 
Katılan değerli Konuşmacılar 
Hüseyin ÜLKÜ, Doç. Dr. Halil 
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Bölgesel İKK Toplantısı 
Yapıldı

Diyarbakır‘da TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet SOGANCI 
ve çevre illerin İKK temsilcilerinin de 
katılımıyla 26 Nisan 2009 tarihinde 
toplantı yapıldı. Toplantıda, illerdeki 
İKK temsilcilerinin birbirleriyle olan 
koordinasyonun geliştirilmesi, 
İKK toplantılarına katılımın 
sağlanması, il genelinde gerekli 
aktifliğin sağlanması gerektiği,  
meslek alanlarına yönelik ve bölge 
özelindeki konular değerlendirildi.

Toplantıya; Ahmet Bülent TEKİK 
(Batman İKK), İdris EKMEN 
(Diyarbakır İKK), Mehmet KILIÇ 
(Mardin İKK), Fevzi GÜNDÜZ 
(Şanlıurfa İKK), Şevket AKDEMİR 
(Van İKK), Nedim TÜZÜN (EMO-
Diyarbakır), Yusuf BİLEN (HKMO-
Diyarbakır), Tansel ÖNAL (İMO-
Diyarbakır), A. Cihat PARLAK 
(JMO-Diyarbakır), Selahattin 
CENGİZ (MADENMO), Hakan 
SUBAŞI (MMO-Diyarbakır), Semih 

ERKAYA ve Doç. Dr. Çetin CÖMERT 
katılımlarının Kent Sempozyumuna 
sağladıkları katkıdan dolayı 
memnuniyet ve teşekkürlerini 
sunmuşlardır. HKMO Diyarbakır 
Şube olarak değerli konuşmacılara 
Diyarbakır Kent Sempozyumuna 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyonu Bileşenleri 1 
Mayıs’ı Kutladı

TMMOB Diyarbakır İKK 
Bileşenlerini oluşturan Odaların 
yönetici, temsilci ve üyelerinden 
oluşan geniş bir kitle ile Diyarbakır 
Dağkapı meydananında 
düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına 
katıldı. İKK bileşenlerinden olan 
Şubemiz de 1 Mayıs kutlamasına 
Yönetim Kurulu ve Üyelerimizle 
iştirak etti.

Göç ve Soyal Belediyecilik 
Konferansı

Ekonomik Ve Sosyal Entegrasyon 
Projesi (EKOSEP)  AB-TÜRKİYE
kapsamında düzenlenen; “Göç Ve 
Sosyal Belediyecilik” Konferansı, 
13-14 Mayıs 2009 tarihleri 

OKTAY (MMO-Diyarbakır), A. 
Vahap KARAKAYA (ŞPO-Diyarbakır) 
katıldı.

arasında Dedeman Hotel de 
yapıldı. Konferansa Diyarbakır 
İKK adına konuşmacı olarak Şube 
Başkanımız Yusuf BİLEN katılmıştır.

“Kentin Sakini Değil,  Sahibi 
Olalım” sloganıyla başlayan 
konferansta göçün geçmişten 
günümüze tarihsel süreci 
değerlendirildi. Sosyal kentlerin 
oluşturulmasında yapılması 
gerekenler tartışıldı.
İlk çağlardan günümüze kadar 
geçen sürede yerleşmeler, 
küçük bir alandan başlayarak 
kent statüsüne ulaşmışlardır. 
Bu yerleşim alanları tarihin her 
döneminde, barındırdıkları 
insanlarla aralarındaki etkileşimin 

bir ürünü olarak şekillenmişlerdir. 
Yakın dönemlere kadar kentlerin 
biçimlenmesi, o kentte yaşayanların 
ilk başlarda sosyo-kültürel 
özelliklerinin etkisi ile olurken, 
bunu daha ileriki dönemlerde 
gelişen ekonomik ilişkiler izlemiştir. 
Bu ilişkiler çevre kalitesini de 
etkilemiştir. Sanayileşme ile birlikte; 
farklı gelişmişlik düzeyindeki 
ülkelerde kentsel dönüşümler 
yaşanmıştır. Genellikle gelişmiş 
toplumlarda kentsel dönüşümler 
daha özenli gerçekleşmişken, 
gelişmişlik düzeyi düşük olan 
ülkelerde  tahribatlar yaşanmıştır. 
20. yüzyılın ikinci yarısından 
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12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Yapıldı 

11 Mayıs 2009 tarihinde 12. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi‘nde saat 10.00‘da açılış ile 
başladı. 12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı‘na Şubemiz 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf BİLEN, 
İdris BEREKATOĞLU, Hüseyin 
KIRŞAN, Mehmet GÜL, Şemsettin 
ŞİMŞEK, Zeynel Abidin ÖZTÜRK 
katılım sağlamışlardır.

politikanın hayata geçirilmesini ve 
model oluşturulmasının gerekliliğine 
inanmaktadır. 

itibaren; gelişmekte olan  
ülkemizde, faklı bir trend 
yaşanmıştır. Bu durum kentlere 
doğru yaşanan yoğun göçtür. 
Yoğun göçün etkisiyle kent 
nüfusları ortalama 5 kat artmıştır. 
1950’lerde kentler, nüfusun %18’ini 
barındırırken, bu oran 1990’larda 
%60’lara, 2000’lerde ise %80’leri 
aşmıştır. Dolayısıyla kent nüfusları 
göçten olumsuz etkilenmiştir. 

TMMOB, değişik kentlerimizde 
düzenlendiği “Kent Sempozyumları” 
ile meslektaşlarımız ve uzmanların 
tespit ve önerilerini kapsamlı 
biçimde kamuoyuyla paylaşmanın 
ortamlarını yaratmıştır. Bu 
sempozyumlar göstermiştir ki; 
ülkemiz kentleri çağdaş toplumlara 
yakışır biçimde yönetilmemektedir.

TMMOB, kentlerimizde var olan 
sorunların aşılması, sağlıklı kentsel 
çevrelerin oluşturulması ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
doğrultusunda; toplumun büyük 
bölümünü dışlayan, halkın katılım 
ve denetimine kapalı yerel yönetim 
biçiminin aşılmasını, kent halkının 
ve meslek örgütlerinin demokratik 
katılımı ve denetimini sağlayacak 
bir anlayışın geliştirilmesini, bilim ve 
toplum yararına oluşturulan görüş 
ve önerilerin dikkate alınmasını 
istemektedir.

TMMOB, toplumsal gelişme ve 
çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel 
yaşam kalitesine ulaşılabilmesi 
için kentlere ilişkin sorumluluğunu 
yerine getirmeyi, mevcut politika 

ve uygulamalardan farklı bakış 
açıları sunmayı ve kentlerin 
daha yaşanabilir niteliklere 
kavuşmasını hedeflemektir.  Kent 
yaşamını ilgilendiren imar, kültür-
turizm, çevre, kamu yönetimi 
ve yerel yönetim sistemini 
düzenleyen yasaların eksiklik ve 
yetersizliklerinden söz ederken 
insan sağlığı, doğal çevre, insan 
hakları, kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik gibi kavramları 
referans vermektedir.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu; kentimizin ve kimliğimizin 
korunması için, üzerine düşen 
bütün sorumlulukları yerine getirme 
konusunda “kentin sakini değil 
sahibi olma” bilinciyle hareket 
etmeye, kentin gerçek kimliğini 
kazanabilmesi için yapılması 
gereken çalışmalara, katkı 
sunmaya ve takip etmeye, devam 
edecektir. Kentimizde: Halkın 
siyasal temsiline değil, demokratik 
katılım ve denetim kanallarının 
açıldığı yeni bir siyasal ortamın 
yaratılmasını, etkin ve üretken bir 
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birlikte üretme ve paylaşma anlayışıyla Oda örgütlülüğümüzün önemli 
bir bileşeni olduğunu ve yaşamın her alanında örgütlülük bilinciyle 
hareket edilmesinin gençler için tarihsel bir sorumluluk olduğunu ifade 
etti. 

Şube Öğrenci Komisyonumuz Tozkoparan ve Mehmet 
Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ni Ziyaret Etti

Şube Öğrenci Komisyonumuz, İstanbul Haritacıları Sosyal 
Çalıştayı’nda gerçekleştirdiği “Kentsel Dönüşüm” başlıklı 
araştırmasında Tozkoparan’ı gezmiş, bölge halkının kentsel dönüşüm 
hakkındaki fikirlerini ve bölgedeki manzarayı röportajla belgeleyerek 
Çalıştay katılımcılarıyla paylaşmıştı. Öğrenci Komisyonumuz, 
mahalleyle geliştirilen ilişkileri güçlendirmek maksadıyla komisyon 
toplantısında aldığı karar gereği, 28 Mart 2009 Cumartesi günü yeni 
kurulan Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette mahalle derneği tarafından 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Şube Öğrenci Komisyonumuz 
ayrıca, dernek kütüphanesinin oluşturulmasına katkı sağlamak 
amacıyla bazı Şube yayınlarımızı da derneğe ilettiler.

AutoCAD Civil 3D 2009 Eğitimi Düzenlendi

Şubemiz tarafından gerçekleştirilen AutoCAD Civil 3D 2009 
Eğitimi, 30-31 Mart/1-2 Nisan 2009 tarihleri arasında 13 üyemizin 

İTÜ’de HKMO Öğrenci Örgütlülüğü 
ve Harita Sektörü Söyleşisi 
Gerçekleştirildi

Şube Öğrenci komisyonumuz tarafından Oda 
örgütlülüğümüzü ve yürütülen çalışmaları 
bölüm öğrencileri ile paylaşmak adına, 2 
Nisan 2009 tarihinde İTÜ İnşaat Fakültesi’nde 
“HKMO Öğrenci Örgütlülüğü ve Harita 
Sektörü” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşimize konuşmacı olarak katılan Şube 
Başkanımız M. Tevfik ÖZLÜDEMİR ve Oda 
üyemiz Serap ATA, Oda örgütlülüğümüz 
üzerine çeşitli başlıklardaki görüşlerini 
konuklarla paylaştılar.

Şube Başkanımız M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 
gerçekleştirdiği sunumda, Haritacılık, Harita 
Mühendisliği, Örgütlülük, Harita Sektöründe 
Örgütlülük ve Örgütler, Öğrenci Örgütlülüğü 
gibi çeşitli başlıklarda bilgilendirmelerde 
bulundu. Şube Başkanımız ayrıca, HKMO 
Öğrenci Üyeliği, Odamızca düzenlenen 
etkinlikler ve şube öğrenci komisyonumuzca 
yürütülen faaliyetler hakkında da kapsamlı 
bilgilendirmelerde bulunarak, öğrencilerin 

İSTANBUL
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katılımıyla Şube eğitim Salonumuzda 
gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalı eğitimde, 
AutoCAD Civil 3D Arayüzü, Nokta 
İşlemleri, Arazi Modelleri, Yatay 
Güzergahlar, Arazi ve Kırmızı Hat 
Profilleri, Tip Kesitler ve Koridorlar, 
Enkesitler ve Metrajlar, Plan Profil 
Paftaları, Tesviye ve Hacimler, Veri 
Paylaşımı ve Yönetimi başlıkları ele 
alındı. 

AutoCAD Civil 3D 2009 eğitiminin 
bitiminde eğitimi başarıyla 
tamamlayan üyelerimize Şubemiz 
tarafından katılım belgeleri verildi. 
Üyelerimize katılım belgelerini 
sunan Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR, Şubemiz bünyesinde 

benzer eğitimlerin ilerleyen 
dönemlerde de sürdürüleceğini 
ve üyelerimizin istem ve taleplerini 
karşılamak amacıyla birlikte üretme, 
birlikte yönetme anlayışıyla Oda 
örgütlülüğümüze katkı sağlamaya 
devam edeceklerini ifade etti. 

Öğrenci Komisyonumuz 
Grevdeki Sabah-ATV 
Çalışanlarını Ziyaret Etti

Şube Öğrenci Komisyonu üyelerimiz, 
komisyon toplantılarında aldıkları 
karar doğrultusunda 3 Nisan 
2009 tarihinde Türkiye Gazeteciler 
Sendikası mensubu basın 
emekçilerinin Turkuvaz Grubu’na 
bağlı Sabah-ATV’de yürüttüğü greve 
destek ziyaretinde bulundu.

Binler “60 Yıl Yeter, NATO 
Dağıtılsın!” Demek için 
Kadıköy’de Buluştu

NATO’nun 60. kuruluş yıldönümü 
NATO Karşıtı Birliğin çağrısıyla 
DİSK, KESK, TMMOB, siyasi partiler, 
dernekler ve çok sayıda demokratik 
kitle örgütünün geniş katılımıyla 4 
Nisan 2009 tarihinde Kadıköy’de 
düzenlenen miting ile protesto edildi. 

Şubemizin de TMMOB Pankartı 
arkasında katılım sağladığı 
mitingde, katılımcılar “Hepimiz 
Iraklıyız”, “Hepimiz Filistinliyiz”, 
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, 
“Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, 
“ABD Askeri Olmayacağız” gibi çeşitli 
sloganların yanı sıra “60 Yıl Yeter, 
NATO Dağıtılsın” yazan dövizleriyle 
protestolarını sürdürdüler.

TMMOB 40. Dönem 
II. Danışma Kurulundaydık

TMMOB 40. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı, 4 Nisan 2009 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
İnşaat Mühendisleri Odası 
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Teoman ÖZTÜRK Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya 350’nin 
üzerinde Danışma Kurulu Üyesi 
ve konuklar katıldı. Danışma 
Kurulu toplantısının gündeminde; 
TMMOB 40. Dönem çalışmalarının 
değerlendirilmesi, krizin yansımaları 
ve önümüzdeki süreçte krize karşı 
yürütülecek mücadele ile 29 Mart 
2009 yerel seçimleri sonuçlarının 
değerlendirilmesi bulunuyordu.

Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR de kentsel ve kırsal 
alanlarda toprak kullanımı başlığında 
yaşanan gelişmeleri ve Şubemizin 
değerlendirmelerini katılımcılarla 
paylaştı. 

Öğrenci Komisyonumuz, 
Kocaeli İl Temsilci ve 
Yardımcıları ile Yönetim 
Kurulu Ortak Toplantısı 
Yapıldı

Şube Öğrenci Komisyonumuz, 5 
Nisan 2009 tarihinde Kocaeli İl 
Temsilcilik Mekanımızda YTÜ, İTÜ 
ve KOÜ öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ve Şube Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz de katılım sağladığı 
bir toplantı gerçekleştirdiler. 

Öğrenci Komisyonu Toplantısı 
sonrasında Kocaeli İl Temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Cankut Dağdal İNCE, 
Kocaeli İl Temsilci Yardımcıları Murat 
YAZICI, Şenol KALAFAT, Tamer 
YILDIZ,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
İşyeri Temsilcisi Perihan TOPÇU,  
Kocaeli Üniversitesi İşyeri Temsilcisi 
Murat Selim ÇEPNİ ve Kocaeli 
Üniversitesi Bölüm Öğrenci Temsilcisi 
Efe ERTEKİN ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin katılımıyla Kocaeli İl 
Temsilcilik mekanımızda ayrı bir 
toplantı daha gerçekleştirilerek, yeni 
açılan temsilcilik mekanımızın etkin 
bir şekilde kullanılması için görüş 
alışverişinde bulundular.

Esnek Hesaplama 
Yöntemleri ve Geoistatistik 
Yöntemlerinin Geomatik 
Mühendisliğindeki 
Uygulamaları Semineri

Esnek Hesaplama Yöntemleri 
ve Geoistatistik Yöntemlerinin 
Geomatik Mühendisliğindeki 
Uygulamaları konulu sunum, 

8 Nisan 2009 tarihinde Şube 
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 
Sunumu gerçekleştiren İTÜ Jeodezi 
Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Orhan AKYILMAZ, esnek 
hesaplama yöntemlerinden bulanık 
mantık ve bulanık mantığa dayalı 
çıkarım sistemleri temellerini 
kısaca özetleyerek, mesleğimizdeki 
uygulamaları ile potansiyel 
uygulama alanları hakkında çeşitli 
bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca 
Geoistatistik yöntemlerden özellikle 
Kriging yöntemi ve en küçük kareler 
kollokasyon yöntemlerini ele alarak, 
bu yöntemlerin en yaygın kullanım 
şekli olan enterpolasyon işlemlerinde 
nasıl kullanıldıklarını, bu yöntemlerin 
avantajlarını ve dezavantajlarını 
çeşitli uygulamalar üzerinden 
örneklerle açıkladı.

Tozkoparan ve Mehmet 
Nesih Özmen Mahalleleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Şubemizi Ziyaret 
Etti

9 Nisan 2009 tarihinde Tozkoparan 
ve Mehmet Nesih ÖZMEN 
Mahalleleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği tarafından Şubemize bir 
ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, 
derneğin mahallede yürütmeyi 
planladığı çalışmalar, kentsel 
dönüşüm uygulamaları karşısında 
izlenecek politikalar ve yürütülecek 
faaliyetlere Odamızın sağlayabileceği 
katkılar konusunda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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Şubemiz, mahalle derneğinden 
gelen öneriler doğrultusunda gerekli 
yardımları ve katkıları sağlayacağını 
ifade ederek, yürütülecek çalışmalara 
her tür desteği sağlamaya hazır 
olduğunu ifade etti.

Şube Sekreterimiz Mehmet 
Hışır KanalBiz’e Canlı Yayın 
Konuğu Oldu

Şube Sekreterimiz Mehmet HIŞIR, 6 
Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen 
“TOKİ Gerçeği” Paneli sonrasında, 
TOKİ’den Şubemize iletilen ve 
üstü kapalı tehditler içeren yazı ve 
TOKİ uygulamaları ile ilgili olarak 
çeşitli değerlendirmelerde bulundu. 
Şube Sekreterimiz, bu konunun 
takipçisi olmaya ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye devam edeceklerini 
de belirterek, yakın tarihte Şubemizce 
hazırlanacak panel sonuç bildirgesini 
de tüm toplumsal kesimlerle 
paylaşacaklarını ifade etti.

TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu 
Bileşenleri “TOKİ Neden 
Korkuyor?” Konulu Basın 
Açıklaması Gerçekleştirdi

Şubemiz ile TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenleri, 
6 Mart 2009 tarihinde Şubemizce 
gerçekleştirilen “TOKİ Gerçeği 
Paneli” sonrasında, TOKİ’nin, 

Şubemize yönelttiği üstü kapalı 
tehditleri değerlendiren bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB II. Başkanı Nail GÜLER, 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Tores DİNÇÖZ 
ve Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR’in yanı sıra TMMOB’ye 
bağlı meslek odalarının yöneticilerinin 
ve basın mensuplarının da katılım 
sağladığı basın açıklamasında ortak 
metin Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR tarafından okundu.  

 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Paneli Gerçekleştirildi

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Paneli, 
23 Mayıs 2009 Cumartesi günü 
meslektaşlarımızın ve TMMOB 
bileşeni meslek odaları üyelerinin 
katılımıyla, İstanbul Barosu Orhan 
Apaydın Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi’nden Dr. Emre 
GÜRCANLI’nın yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen panelde, İTÜ İşletme 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Kadriye 
BAKIRCI, İstanbul Tabip Odası’ndan 
Dr. Celal MESTCİOĞLU ve DİSK 
Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan Tevfik 

GÜNEŞ konuşmacılar arasında yer 
aldılar.

Panelin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Şube Başkanımız M. 
Tevfik ÖZLÜDEMİR, konuşmasında 
özetle, 27 Eylül 2007 tarihinde acı 
bir iş kazasında kaybettiğimiz değerli 
meslektaşımız Gülseren YURTTAŞ’ın 
aramızdan ayrılışının verdiği derin 
üzüntünün yanında, ülkemizde her yıl 
binlerce işçinin de benzer şekilde iş 
kazalarında ölüme sürüklendiğini, “İş 
Güvenliği ve İşçi Sağlığı” konusuna 

üniversite müfredatlarında yer 
verilmemesinin yanı sıra, mesleki 
kamuoyumuzun da bu konularda 
gerekli bilgiye sahip olmadığını 
belirterek, meslektaşlarımızın “İş 
Güvenliği ve işçi Sağlığı” konusunda 
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bilinçlerini arttırmak amacıyla, Şube 
Çalışma Programımızda yer alan 
hedefler doğrultusunda, gerekli 
çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. 

Küçükçekmece ve 
Beylikdüzü Belediyeleri 
Ziyaret Edildi

Yönetim Kurulumuz üyelerimizin 
görüş, eleştiri ve önerilerini 
yerinde dinlemek adına planladığı 
ziyaretlerine Küçükçekmece ve 
Beylikdüzü Belediyeleri ile devam 
etti. Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Erol KÖKTÜRK, Selahattin 
AVŞAR, Engin KAYA ve Mehmet 
HIŞIR’ın katılımıyla 30.04.2009 
günü ilk ziyaret Küçükçekmece 
Belediyesi’ne gerçekleştirildi. Burada, 
özellikle gayrimenkul sektörü 
üzerine ve kooperatifçilikle ilgili 
değerlendirmeler üzerinde duruldu. 
Ardından yeni ilçe olan Beylikdüzü 
Belediyesi’ndeki meslektaşlarımızla bir 
araya gelindi. Gürpınar, Yakuplu ve 
Beylikdüzü Beldelerinin birleştirilmesi 
sonucu oluşan Beylikdüzü 
Belediyesi’ndeki görüşmelerde 
yapı denetimi, taşınmaz değerleme 
sınavları, Şube bültenimiz üzerine 
görüş ve öneriler aktarıldı.

Yönetim Kurulumuza göstermiş 
oldukları ilgi ve aktarımları için 
Küçükçekmece ve Beylikdüzü 
Belediyesi’nde çalışan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Şube II. Başkanımız ve Şube 
Sekreterimiz KanalBiz’e 
Canlı Yayın Konuğu Oldular

Son günlerde kamuoyunda yoğun 
olarak tartışılan Kat Mülkiyetine geçiş 
ile ilgili Şube görüşlerimizi aktarmak 
için Şube 2. Başkanımız Selahattin 
AVŞAR ve  Şube Sekreterimiz Mehmet 
HIŞIR, 26 Mayıs 2009 tarihinde 

KanalBiz televizyonuna canlı yayın 
konuğu oldular.

Programda özellikle, iskanlı yapıların 
cezalandırıldığı ve kaçak yapıların 
teşvik edildiği vurgulandı. Daha 
önce onlarca kez çıkarılan imar 
aflarıyla kentlere karşı suç işlenmesi 
nedeniyle, kat mülkiyetine geçiş 
bahane edilerek kesinlikle afların 
gündeme getirilmemesi gerektiği 
vurgulandı.

Ayrıca son günlerde basında tüm 
yapıların kat mülkiyetine geçmek 
zorunda olduğu, geçmeyenlerin 
1000 TL para cezasına çarptırılacağı 
haberlerinin gerçekleri yansıtmadığı, 
halkımızın yanlış bilgilendirildiği ifade 
edildi. Yasadaki zorunluluğun kat 
irtifaklı ve yapı kullanma izin belgeli 
(iskan) yapılar için getirildiği anlatıldı. 

26. Geleneksel Şube 
Yemeğimiz Düzenlendi

Her yıl düzenlediğimiz ve üyelerimizle 
dayanışma kültürünün bir göstergesi 
olan Geleneksel Yemeğimizin 26.’sı, 
bu yıl 29 Mayıs 2009 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Vakfı Hisar Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

26. Geleneksel Yemeğimize 
mesleğinde 30. Yılını dolduran 
üyelerimizin yanı sıra, HKMO Genel 
Merkezi Saymanı Sayın Asiye Ülkü 
KUTLU, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Sayın Mustafa 
ERDOĞAN, HKMO Onur Kurulu 
Üyeleri Doç. Dr. Halil ERKAYA ve 
Mehmet KUTLU, HKMO Denetleme 
Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin 
MERCAN, 12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Başkanı Dursun 
Zafer ŞEKER, 12. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ayhan ERDOĞAN, 
Esin DURAN, Ahmet Özgür DOĞRU, 
İlknur GÜLER, M. Uğur ALTIN, İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Tevfik AYAN, YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Ömer AYDIN ve mesleğimizin 
duayenlerinden Prof. Dr. Ahmet 
Aksoy, Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN, 
Prof. Dr. Hüseyin ERKAN, Prof. Dr. 
Onur GÜRKAN da katılımlarıyla 
onurlandırdılar. 

Yaklaşık 400 üyemizin katıldığı 
yemeğimizin açılış konuşmasını 
Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR gerçekleştirdi. Şube 
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Başkanımız konuşmasında tüm 
konukları selamlayarak geleneksel 
yemeklerimizin örgütlülüğümüzün 
dayanışma kültürünü yansıtan ve 
yurt genelinde düzenlenen güzel 
etkinlikler olduğunu, bugün böyle bir 
atmosferde bulunmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğunu ifade etti.  

Açılış konuşmaları sonrasında, 
mesleğinde 30. yılını dolduran 
üyelerimize mesleğimize ve Oda 
örgütlülüğümüze sağladıkları değerli 
katkılardan dolayı plaket verildi. 
Mesleğimizde 30. yılını dolduran 
üyelerimiz, plaketlerini değerli 
hocalarımız Prof. Dr. Ahmet Aksoy, 
Prof. Dr. Ömer Aydın ve Prof. Dr. 
Tevfik Ayan ile öğrenci arkadaşımız 
Evrim Gülcan’ın elinden aldılar.

Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda Stant Açtık

Bakırköy Belediyesi’nin 05-
10 Haziran 2009 tarihlerinde 
düzenlediği 7. Uluslararası Çevre 
Kısa Film Festivali kapsamında, 
Bakırköy‘de temsilcileri bulunan 
TMMOB bileşenleri de Bakırköy 
Özgürlük Meydanı’nda stant açtılar. 
Odamızın Bakırköy-Zeytinburnu 
Temsilciliği, Yönetim Kurulu üyeleri 
ve öğrenci üyelerimizin katılımı ile 
açtığımız stant aracılığıyla Odamızın 
yayın, broşür ve bülteninin dağıtımı 
yapıldı. Odamızın çevre konusundaki 
görüşleri vatandaşlar ile paylaşılarak, 

özellikle orman alanlarının satışının 
çevre üzerinde yaratacağı olumsuz 
etkiler hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

İstanbul’un Çevre Sorunları 
Paneli Yapıldı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin eşgüdümünde düzenlenen 
“İstanbul‘un Çevre Sorunları 
Paneli”, 6 Haziran 2009 Cumartesi 
günü Yıldız Teknik Üniversitesi 
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. 
Etkinliğe Şubemiz adına katılan 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK, “Çevre 
Yönetiminde Mekansal Verilerin 
Önemi” başlıklı bir sunum yaptı. 
Mekansal temel veri kavramını 
gündeme getiren KÖKTÜRK, 
bu verilerin sağlıklı bir çevrenin 
oluşturulmasındaki önemini 
katılanlarla paylaştı. Özellikle orman 
kadastrosunda harita mühendislerinin 
işlevi, mekansal bilgi sistemleri, 
kent ve çevre için envanterin önemi 
konularında gelen sorularla meslek 
alanımızın konularla ilişkilerini ortaya 
koydu.

İTÜ Arazi Pikniği Yapıldı

Şubemiz, öğrenci kardeşlerimizle 
buluşmaya devam ediyor. Son 
olarak İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencilerinin arazi çalışması dersleri 
devam ederken, her yıl olduğu gibi 

bu yıl da bir piknik organizasyonu 
gerçekleştirildi. 13 Haziran 2009 
tarihinde gerçekleştirilen pikniğe 
öğrencilerimizin yanı sıra öğretim 
elemanı meslektaşlarımız da yoğun 
olarak katıldılar.

Etkinlik öncesinde, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
ile bölüm öğretim elemanlarının 
oluşturduğu futbol takımları, 
geleneksel “Karpuz Kupası” 
karşılaşmasında karşı karşıya geldiler.
Yoğun ve yorucu arazi çalışmaları 
sırasında gerçekleştirilen bu etkinlikle 
bir araya gelme ve güzel anları 
paylaşma olanağı bulan bölüm 
öğrencileri ve öğretim elemanları 
pikniğin ardından türküler eşliğinde 
sohbetlerine devam ettiler.

Kırklareli Kent 
Sempozyumu Yapıldı

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulunun organizasyonunu 
yaptığı Kırklareli Kent Sempozyumu 
12 Haziran 2009 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmaları 
bölümünde, sırasıyla TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 
adına Dr. Erol ÖZKAN, TMMOB 
adına Yönetim Kurulu II. Başkanı 
meslektaşımız Nail GÜLER ve Kırklareli 
Belediye Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN 
söz aldılar. Konuşmalarda, Kırklareli 
kenti özelindeki gündem başlıklarına 
ve ülkemizde mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı alanlarındaki genel 
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gündem başlıklarına değinilerek 
sempozyumun bu başlıklarda önemli 
bir tartışma platformu olacağı ve 
başarılı geçmesi dilekleri katılımcılarla 
paylaşıldı.

Sempozyum kapsamında “Ormanlar, 
Su Kaynakları, Tarım Alanları ve 
Geleceğimiz”, “Su, Çevre, Enerji”, 
“Bölge Planı ve Kentin İmar 
Sorunları” başlıklarında üç ayrı 
oturum gerçekleştirildi. “Ormanlar, 
Su Kaynakları, Tarım Alanları ve 
Geleceğimiz” başlıklı ilk oturumu Şube 
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik 
Özlüdemir yönetti. Panelde ilk olarak 
Şube II. Başkanımız Selahattin Avşar 
her yönüyle 2B konusuna değinerek, 
bu konunun hukuksal, toplumsal 
ve siyasal boyutlarını ayrıntıları ile 
katılımcılarla paylaştı. İkinci olarak 
söz alan Orman Mühendisleri 
Odası Kırklareli Temsilcisi Vicdan 
Aladağ ise ormancılık politikaları 
ekseninde ormanlarımızın kullanımına, 
orman alanlarının turizme açılarak 
tahrip edilmelerine ve Kırklareli 
özelindeki ormanlık alanlara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Üçüncü 
konuşmacı olarak söz alan Ziraat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Ahmet Atalık, tarım ve 
kent ilişkisini ele aldığı sunumda, 
ülkemiz tarımının içine sürüklendiği 
durumu, tarım ve istihdam ilişkisini, 
Trakya ve Kırklareli’nde tarımsal 
üretimi istatistiksel veriler sunarak 
katılımcılarla paylaştı. 

Oturumun son konuşmacısı olan 
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Beyza Üstün ise su konusunda 
ulusal ve uluslararası ölçekte 
gerçekleşen gelişmeleri özetlediği 
konuşmasında, su havzalarına ve bu 

havzaları tehdit eden hidroelektrik 
santral projeleri başta olmak üzere 
zarar verici projelere karşı verilecek 
mücadelenin önemine değindi. 
Oturum, söz alan katılımcıların soru, 
değerlendirme ve önerileri sonrasında 
konuşmacıların yaptıkları kısa süreli 
değerlendirmelerin ardından sona 
erdi.

Etkinliğin öğleden sonra 
gerçekleştirilen ve başkanlığını 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Alaattin Aras’ın yaptığı ikinci 
oturumunda Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesinden Vahap 
Sınmaz “Kentlerin Içme ve Kullanma 
Suyu”, Jeoloji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Sekreteri Şerafettin 
Çengel “Madencilikte Çevre 
Sorunları”, Kimya Mühendisleri 
Odası Kırklareli Il Temsilcisi Hüseyin 
Kahraman “Endüstriyel-Tehlikeli 
Atıklar” ve Marmara Üniversitesinden 
Prof Dr. Tanay Sıtkı Uyar da 
“Enerjide Çözüm: Etkin Kullanım ve 
Yenilenebiir Enerji” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirdiler.

Ziraat Mühendisleri Odası II. Başkanı 
Dr. Turhan Tuncer’in yaptığı son 
oturumda ise Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Emre Aysu “Ergene Havzası Çevre 
Düzeni Planı Nedir? Ne Değildir?”, 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cemil Cangir “Ergene Havzası Çevre 
Düzeni Planı Hakkında Bildiklerimiz 
ve Bilmediklerimiz” ve Kırklareli 
Belediyesi İmar Müdürü Basri Gürel 
“Kırklareli İmar Sorunları” başlıklı 
sunuşlarını gerçekleştirdiler.
Bu başarılı organizasyonu 
gerçekleştiren TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kuruluna ve etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde yoğun emeği 
geçen değerli temsilcimiz Mahmut 
Bozan‘a içten teşekkür ediyoruz.

Edirne İl Temsilcilik 
Mekanımız Açıldı

Şubemiz TMMOB örgütlülüğü ve 
dayanışma kültürünün güzel bir örneği 
olan, Jeoloji Mühendisleri Odası ile 
Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl 
Temsilcilikleri ile ortak kullanılacak 
Edirne İl Temsilcilik mekanı açılışını 13 
Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdi. 

HKMO İl Temsilcisi Yılmaz Eren, JMO 
İl Temsilcisi Serdar Seçkin ve ZMO 
İl temsilcisi Sabahattin Yıldırım ile 
üç odanın temsilci ve yöneticilerinin 
açılışını birlikte gerçekleştirdiği törene 
HKMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri Taylan Öcalan, Engin 
Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış sonrası konuşan Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Taylan Öcalan, 
“Bu fiziksel mekanın değerli 
meslektaşlarımıza ve üyelerimize 
kazandırılmasında büyük emeği 
olan başta il temsilcilerimiz olmak 
üzere katkı sağlayan tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Birlikte üretme, 
dayanışma ve kolektif bir anlayışla 
çalışmanın ürünü olan bu mekanın 
ileriki dönem ve yıllarda verimli ve 
etkin kullanılması noktasında tüm 
arkadaşlarımıza, Edirne’de çalışan 
meslektaşlarımıza başarılar diliyorum” 
dedi.

Kurumsallaşma adına önemli olan bu 
mekanın açılmasında büyük emeği 
olan başta Edirne İl Temsilcimiz Yılmaz 
Eren’e, değerli meslektaşlarımıza, 
diğer oda temsilci ve üyelerine içten 
teşekkür ederiz.
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İZMİR

Geleneksel Bahar Yemeği 
Gerçekleştirildi

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen bahar yemeği 30 
Mayıs akşamı görkemli bir şekilde 
Bodrum’da Yasmin Bodrum 

Resort Otel’de gerçekleştirildi. 
Meslekte otuzuncu yıllarını 
dolduran meslektaşlarımıza 
plaketlerinin sunumuyla daha 
da anlam kazanan gece, bu yıl 
diğerlerinden farklı olarak tango 
gösterisiyle başladı. 30. yıl anısına 
özel olarak Şubemizce hazırlanan 
filmi izleyerek meslektaşlarımızın 
fotoğraflar ve dönemin görüntüleri 
ile zamanda yolculuk yaptıkları 
gece, havuz başında müzik 
eşliğindeki hoş sohbetle son buldu.

Yemek öncesinde teknik sunumun 
yer aldığı program dâhilinde 

NETCAD üyelerimize son 
gelişmeler hakkında bilgi verildi. 

Bahar yemeğine Milas Milletvekili 
Fevzi TOPUZ, Konacık Belediye 
Başkanı Mehmet TOSUN, 
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Turgutreis Belediye Başkanı 
Mehmet DİNÇBERK, HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, HKMO 
eski başkanı Hüseyin ÜLKÜ, İzmir 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
meslekte 30.yılını tamamlamış 
meslektaşlarımız ve üyelerimiz 

katıldılar. 
Ertesi gün dönüş yolu üzerinde 
Beçin Kalesi ören yeri gezisiyle 
renklenen geleneksel bahar 
yemeği buluşması güz yemeği için 
sözleşilerek son buldu.

CBS 6.Yürütme Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi

2-6 Kasım tarihlerinde İzmir 
Tepekule Kongre Merkezinde 
gerçekleşecek olan CBS Kongresi 
çalışmalarını değerlendirmek 
adına, 28 Mayıs’da HKMO İzmir 
Şubesinde Yürütme Kurulu üyeleri 
bir araya geldiler.

Kongrenin ana hatlarının 
değerlendirildiği toplantı; kongre 
programı, forum&paneller, duyuru 
ve ziyaretler, kongre interaktif 
sayfası ve yazılımı, eğitim, 
sponsorluk, sosyal etkinlikler 
ve konaklama üzerine görüş ve 
önerilerin temellendirilmesiyle son 
buldu.

CBS Kongresi Bildirim 
Ziyaretleri Devam Ediyor

2-6 Kasım 2009 tarihlerinde 
HKMO tarafından yapılan ve 
İzmir Şube yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecek olan CBS 
Kongresi hakkında bilgi vermek 
adına kurum ziyaretleri devam 
etmektedir.

CBS Kongresi Yürütme Kurulu 
üyeleri ve İzmir Şube Yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyetle Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüğü, Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterliği, TEDAŞ, 
Bornova Belediye Başkanlığı, 
Seferihisar Belediye Başkanlığı, 
Güzelbahçe Belediye Başkanlığı 
ile kongreye katılım, konaklama 
ve ulaşım konusunda görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca CBS Kongresi Düzenleme 
Başkanı Hüseyin ÜLKÜ, Muğla 
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İKK Sekreteri Vecdet SEZER, 
Muğla Temsilcimiz Şükrü TELLİ ve 
yardımcısı Bahattin GÜMÜŞ ile 
birlikte İl Genel Meclisi, İl, İlçe 
ve Belde Belediye Başkanlıkları 
ziyaretleri gerçekleştirilecektir.  

Genç Haritacılar Günlerine 
Şube Olarak Katıldık

Genç Haritacılar Günlerinin 
2009 yılı etkinliği, 2-6 Mayıs 
tarihleri arasında Konya‘da, Selçuk 
Üniversitesinde yapıldı.
Etkinlikte Şubemiz Yedek 
Yönetim Kurulu Üyesi Aslı 
TOPAL tarafından, “HKMO Yaz 
Eğitim Kampları” başlığı altında 
geçmiş Yaz Eğitim Kamplarını 
anlatan tanıtım filmi gösteriminin 

ardından 8. Yaz Eğitim Kampı 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Ayrıca Yaz Eğitim Kampı tanıtımı 
için açılan standda öğrencilerle 
iletişim kurularak Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ömer GÜNGÖRMÜŞ 

ve Aslı TOPAL tarafından detaylı 
bilgilendirme yapılmıştır.

KESK’ten Baskı ve 
Tutuklamalara Karşı 
Yürüyüş ve Miting

KESK’e ve EĞİTİMSEN’e yapılan 
baskı ve gözaltıları protesto için 
15 Haziran 2009 tarihinde miting 
gerçekleştirildi.  İzmir İKK’nın 
destek verdiği mitinge, Şubemiz 
yönetim kurulu üyeleri de katıldı.  
Binlerce kişinin katıldığı mitingde 

KESK genel başkanı Sami EVREN 
de bir konuşma yaptı. 

Basmane Meydanı’ndan kalabalık 
bir yürüyüş ile başlayan miting, 
“İşte Sendika İşte KESK”, “KESK’e 
Uzanan Eller Kırılır”, “Kurtuluş Yok 
Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç 
Birimiz”, “Tutuklu Arkadaşlarımız 
Hemen Serbest Bırakılsın” vb. 
sloganlarla varılan Konak eski 
Sümerbank önünde sona erdi. 
Miting basın açıklamasının 
ardından sona erdi.
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12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’na 
Katıldık

İzmir Şube olarak katılım 
sağladığımız 12. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 
ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi‘nde, 11 Mayıs 2009 
tarihinde gerçekleştirildi. İzmir 
Şube olarak katılım sağladığımız 
ve açtığımız standda “Yaşanabilir 
Gelecek “temalı 8.Yaz Eğitim 
Kampı hakkında bilgi verildi. 
Broşürlerin dağıtıldığı standımızda 
katılım koşulları ve bu yıl ilk 
kez düzenlediğimiz aynı temalı 
“1.Kısa Film Yarışması” ve 
gerçekleştirilecek olan “Fotoğraf 
Sergisi” anlatıldı.

Şubemiz, Yapı-Yol Sendikasının 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen genel 
kurul toplantısı ve genel seçimlerine ev sahipliği yaptı.
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29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde 
Aday Olup Seçilen Üyelerimiz

•  1482 sicil numaralı üyemiz Kemalettin ATALAY / Konya İli   
 Seydişehir İlçesi Belediye Meclis Üyesi
•  5262 sicil numaralı üyemiz Sami GÜLER / Konya İli Beyşehir İlçesi  
 Belediye Meclis Üyesi 
•  6205 sicil numaralı üyemiz Mehmet ÖZÜDOĞRU / Karapınar   
 İlçesi Hotamış Kasabası Belediye Başkanı
•  8208 sicil numaralı üyemiz Hacı Mehmet ÖZTAŞ / Karaman İli   
 Belediye Meclis Üyesi 

Üyelerimizi tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz.

Şube Yönetim Kurulunca Yapılan Ziyaretler

Şube Yönetim Kurulunca çeşitli tarihlerde aşağıda belirtilen ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir.

Seçilen ve atanan kamu görevlilerini tebrik eder başarılar dileriz.

1- 29 Mart Yerel Seçimlerinde; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçilen Sayın. Tahir AKYÜREK, 22.04.2009 tarihinde Şube Yönetim 

Kurulunca ziyaret edilmiştir.

2- 29 Mart Yerel seçimlerinde; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İlçesi Belediye 
Başkanı seçilen İnşaat Mühendisi Sayın. Uğur 
İbrahim ALTAY 08.04.2009 tarihinde Şube 
Yönetim Kurulunca ziyaret edilmiştir.

3- 29 Mart Yerel Seçimlerinde; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meram İlçe Belediye 
Başkanı seçilen Sayın. Dr. Serdar KALAYCI 
09.04.2009 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulunca ziyaret edilmiştir.

4- Harita Mühendisi ve Şubemiz üyesi Sayın 
Mehmet ÖZÜDOĞRU Karapınar İlçesi 
Hotamış Belediye Başkanlığına yeniden 
seçilmesi nedeniyle Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyeleri ve bazı meslektaşlarımızın katılımı ile 
10.04.2009 tarihinde ziyaret edilmiştir.

KONYA
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5- Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meram İlçe Belediye Başkan 
Yardımcılığına atanan Harita 
Mühendisi Sayın. Celal CAN 
22.04.2009 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulunca ziyaret edilmiştir. 

Üyemiz Ve Meslektaşımız Prof.
Dr. Mehmet Yerci Tarafından 
Resim Sergisi Açıldı

252 sicil numaralı Üyemiz Prof Dr. 
Mehmet YERCİ  tarafından 02-

06 Mayıs 2009 tarihleri arasında 
Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde kişisel 
Resim Sergisi açılmıştır. Sergi açılışı 
aynı zamanda Genç  Haritacılar 
Gününe de rastlamasıyla çok 
sayıda meslektaşımız ve öğrenciler 
tarafından ziyaret edilmiştir. 
Hocamıza çalışmalarında başarılar 
dileriz.

Genç Haritacılar Günleri 2009 
Yılı Etkinliği Konya’da Yapıldı

2 yılda bir gerçekleştirilen Genç 
Haritacılar Günlerinin 2009 yılı 
etkinliği, 2-6 Mayıs tarihleri arasında 
Konya‘da yapıldı.
Genç Haritacılar Günleri 
2009 etkinliğine; Yıldız Teknik 
Üniversitesinden 7, Aksaray 
Üniversitesinden 15, Afyon Kocatepe 
Üniversitesinden 27, İstanbul Teknik 
Üniversitesinden 3, Gümüşhane 
Üniversitesinden 41, Karadeniz 
Teknik Üniversitesinden 34, Kocaeli 
Üniversitesinden 31, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesinden 32, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesinden 32, 
Erciyes Üniversitesinden 34 ve Selçuk 
Üniversitesinden 190 olmak üzere 
toplam 446 öğrenci katıldı.
Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu ile 
Şube Yönetim Kurullarımızdan 
Yöneticiler ile üniversitelerimizden 
öğretim üyeleri de katılmışlardır.

Etkinliğin ilk günü, öğrenciler ve 
katılımcıların kayıtlarını yaptırmalarını 

119Temmuz 2009



müteakip Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde 
açılış konuşmaları ile “Genç 
Haritacılar Günleri” etkinliği başladı. 
Açılış konuşmaları sırasıyla; Selçuk 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı  ve 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı ve GHG 2009 Düzenleme 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat İNAL, 
HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Ferruh YILDIZ,  Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Şefik BİLİR ve 
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN tarafından yapıldı.

Şube Başkanımız Prof. Dr. Ferruh 
YILDIZ konuşmasında, etkinliğin 
şubemizce ve Konya şehrinde 
gerçekleşiyor olmasından mutluluk 

Bugünü ve Yarını” konulu ilk 
dersi  anlattı. İlk dersin ardından 
“Geçmişten Günümüze HKMO 
Öğrenci Etkinlikleri Tanıtımları” 
yapıldı. Ardından Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

duyduğunu vurgulayarak etkinliğin 
başarılı geçmesi dileklerinde 
bulundu.
Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının kuruluşu, 
amaçları, çalışmaları ve HKMO 
ulusal ve uluslararası etkinlikleri 
ile mühendislerin ve mimarların 
sorunları hakkında bilgiler verdi.
Başkan ÖZTEN konuşmasında, 
Türkiye‘de Harita Mühendisliği 
eğitimini ele alarak eğitimin her 
kademesinde eşit, parasız, ezberden 
uzak, verileri kabul etmek yerine 
araştırma yeteneğini geliştirerek 
eğitimde sorgulayan, düşünen, 
dayanışma duygusuna sahip, bilimsel 
kriterleri önemseyen bir eğitim 
anlayışının gelişmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

Daha sonra Prof. Dr. Ahmet 
AKSOY, “Mesleğimizin Dünü, 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 
Aksaray Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi 
ve Selçuk Üniversitelerinden 
öğrenciler, bölüm ve üniversitelerini 
tanıtarak etkinlik, araştırma, proje ve 
çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. 

Akşam yemeğinden sonra, Konya 
Mevlana Kültür Merkezindeki “Sema 
Gösterisi”ne gidildi.

3 Mayıs Pazar günü  piknik 
gerçekleştirildi. Piknik, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meram 
Dere Sosyal Tesislerine yapıldı 
ve misafirlere Konya‘nın yöresel 
yemeklerinden “Düğün Pilavı” ikram 
edildi. Piknikte müzikler eşliğinde 
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eğlenildi, spor aktivitelerinde 
bulunuldu ve farklı üniversitelerden 
gelen katılımcılar ile tanışma 
kaynaşma ortamı yakalandı.

4 Mayıs pazartesi Forum 
gerçekleştirildi Özerk ve Demokratik 
Üniversite, Akreditasyon, Staj, 
Mesleğimizde Örgütlenmeler, LİHKAB 
ve Yetkin Mühendislik konuları 
tartışıldı. 

5 Mayıs Salı günü “İkinci Ders”, Prof. 
Hüseyin ERKAN tarafından verildi. 
Hocamız Prof. ERKAN, “Sürdürülebilir 
Kalkınma için Arazi Mülkiyeti ve 
Kadastral Altyapılar Üzerine, Bathurst 
Deklarasyonu Gelişim Süreci”, 
“Genç  Haritacılara Birkaç  Öneri” ve 
“Türkiye Kadastrosu,  Arazi Yönetimi 
ve  Sorunlar” hakkında bilgilendirme 
yaptı. 

Dersi müteakip “Öğrenci 
Sunumlarına geçildi. Selçuk 
Üniversitesi; “JFM Bölümünden 
Mezun Olacaklara Çalışma 
Alanlarında Rehberlik”, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi; “Kadının 
Mülkiyet Hakkı”, Erciyes Üniversitesi; 
“Lazer Tarama ve Fotoğraflardan 
3D Modelleme”, Gümüşhane 
Üniversitesi; “Harita Mühendisliğinde 
Gelişen Teknoloji ile Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Öneriler”, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi; “Mesleğimizin 
Dünü Bugünü Yarını”, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi; “GNSS 
Teknolojilerinin Tektonik Hareketlerin 
Modellenmesinde Kullanımı”, 

Selçuk Üniversitesi; “Konya İli 
Haritası Çalışması için Hidrografya 
Tabakasının Güncellenmesi” konulu 
sunumlar yapıldı.

Daha sonra “Konya Gezisi” yapıldı. 
8000 yıllık geçmişi olan ve bir çok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olan, 
Mevlana‘nın memleketi Konya‘mızda 
üç saat süren gezi düzenlendi. 
Mevlana Türbesi, İnce Minare, 
Karatay Medresesi, İstiklal Harbi 
Şehitliği ziyaret edildi.

Etkinliğin son günü, etkinlik hakkında 
değerlendirilme yapıldı ve taslak 
“Sonuç Bildirgesi” Selçuk Üniversitesi 
öğrencisi Berrak AKIŞ tarafından 
öğrenciler ve katılımcılarla paylaşıldı. 
Başarılı, eğitici, öğretici, coşkulu ve 
eğlenceli geçen etkinliğin kapanışı 
GHG 2009 Yürütme Kurulu 

Başkanı Cemil CANDAŞ, Yrd. Doç. 
Dr. Bayram TURGUT ve HKMO 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
İNCİ tarafından yapıldı.

HKMO 1. Öğrenci Üye 
Kurultayı  6 Mayıs 2009 
Tarihinde Konya’da Yapıldı

HKMO 1. Öğrenci Üye Kurultayı, 
6 Mayıs 2009 tarihinde Konya‘da, 
11 üniversiteden (Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi ve Selçuk 
Üniversitesinden) öğrencilerin 
katılımıyla “Aydınlık Geleceğin 
Haritasını Özgürce Çiziyoruz” ana 
teması ile Selçuk Üniversitesi‘nde 
gerçekleştirilmiştir.
Kurultayda ele alınan temel başlıklar:
Özerk ve Demokratik Üniversite, 
Akreditasyonlar, Mesleki 
Örgütlenmeler, Staj, Yetkin 
Mühendislik, LİHKAB, Öğrenci Üye 
Kurultayları‘nın gelecekteki yapısı 
şeklinde olmuştur.
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HKMO Konya Şubesi Üye Bilgi 
Rehberi Hazırlandı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
olarak Konya-Karaman-Aksaray 
İllerinde bulunan Üyelerimizin 
fotoğraf, adres, telefon, görev yerleri 
ve e-posta adreslerinin bulunduğu 
“Üye Bilgi Rehberi” hazırlanmıştır. 
Rehber, üyelerimizden gelen istek 
üzerine üyelerimizin birbirlerini 
tanımaları, birbirleriyle kolay iletişim 
kurmaları, ortak sorunlarını birlikte 
paylaşmaları amacı ile hazırlanmıştır. 
Rehber tüm üyelerimize ve diğer 
Şubelerimize dağıtılmıştır. Rehber 
eline geçmemiş olan üyelerimiz 
Şubemize müracaat ederek temin 
edebilirler.

Piri Reis Mesleki Eğitim 
Merkezinin Bulunduğu Bina 
Satın Alınarak Odamız 
Mülkiyetine Dahil Edildi

Bilindiği gibi Konya Şube olarak 
üyelerimizin eğitimi temel ilke olarak 

Doç. Dr. Muzaffer KAHVECİ; Ulusal 
Sabit GNSS Ağları ve Dünyadaki 
Uygulamaları konularında,

Yrd. Doç. Dr. Ekrem TUŞAT; 
Konum Belirleme Amaçlı Uydular 
konularında birer konuşma yaptılar.

2- 08.05.2009 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi Güneysınır Meslek 
Yüksekokulu Konferans salonunda 
“Uydu Teknolojilerinin Haritacılıktaki 
Uygulamaları Konulu” konferans 
düzenlendi.

Konferansta;
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ; Görüntü 
İşleme Amaçlı Uydular hakkında, 
Doç. Dr. Muzaffer KAHVECİ; Ulusal 
Sabit GNSS Ağları ve Dünyadaki 

ele alınmıştır. Bu sebeple gerek 
üyelerimizin gerekse öğrencilerin 
günün teknolojik koşullarına göre 
eğitilmeleri için Piri Reis Mesleki 
Eğitim Merkezi faaliyete geçirilmişti. 
Bu merkez Şube hizmet binasına 
bitişik olarak kiralamak suretiyle 

kullanılmaktaydı. Şubemizin ve 
Genel Merkezin katkılarıyla Piri 
Reis Eğitim Merkezi binasının 
mülkiyeti satın alınarak Odamız ve 
Şubemiz hizmetlerinde kullanılmak 
üzere TMMOB’ye bir taşınmaz 
kazandırılmıştır. 

Uydu Teknolojilerinin 
Haritacılıkta Kullanımı 
Konulu Konferanslar Dizisi 
Gerçekleştirildi

1- 07.05.2009 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi Hadim Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonunda 
“Uydu Teknolojilerinin Haritacılıktaki 
Uygulamaları Konulu” konferans 
düzenlendi.
Konferansta;
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ; Görüntü 
İşleme Amaçlı Uydular hakkında, 
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Uygulamaları konularında,
Yrd. Doç. Dr. Ekrem TUŞAT; Konum 
Belirleme Amaçlı Uydular konularında 
birer konuşma yaptılar.
Konukseverliklerinden dolayı Hadim 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü  Öğr.
Görevlisi Durmuş Ali CEYLAN’a  
Güneysınır Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü Yrd.Doç.Dr.Ahmet GÜNER’e 
teşekkür ederiz.  

3- 12.06.2009 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi Kampus Halil Cin 
Konferans Salonunda “Uydu 
Teknolojilerinin Haritacılıktaki 
Uygulamaları Konulu” konferans 
düzenlendi.

Konferansa Doç. Dr. Muzaffer 
KAHVECİ Konuşmacı olarak katıldı 

ve Ulusal Sabit GNSS Ağları ve 
Dünyadaki Uygulamaları konularında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Konferanslara  yoğun bir katılım 
olmuş öğretim elemanları ve 
öğrenciler tarafından ilgi ile 
izlenmiştir.
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Üye Toplantı 

Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri ve 
belediyelerde görev yapan  üyelerimiz 
ile birlikte  şube hizmet binasında 
11.04.2009  tarihinde  kahvaltılı  
toplantı yapıldı.

Sayın Cafer  ÖZDEMİR‘i makamında  
ziyaret  ederek  meslektaşlarına  
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunmuşlardır. 

Ziyaretin  arkasında  Harita  
mühendisleri ile birlikte  öğle 
yemeği  yiyen  Belediye Başkanı  
Cafer  ÖZDEMİR, Belediyecilikte  
Harita  Mühendisliğinin  öneminden  
bahsetmiş  ve üretecekleri 
projelerden  Sivil toplum  örgütü olan  
Harita ve Kadastro Mühendisleri  
Odası  Samsun  Şubesini yanlarında  
görmekten  mutluluk  duyduğunu  

belirtmiştir. Şube Başkanı  Ertuğrul  
ÇÖL ise, bir meslektaşlarının  
Amasya gibi  tarihi bir şehre  belediye 
başkanı seçilmiş  olmasının onurunu 
yaşadıklarını ve sayın başkanın 
Amasya için bir şans  olduğunu ve bir 
dönem Belediye  Başkan yardımcılığı 
yapmış olan  meslektaşlarının  
Amasya‘ya çok şeyler kazandıracağı 
inancında  olduğunu  belirtmiş  ve 
belediye başkanına başarılı olma  
dileğinde bulunmuştur.

Ziyaret 

HKMO  Samsun Şubesi olarak  
27.04.2009  tarihinde  29  Mart 
yerel  seçimlerinde Samsun/Atakum  
Belediye  Başkanlığını kazanan Sayın 
Metin BURMA makamında ziyaret  
edildi.(1994-1999)-(1999-2004) 
yılları arasında 2 dönem başkanlık 
görevini yürüten Sayın BURMA’dan 
yeni dönemde, 6 belde  belediyeden 
oluşan Atakum İlçe  Belediyesinde 
yapmayı planladığı projeler hakkında  
bilgi alındı.

Yerel seçimlerin ardından düzenlenen 
kahvaltılı toplantıda seçimler 
sonrasında belediyelerde çalışan 
üyelerimizin sorun ve önerileri 
değerlendirildi. Katılımın oldukça 
yüksek olduğu toplantıda bu tür 
toplantıların oda-üye ilişkilerinde 
olumlu katkılar sağladığı tespit edildi.

HKMO  Samsun Şubesi  olarak, 
modern bir kent  oluşumunda 
üzerimize düşen tüm katkıları 
sağlayacağımız bildirilerek, yeni 
dönemde kendilerine  başarılar 
dilendi. 

Ziyaret 

Harita  ve  Kadastro  Mühendisleri  
Odası  Samsun   Şube  Başkanı  
Ertuğrul ÇÖL, Yönetim Kurulu 
ve Amasya’da  Hizmet   veren  
meslektaşlar ile  birlikte  Amasya  
belediye başkanı seçilen üyemiz 

SAMSUN
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Teknik Gezi 
Harita  ve  Kadastro  Mühendisleri  
Odası  Samsun  Şubesi,   Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Harita   

üyeleri, Bölüm  Başkanı  Prof. Dr. 
Sebahattin  BEKTAŞ ve öğretim  
görevlileri  eşleri ile katıldı. Yaklaşık  
50  öğrencinin  katıldığı   gezi  sonucu 
Bölüm  Başkanı  Prof. Dr. Sebahattin 
BEKTAŞ  şahsı  ve öğrenciler  adına  
Şube Başkanı Ertuğrul  ÇÖL‘e  
teşekkür  etmiştir.

Mühendislik  Bölümü  Öğrencileri 
yaz sınavları  öncesi  motive  etmek  
ve öğrencilere  Altınkaya  barajının 
tanıtım amacıyla  teknik  gezi  ve 
piknik düzenledi.

Barajın  yapımı, işleyişi  ile ilgili  
öğrencilere  D.S.İ  ve  Teaş   çalışanları  
tarafından  bilgi  verildi. Baraj  gezisi  

Ertuğrul ÇÖL de gezinin  gelecekte  
meslektaşları olan  öğrencilerle  
birlikte  yapılan etkinliklerin   faydalı  
olduğuna ve de devam etmesi  
gerektiğini  ifade  etmiştir. 

arkasından  düzenlenen   piknikte  
öğrenciler  oyunlar  oynayarak  stres 
attı. Yapılan  geziye  Şube  Başkanı  
Ertuğrul  ÇÖL, şube yönetim  kurulu  

Ayrıca  Barajın  tanıtımında  
öğrencilere  bilgi  aktaran  DSİ  ve  
Teaş  çalışanlarına  da  şükranlarını  
bildirdi.

Spor

Harita ve Kadastro  Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi üyelerinden 
oluşan 16 kişilik futbol takımı, Kasım 
ayından bu yana her hafta halısaha 
futbol maçlarına devam etmektedir. 
Zevkli ve bir o kadar çekişmeli geçen 
maçlarla üyelerimiz arasındaki 
dayanışma artmakta ve haftanın 
yoğunluğu giderilmeye çalışılmaktadır.
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Konya Genç Haritacılar 
Etkinliğine Katılım

2-6 Mayıs tarihlerinde Konya’da 
düzenlenen Genç Haritacılar 
etkinliğine şubemizin desteğiyle 
Trabzon ve Gümüşhane Harita 
Mühendisliği Bölümünden 85 öğrenci 
katılımı sağlanmıştır.

Müdürü Hrt. Müh. İbrahim TONOZ, 
İller Bankası Trabzon Bölge Müdür 
Yardımcısı Hrt. Müh. Ahmet GÜNER, 
Trabzon Bayındırlık ve İskan İl Müdür 
Yardımcısı Hrt. Müh. Süleyman 
GÜN, Trabzon Belediyesi Harita 
Müdürü Hrt. Müh. Fevzi BAYTAR,  
Öğretim Üyeleri, Özel Sektör ve 
Kamu Kurumlarında çalışan Harita 
Mühendisleri ile öğrenciler olmak 
üzere 150 dolayında kişi katıldı.
 Toplantı, Trabzon, üniversite, bölüm 
ve mezunların resimlerinden oluşan 
bir film gösterisi ile başladı. Açılış 
konuşmalarında bölümün geçmişi 
ve geleceği dile getirildi. Mezunlar 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Alemdar BAYRAKTAR, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kamil YAZICI, Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Alican 
DALOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Ayten 

KTÜ Harita Mühendisleri 
Mezunları 17 Nisan 2009’da 
Buluştu

Mezunlar Buluşması, Prof. Dr. 
Erdoğan ÖZBENLİ Anfisinde yapılan 
toplantıyla başladı. Toplantıya Rektör 
Prof. Dr. İbrahim ÖZEN, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Orhan AYDIN, 

ATASOY, İnşaat Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU, 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ertan BAYDAR, Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. 
Emrullah DEMİRCİ, TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Hrt. Müh. Ali Fahri 
ÖZTEN, Trabzon Şubesi Başkanı 
Hrt. Müh. Fazıl UZUN, Adana 
Şube Başkanı Hrt. Müh. Hasan 
ZENGİN, Tapu ve Kadastro Bölge 

Bölüm MÜDEK Akreditasyon 
Çalışmaları hakkında bilgilendirildi. 
Mezunlar Buluşmasının bu 
çalışmalara olan katkısı dile getirildi. 
Katılımcı mezunlara, Mezun Anketi, 
İşveren Anketinin yanı sıra öğretim 
programında hangi konu ve derslere 
daha fazla yer verilmesi konusunda 
bilgilerinin alındığı bir anket daha 
uygulandı. Kokteyl ile sona eren 
Mezunlar Buluşmasına katılanlar 
memnuniyetlerini dile getirdi. 

TRABZON
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Şubemiz Geleneksel Bahar 
Yemeği Zorlu Grand Hotel’de 
Düzenlendi

12. THBTK’ye Katılım 
Gerçekleştirildi

11-15 Mayıs 2009 tarihinde 
ODTÜ’de gerçekleştirilen kurultaya 
şubemiz yönetim kurulu ve Trabzon 
ve Gümüşhane Harita Mühendisliği 
Bölümünden öğrenci katılımı 
sağlandı. Etkinliğin sonunda Anıtkabir 
ziyareti gerçekleştirildi.

Trabzon Şubesi Başkanı Fazıl UZUN 
açılış konuşmasında şube faaliyetleri 
hakkında bilgi vermiştir, ülkenin 
ve mesleğin parlak geleceği için 
birliktelik mesajları verilmiştir. 

Haritacılar, 23 Mayıs 2009 
Cumartesi günü Zorlu Grand 
Hotel‘de TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) Trabzon 
Şubesi tarafından düzenlenen 
Geleneksel Bahar Yemeği‘nde bir 
araya geldi. Geceye HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürü İbrahim 
TONOZ, HKMO genel merkez ve 
farklı illerdeki şubelerinden katılan 
yönetim kurulu üyeleri, Trabzon ve 
çevre illerdeki TMMOB‘ye bağlı 
meslek odalarından ve sivil toplum 
örgütlerinden temsilciler katılım 
göstermişlerdir. Gecede HKMO 

 Meslekte 30. yılını dolduran; Kaya 
AVCILAR, Çağlar TUĞTEKİN, 
İsmail SAĞLAM, Alaattin KABA, 
Nesrin DURSUN, Canan BOZBAŞ, 
Osman EKİCİ, Ali Sinan SİVRİKAYA, 
Ali KÜÇÜK ve Abdullah KÜÇÜK‘e 
plaketleri takdim edilmiş ve duygulu 
anlar yaşanmıştır. 

Klasik Müzik Orkestrası ile başlayan 
gecede, Türk Sanat Müziği konserinin 
ardından, özgün müzik sanatçımız 
Fuat SAKA‘nın coşkulu konseriyle 
gece son buldu.
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KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü Mezuniyet Gecesi

6 Haziran’da Yomra Sandal Otel’de 
gerçekleştirilen gecede 2009 mezunu 
genç haritacılar gönüllerince eğlendi. 
Yönetim Kurulu adına Başkan Fazıl 
UZUN, İkinci Başkan Okan YILDIZ, 
Sayman Altuğ AYDIN ve Trabzon 
Belediye Meclis Üyesi Güzide 
UZUN’un da katıldığı gece havai 
fişek gösterileriyle son buldu. Uzungölde doğa yürüyüşü 

gerçekleştirdi.

Uzungöl Doğa Yürüyüşü

7 Haziranda düzenlenen etkinlikte 
KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile yönetim kurulumuz 

TUSAGA AKTİF ( CORS-TR) 
Söyleşisi Gerçekleştirildi

13 Haziranda yapılan söyleşide 
TUSAGA AKTİF ( CORS-TR) 
sisteminin işleyişi, hassasiyeti, 
kullanılan datum, sistemin 
gereksinimleri, kurulan tesisler, 
kullanıcı profili, ülkemize katkıları 
ve dünyadaki benzer uygulamalar 
hakkında üyelerimiz bilgilendirildi.
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KÜLTÜR VE SANAT

SOLDAN SAĞA
1- (fotg.) Eğik düzlemde ölçülmüş olan açıları yatay düzlemde karşılığı olan izdüşümüne çe-
viren, rektoblik yazıcı ve foto açıölçer türünden olan ve yatay düzlem üzerindeki açıları belirle-
meye yarayan basit bir açı ölçme aparatı. 2- Telli antik bir çalgı. / (jeod.) Çalışma bölgesinde 
tesis edilmiş ve yeni tesis edilen noktaların birbirine göre konumlarının, yükseklik ve koordinat 
çıkış planlarının belirlendiği çizim. 3- (mat.) Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile 
kesişmesinden doğan ara kesit. / Arabozuculuk, ortalığı karıştırma 4- Gereğinde kullanılmak 
için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan. / Atak 5- Mililitrenin kısa yazılışı. / Gün doğmadan 
önceki durum. 6- Gümüşün simgesi. / Boyut. / Edebiyat kısaltması.7- ……. Çölgeçen. Züğürt 
Ağa, Selamsız Bandosu, İmdat ile Zarife filmlerinin yönetmeni. / Dedelerden ve büyük babalar-
dan her biri.8- Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık 9- Akasya, kitre, sütleğen 
vb. ağaçların kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz veya 
sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde. / Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din 
adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek.10- 
Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun 
türü. / Tamirat, tamir.

YUKARDAN AŞAĞI
1- (ölç.) Teodolit veya çıplak gözle, bir doğru üzerine noktaların yerleştirilmesi, konulması 
ve konumlarının bulunması işlemi. / Zamir kısaltması. 2- Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, 
cetvel. / Amnesty International kısaltması. 3- İridyum elementinin simgesi. / Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler kısaltması. 4- Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para. 5- Sri 
Lanka’nın plaka işareti. / Olanaklı. 6- Kampana. / Sodyumun simgesi. / Local Area Network 
kısaltması. 7- Dost, arkadaş. / Babasız olarak mucizevî bir şekilde doğan peygamber. 8- Vet-
eriner hekimliğinde dikiş, ek yeri, eklenti anlamına gelen sözcük. / Altın, gümüş vb. maden-
lerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. 9- Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki 
bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. 10- Sürekli. /  (jeod.) Herhangi bir noktanın 
konumunu (yatay, düşey) tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Çocuğum

Üşürsün aç kalırsın çocuğum
Biraz daha çıplaklaşarak
Çıngırak seslerinin içinde
İniltin duyulacaktır.

Sesin kısık çığlığımdı
Kulaklarında bir inilti annenden
Kahır soğuk kuşatır odanı
Açlık yazgı değil gecelerine.

Yaşamanın erdemli kavgasında
Paylaşmanın övüncünü babanla 
çoğaltarak
Çavlanlarda sesimiz duyulacaktır ipuzun
Tükenmez sevdanın avazıdır.

Çıplaklığını taşıyorum tininde
Babayım, anıları biriken senelerce
Geçmişi unutma, dirençle gülümse
Bir umarı yeniden yaratarak çocuğum.

Ayhan BİNGÖL
Harita ve Kadastro Mühendisi
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Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi 
Ankara, kmelikoglu@yahoo.com

BRİÇ ÜZERİNE SÖYLENMİŞ ÖNEMLİ SÖZLER 
VE OYUNDA EN FAZLA EL ALMAK İÇİN BAZI 
TEKNİKLER

Ankara’da odamızın öz verili çalışmaları 
ile gerçekleştirilen 12. Teknik Kurultayda 
görüştüğüm briç severler ile yapmış olduğumuz 
olumlu konuşmalar bu köşenin devamı için beni 
yüreklendirdi. İlginize teşekkür ederim. 

Bu ve bundan sonraki birkaç yazımızda oyunda 
el alma teknikleri üzerinde duracağız. El ve yer 
oyunlarında renk dağılımlarını nasıl oynarsak daha 
fazla el alınır sorusuna yanıt arayacağız. Verilen 
örneklerde, el ve yer geçerlerimizde bir sorun yoktur. 
Bu ellerde güvenlik oyunu ile ilgili bilgilerimizi gözden 
geçirip en fazla el almanın yollarını arayacağız. Karşı 
oyuncular hiçbir konuşmaya girmedikleri için renk 
dağılımları hakkında bir bilgi edinemedik. Amacımız; 
istenen el sayısına ulaşmaktır. Başka bir söylemle 
olumsuz dağılımlara karşı önlem almaktır. Verilen 
örneklerde oyun sırası bizde olduğu için elden ve 
yerden oynaya biliriz. Oyun kartını oynamadan önce 
bir plan yapıp düşündükten sonra oynamalıyız. 

BRİÇ NEDİR: Briç bir beyin sporudur. Elli iki kartın 4 
kişiye eşit olarak dağıtılması sonucu oynanan bir akıl 
oyunudur. Kart dağılımlarının 67.108.864 olası 
sonucu vardır. Elinizde bulunan on üç kartlık 
dağılım 67.108.864 olası sonuçlardan sadece 
bir tanesidir(1). 

Briç bireysel düşüncenin toplu olarak hayata 
geçmesidir. Elini en iyi şekilde ortağına tarif 
etmektir. Ortağının tarif ettiği elini, en iyi şekilde 
yorumlamaktır. Karşı oyuncuların birbirlerine tarif 
etmeye çalıştıkları elleri çözümlemektir. Elde ettiğin 
bütün bu verilerle konuşmayı sonuca bağlamaktır. 
Elindeki ve ortağındaki puan ve dağılımları 
hesaplayıp ya savunma ya da oynamakla ilgili oyun 
planını geliştirmektir. Çıkan her kartı takip etmek ve 
ellerdeki kartların konuşmalara göre kimde olduğunu 
tahmin etmektir. Ortağının kart atarken elindeki 
dağılım hakkında vereceği bilgileri dikkate alıp onun 
isteği doğrultusunda oyunu yönlendirmektir. Ortağına 
saygılı olmaktır. Doğru bilgi aktaracak kartı verip, 
ortağını doğru yönlendirmektir. Bu nedenle karşı 
oyuncular oynarken yapacağın bir hata oyunun 
çıkmasına, siz oynarken de batmasına sebep 
olacaktır. 

BUNUN İÇİN: Oynanmaya, oyunu iyi kurup öyle 
başlanmalıdır. Savunma oyuncusu, açılış atağını iyi 
başlatmalıdır. Her iki durumda da ortağının vereceği 
apellere (bir sonraki elde yada el tutunca geleceğin 
renk hakkında bilgi verecek kart atmak) ve senin 
vereceğin apellere ortağının dikkat etmesi gereklidir. 

BRİÇ BİR BİLİMDİR: Diğer kart oyunları gibi durağan 
bir şekilde aynı kalmaz. Oyun oynama ve fazla 
el alma teknikleri sürekli gelişmektedir. Karşılıklı 
konuşmalar için, sistemler ve sistemler içindeki 
yüzlerce kalıplara göre anlaşma yöntemleri vardır. 
Briçteki gelişmeler sürekli takip edilmelidir. Ortağınla 
aynı dilde oynamak, ortak dili konuşmak gerekir. 
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Briç kültürdür: Ortağına ve rakiplere saygılı 
olmayı gerektirir. Kısaca: Briç; bilgi, bilgi 
birikimidir. Çözümleme, yorumlama ve yöntem 
geliştirmektir. Hızlı düşünmektir. Çabuk karar 
vermektir. Matematiktir. Yorum yapmaktır. 
Kültürdür. Ahlaktır. Briç bir yaşam biçimidir.

EL ALMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE UYGULAMALAR:
ÖRNEK-1

1. ♠AK95 
                                           3 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♠J432
----------------------------------------------------------------------
2. ♥KJ53 
                                           3 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♥A42
-----------------------------------------------------------------------
3. ♦A96 
                                            5 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♦QJ5432
----------------------------------------------------------------------
4. ♣AKQ842 
                                            5 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♣103                           
----------------------------------------------------------------------
5. ♥KQ106543 
                                            5 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♥92
----------------------------------------------------------------------
6.  ♥AQ742 
                                            4 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♥8653
----------------------------------------------------------------------
7. ♣A108632
                                            5 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♣Q754
-----------------------------------------------------------------------
8. ♦AJ3
                                            4 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♦K9542
-----------------------------------------------------------------------
9. ♥5432 
                                            2 el almayı garanti etmeliyiz.
    ♥KQ76
----------------------------------------------------------------------

10. Karşı oyuncuların araya girmediği bu elde güney 4 pik 

oynuyor, Atak ♦ damı

        

    Kuzey-Yer                              Güney-El

♠753                                        ♠AKJ86

♥654 ♥K73

♦K8 ♦A6

♣AKQ108 ♣J32

                           

YANITLAR

1- Ası çekin ele aldıktan sonra valeye doğru pik oynayın. 

2- Önce Rua’yı sonra As’ı çekip, valeye doğru kör oynayın. 

3- Yerden dama doğru küçük oynayın. 

4- Yerden 10’luya doğru küçük oynayın. 

5- Yerden 10’luya doğru küçük oynayın. 

6- Ası çekip tek Rua’ya önlem alın, sonra dama doğru 

oynayın. 

7- Yere doğru küçük oynayın, solunuz küçük koyduysa 

10’luyu koyun, solunuz renge uymazsa ası alıp, dama 

doğru oynayın. 

8- Ası çekip elden valeye doğru oynayın. 

9- Tek asa önlem olarak önce elden ve yerden küçük 

oynayın

10-En yüksek düzeyde elden As karo ile alıp pik ası 

çekmek, sonra yerden pik oynayıp sağın verdiği markayı 

geçmek olmalı, 

Not: Oyun teknikleri ve uygulamaları üzerine bir iki sayı 

daha duracağız. İyi oyunlar. 

(1)Mehmet ve Kazım Melikoğlu:12.Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı.”..Briç Ellerinin Dağılımı ve Gelme Olasılıkları”
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"Büyük Oyun" Montreal Film Festivali’nde

İlk uzun metrajlı filmi Zincirbozan ile tartışmalar yaratan 
Atıl İnaç, ikinci uzun metraj filmi Büyük Oyun’la dünyanın 
en önemli ve prestijli festivallerinden biri olan Montreal 
Film Festivali’ne katılıyor. Filmin Dünya Prömiyeri bu yıl 
33.’sü düzenlenecek olan festivalin Dünya Sinemasına 
Bakış bölümünde yapılacak. 27 Ağustos - 07 Eylül 2009 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Dünya 
Sinemasına Bakış bölümü, kültürel çeşitlilik ve ülkelerarası 
diyalog sağlamayı amaçlıyor.

Bütün Öyküleri - I, II, III
Edgar Allan Poe

Batı düşüncesinin gelecek yüzyılda 
ilerleyeceği birçok güzergâhı önceden 
kestiren, Baudelaire'den Benjamin'e 
kadar birçok yazar ve düşünür için bir 
tartışma ve esin kaynağı olan Edgar 
Allan Poe, hiç kuşkusuz yazın tarihinin 
en özellikli ve gizemli yaratıcılarından 
biri. Poe'nun öykülerinden yergi ve 
taşlamalarına kadar temel önemdeki 
düzyazılarını bir araya getiren bu üç cilt, şimdiye kadar 
yayımlanan Poe çevirilerinden farklı olarak, bir eleştirel 
baskı olma özelliğini taşıyor.

Feminizm
Margaret Walters

Feministler kimdi ve dünyayı hangi 
amaçlarla, hangi doğrultuda 
değiştirmeye soyundular? Bu hareket 
kültürel ve siyasi köklerini neye 
borçluydu ve feminizmin bugünkü 
kültürel ve toplumsal çerçevede sahip 
olduğu yer neresidir? Tüm bu soru-
lara odaklanan çalışma, kadınların 
oy hakkı ve eşitlik talepleriyle başlayıp bugün çok farklı bir 
dünya görüşüne evrilen bu hareketi başlangıcından itibaren 
sorguluyor. Sadece Avrupa ve Birleşik Devletler'deki kadın 
hareketlerini değil, üçüncü dünyayı ve İslam dünyasını da 
içine alan kapsamlı bir feminizm incelemesi.

Sinema

Tiyatro

Kitap

Hegel ve Marks
- İhtiyaç Kavramı -
Ian Fraser

İhtiyaç kavramının Hegel ve Marks'ta 
aldığı farklı biçimleri, söz konusu 
kavramın çağdaş felsefe dünyasındaki 
uzantılarını takip ederek irdeliyor 
bu çalışma. İhtiyaçların tekil ifade 
biçimleriyle bunların evrensel ölçül-
erine odaklanan her iki düşünür 
de bu konuda başat öneme sahip kavramlaştırmalar 
geliştirmişti. Bu savların bireşimini tartışan modern 
kuramcıların katkısıyla ihtiyaç kavramının siyasi içerimleri 
ve sosyal demokrasi eksenindeki liberal-cemaatçi ikiliğin 
temel dayanakları da belirginlik kazandı. Bu ve benzeri 
kavramlaştırmaları yüzyıl dönümünün baş döndürücü 
değişim hızında irdeleyen Fraser, Hegel ve Marks 
okumalarının da ufkunu genişleten özgün bit yorum 
sunuyor.

Çığ
Ankara Devlet Tiyatrosu
 
Yönetmen: Ayşe Emel Mesci
Dekor: Murat Gülmez
Kostüm: Hale Eren
Işık: Önder Arık
Dans Düzeni: Ayşe Emel Mesci
Dramaturg: Ayşe Emel Mesci
Yönetmen Yardımcıları: Gül Gökçe

“Bu günlerde; dünyamızda yaşanan ve adına Yeni Dünya 
Düzeni denilen dayatmalı tek ve gerçek doğruymuş gibi 
yutturulmaya çalışılan ve böylece de dünyamızı biraz 
daha kana ve ateşe boğan egemenlere karşı direnmemiz 
gereken bu günlerde… Çığ."
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DOĞANLAR

● HKMO Antalya Şube Personeli Burcu ÖĞÜT ve Cengiz ÖĞÜT 
çiftinin 06.06.2009 tarihinde İsmail Berke adını verdikleri bir 
erkek çocukları dünyaya gelmiştir.İsmail Berke’ye hoşgeldin 
der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 4795 sicil numaralı üyemiz HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Ramazan ECİŞ ve Ceyhan ECİŞ çiftinin 28.04.2009 
tarihinde Ahmet Hakan adını verdikleri bir erkekçocukları 
dünyaya gelmiştir.Ahmet Hakan’a hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.

● 5087sicil numaralı üyemiz Tahir Timur GÖKTUĞ ve Devrim 
GÖKTUĞ çiftinin 14.04.2009 tarihinde Doruk adını verdikleri bir 
erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Doruk’a hoşgeldin der,sağlıklı 
ve mutlu bir yaşam dileriz

● 5878 sicil numaralı üyemiz  ve Beşiktaş İlçe Temsilcimiz Cem 
Bülent KÖSEOĞLU ve  Ayşe KÖSEOĞLU çiftinin 12.05.2009 
tarihinde Defne adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya 
gelmiştirDefne’ye hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 6066 sicil numaralı üyemiz Bülent CİVELEK ‘in 27.03.2009 
tarihinde Cenker adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Cenker’e hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 6430 sicil numaralı üyemiz Yavuz KARAMAN ve Seçil KARAMAN 
çiftinin Neslişah adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.Neslişah’a hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

● 7000 sicil numaralı üyemiz Sinan YILDIRIM ve 7023 sicil 
numaralı üyemiz Melek YILDIRIM çiftinin 01.04.2009 tarihinde 
İclal adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.İclal ‘e 
hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 7048 sicil numaralı üyemiz  Çetin ÇELİK ve Melek ÇELİK çiftinin 

26.06.2009 tarihinde Kerem adını verdikleri bir erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.Kerem’e hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

● 7629 sicil numaralı üyemiz Musa TURAN ve  Elif TURAN çiftinin 
25.04.2009 tarihinde Enes Şamil adını verdikleri bir erkek 
çocukları dünyaya gelmiştirEnes Şamil’e hoşgeldin der,sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.

● 7653 sicil numaralı üyemiz Güneş KAPLAN ve Gülşah KAPLAN 
çiftinin 20.04.2009 tarihinde Lara adını verdikleri bir kız 
çocukları dünyaya gelmiştir.Lara’ya hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.

● 7790 sicil numaralı üyemiz Murat KAPANCI ve  Zeynep KAPANCI 
çiftinin 14.05.2009 tarihinde Poyraz adını verdikleri bir erkek 
çocukları dünyaya gelmiştir.Poyraz’a hoşgeldin der,sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.

● 7856 sicil numaralı üyemiz Mehmet ERGUN ve Emine ERGUN 
çiftinin 09.04.2009 tarihinde İlke adını verdikleri bir kız çocukları 
dünyaya gelmiştir.İlke ‘ye hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz

● 9262 sicil numaralı üyemiz Gürsoy GÜVEN ve Saadet GÜVEN 
çiftinin 16.02.2009 tarihinde Mustafa Kemal adını verdikleri bir 
erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal’e hoşgeldin 
der,sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 9498 sicil numaralı üyemiz Metin ŞAHİN ve Elvan ŞAHİN çiftinin 
23.04.2009 tarihinde Ela Nur adını verdikleri bir kız çocukları 
dünyaya gelmiştir.Ela Nur’a hoşgeldin der,sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

● 6265ssicil numaralı üyemiz Erdal ER 27.06.2009 tarihinde Emel 
İŞLEK ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

● 6467 sicil numaralı üyemiz Ayça MALKOÇ 05.06.2009 tarihinde 
de Özgür POLAT ile evlenmiştir.Ömür boyu mutluluklar dileriz.

● 7470 sicil numaralı üyemiz Yasin TURGUT 09.05.2009 tarihinde 
Senem BEKTAŞ ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

● 8311 sicil numaralı üyemiz Konya Şube Yönetim Kurulu üyesi 
ve Sayman 29.05.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

● 9738 sicil numaralı üyemiz Hüseyin İLHAN 28.06.2009 tarihinde 
Esra BEŞİKÇİ ile evlenmiştir. . Ömür boyu mutluluklar dileriz.

EVLENENLER
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● 279 sicil numaralı üyemiz Orhan TAŞKIN 10.05.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 758 sicil numaralı üyemiz, Odamız 24, 25, 26. 
Dönem Başkanı, 1998-2004 arası TMMOB II. Başkanı 
ve Yöneticisi Celal BEŞİKTEPE'nin babası 07.07.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına baş sağlığı dileriz.

● 1287 sicil numaralı üyemiz Jale GÜLER ‘in 
06.06.2009 tarihinde kayınvalidesi vefat etmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 1760 sicil numaralı üyemiz Ali İhsan YOLSAL 
19.05.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 1816 sicil numaralı üyemiz Ali BÜYÜKDEMİRCİOĞLU 
18.04.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 2249 sicil numaralı üyemiz Mehmet Serdar 
SOLAKOĞLU 09.05.2009 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

● 2653 sicil numaralı üyemiz Mehmet Hürol KARA’nın 
babası Hüseyin KARA vefat etmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 2906 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul LAÇİN ’in 
25.05.2009 tarihinde babası Haydar LAÇİN vefat 
etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

● 3173 sicil numaralı üyemiz Kemal REŞİTOĞLU’nun  
06.04.2009 tarihinde annesi vefat etmiştir. 
Ailesine,sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 3227 sicil numaralı üyemiz Mehmet KOCAÖZ’ün 

27.04.2009 tarihinde annesi vefat etmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 3405 sicil numaralı üyemiz Ali KÖKLÜ ve 3406 sicil 

numaralı üyemiz Adil KÖKLÜ'nün babaları vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 

dileriz.

● 3486 sicil numaralı üyemiz Behsat Erol CANPOLAT’ın 

12.04.2009 tarihinde babası vefat etmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 3725 sicil numaralı üyemiz Turgut ÖZSANDIKÇI 

29.04.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 4196 sicil numaralı üyemiz Hasan TAŞDELEN 

‘in 05.03.2009 tarihinde annesi vefat etmiştir. 

Ailesine,sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 4214 sicil numaralı üyemiz Sedat AYDEMİR 

‘in 26.04.2009 tarihinde annesi vefat etmiştir. 

Ailesine,sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 4937 sicil numaralı üyemiz Cumhur AYGIT ’in 

20.05.2009 tarihinde annesi Gülşen AYGIT vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 

dileriz.

● 5143 sicil numaralı üyemiz Fatma GÖRGEN ‘nin 

06.04.2009 tarihinde babası vefat etmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 6862 sicil numaralı üyemiz Umut Bilge TÜRK EFE ‘nin 

24.05.2009 tarihinde babası vefat etmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 8177 sicil numaralı üyemiz Yakup CANDEMİR ’in 

06.05.2009 tarihinde babası İlhami CANDEMİR vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 

dileriz.
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●   4795 sicil numaralı üyemiz Ramazan ECİŞ Antalya Kepez Belediyesi 
Meclis üyeliğine seçilmiştir. Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   4928 sicil numaralı üyemiz Abdullah AKBAŞ Antalya Alanya 
Belediyesi Başkan Yardımcılığı Görevine atanmıştır. Meslektaşlarımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

●   5172 sicil numaralı üyemiz Cengiz BERÇEM , 17.03.2009 tarihinde 
Mersin Bayındırlık Müdürlüğü İmar Uygulaması Şube müdürü olarak 
atanmıştır. Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●   5584 sicil numaralı üyemiz Cem Burak ÖZGENÇ Antalya Gazipaşa 
Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Meslektaşlarımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

●   5687 sicil numaralı üyemiz Mustafa ASLAN, Besni Kadastro 
Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

●   5722 sicil numaralı üyemiz Lütfi Orhan ŞAHİNBEY, Pazarcık Kadastro 
Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

●   6472 sicil numaralı üyemiz Kerim BAŞKAPTAN Antalya Alanya İl 
Genel Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Meslektaşlarımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

●   6609 sicil numaralı üyemiz Zafer YÖRÜK Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Antalya Döşemealtı Belediyesi Meclis üyeliğine 
seçilmiştir. Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●   8790 sicil numaralı üyemiz Yasemin POLAT, Sivas Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne Mühendis olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 

●   8868 sicil numaralı üyemiz Mustafa Murat İLHAN Ordu İli Aybastı 
Belediyesi ’ne Harita Mühendisi olarak atanmıştır. Meslektaşlarımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 9397 sicil numaralı üyemiz Uğur ALGANCI , 15.06.2009 tarihinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim 
Dalı’na Araştırma Görevlisi  olarak atanmıştır. Meslektaşlarımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 10372 sicil numaralı üyemiz Özgür ÇOLAK 19 Mayıs Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

azan ECİŞ Antalya Kepez Belediyesi 
b rılar ve mutluluklar 

●   1242 sicil numaralı üyemiz Ayhan UZUN 
05.05.2009 tarihinde Samsun 10. Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği 
görevinden emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

●   2373 sicil numaralı üyemiz Savaş 
SORGUN Mersin Muratpaşa Belediyesi 
Fen İşleri müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   2395 sicil numaralı üyemiz İsmail 
SERİNKAYA Antalya Kepez Belediyesi 
İstimlak müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   2430 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
UYAR,Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Keçiören Meclis üyeliğine seçilmiştir. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   2510 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
HABALI Antalya Serik Belediye Başkanlığına 
seçilmiştir. Meslektaşlarımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

●   3551 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul 
YILMAZHAN,Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyeliğine seçilmiştir. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   3841 sicil numaralı üyemiz Ali 
ÖZKAYACAN Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştır. 
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

●   4750 sicil numaralı üyemiz Mehmet Zeki 
ÇANAKÇI 15.06.2009 tarihinde,Beylikdüzü 
Belediye Başkanlığı’na Başkan Yardımcısı 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

135Temmuz 2009




