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Dosya:

Toplumcu Belediyecilik

Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

FIG 2018’de Son Düzlük

Guarnica’nın Hikayesinde

Her Notada Ayrı Bir Esin



Detaylı Bilgi İçin
www.fig.net/fig2018

Neden Katılmalısınız?
• Uluslararası düzeyde öğrenin
• Uluslararası düzeyde tartışın
• Ülkeler, endüstriler ve roller hakkında bilgi edinin
• Geliştirilmiş etkiler yaratmak için sağlam bir 

temel oluşturun
• Hem evrensel hem de yerel iletişim kurun
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9903 Harita Bülten

Harita Bültenimiz 99. sayısında. Bir sonraki 100. sayıya 
ulaşmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Mayıs 
1990 tarihinde yayın yaşamına başlayan bültenimizin 

ilk sayısında, “Oda üye ilişkilerini sıcak tutmak” amacıyla 
“Güncel haberleri, komisyon çalışmalarını, mesleki fıkra ve 
karikatürleri, üyelerin anılarını, üyelerimizden bize ulaşan 
görüş ve temennileri içeren bir bülten” ortaya konmak 
hedeflenmişti.

Bu anlayışla bu güne dek gelişerek yayınlanan Bültenimiz, 
99. Sayısına ulaştı ve yine dopdolu. İlk sayımızda belirtilen
ilkelerde vurgulandığı gibi meslek alanımızla ilgilenen
ve oda çalışmalarına yer veren bir Bülten olmasının yanı
sıra, meslektaşlarımızın zevkle okuyabileceği kültür sanat
kıvamında bir dergi hazırladığımıza inanıyoruz.

Yalnızca ülkemiz değil, bölgemiz de çok kritik ve zor günler 
yaşıyor. Tarihin nereye evrileceğini kestirmek zor. Böyle 
kaotik ve zor bir ortamda odamız tüm çalışmalarını sürdürdü 
ve yayın kurulumuz yine özverili bir çalışma gerçekleştirdi; 
bu dergiyi hazırladı.

Odamızın ve odamız bileşeni meslektaşlarımızın bugüne 
kadar süre gelen çalışmaları sayesinde, mesleğimiz gurur 
duyulacak bir biçimde hayatın her alanında ve her ekonomik 
hikâyede vazgeçilmez bir öge oldu artık. Bu tüm zamanlarda 
böyle olacak; buna inanıyoruz.  Bu inançla ve yoğun çalışma 
ritmiyle, Odamızın 45. Çalışma Dönemi göz açıp kapayana 
dek geçti ve 46. Olağan Genel Kurul hazırlıkları aynı tempo ve 
coşkuyla devam ediyor. Demokratik işleyişin örneklerinden 
sayılacak bütünlükte Şube ve MB. Temsilcilik Genel 
Kurullarımız tamamlanmak üzere. 

Bir önceki sayımızdan bu güne yurt içi ve yurt dışında 
önemli etkinlikler yaptık, toplantılara katıldık, mesleğimizle 
ve ülkemizle ilgili görüşler bildirdik, kongreler-çalıştaylar 
düzenledik, mesleğimizin haklı çıkarları için davalar açtık, 
girişimlerde bulunduk, üyelerimizle yerellerde bir araya 
geldik. Bunlarla birlikte gerçekleştirme tarihine yaklaştığımız, 
Mayıs 2018 tarihlerinde Odamız yürütücülüğünde 
düzenlenecek olan FIG 2018 Kongresi için son düzlüğe 
girdik ve çalışmalarımıza hız verdik. Bu alanda yaptığımız 
çalışmaları ve duyuruları bültenimizin sayfalarında 
okuyabilirsiniz.

Ülkemiz, Mesleğimiz, doğamız, insanımız ve değerlerimiz 
için mücadeleyi sürdürecek ve daha çok çalışacağız.

100. Sayımızda buluşmak üzere...

Bilirkişilik Eğitimlerimiz Başladı Merhaba

56 Bir Yanda Rantı Bölüşemeyenler,
Diğerinde Ekmeğini Bölüşenler
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Duruşmaları Kaçırmayın

Adalet Bakanlığınca TMMOB ve bağlı 

Odalara Bilirkişilik Temel Eğitimi 

düzenleme yetkisi tanınmasının ardından, 

Odamızın yaptığı başvuru onaylandı ve 

temel eğitimin birçok ilde üyelerimize 

özel indirim imkanlarıyla uzmanlarca 

verilebilmesi için gerekli çalışmalar 

tamamlanarak eğitimler verilmeye 

başlandı.

Eğitimini tamamlayan adaylar

odamızca düzenlenen sertifikalarını alarak, 

bilirkişilik hizmeti vermek için

ön şart olan en önemli adımı atmış oldular.

Bilirkişilik Temel Eğitimlerimiz Devam Ediyor

hkmo haberler

Bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığın-
ca, artık sağlıklı işleyemez du-
ruma gelen bilirkişilik çalışma-

larının düzenlenmesi amacıyla yeni bir 
yasa yürürlüğe konuldu. Kanunla, bi-
lirkişilik konusunda ülkemizde ilk kez, 
ayrıntılı bir yasal düzenleme gerçekleş-
tirildi. Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, 
seçimi ve denetimine ilişkin usul ve 
esaslar belirlendi, etkin ve verimli bir 
kurumsal yapı oluşturuldu. Yeni yasa, 
adli ve idari yargı alanında yürütülen 
her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsı-
yor. Yasa bu hali ile bilirkişiye başvurul-
ması/görevlendirilmesi konularındaki 
mevcut düzensizliğin önünü alacak gibi 
gözüküyor. Ayrıca bilirkişilerin sicili, 
listeye kaydı, listeden çıkarılması/de-
netimleri vb. hususlar merkezi sistemle 
kayıt altına alınarak kurumsallaşma da 
sağlanıyor.

Artık gerekli şartları karşılayan herkes 
bilirkişi olabilecek. Yasa öncesi, bilirki-
şilik kurumu düzenlemelerin yetersiz-
liği nedeniyle aktif olarak çalışamadığı 
gibi bilirkişilerin uzmanlık alanları dı-
şında görevlendirilmeleri ve mahkeme-
ce sürekli olarak aynı isimlerin bilirkişi 
olarak atanması sorunları da yaşanıyor-
du. Bu nedenle de mesleğimizle ilgili 
davalara konuya yabancı bilirkişiler 
atanabildiği gibi tüm şartları yerine ge-
tirebilme yeterliliği olmasına rağmen 
asla bir davaya atanmayan bilirkişiler 
de mevcuttu. Yeni düzenleme ile bu 
gibi sorunların da büyük oranda önüne 
geçilmiş oldu.

Bültenimizin geçen sayısında yeni yasa 
ile ilgili kapsamlı bir dosya yayınlamış-
tık. Yasal düzenlemeler ile ilgili daha 
detaylı bilgiyi dileyen okurlarımız ora-
dan edinebilirler. Bültenimize internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 



1 Denizli

2 İzmir

3 Aydın

4 Muğla

5 Antalya

6 Konya

7 Van

8 Erzurum

9 Ankara

10 Samsun

11 Bursa

12 Trabzon

13 Yalova

14 İstanbul

15 Edirne

16 Adana

17 Hatay

18 Mersin

19 Diyarbakır

20 Kocaeli

21 Gaziantep

22 Çanakale

Eğitimler 3 grup şeklinde

1. Grup: Hafta Sonu Gündüz Prog-
ramı-1: 4 Ders günü (2 hafta Sonu)
09:30- 15:30 Saatleri arasında

2. Grup: Hafta Sonu Gündüz Prog-
ramı-2:  4 Ders günü (2 hafta Sonu)
16:00- 22:00 Saatleri arasında

3. Grup: Hafta İçi Akşam Programı:
5 Ders günü (1 hafta içi)
17:30 – 21:30 Saatleri arasında

hkmo haberler
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sabah ya da öğleden sonra kursları ola-
rak belirlendi. Ayrıca üyelerimize özel 
düşük fiyatlarla eğitimin alınabilmesi 
sağlandı. Temel Eğitimler sürekli olup, 
yeterli sayıda talep oluşturulan merkez-
lerimizde yıl boyunca verilmeye devam 
edilecektir.  

Son olarak bir hatırlatma yapmak isti-
yoruz, mevcut Bilirkişilik mevzuatına 
göre Temel Bilirkişilik Eğitimleri son-
rası alınacak Temel Bilirkişilik Sertifi-
kaları ile birlikte üyelerimiz tarafından 
hangi uzmanlık alanlarında bilirkişilik 
yapılmak isteniyor ise o alanda uzman-
lığın kanıtlanması ve başvuruların on-
dan sonra yapılması önem arz ediyor. 

Bu nedenle Odamız tarafından TM-
MOB üzerinden Adalet Bakanlığına 

sunulan ve Adalet Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan uzmanlık, 
alt uzmanlık alanlarına ilişkin 

ve bültenimizin önceki sayısında 
tarif edilen meslek alanlarımızı ilgilen-
diren 14 temel uzmanlık alanı ile ilgili 
üyelerimize “uzmanlık sertifikası” ve-
rilmesi için de çalışmalarımız tamam-
lanmıştır. Bu kapsamda Adalet Bakan-
lığı tarafından yayınlanan bu konudaki 
talimatlara göre yapılan bilirkişilik mü-
racaatlarında kullanılmak üzere üyele-
rimize yönelik uzmanlık belgelerinin 
2018 yılı için geçerli olmak üzere ve 
uzmanlık durumunu belgelendirmek 
koşulu ile Oda birimlerinden almaları 
sağlanmış durumda.

Harita Bülteni

İlk kural eğitim ve uzmanlık

Gelelim günümüze: Bilirkişiliğe kabul 
edilebilmek için daha önceki tarihlerde 
mevzuatta belirtilmiş olan genel koşulla-
rın yanı sıra Kanunla bazı özel/yeni ko-
şullar da getirildi. Bu koşulların başında 
ise Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmak 
ve 24 saatlik eğitimin minimum 22 saat 
devam ile tamamlanması geliyor.

Konuyu takip edenler bilirler, üyelerine 
her alanda katkıda bulunmayı hedefle-
yen Odamız yeni yasanın hazırlanma-
sından yürürlüğe konmasına kadar tüm 
aşamalarda aktif rol aldı ve paydaşlarını 
konuyla ilgili olarak sürekli bilgilendirdi.

Yasanın yürürlüğe girmesini 
takiben Bakanlıkça TMMOB 
ve bağlı Odalarına, Temel Bi-
lirkişilik Eğitimi düzenleme 
yetkisi tanınmasının ardından Odamız 
Adalet Bakanlığına başvurusunu ya-
parak eğitim vermek üzere yetki aldı. 
Üyelerimizin ve diğer istekli adayların 
eğitim alması için gerekli çalışmalar ta-
mamlandı; eğitmen kadrosu kuruldu, 
eğitim programları düzenlendi ve ülke 
genelindeki talep eden üyelerimiz ve 
vatandaşlarımızın bu fırsattan yararla-
nabilmesi için 22 il geneline dağılmış 24 
eğitim merkezinde eğitimlere başlandı.

Eğitim saatleri, katılımı kolaylaştırabil-
mek için hafta içi akşam ve hafta sonu 

Eğitim yerleri

Eğitim saatleri

BİNA BİLGİ MODELLEME SÜRECİ

ANALİZ

DÖKÜMANTASYON

DETAYLI TASARIM

KONSEP TASARIM

PROGRAMLAMA

YENİLEME

İMHA

YAPIM 4D/ % D

YAPIM LOJİSTİKUYGULAMA VE 
BAKIM

ÜRETİM

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
6-11 Mayıs 2018 Detaylı Bilgi İçin

www.fig.net/fig2018

FIG 2018 “HARİTACILAR İÇİN BIM” ÖN ETKİNLİĞİNE DAVET 
Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM) haritacıların çalışma, düşünme, diğer sektörlerle işbirliği yapma ve
finansal sürdürülebilirlik biçimini değiştiriyor. Binaların çok boyutlu sayısal gösterimlerini kullanmak ve
paylaşmak, çalışmalarımızı sayısal hale getirmek için itici olmaktadır. BIM, haritacılar ve CBS uzmanlarının
gerçekleştirdikleri maliyet hesabı, CBS analizi, mühendislik ölçmeleri, inşaat işleri, arazi yönetimi ve tesis
yönetimi gibi birçok görevleri etkilemektedir.

FIG2018 Kongresi kapsamında, 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde “HARITACILAR IÇIN BIM” çalıştayı
düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında:

• BIM yönteminin kuramsal arka planı (kavramlar, iş akışları ve standartlar),
• Büyük projelerden uygulama sunumları (haritacı bakış açısıyla),
• Yazılımların sunumu (BIM, CAD, CBS ile ölçüm, entegrasyon ve işbirliği).

Kimler katılmalı;
• Haritacılar,
• CBS uzmanları,
• Proje Yöneticileri, Mühendisler, Yazılım geliştiricileri,
• Genç profesyoneller,
• Akademisyenler

5 Mayıs Cumartesi 2018 sunumlar yapılacak 

ve 6 Mayıs 8:30 - 12:30 saatleri arasında 

Istanbul 3 üncü Havalimanı inşaatına teknik 

bir gezi düzenlenecek
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FIG 2018 “HARİTACILAR İÇİN BIM” ÖN ETKİNLİĞİNE DAVET 
Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM) haritacıların çalışma, düşünme, diğer sektörlerle işbirliği yapma ve 
finansal sürdürülebilirlik biçimini değiştiriyor. Binaların çok boyutlu sayısal gösterimlerini kullanmak ve 
paylaşmak, çalışmalarımızı sayısal hale getirmek için itici olmaktadır. BIM, haritacılar ve CBS uzmanlarının 
gerçekleştirdikleri maliyet hesabı, CBS analizi, mühendislik ölçmeleri, inşaat işleri, arazi yönetimi ve tesis 
yönetimi gibi birçok görevleri etkilemektedir.

FIG2018 Kongresi kapsamında, 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde “HARITACILAR IÇIN BIM” çalıştayı 
düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında:

• BIM yönteminin kuramsal arka planı (kavramlar, iş akışları ve standartlar),
• Büyük projelerden uygulama sunumları (haritacı bakış açısıyla),
• Yazılımların sunumu (BIM, CAD, CBS ile ölçüm, entegrasyon ve işbirliği).

Kimler katılmalı;
• Haritacılar,
• CBS uzmanları,
• Proje Yöneticileri, Mühendisler, Yazılım geliştiricileri,
• Genç profesyoneller,
• Akademisyenler

5 Mayıs Cumartesi 2018 sunumlar yapılacak

ve 6 Mayıs 8:30 - 12:30 saatleri arasında 

Istanbul 3 üncü Havalimanı inşaatına teknik

bir gezi düzenlenecek
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Halkın Mühendisi, Can Dostumuz

Cemil Candaş, ülkemizin aydınlarına reva görülen bir sonla,

18 Temmuz 2016`da aramızdan ayrılışının 1. yılında anıldı.

Cemil Candaş’sız Bir Yılı Geride Bıraktık

Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve 
Planlamadan Sorumlu Teknik 
Başkan Yardımcısı Harita Mühen-

disi meslektaşımız Cemil Candaş’ın 18 
Temmuz 2016 yılında görevi başında 
katledilmesinin üzerinden tam bir yıl 
geçti.  Üyemiz, arkadaşımız, can dostu-
muz Cemil Candaş, ölüm yıldönümün-
de çeşitli etkinlikler ile anıldı

Törenlerin ilki 19.07.2017 tarihinde  Şişli 
Belediyesi önünde düzenlendi. Tören-
de, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
2. Başkanı Turğay Erkan ile belediye ça-
lışanları Cemil Candaş`ı anmak için bir
araya geldiler.

İkinci tören 21.07.2017 tarihinde Trab-
zon Beşikdüzü`nde Cemil Candaş`ın 
mezarı başında gerçekleşti. Törene 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 
Trabzon Şube Başkanı Recep Nişancı, 
Cemil Candaş`ın eşi Nurcan Candaş, 
kızı Ezgi Candaş ile birlikte çok sayıda 
üyemiz ve sevenleri katıldı.

Üçüncü tören ise 10 Ekim 2017 tari-
hinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Şişli Belediyesi 
tarafından düzenlenen programa Ge-
nel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimizin de katıldı. Gecede Dilek 
Türkan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı gibi 
sanatçıların yanı sıra ‘İstanbul Sezande-
leri‘ adlı grup da sahne aldı.

HKMO Ankara Şubesi eski Başkanı, Yö-
netim Kurulu Üyesi, Denetleme Kurulu 
Üyesi olarak Odamızın hemen her orga-
nında aktif görevler almış ve bir “Oda-
cı” olmanın ötesinde bir ağabey bir yol-

daş olmuş Cemil Candaş, yüreği adalet 
duygusuyla dolu gerçek bir yurtsever, 
gerçek bir halkçı, gerçek bir demokrat 
olarak kendini insanlığa adamıştı. 

Cemil Candaş‘a yapılmış saldırı tüm 
mühendislerin, TMMOB‘un kültürü-
ne, ilkelerine, halkçı kamucu anlayışı-
na yapılmış bir saldırıydı. Bu nedenle, 
bir mühendis olarak onurlu duruşunu 
koruyarak sonsuzluğa göçen meslekta-
şımız Cemil Candaş`ın davası, sadece 
Şişli Belediyesinin ve Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odasının değil, aynı 
zamanda temiz toplum isteyen herke-
sin peşini bırakmaması gereken bir da-
vadır. Adaletin hakkın hukukun oldu-
ğu bir ülke hepimizin özlemidir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, Candaş‘ımızı saygıyla anıyor, 
anısını, ilkelerini, öğretilerini sonsuza 
dek yaşatacağımıza söz veriyor, aile-
sine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza 
bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Cemil 
Candaş`ı saygı ve özlemle anıyor, hatı-
rası önünde saygıyla eğiliyoruz.
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“Cemil’in davasının en yakın 
takipçileriyiz. Tetiği çeken, 
çektiren, perde arkasında 
olan herkesin gereken en ağır 
cezaları alması için elimizden 
geleni yapmaya devam 
edeceğiz.”

Hayri İnönü
Şişli Belediye Başkanı
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Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

İstanbul’da yapılması planlanan Uluslararası Haritacılar 

Federasyonu (FIG) 2018 Kongresi için çalışmalarımız 

yurt içi ve dışında hızla ilerliyor.

FİG 2018’de Son Düzlük

Ön çalışmalarına Mayıs 2014 
tarihinde başladığımız, 6-11 
Mayıs 2018 tarihleri arasında 

İstanbul’da düzenlenmesi planlanan 
FIG 2018 Kongresi’nin eksiksiz gerçek-
leştirilmesi için Helsinki’de temaslarda 
bulunuldu ve ardından Ankara’da ko-
nunun yereldeki tüm tarafları önce bir 
araya geldi.

Helsinki Toplantısı

Uluslararası Haritacılar Federasyonu`-
nun 2017 Çalışma Haftası Finlandiya`-
nın başkenti Helsinki`de yapıldı. 29 Ma-
yıs 2 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 
FIG 2017 Çalışma Haftası’na Odamız 
adına Yönetim Kurulumuz, FIG 2018 
Düzenleme Kurulu Üyelerimiz, çeşitli 
kurumlarımızı temsilen bürokratlar, 

üniversite ve özel sektörden katılımcı-
lar ile yaklaşık 70 Türk delege katıldı. 
Çalışma Haftası içerisinde Türkiye`-
den birçok teknik sunum yapılmasının 
yanında, sergi alanında Odamız tara-
fından açılan tanıtım standımız ile ka-
tılımcılara FIG 2018‘e katılım çağrısı ve 
bilgilendirmeler yapıldı.

Oldukça başarılı ve ilgi çekici olan bu 
tanıtım çalışmaları, tüm ülke delege-
lerinin takdir ve beğenisini kazandı. 
Son gün sabah, ilk olarak yapılan Oda 
başkanları ile FIG Konseyi ortak toplan-
tısına Oda Başkanımız Ertuğrul Can-
daş katıldı. Aynı gün yapılan kapanış 
oturumunda Finlandiya Büyükelçimiz 
Adnan Başağa`nın teşrifleri ile güç ve 
destek verdiği etkinlikte ayrıca yapılan 
seremoni ile Ülkemiz ve Odamız adına,  
HKMO Uluslararası İlişkiler Komisyon 
Başkanı ve FIG 2018 Düzenleme Kurulu 

Başkanı olan, aynı zamanda 2016 yılın-
da FIG Başkan Yardımcısı seçilen Dr. 
Orhan Ercan FIG bayrağını FIG 2018 
İstanbul`a kadar teslim aldı.

Etkinliğin kapanışında, geleneksel ola-
rak düzenlenen ve bir sonraki yılın ev 
sahibi ülkesi tarafından organize edilen 
kapanış kokteyli, Ülkemiz adına Oda-
mız tarafından verildi. Kokteylde FIG 
2018 Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri 
ve eşleri tarafından sergilenen, kemençe 
eşliğindeki sürpriz horon gösterisi katı-
lımcılardan büyük beğeni ve ilgi gördü. 
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Ankara Toplantısı

FIG 2018 faaliyetlerimize yön verebil-
mek amacıyla kamu kurumlarımızın, 
üniversitelerimizin, özel sektörümü-
zün katılımıyla 23 Eylül 2017 tarihin-
de Ankara`da Genişletilmiş Danışma 
Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
HKMO Yönetim Kurulu ve FIG Kongre 
Düzenleme Kurulu’nun yanı sıra Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan 
Kanal, Harita Genel Komutanı Tuğge-
neral Osman Alp, Mekânsal Planlama 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ayber, 
Milletvekili meslektaşımız İlyas Şeker, 
Yerel Düzenleme Kurulu, Özel Sektör 
Komitesi, FIG Komisyonları temsilcileri 
ve Genç Haritacılar da katıldı.

Kongre teması “Kıtaların birleştiği yer-
de akıllı dünyamızı kucaklamak: Top-

lumların mekânsal olgunluğunu artır-
mak” olarak belirlendi.

Toplantı HKMO Genel Başkanı Ertuğ-
rul Candaş`ın açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Daha sonra söz alan FIG Başkan 
Yardımcısı ve Kongre Direktörü Dr. Or-
han Ercan, “FIG 2018 içerisinde sektö-
rümüzün bütün bileşenlerini yan yana 
getirmeye çalıştık. Böyle baktığımız za-
man, bu, sadece FIG’ın bir kongresi ya 
da FIG’ın altında Odanın organize ettiği 
bir kongre değil, bütün sektörümüzün 
kongresi. Bu çerçevede kongreyi sektö-
rün her bir grubuna yaymaya, onlarla 
beraber çalışmaya özen gösteriyoruz” 
dedi. 

Toplantı, Dr. Orhan Ercan’ın sunumu 
ve moderatörlüğünde, katılımcıların 
soru, görüş ve önerileri ile devam etti. 
Toplantıda FIG kongrenin düzenlen-
mesine yönelik teknik konular görüşül-
dü ve kararlar alındı. 

İstanbul`da ev sahipliğini yapacağımız 
FIG 2018 Kongresi’nin son düzlüğüne 
girdiğimiz bu uzun ve zorlu süreçte 
katkı ve desteği olan herkese bir kez 
daha teşekkürü borç biliyoruz. 2018 
yılında ülkemizde yapılacak olan bu 
büyük etkinliğe kadar, kamu kurumları 
ve üniversitelerden özel sektörümüze, 
üyelerimizden tüm ilgililere kadar ül-
kemizin tüm paydaşlarının daha fazla 
katkı ve desteğine ihtiyacımız olduğu-
nu ilan ediyor, 6-11 Mayıs 2018 tarihi-
lerinde İstanbul`da yapılacak olan FIG 

2018 Genel Kurul ve Kongresinde 
Türkiye`ye yakışır bir etkinlikte bu-

luşmayı diliyoruz.
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Mesleki eğitim alanımızda içeriksel bir reform hareketine 
girişilmesi, reformların çalışma alanlarına yansıtılması, 

yeni alanlara ilişkin mevzuat ve birim fiyat oluşturulması, 
mevcut mevzuatların hızla revize edilmesi, standardizasyon 

çalışmalarının işlerlik kazanması, acil çözüm bekleyen zorunlu 
mesleki problemler kategorisinde değerlendirilmelidir.

Ülke ve meslek sorunlarına iliş-
kin seminer, panel, kongre ve 
diğer etkinliklerle mesleki so-

rumluluğunu ve işlevini yerine getirme 
uğraşısında olan Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, 1987’de ilk kez 
gerçekleştirdiği 1. Türkiye Harita Bi-
limsel ve Teknik Kurultayı’nın amacını 
“Mesleğimizin ülkemiz koşullarında 
anlamlı yerini bulması” olarak bildir-
mişti. Aradan geçen zaman zarfında 
tabii ki pek çok şey değişti. Geçtiğimiz 
aylarda 16.’sı düzenlenen kurultayın 
yayınlanan sonuç bildirgesi ise bundan 
tam 30  yıl önce açıklanan hedefin ne 
kadar aşıldığını gösterir nitelikte. 

30 YIL SONRA

Odamız tarafından iki yılda bir düzen-
lenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

16. Kurultayın
Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Mesleğimizde Reform Zamanı
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Kurultayları’nın on altıncısı ve bu kap-
samda düzenlenen Geoinformasyon 
Teknolojileri ve Yazılım Fuarı Mayıs 
2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleş-
tirildi.

Kurultay, “Mekânsal Duyarlılık” tema-
sıyla, Harita/Geomatik Mühendisliği 
alanında meslek profilimizin hızla de-
ğiştiği ve dönüştüğü dinamik bir sü-
reçte gerçekleşti. Kurultaya katılım da 
oldukça yüksekti. Delegeler, konuklar 
ve öğrencilerimizle birlikte 2000 kişinin 
üzerinde bir katılım sağlandı.  

Kurultay kapsamında düzenlenen fuar 
ise büyük ilgi gördü. 23 özel sektör fir-
mamız, 7 üniversitemiz ve 5 kamu ku-
rumumuzun katıldığı Fuarın yanı sıra 
çeşitli eğitim programları ve etkinlikler 
de kurultaya renk kattı. 210 meslekta-
şımızın katıldığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü onaylı İnsansız Hava Aracı 
Pilotoj Resmi Sertifika eğitimi, 18 Bö-

lüm Başkanının katıldığı Harita/Geo-
matik Mühendisliği Bölüm Başkanları 
Konseyi toplantısı, Harita/Geomatik 
Mühendisliği lisans öğrencileri poster 
yarışması bunlardan öne çıkan birkaçı.

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı’nın sonuç bildirgesinde de
görüyoruz ki kurultayın ilk yapıldığı
1987’den bu yana çok mesafe alınmış,
hayal edilenden, yapılması planlanan-
dan daha çok iş gerçekleştirilmiş. Mes-
leğimizin dünyada ve ülkemizde geldi-
ği bu farklılık yaratan özelliği biraz da
her birini başarıyla gerçekleştirdiğimiz
kurultaylarımıza borçluyuz.

Kurultayın yayınlanan sonuç bildirgesi 
bir yanıyla da mesleğimizin kat ettiği 
yolu gösteriyor:

Harita ve Geomatik Mühendisliği mes-
leğimiz dünyanın en önemli meslekle-

rinden biri haline gelmeye devam edi-
yor. Onlarca mesleğin olmazsa olmaz 
ilişki içinde olması zorunlu meslek artık 
Harita ve Geomatik Mühendisliğidir.   

Ülkemizde kalkınma ve büyüme ham-
lelerine katkı sağlayan, insan-toprak 
ilişkisi bağlamında teknik ve sosyolo-
jik görevleri olan, hızla değişen, geli-
şen ve dönüşen bir sürecin yönlendi-
ricisi, bölgesinde ve dünyada giderek 
söz sahibi olan biz harita/geomatik 
mühendislerinden ülkemiz adına gu-
rur duyuyoruz.

Sonuç bildirgesinin kat edilen yolu 
göstermenin yanı sıra mesleğimizin 
geleceğine de ışık tuttuğu bir gerçek. 
Sayfalarımızda yer sıkıntısı nedeni ile 
tamamına yer veremediğimiz sonuç bil-
dirgesine sayfada yer alan qr kodu kul-
lanarak ulaşabilirsiniz.
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SGK, Şimdi de

TMMOB ve SGK arasında yapılan ücretli mühendis, mimar,

şehir plancıları asgari ücretiyle ilgili işbirliği protokolünü

SGK tek taraflı feshetti.

Gözünü Mühendisin Cüzdanına Dikti

Bilindiği üzere 31 Temmuz 2012 
yılında TMMOB ile SGK arasın-
da bir protokol imzalanmış ve 

mühendis, mimar, şehir plancılarının 
TMMOB tarafından belirlenen asgari 
ücretin altında ücret almaması için bir 
adım atılmıştı. Ancak bu protokolü 9 
Haziran 2017 tarihinde SGK tek taraflı 
feshetti.

SGK ile TMMOB arasında 31 Temmuz 
2012 yılında imzalanan işbirliği proto-
kolünün 4. maddesine göre TMMOB 
“ücretlerin eksik bildirilmesini önle-
mek amacıyla mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama alanlarında meslek 
icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıl-
lık bazda asgari ücret seviyeleri belirle-
yerek SGK’ya iletecektir.”, 5. maddeye 
göre de SGK “sosyal güvenlik bilincinin 
artırılması amacıyla TMMOB tarafın-
dan dağıtımı sağlanacak dokümanla-
rın hazırlanmasına yardımcı olmayı, 
mühendis ve mimarların ücretlerinin, 
TMMOB tarafından belirlenerek ku-
ruma iletilen asgari ücretlerin altında 
olmaması için gerekli tedbirleri almayı 

diğer konularla ilgili olarak teknik des-
tek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet 
ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul 
ve taahhüt eder.”

Yani TMMOB; mühendis, mimar, şehir 
plancılarının çalışma yaşamında alaca-
ğı minimum ücreti belirleyerek SGK’ye 
iletecek, SGK’de bu ücreti baz alarak de-
netimler yapacak, işverene ilgili kanun 
hükümleri gereğince gerekeni yapacak-
tı.

Feshedilen protokol uyarınca, bir işye-
rinde mühendis kodu ile girişi yapılan 
bir kişinin prime esas ücretinin TM-
MOB tarafından belirlenen ücret sevi-
yesinin altında olduğunun görülmesi 
durumunda SGK için bu işyeri denet-
lenmesi gereken işyeri olarak değer-
lendirilmekteydi. Kurumun sunduğu 
protokol taslağında ilgili maddedeki as-
gari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin 
ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis 
kodları”nı işlevsiz hale getirmek ve de-
netime esas eşik değer ortadan kaldırıl-
mak istenmiştir.

Sosyal güvenlik toplumun tüm birey-
leri için temel bir haktır. Devletin asli 
görevi sırf birtakım işveren kesimleri 
rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde 
bir uygulamayı kaldırmak değil aksine 
sosyal güvenlik hakkının korunması 
için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şe-
hir plancısı siz değerli üyelerimizin üc-
retlerinin SGK’ya eksik bildirimi kayıt 
dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın 
gaspına yol açacaktır.

TMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 
2012 tarihinde imzalanan ve “asgari üc-
ret” protokolünün Sosyal Güvenlik Ku-
rumu tarafından tek taraflı olarak feshe-
dilmesine ilişkin Ankara Nöbetçi İdare 
Mahkemesine dava açılmıştır..

SGK tarafından hukuksuz biçimde tek 
taraflı olarak yapılan fesih işleminin ip-
tali ve yürütmesinin durdurulması tale-
bini içeren dava dilekçesinde, TMMOB 
ile SGK arasında yapılan protokolün 
amacı, önemi ve hukuksal statüsüne 
ilişkin saptamalar yer alıyor.

Bir mühendisin ücretinin TMMOB 
tarafından belirlenen ücret 
seviyesinin altında olduğunun 
görülmesi durumunda SGK için bu 
işyeri denetlenmesi gereken işyeri 
olarak değerlendirilmekteydi. 
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TMMOB,

2017 yılı için 

mühendis

asgari 

ücretini brüt              

3500 TL. olarak 

belirlemişti. 
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Kamu Malları
Cemaatlere Peşkeş Çekilemez

Odamız, yeni paralel yapıların kurulmaması, yine “ne istediler de 

vermedik” denmemesi için Hazineye ait taşınmazların özel vakıflara 

peşkeş çekilmesinin önünü açan yönetmeliğin Anayasaya aykırılığı 

nedeni ile durdurulması amacıyla Danıştay’a dava açtı.

Örtülü Peşkeş Yasası

Maliye Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan “Kamu Taşınmazları 
Üzerinde Eğitim ve Yurt Faa-

liyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine 
İlişkin Yönetmelik” 21.07.2017 tarih ve 
30130 sayılı Resmi Gazete`de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle, Bakanlar Kurulunca ver-
gi muafiyeti tanınan vakıflardan öğ-
rencilere yönelik eğitim ve yurt temini 
faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından müştere-
ken belirlenen şartları sağlayanlar lehi-
ne mülkiyeti Hazineye veya Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarına ait taşınmazlar 
üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz 
irtifak hakkı tesis edilmesine, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerin üzerinde ise bunlar adına be-
delsiz kullanma izni verilmesine ilişkin 
usul ve esaslar düzendi.

Yönetmelik hükümlerine göre, okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim 
kurumlarını açma ve işletme faaliyeti, 
yükseköğretim öğrencilerinin eğiti-
mine yönelik eğitim kurumu açılması 
ve işletilmesi faaliyeti ile yurt açılması 
ve işletilmesi faaliyeti, ayrıca Diyanet 
İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan 
Kur`an-ı Kerim okumak, anlamını öğ-
renmek, hafızlık yapmak ve din eğiti-
mi almak isteyen vatandaşlara verilen 
eğitim, izinden yararlandırılacak eğitim 
faaliyetleri olarak kabul edildi.

Yönetmelik kapsamında değerlendi-
rilmesi uygun görülen taşınmazların 
irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi 
ilan yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç 
duyulması halinde, lehine irtifak hakkı 
tesis edilecek veya kullanma  izni veri-
lecek vakfa/vakıflara Hazine Taşınmaz-
larının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
yer alan hükümler çerçevesinde ön izin 
verilecek. Ön izin, irtifak hakkı ve kul-
lanma izni bedelsiz olacak. Bunlardan 
hasılat payı da alınmayacak.

Yönetmeliğe göre, Hazine arsa ve arazi-
lerinin bedelsiz olarak 49 yıllığına hangi 
vakıf, kurum ve kurslara tahsis edildiği-
ni ise kamuoyu öğrenemeyecek. Hazine 
arazisi üzerine yurt, okul ya da dini kurs 
yeri açanlar arazinin yüzde 20`sini ticari 
amaçlı tesise dönüştürebilecek. Üstelik 
üçüncü kişilere işletmesini verip kira ve 
benzeri gelirler elde edebilecekler.

Anayasa`nın laiklik, eşitlik ve sosyal hu-
kuk devleti ilkesini düzenleyen kuralla-

Yönetmeliğe göre hazine 
arazisi üzerine yurt, okul ya da 
dini kurs yeri açanlar arazinin 

yüzde 20`sini ticari amaçlı 
tesise dönüştürebilecek. 
Üstelik üçüncü kişilere 

işletmesini verip kira 
ve benzeri gelirler elde 

edebilecekler.

Metnin tamamına
ulaşmak için.
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Yönetmeliğe göre, Hazine arsa 
ve arazilerinin bedelsiz olarak 
49 yıllığına hangi vakıf, 
kurum ve kurslara tahsis 
edildiğini ise örtülü kalacak 
ve kamuoyu öğrenemeyecek. 

rına, Anayasanın bağlayıcılığına aykırı 
olduğu iddiasıyla düzenlemenin iptali-
ne, 4706 sayılı Kanun`un Ek 4. madde-
sinin 2. Fıkrasının ve Geçici 21. Madde-
sinin iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulmasına karar verilmesi istemiy-
le Odamızca, Danıştay’a dava açıdı.

Odamız, söz konusu Yönetmeliğin, 
son dönemde hızlandırılan laik, bilim 
ve akla dayanan eğitimden, biatçı, ita-
atkar ve gerici eğitime geçişin; cum-
huriyetten, cumhuriyetin kuruluş fel-
sefesinden, kurucusunun devrim ve 
ilkelerinden koparılacak yoksul ve zeki 
gençlerin tarikat ve cemaatlere teslim 
edilme çalışmalarının bir parçası oldu-
ğunun farkındadır.

Eğitim sistemindeki düzenlemelerin de 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

yeniden düzenlenmesi ve değiştiril-
mesi, devlet aygıtının, belirlenmiş ve 
hedeflenmiş amaçlar doğrultusunda 
yeniden örgütlendirilmesi ve ele geçiril-
mesi çabalarının bir parçası olduğunu, 
bu hedefe yardımcı olacak kadroları 
oluşturacak gençliğin biçimlendirilerek, 
toplumculuğun, yurtseverliğin, ortak 
değerlerin yok edilmesinin amaçlan-
maktadır. Eğitimin bir insan hakkı 
olduğunu, Devletin asli kamu hizmet-
lerinden olduğunu vurgulayarak; ulaşı-
labilir, eşit, parasız, laik, akla ve bilime 
dayanan eğitimi savunmaktayız.

Odamız, toplumun zeka ve yetenek 
kaynaklarının tarikat ve cemaatlerin 
insaf ve iradesine bırakılmasına, dinci 
vakıfların toplumsal bütünlüğü ve de-
ğerleri bozmasına, FETÖ benzeri yeni 
örgütlenmelere, yeni yapılanmalara, 

yeni paralel egemenliklere ve paralel 
devlete şiddetle karşı çıkar. Evrensel ve 
ulusal değerlerden uzak, dinsel esas-
lara dayalı bir eğitimin ya da eğitimin 
tarikat ve cemaatlere bırakılmasının 
toplum ve ülke bütünlüğü, demokrasi 
ve insan hakları yönünden yaratacağı 
karanlık, yıkım ve acılar oluşturacaktır.

Odamız, geçmiş deneyimleri ve FETÖ 
darbe girişimini de hatırlatarak, derhal 
bütün tarikat ve cemaat okullarının ka-
patılmasını, kamu kaynaklarının gerici 
yapılanmalara tahsisinin durdurulma-
sını, dinci tarikat ve yapılanmalarla 
yürütülen her türlü protokol, iş birliği 
ve ortaklık projelerinin iptal edilmesini, 
laik, bilimsel, kamusal esasları, cum-
huriyet değerlerini, Atatürk devrim ve 
ilkelerini yok sayan yeni eğitim sistemi-
nin terk edilmesini talep eder.
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Edirne’den Ardahan’a

Sağlıklı bir toplum 

oluşturmada en büyük etken 

sağlıklı insan ilişkileridir. 

İnsan sıcaklığı her türlü 

sorunu çözer derler. Yüz yüze 

görüşmeler, toplumsal yarar 

açısından meslektaşlarımızla 

giderdiğimiz hasrettir. Emek 

sarf edip kilometrelerce yolu 

bir meslektaşımızın sorununu 

dinlemek için aşmak, Odamız 

için en büyük mutluluk 

nedenidir.

Üyelerimiz ile El Ele İlerliyoruz

7-8-9 Aralık 2017 tarihinde
İstanbul`da yapılacak olan

Mesleki Açılımlar Kurultayına 
ön hazırlık toplantısı başarı ile 

gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası “Ana Yö-
netmelik”inin Odamızın “amaç-

ları”nı anlatan 7. Madde (a) bendinde 
“Meslek mensuplarının ortak gereksi-
nimlerini karşılamak, mesleki etkinlik-
lerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
yararlara uygun olarak gelişmesini sağ-
lamak, meslek mensuplarının birbiriyle 
ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek 
disiplinini ve ahlakını korumak...” gibi 
oldukça açık ifadeler yer almaktadır.

Odamız bu amacına uygun olarak ör-
güt şeması ve çalışma geleneği içerisin-
de özellikle Şube ve Temsilciliklerimiz 
nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu gerekçeler ve amaçlarla, Van Böl-
ge Temsilciliğimizde 12 Ağustos Cu-
martesi günü düzenlenen toplantıda 
HKMO Yönetim Kurulu olarak üye-
lerimizle bir araya geldik. Van Bölge 
Temsilciliği Yönetim Kurulunun da yer 
aldığı toplantıda, açılış konuşmasını 
yapan bölge temsilcimiz Ümit Keser`in 
ardından, Oda Genel Başkanımız Er-
tuğrul Candaş, Odamızın son zamanda 
yürüttüğü çalışmalardan ve genel sü-
reçlerden bahseti. 

Kamuda ve özel sektörde çalışan birçok 
üyemizin yer aldığı toplantıda çalışma 
hayatına ilişkin sorunlar, Oda sözleşme-
leri ve mesleki denetim, ihaleler ve fiyat 
kırımları, LİHKAB-SHKMMB çalışma 
alanı sorunları, bölgeye özel yaşanan 
mesleki ve sosyal sorunları ele aldık. 
Yönetim kurulumuzca yeni bilirkişilik 
sistemi, TKGM ile yürütülen ortak ça-
lışmalar, mesleğimizle ilgili yürütülen 
hukuki davalar hakkında bilgilendir-
meler yaparak bu ve çeşitli konularda 
üyelerimizin sorularını cevapladık.  

Mesleki Açılımlar Kurultayı Ön Ha-
zırlık Toplantısı 23-24 Mayıs 2017 tari-

hinde yapıldı. Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Özel Sektör Komisyonu Üyele-
ri ve özel sektör temsilcileri ile birlikte, 
mesleki sorunların tespiti ile geleceğe 
yönelik politikaların ve çözüm önerile-
rinin belirlenmesiyle, 7-8-9 Aralık 2017 
tarihinde İstanbul`da yapılacak olan 
Mesleki Açılımlar Kurultayına da ön 
hazırlık toplantısı başarı ile gerçekleş-
tirildi.

Kurum ve Kuruluş Ziyaretlerimiz

Harita Genel Komutanı Sayın meslek-
taşımız Dr. Müh. Alb. Osman Alp, 24 
Temmuz 2017 tarihinde, Oda Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş, II. Başka-
nımız Turğay Erkan, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Levent Özmüş ve Oda Teknik 
Personeli Gamze Kılıçkaya tarafından 
makamında ziyaret edildi ve kendisiyle 
mesleğimizle ilgili genel konular üzeri-
ne fikir alışverişinde bulunduk.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili 
meslektaşımız Sayın Gökhan Kanal’ı 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
II. Başkanımız Turğay Erkan, Yönetim
Kurulu Üyemiz Levent Özmüş ve Oda
Müdürümüz Timur Bilinç Batur ile 3
Temmuz 2017 tarihinde makamında zi-
yaret ettik.

İki kurum arasında yapılan TİP Sözleş-
me Protokolü`nün hayata geçirilmesi 
ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü teşkilatına Harita/Geomatik/Jeodezi 
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Van Bölge 
Temsilciliğimizde 
üyelerimizin 
sorularını 
cevapladık.

ve Fotogrametri Mühendisi alımlarının 
artırılması konularını görüşerek, mesle-
ğimizle ilgili genel konular üzerine fikir 
alışverişinde bulunduk.

Olumlu geçen görüşmede, sayın Gök-
han Kanal, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde Harita/Geomatik/
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri-
ne ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda ilgili 
makamlardan kadro talep edildiğini, 
fakat bu sene için ancak 100 adet Ha-
rita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisi personel alımı yapılabilece-
ğini, önümüzdeki süreçte de kadro artı-
rımı için çalışmaların sürdürüldüğünü 
ifade etti.



Harita Bülteni

99 20Harita Bülteni

16. Yaz Eğitim Kampı

Bireysel ve toplumsal olarak hümanist “değer”de “İnsan olmak”... 

Topluma doğruları söylemenin önemi açısından

“Toplumsal Etkileşim ve Medya”...

Kent insanı davranışlarını önemseyen “Neden Yavaş Şehir?”... 

Sanatı ve sanatçı gibi değerlerimizi vurgulayan

“Toplumsal Aydınlanmada Sanatçının Yeri”...

Mesleki değerlerimizi anlatan “Mesleki Uygulamalar ve Değerler”... 

“Değerler”imiz Öne Çıktı Kampımız Amacına Ulaştı
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HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
ise “2001 yılından bu yana düzenlenen 
kampların amacına ulaşmıştır, kamp-
lardan gelen öğrenciler Oda süreçle-
rinde etkin olarak rol alıyorlar ve bu 
nedenle 16 yıl önce kurulmuş hayaller 
yaşama geçti” dedi.

HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Furkan 
Ceylan, “Kamp, öğrenci örgütlülüğü ve 
mesleki örgütlülük için çok büyük öne-
me sahiptir ve öğrencilerin bu süreç-
lerde daha fazla yer alması gerekiyor” 
diyerek teşekkürlerini iletti.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-
kültesi`nden Yrd. Doç. Dr. Eylem Gökçe 
Türk’ün konuçmacılığını yaptığı “İnsan 
olmak” adlı oturum ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Tevfik Ayan`ın konuşmacılığını yaptığı 
“Kültür Kuramı Açısından Haritacılık” 
konulu oturum büyük ilgi gördü.

İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay 
Yıldırım`ın yürütücülüğünü yaptığı 
“Mesleki Uygulamalar ve Değerler” 
oturumu, Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi ve Deprem Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü meslektaşımız 

Yaz Eğitim Kampımızın on altın-
cısı, üniversitelerin Jeodezi ve 
Fotogrametri/Geomatik/Harita 

Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim 
gören 100 öğrenci ile HKMO Yöneticile-
ri ve sanat, medya, çevre, eğitim, siyaset 
konularında uzman konuşmacıların ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Kampımız önceden belirlediğimiz “De-
ğerler” ana başlığı etrafında hem mes-
leğimizin hem de Türkiye’nin seçkin 
konuklarını konuşmacı olarak ağırladı. 

İnsanoğlunun insanlaşma mücadelesi 
sürüp gelirken çetin yaşam koşulların-
da, günlük ihtiyaçların ve geçmişten 
aktarılan ilişkilerin oluşturduğu bir ta-
kım davranış ve kültürün ortak “değer-
lerimiz” olarak herkesçe kabul edildiği, 
ama bu değerlerin gün geçtikçe aşındı-
rıldığı bir gerçek. Değerlerimizi yeniden 
ve yeniden anımsamak, anımsatmak-
la ancak koruyabiliriz. 16. Yaz Eğitim 

Kampımızın açılış konuşmalarında ve 
konukların katıldığı oturumlarda bu 
konu vurgulandı. Meslek alanlarımız, 
mühendislik etiği, belediyelerdeki uy-
gulamalar, sanatın insan yaşamındaki 
yeri değerlerimiz odağında enine boyu-
na tartışıldı.

Kampımızın açılışını HKMO İzmir 
Şube Başkanı Kubilay Yıldırım, HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve 
HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Furkan 
Ceylan yaptı.

HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay 
Yıldırım, “Yaz eğitim kamplarının he-
deflenen temel amacı TMMOB ve bağlı 
Odalarımızı tanımak, alanında uzman 
konuklar ile birlikte gerek mesleğimiz 
gerek meslek alanımızdaki gelişmeler 
gerekse de sosyal, kültürel ve toplumla 
ilgili birçok konuda kampımızın da ana 
konusu olan değerlerimizi öne çıkara-
rak kaynaşmayı sağlamaktır” dedi.
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Prof. Dr. Haluk Özener`in katılımıyla 
gerçekleşti.

Teos Antik Kent’e gerçekleştirilen ge-
zide Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümün-
den Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Ka-
dıoğlu Teos Ören Yeri hakkında bilgi-
lendirmeler yaptı. Antik kent gezisinin 
ardından klasik müzik dinletisi ve Sefe-
rihisar Belediye Başkanı Mustafa Tunç 
Soyer ile “Değerler” ve “Neden Yavaş 
Şehir?” konuları üzerine söyleşi gerçek-
leştirildi. 

“Teknolojik Gelişmelerin Işığında Mes-
leğimize Bakış” konulu 4. Oturum, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölümünden Uzman Dr. Taylan 
Öcalan`ın yürütücülüğünde, Kâtip 
Çelebi Üniversitesi Harita Mühendis-
liği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Osman 
Sami Kırtıloğlu, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Harita Mühendisliği Bölümünden 
Doç. Dr. Volkan Çağdaş ve Akdeniz 
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolo-
jileri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nusret 
Demir`in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kamp Yürütme Kurulu Üyesi Sercan 
Yalçınkaya`nın yürütücülüğünü yaptığı 

“Toplumsal Aydınlanmada Sanatçının 
Yeri” başlıklı oturum, Türk Halk Mü-
ziği Sanatçısı, besteci ve oyuncu Sadık 
Gürbüz ve sanatçı İlkay Akkaya`nın ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. 

Ardından yürütücülüğünü HKMO 
Öğrenci Birliğinden Dilan Kırmızı`nın 
yaptığı “Yerelde Farkındalık Yaratmak” 
adlı oturum Tunceli/Ovacık Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu`nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan 
Maçoğlu bir soru üzerine Ovacık’ta 
yaptıklarının Türkiye’nin tüm illerinde 
başarılabileceğini, meselenin ekonomik 
kaynakların nasıl paylaştırılacağı mese-
lesi olduğunu vurguladı.

“Genç Mühendisler Anlatıyor” oturu-
mu, HKMO İzmir Şube Yönetim Kuru-

“Toplumsal Aydınlanmada 

Sanatçının Yeri” başlıklı oturum, 

Türk Halk Müziği Sanatçısı, 

besteci ve oyuncu Sadık Gürbüz 

ve sanatçı İlkay Akkaya`nın 

katılımıyla gerçekleştirildi.

hkmo haberler
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lu Üyesi Özhan Kaynarca`nın yürütü-
cülüğünde özel sektörde ücretli çalışan 
ve HKMO Ankara Şube saymanı olan 
Hüseyin Arkan, Manisa Büyükşehir 
Belediyesinde sözleşmeli çalışan Betül 
Çölbay, TKGM İstanbul Kadastro Mü-
dürlüğünde çalışan Sevsin Erdoğan 
ve işyeri sahibi olarak serbest çalışan 
HKMO Diyarbakır Şubesi Yk. Üyesi 
Şahin Atagün`ün katılımıyla gerçekleş-
tirildi. 

“Kentsel Değerler ve Kent Yönetimi” 
oturumu, HKMO Genel Başkanı Ertuğ-
rul Candaş`ın yürütücülüğünde, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu konuşmacı olarak katıldı. Baş-
ka kentlerde 10-15 günde verilen izin 
sürelerinin İzmir’de yılları bulduğunu 
söyeleyen Başkan Kocaoğlu, “Merke-
zi hükümetten sadece imza istedim, 
izin istedim. Çaresizlik, sıkışmışlık bizi 
daha fazla motive ediyor. Tırmalaya tır-
malaya, çabalaya çabalaya, önünde baş-
ka seçenek olmadığı için koşarak ilerle-

meye çalışıyorsun. Ama hiç düz yolda 
koştuğumuzu bilmem; biz hep engelli 
koşuyoruz. Engelleri aştıkça yolumuza 
devam ediyoruz” diyerek öğrencilerin 
sorularını  tek tek yanıtladı.

HKMO 37. 38. ve 39. Dönemler Genel 
Başkanı Hüseyin Ülkü`nün yürütü-
cülüğünü yaptığı “HKMO Bizim İçin 
Ne Yapıyor?” konulu oturum; HKMO 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temel-
ler Komisyonu Başkanı Namık Gazioğ-
lu, HKMO Genel Merkez Örgütlenme 
Sekreteri Ali İpek, HKMO Denetleme 
Kurulu Üyesi Eray Yıldız`ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

“Demokratik Muhalefet ve Demokrasi 
Kültürü” konulu oturum gerçekleştiril-
di. Yürütücülüğünü Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 
Prof. Dr. Aziz Konukman`ın yaptığı 
oturuma, konuşmacı olarak Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesin-
den Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve İstan-
bul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesinden Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan 
Öztan katıldı. Ardından “Toplumsal 
Etkileşim ve Medya” oturumu, gazete-
ci-yazar Enver Aysever`in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Akşam yemeğinin ar-

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş`ın yürütücülüğündeki 

“Kentsel Değerler ve Kent 

Yönetimi” oturumuna İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu konuşmacı 

olarak katıldı.

9925 Harita Bülteni

dından Oyuncular Sendikası Genel Baş-
kanı, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu 
Meltem Cumbul ile “Ülkemizde Sanatçı 
Olmak” konulu keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Melih Yalçın`ın yürütücülü-
ğünü yaptığı “Örgütlü Olmanın Haya-
tımızdaki Yeri” konulu oturum; DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TM-
MOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve 
KESK Eş Başkanı Aysun Gezen`in katı-
lımıyla gerçekleştirildi. 

Kampın son akşamında Oryantring, 
bilgi yarışması ve spor turnuvalarında 
dereceye giren gruplar ödüllerini aldı-
lar. Şiir, Tiyatro, Kısa Film, Resim ve 
Karikatür, Müzik, Dans, Halk Oyunları, 
Toplumcu Mühendislik, Fotoğraf baş-
lıklarından oluşan atölyelerde yer alan 
katılımcılar çalışmalarını ve yetenek-
lerini sergilediler ve gösteriler sonrası 
tüm katılımcılara İzmir Şubemizce dü-
zenlenen katılım belgeleri verildi.

Yaz eğitim kamplarının geçmişten bu 
güne mesleki birlikteliğimize, oda-öğ-
renci ilişkilerine, odamıza, mesleği-
mize, farklı üniversitelerdeki öğrenci 

meslektaşlarımızın kaynaşmasına ve 
onların sosyal ve kültürel anlamda zen-
ginleşmesine önemli katkıları olmuştur. 
16. Yaz Eğitim Kampıyla birlikte bu ge-
lenek artarak sürmüştür.

Ayrıca farklı üniversitelerde okuyan 
ve ileride meslektaş olacak harita mü-
hendisi adaylarının birbirleriyle tanış-
maları, birlikte planlama, karar alma, 
üretim, yönetim ve paylaşma sürecini 
yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel ve 
toplumsal gelişmeleri birlikte değerlen-
dirmeleri, geleceğe yönelik umutlarını 
diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ 
kurmaları sağlanmıştır.

16. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması 
ve hayata geçirilmesinde özverili ve yo-
ğun çalışmalarından 
dolayı İzmir Şube 
Yönetim Kurulu`n-
daki sevgili arkadaş-
larımıza, İzmir Şube 
çalışanlarına, Kamp 
Yürütme Kurulu`na 
ve HKMO Öğrenci 
Birliği`ne bir kez daha 
sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür 
ediyoruz. Başarılı bir 

etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm 
üyelerimizle paylaşıyoruz.

Kampımız Canlı Yayında

İzmir Şube Başkanı M. Kubilay Yıldı-
rım, 16. Yaz Eğitim Kampının son günü 
kampın kapanışının ardından Can Rad-
yo`da canlı yayın konuğu oldu. Ümit 
Kartal`ın hazırlayıp sunduğu “Haya-
tın İzinde” programına canlı yayın ko-
nuğu olan Yıldırım; Etkinliğin sadece 
eğitim kampı değil yaşama hazırlık 
kampı olduğunu vurguladı ve amacın 
dayanışma, kaynaşma, değişik atölye 
çalışmalarında birlikte çalışmanın ve 
üretmenin tadına varmaları olduğunu 
kaydetti. 

hkmo haberler
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HKMO Öncülüğünde

11 Kasım Cumartesi günü 

Harita/Geomatik Mühendisliği 

Bölüm Başkanları ve meslek 

camiamızın özel sektör 

temsilcileri ile bir araya 

gelinerek “Uygulamalı 

Zorunlu Mühendislik Eğitimi” 

konusu özelinde bir istişare 

toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Odamız Genel  Başkanı 
Ertuğrul Candaş ve yönetim ku-
rulu üyeleri, halihazırda öğrenci 

alan ve eğitim vermekte olan Harita/
Geomatik Mühendisliği bölümlerinin 
bölüm başkanları, HKMO özel sektör 
komisyonu başkanı Muhittin İpek ve 
özel sektör temsilcileri katıldılar. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı Genel Merkezi’nin organize ettiği 

Akademi ve Özel Sektör, Mesleğin Geleceği İçin Buluştu

toplantıda, Üniversitelerin fen ve mü-
hendislik bölümlerinde okuyan lisans 
öğrencilerinin eğitimlerinin son döne-
minde ilgili kurumlarda staj yapmala-
rını öngören yeni yasa masaya yatırıldı.

2547 sayılı YÖK kanununa eklenerek 
01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi 
Gazete`de yayımlanan geçici 74. Mad-
de uyarınca “Yükseköğretim Kurulu, 
1/1/2023 tarihine kadar Devlet yükse-
köğretim kurumlarının lisans düze-
yinde fen ve mühendislik bilimleriyle 
sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğre-
nimlerinin son yılında bir yarıyılı özel 
sektör işletmelerinde, teknoparklarda, 
araştırma altyapılarında, Ar-Ge mer-
kezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında 
uygulamalı eğitimle tamamlamalarını 
zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin 
zorunlu kılınacağı bölümleri belirli 
yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya 
belirli fakülte ya da bölüm ve program-
larla sınırlı tutmaya yetkili kılındı.

Henüz bir yönetmelik ya da uygulama 
yönergesi bulunmayan madde ile ilgili 
olarak, uygulamalı mühendislik eğiti-
minin uygulanabilirliği, bölümlerimi-

zin bu konudaki görüşleri, müfredatın 
nasıl şekillenmesi ve dağıtılması gerek-
tiği, mesleğimize ve öğrencilere ne öl-
çüde faydalı olabileceği, özel sektörün 
bu sürece nasıl dâhil olması gerektiği, 
alt yapı eksikleri, çekinceler ve temen-
niler dile getirildi. Ayrıca bölüm baş-
kanları tarafından kendi üniversiteleri 
özelinde gerçekleştirilen hazırlık çalış-
maları konusunda bilgiler paylaşıldı.

Mesleğimizin geleceğinin planlanma-
sında önemli bir rol üstlenen odamız 
sürece dair tüm gelişmeleri takip edip 
aksaklıkların giderilmesi için gerek-
li tüm çalışmaları yapacak. HKMO 
bünyesinde kurulan Harita/Geomatik 
Mühendisliği bölüm başkanları kon-
seyi bu konuya dair çalışmalar yürü-
tecek, konu yetkili mercilere taşınacak 
ve TMMOB çatısında da ilgili meslek 
Odalarıyla birlikte gerekli çalışmalar 
yürütülecek.

KITALARIN BİRLEŞTİĞİ YERDE AKILLI DÜNYAMIZI 
KUCAKLAMAK:  TOPLUMLARIN MEKANSAL 
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Odamızca	her	yıl	üyelerimiz	adı-
na	yaptırılan	Ferdi	Kaza	Sigortası	Poli-
çeleri	 17/08/2017	 –	 17/08/2018	 tarihleri	
arasında	 geçerli	 olacak	 şekilde,	 ölüm	
ve	sürekli	sakatlık	halinde	25.000,00.-TL	
teminat	limitli	olarak	yenilendi.

Ferdi	 Kaza	 Sigorta	 Poliçeleri,	 Odamız	
bilgi	 sisteminde	 geçerli	 TC	 kimlik	 nu-
marası	 bulunan,	 faal	 ve	 65	 yaş	 altında	
olan	 üyelerimize	 aidat	 ödentisi	 şartı	
aranmaksızın	 yaptırılmış	 bulunmak-
tadır.Ferdi	 Kaza	 Sigortası	 Poliçeleri-
ne,	 e-devlet	portalında	yer	 alan	“Ferdi	
Kaza	Sigorta	Poliçe	Sorgulama”	butonu	
üzerinden	ulaşılabilmektedir.	

Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdür-
lüğü’nün	 24.02.2017	 tarihli	 “Röperli	
Kroki”	 konulu	 talimatına	 	 doğrudan	
Odamız	üyelerini,	Odamız	meslek	ala-
nına	 ilişkin	 kamu	 hizmetini,	 Odamız	
yetki,	 görev	 ve	 dolayısıyla	menfaat	 ve	
haklarını	 ilgilendirdiğinden,	 Tapu	 ve	
Kadastro	 Genel	 Müdürlüğü	 Kadastro	
Dairesi	Başkanlığı`nın	24.02.2017	tarihli	
Talimat	yazısının	ve	27.02.2017	tarihin-
den	itibaren	uygulanacak	Lisanslı	Büro	
Hizmet	 Ücretleri	 Tarifesinin	 iptali	 ve	
yürütmelerinin	durdurulması	istemiyle	
Odamızca	dava	açılmıştı.

Söz	 konusu	 talimata	 dayanak	 göste-
rilen	 Kayseri	 2.	 İdare	 Mahkemesi`-
nin	 01.09.2015	 tarih	 ve	 E:2015/998,	
K:2015/849	 sayılı	 kararı,	 bir	 üyemiz	 ta-
rafından	açılan	dava	nedeniyle	temyizen	
incelenmiş	ve	Danıştay	Onuncu	dairesi	
tarafından	hukuka	aykırı	bulunarak	bo-
zulmuş,		yeniden	bir	karar	verilmek	üze-
re	yerel	mahkemeye	gönderilmiştir.

Bu	 doğrultuda	 odamızın,	 10/08/2017	
tarih,	1289	sayılı	yazısıyla,	Tapu	ve	Ka-
dastro	 Müdürlüğü`ne	 başvurularak,	

“Röperli	 Kroki”	 konulu	 Talimatının,	
Tapu	 ve	 Kadastro	 Kurulu`nun	 ilgili	
kararının	 ve	Lisanslı	 Büro	Hizmet	Üc-
retleri	Tarifesinin	tesis	edildiği	tarihten	
itibaren	bütün	hukuki	sonuçlarıyla	bir-
likte	geri	alınması,	geri	alma	 işlemleri-
nin	tüm	belediye	başkanlıklarına,	Tapu	
ve	Kadastro	Müdürlüklerine,	Odamıza,	
serbest	harita	ve	kadastro	mühendislik	
müşavirlik	 bürolarına,	 lisanslı	 harita	
kadastro	 mühendislik	 bürolarına	 ve	
konuyla	 ilgili	 açılmış	 davaların	 görül-
mekte	olduğu	yargı	yerlerine	duyurul-
ması;	 yeni	 uyuşmazlıklara	 yol	 açılma-
ması,	 kamu	 hizmetinin	 aksamaması,	
üyelerimiz	arasındaki	meslek	barışının	
bozulmaması	için	de	Odamız	ile	İdare-
leri	 arasında	 en	 kısa	 sürede	 konunun	
değerlendirilerek,	 birlikte	 düzenleme	
yapılması	istenilmiştir.

Adalet	 Bakanlığınca	 hazırlanan	
Bilirkişilik	Yönetmeliği	03	Ağustos	2017	
tarihli	ve	30143	sayılı	Resmi	Gazete`de	
yayımlanarak	yürürlüğe	girmiştir.

TİP	 Sözleşmelerin	 düzeltilmesi	
ve	 iptaline	 ilişkin	 izlenecek	 iş	ve	 işlem-
leri	 belirlemek,	 uygulamalara	 açıklık	
getirmek	 ve	 uygulamada	 birlikteliği	
sağlamak	amacıyla	Oda	Yönetim	Kuru-
lumuzun	 12/06/2017	 tarihli	 ve	 57/1159	
sayılı	kararıyla	2017/2	sayılı	Genelge‘nin	
yayımlanmasına	karar	verilmiştir.

Türkiye	 Ulusal	 Jeodezi	 Komis-
yonunun	 (TUJK),	 “Sabit	 GNSS	 İstas-
yonları	Uygulamaları”	konulu	2017	yılı	
Bilimsel	 Toplantısı,	 02-03	 Kasım	 2017	
tarihleri	 arasında	 Boğaziçi	 Üniversi-
tesi	 Kandilli	 Rasathanesi	 ve	 Deprem	
Araştırma	 Enstitüsü	 ev	 sahipliğinde,	
Boğaziçi	Üniversitesi	 Kandilli	 Kampü-
sü	 Fatin	Gökmen	 Toplantı	 Salonu‘nda	
gerçekleştirilecektir.	

Odamızca	 CBS	 Uzmanlığı	 Sevi-
ye-6	Ulusal	Meslek	 Standardı‘nın	 iptali	
ve	 yürütmesinin	 durdurulmasına	 yö-
nelik	 açılan	 dava	 sonucunda,	 Danıştay	
Onuncu	Dairesi`nin	 05.07.2017	 tarih	 ve	
E:2016/11960	 sayılı	 kararıyla,	 “Yükse-
köğretim	kurumları	bünyesinde	yer	alan	
tüm	harita	ve	kadastro,	geomatik,	jeode-
zi	ve	fotogrametri	mühendisliği	bölüm-
lerinde	okutulan	Coğrafi	Bilgi	Sistemle-
ri	 (CBS)	 derslerinin	 diğer	 tamamlayıcı	
derslerle	birlikte	bir	bütünlük	içinde	icra	
edilerek	ülkenin	CBS	uzman	ihtiyacının	
mühendislik	 düzeyinde	 karşılandığı,	
Mesleki	 Yeterlilik	 Kurumunca	 bu	 ala-
na	 ilişkin	 düzenleme	 yapılamayacağı,	
standart	belirlenemeyeceği	gerekçesiyle,	
Mesleki	Yeterlilik	Kurumu`nun	konuya	
ilişkin	düzenlemelerinin	yürütülmesinin	
durdurulmasına	karar	verilmiştir.

“Planlı	 Alanlar	 İmar	 Yönetme-
liği”	 03.07.2017	 tarihli	 ve	 30113	 sayılı	
Resmi	Gazetede	yayımlanmış	olup,	Yö-
netmeliğin	Geçici	3.	Maddesi	03.07.2017	
tarihinde	diğer	maddeleri	ise	01.10.2017	
tarihinden	itibaren	yürürlüğe	girdi.

“Planlı	 Alanlar	 İmar	 Yönetmeliği”nin	
yürürlüğe	girmesiyle	Oda	Yönetim	Ku-
rulumuzun	 23.01.2017	 tarihli	 ve	 40/717	
sayılı	 kararıyla	 30.01.2017	 tarihinde	
yayımlanan	 2017/1	 sayılı	 Genelge`nin	
Ek-2	ve	Ek-3`ünde	yer	alan	ve	Tip_2	ve	
_Tip_3	 sözleşmelerin	 eki	 Oda	 Sicil	 Ka-
yıt	 Belgelerindeki	 “3	 Nisan	 2012	 tarih	
ve	 28253	 sayılı,	 14	Nisan	 2012	 tarih	 ve	
28264	 sayılı	 resmi	 gazetelerde	 değişik-
liği	yayımlanan	Planlı	Alanlar	Tip	İmar	
Yönetmeliği`nin”	ibaresinin	“3	Temmuz	
2017	tarihli	ve	30113	sayılı	Resmi	Gaze-
te`de	 yayımlanan	 Planlı	 Alanlar	 İmar	
Yönetmeliği`nin”	şeklinde	değiştirilmesi	
zorunluluğu	doğmuştur.	Bu	kapsamda;	
2017/3	sayılı	Genelge	yayımlanmıştır.

hkmo haberler
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) 

tarafından düzenlenen, sekretaryası Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası’nca (HKMO) yürütülen “TMMOB Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Kongresi”nin 5’incisi, ilk defa uluslararası 

formatta, “Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya” sloganıyla 

15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında, Adana Çukurova

Üniversitesi Balcalı Kampüsü`nde gerçekleştirildi.

hkmo haberler
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Kongreye, Dünyadaki çeşitli ku-
rumlardan olduğu kadar ülke-
mizden de Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komu-
tanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluş-
larının çalışanları ve üst düzey temsil-
cileri, akademisyenler, 600 delege, 180 
öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert 
“Ülkemizde bilime değer veren, ‘bü-
tünleşik’, paydaşların söz sahibi olduğu 
demokratik bir yönetim tarzını maale-
sef oluşturamadık. Tabi ki amacım ka-
ramsarlık değil. Bir bilim insanı olarak 
tespit yapmak durumundayım. Örnek 
olarak Kentsel Dönüşümde yaşanan 
plansızlıkları verebiliriz.” dedi. Eme-
ği geçen herkese tek tek teşekkür eden 
Cömert Kongre hakkında bilgilendirme 
yaptı.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş “Ülkelerin yönetimi için 
gerekli olan bilgilerin yaklaşık 
%90’ı konumsal nitelikteki 
bilgilerdir.” dedi.

Harita Bülteni

Emin Koramaz
TMMOB Başkanı

“Bizler bilimin ve tekniğin
halk için kullanılmasını 

benimsemiş bir örgütüz. 
Binlerce yıllık medeniyet 

birikimimizin ortak ürünü olan 
bilginin, tekniğin ve teknolojinin         

kamusal niteliğinin
göz önünde bulundurularak 

halkın ortak çıkarı için 
kullanılması gerektiğini her 

fırsatta dile getiriyoruz.”

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
ise “Konumsal-mekansal bilgiler, kağıt 
üzerine aktarılmış ya da bilgisayar or-
tamlarında depolanmış sıradan bilgiler 
olmayıp, ülkelerin kaderlerini belir-
leyen yaşamsal bilgilerdir. Hiç unut-
mamalıyız ki, ülkelerin yönetimi için 
gerekli olan bilgilerin yaklaşık %90’ı 
konumsal nitelikteki bilgilerdir. CBS 
de, dünya üzerindeki karmaşık sosyal, 
ekonomik, çevresel vb. sorunların çö-
zümü için mekana/konuma dayalı bil-
gilerin etkin bir şekilde yönetilmesini 
sağlar” dedi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz “Biz-
ler bilimin ve tekniğin halk için kul-
lanılmasını benimsemiş bir örgütüz. 
Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin 
ortak ürünü olan bilginin, tekniğin ve 
teknolojinin kamusal niteliğinin göz 
önünde bulundurularak halkın ortak 
çıkarı için kullanılması gerektiğini her 
fırsatta dile getiriyoruz” dedi.

9933 Harita Bülteni

HKMO Adana Şube Başkanı Yaşar Tan-
rıverdi “Bilim ve Teknoloji’nin hızla 
ilerlediği ve egemenlik kurduğu yüzyılı-
mızda, özellikle ülkemizde Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin kurulmasında, güncel ve 
güvenilir biçimde işletilmesinde yoğun 
çaba harcayan biz mühendisler, mimar-
lar ve şehir plancıları; düşünen, tasarla-
yan, sorgulayan ve üreten beyinler ola-
rak, insanlık onuruna yaraşır, çağdaş bir 
yaşamın yaratılması için tarihsel sorum-
luluğumuzla bilgilerimizi, paylaşarak, 
geliştirerek sürdürmeliyiz.” dedi.

Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG) Başkanı Chryssy Potsiou, CBS 
Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Daire-
si Başkanı Dr. Akın Kısa birer konuş-
ma yaparak bilgi ve iletişim çağında 
Coğrafi Bilgi Sisteminin ülke ve kent 
yönetiminde önemini vurguladılar ve 
Harita/Geomatik Mühendisliğinin için-
de bulunduğu kavramsal yeni durum 
ve gündeme ilişkin düşüncelerini dile 
getirdiler. 

hkmo haberler

Açılış konuşmalarından sonra “Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Fuarı” açı-
lışı yapıldı. Kongre fuar alanında 13 fir-
ma ve kurum-kuruluş stantları yer aldı. 
Firmalar ve kurumlar son teknolojik 
ürünlerini, hizmetlerini ve çalışmalarını 
katılımcılarla paylaştılar.

İlk gün öğleden sonra, FIG Başkan Yar-
dımcısı Dr. Orhan Ercan`nın yönettiği 
“Dünyada Mekânsal Uygulamalar ve 
CBS” adlı panel gerçekleşti ve FIG Baş-
kanı Chryssy Potsiou ve James Kavana-
gh konuk konuşmacı olarak katıldılar. 
Ardından HKMO Genel Başkanı Ertuğ-

rul Candaş`ın yönettiği “Taşınmaz De-
ğerleme ve CBS” adlı panelde Dr. Ha-
san Şanlı (TRGM), Ümit Yıldız (TKGM) 
ve Doç. Dr. Volkan Çağdaş konuk ko-
nuşmacı olarak katılarak taşınmaz de-
ğerlemede mevcut durum, konumsal 
veri altyapısı ihtiyacı, açık veri, yasal 
mevzuat sorunları ve çözüm önerileri 
tartışıldı.

İkinci gün, Doç. Dr. Sedat Doğan yöne-
timinde “3B CBS, 3B Kent Modelleri”, 
Doç. Dr. Derya Öztürk yönetiminde 
“Tarım, Havza Yönetimi, Risk Haritala-
ma”, Doç.Dr. Halil Akıncı yönetiminde 
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“WebCBS, Semantik Web, Artırılmış 
Gerçeklik, Gönüllü Coğrafi Bilgi”, Yrd.
Doç. Dr. Caner Güney yönetiminde 
“Altyapı Yönetimi” adlı  teknik oturum-
lar yapıldı.

Kongrenin ikinci günü öğleden sonra, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali 
Fahri Özten`in yönettiği “Ülke ve Kent 
Yönetiminde CBS; TMMOB yaklaşımla-
rı” adlı panel gerçekleştirildi.

Panelde Doç.Dr. Tolga Çan (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Prof. Dr. İlhami 
Bayramin (Ziraat Mühendisleri Odası), 
Yrd. Doç. Dr. Semih Emür (Şehir Plancı-
ları Odası) ve Nizamettin İnsel (Maden 
Mühendisleri Odası) konuk konuşmacı 
olarak katıldı.

Ardından Prof. Dr. Çetin Cömert`in yö-
nettiği “Özgür veri, Özgün Bilgi, UKVA(-
TUCBS)” adlı panelde Müh. Alb. Altan 

Yılmaz (HGK), Mert Yasin Öz (TKGM), 
Muhammet Emre Yıldırım (Mapisso Ya-
zılım) ve Güleç Gencer Alır (CBS GM.)`ın 
katılımlarıyla ulusal konumsal veri altya-
pısı, açık veri alanında mevcut durum ve 
politikaları konuşuldu.

Kurultayın üçüncü gününde ise, Prof.
Dr. Süleyman Savaş Durduran yöneti-
minde “Yerel Yönetimlerde CBS”, Prof. 
Dr. Süha Berberoğlu yönetiminde “Ko-
numsal Analiz”, Doç. Dr. Melih Başa-
raner yönetiminde “Ulusal Konumsal 
Veri Altyapısı (UKVA), Sistem Tasarı-
mı, Prof. Dr. Murat Yakar yönetiminde 
“Konumsal Analiz, Geotasarım, Veri 
Üretimi” adlı teknik oturumlar gerçek-
leştirildi.

Üçüncü günün devamında; Yrd. Doç. 
Dr. Hasan Tahsin Bostancı`nın yönettiği 
“CBS Özel Sektörü: Mevcut Durum, So-
runlar ve Çözüm Önerileri” adlı panel-
de Emin Bank (Netcad) ve Alim Küçük-

Prof. Dr. Çetin Cömert`in 
yönettiği “Özgür veri, Özgün 

Bilgi, UKVA(TUCBS)” adlı 
panelde Müh. Alb. Altan 

Yılmaz (HGK), Mert Yasin Öz 
(TKGM), Muhammet Emre 

Yıldırım (Mapisso Yazılım) ve 
Güleç Gencer Alır (CBS GM.)`ın 

katılımlarıyla ulusal konumsal 
veri altyapısı, açık veri alanında 

mevcut durum ve politikaları 
konuşuldu.

İlk gün öğleden sonra, FIG Başkan 
Yardımcısı Dr. Orhan Ercan`nın 
yönettiği “Dünyada Mekânsal 
Uygulamalar ve CBS” adlı panel 
gerçekleşti ve FIG Başkanı Chryssy 
Potsiou ve James Kavanagh konuk 
konuşmacı olarak katıldılar. 

9935 Harita Bülteni

pehlivan (Başarsoft) konuk konuşmacı 
olarak yer aldı. Akabinde, Adana Sey-
han Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Ha-
san Zengin moderatörlüğünde “Kent 
Bilgi Sistemleri; Yerel Yönetimlerde 
CBS” paneli Fikri Haşal, Abdullah Öz-
demir ve Lütfi Doğan`nın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Kongrenin ikinci ve üçüncü günü 2 otu-
rum şeklinde 33 adet poster sunumu 
gerçekleştirildi ve poster sunum ala-
nında posterler sergilendi. Kongrenin 
3. Gününde, Kongre meslek içi eğitim 
kapsamında “İnsansız Hava Aracıyla 
Harita Üretimi” konusunda, kongre 

delegelerine ücretsiz ve uygulama-
lı bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimin 
uygulama kısmında insansız hava ara-
cı ile uçuş yapılarak görüntüler alındı. 
Daha sonra görüntülerin işlenmesi, 
dengelenmesi, ortofoto, DSM vb. çıktı 
ürünlerinin elde edilmesi süreçleri ka-
tılımcılarla birlikte uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi. 

Kongrenin son gününde Prof. Dr. 
Mahmut Onur Karslıoğlu yönetiminde 
“En İyi Bildiri Oturumu” gerçekleşti-
rildi. “Gezgin Satıcı Problemi`ne Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri`nden Bir Çözüm: 
TRIO (Travel Itinerary Organizer” adlı 

sunumuyla Serhat Yılmaztürk En İyi 
Bildiri Ödülü`ne, “Acil Sağlık İstasyon-
ları Yer Seçiminde Konumsal Analizle-
rin Kullanılabilirliği: Ordu İl Örneği” 
adlı poster sunumunda Abdullah Öz-
demir, Aysun Gül ve Arzu Özdemir 
En İyi Poster Sunumu Ödülü`ne layık 
görüldü. 

Son olarak TMMOB Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Kongresinin kapanış oturumu 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Çetin Cömert tarafından ya-
pıldı. Genel değerlendirme ile görüş 
ve önerilerin alınması sonrası kongre 
tamamlandı.

hkmo haberler
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Mevzuat ve İçtihat Perspektifinde

Ülkemizde madenlerde, şantiyelerde yaşanan iş kazaları sonucu 

yaşam kayıplarının tartışılması bu alanda daha çok yol alınması 

gereğini net bir biçimde gözler önüne sermektedir.

İş Kazaları

Kaza nedir ve neden olmaktadır 
düşüncesi uzunca zamandan 
beri güvenlik araştırmalarının 

başlıca konusu olup bu sorunun olası 
yanıtları kazaları önlemek amacı ile yü-
rütülen tüm çalışmaların temelini oluş-
turmaktadır. En genel ifadesi ile can 
veya mal kaybına yol açarak kötü so-
nuçlanan olaylar olarak nitelendirilen 
kazalar yaralanma veya zarara neden 
olma potansiyeline sahip, aniden olu-
şan, arzu edilmeyen ve planlanmamış 
durumlardır.

Bu alanda yapılan araştırmalar Ölüm, 
yaralanma veya maddi hasarla sonuç-
lanan kazaları emniyetsiz durum-
lar ve emniyetsiz hareketlerin 
oluşturduğu bir bütün olarak 

ele almaktadır. Bu etmenlerin sonuçta 
insana bağlı olduğu ve sadece kazayı 
yapan kişi ile sınırlı olmayıp kazanın 
yaşandığı ortamı yaratanlardan, o or-
tamı paylaşanlara ve yönetenlere kadar 
geniş bir çerçevede ele alınması gerekli-
liğini doğurmaktadır. Bu bağlamda de-
ğerlendirildiğinde tüm kazaların temel 
nedeni insandır demek pek de yanlış ol-
mayacaktır.

Dr. Hasan ATAY
Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi

Bir kaza türü olarak iş kazalarının da kay-
nağında gerekli önlemlerin alınmaması 
ya da alınmış önlemlere uyulmamasının 
yattığı bir gerçektir. Bu sorunsal hak ve 
sorumluluk kavramlarının irdelenmesini 
gerekli kılmakta bundan dolayı da hukuk 
alanının konusu olmaktadır. 

Türk Hukuk sisteminde; iş kazalarının 
önlenmesi konusu İş Sağlığı Ve Güven-
liği ile İş Hukuku mevzuatı, oluştuktan 
sonraki durumlar ise Sosyal Sigortalar 
ve Borçlar Hukuku mevzuatı ile güven-
ce altına alınmıştır.

6331 sayılı İSG Kanunu’nda iş kazası, 
işyerinde veya işin yürütümü nede-
niyle meydana gelen, ölüme sebebiyet 
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen 

yazı dizisi
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Çalışanın yemekhanede 

çıkan kavgada yaralanması, 

dinlenme arasında mola 

yerinde yabancı bir şahıs 

tarafından uğradığı silahlı 

saldırı sonucu yaşamını 

yitirmesi iş kazası olarak ele 

alınmaktadır.

Çalışanın işyerine veya 
eklentilerine ayağını 

bastığı andan, işyerinden 
ayrıldığı ana kadar 

hangi nedenle olursa 
olsun, işyerinde 

bulunduğu sırada 
uğradığı her kazanın 

iş kazası olarak 
değerlendirilmesi 

sonucunu 
doğurmaktadır.

ya da bedenen engelli hâle getiren olay 
olarak tanımlanmaktadır. Buna karşın 
Sosyal Sigortalar ve Borçlar Hukukuna 
ilişkin mevzuatta iş kazasının tanımını 
vermekten çok, iş kazasının kimi öğe ve 
koşullarını, daha doğrusu, ne gibi “hal 
ve durumlarda” bir kazanın iş kazası 
sayılacağını, “yer ve zaman” koşullarıy-
la sınırlayarak belirtmektedir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 13. Mad-
desinde ise iş kazasının koşulları şu şe-
kilde ifade edilmektedir.
- Sigortalının işyerinde bulunduğu sı-
rada,
- İşveren tarafından yürütülmekte olan 
iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve he-
sabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 
olduğu iş nedeniyle,

- Bir işverene bağlı olarak çalışan si-
gortalının, görevli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle 
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar-
da,
- Emziren kadın sigortalının, iş mevzu-
atı gereğince çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda,
- Sigortalıların, işverence sağlanan bir 
taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sı-
rasında, meydana gelen ve sigortalıyı 
hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen özre uğratan olaydır. 

Hukuken bir olayın iş kazası sayılabil-
mesi için; kazaya uğrayanın sigortalı 
olması, olayın yukarıda ifade edilen 
beş hal ve durumdan birinde meyda-
na gelmesi, olay sonucu çalışanın zarar 
görmesi, yapılan iş ile kaza ve kaza ile 
zarar arasında uygun nedensellik bağı-
nın olması, koşullarını sağlaması gerek-
mektedir. 

5510 sayılı yasanın 4. Maddesine göre 
(5510/4); hizmet akdine bağlı olarak iş-
veren tarafından çalıştırılanlar, köy ve 
mahalle muhtarları ile hizmet akdine 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesa-
bına bağımsız çalışanlar, Gelir Vergisi 
mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, 
ticari şirketlerin ortakları, tarımsal faali-
yette bulunanlar, kamu idarelerinde ça-
lışanlar sigortalı sayılırlar. Sigortalılar, 
işe alınmalarıyla kendiliğinden sigor-
talı sayılacaklarından (5510/7); bunla-
rın işveren tarafından Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmemiş olması, bu 
niteliklerini ortadan kaldırmamaktadır 
(5510/92). Diğer bir deyiş ile yukarıda 
ifade edilen sigortalı sayılanların kuru-
ma bildirilmeksizin çalıştıkları zaman-
da yaşadıkları bir kaza da iş kazası nite-
liği taşıyacaktır. Yargıtay Kararına konu 
olan bir olayda piyasa hamalı olmadığı 
halde işverenin çağrısı ile işbaşı yapan 
ve sadece bir işverene bağlı olarak çalı-
şan kişi işçi sayılmış ve uğradığı kaza iş 
kazası olarak değerlendirilmiştir.

Bir işverenin kendi işyerinde ücretsiz ça-
lışan eşi ya da askerlik hizmetlerini er ola-
rak yapmakta olanların kazaya uğrama-
ları durumu 5510 sayılı yasa anlamında 
iş kazası olarak değerlendirilmemektedir.   

Olayın gerçekleştiği yer ve zamanın 
5510 sayılı yasanın 13. Maddesi altında 
belirtilenler arasında olması durumun-
da yaşanan olay iş kazası olarak ele 
alınmaktadır.  
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gerekçesi ile zorunlu olarak işyerinin 
yakınında bulunan “dereye” girerek 
yıkandığı yeri işyeri eklentisi saymış ve 
derede meydana gelen olayı iş kazası 
olarak değerlendirmiştir.

Aynı hükmün bir diğer boyutu da za-
man olup çalışanın işyerine veya eklen-
tilerine ayağını bastığı andan, işyerinden 
ayrıldığı ana kadar hangi nedenle olursa 
olsun, işyerinde bulunduğu sırada uğra-
dığı her kazanın iş kazası olarak değer-
lendirilmesi sonucunu doğurmaktadır.

“İşveren tarafından yürütülmekte olan 
iş dolayısıyla meydana gelen olaylar iş 
kazasıdır.”

Bu hükme göre kaza; iş yeri dışında iş 
dolayısı ile bulunulan bir yerde ger-
çekleşirse iş kazası olarak değerlen-
dirilmektedir. Buna göre sigortalının 
işverenden aldığı talimat gereği, bir 
müşterinin evinde elektrik arızasını 
gidermeye çalışırken, elektrik akımına 

“Sigortalının iş yerinde bulunduğu sı-
rada uğradığı kaza iş kazasıdır.”

Yasa ya göre, sigortalı sayılanların işi 
gerçekleştirdikleri yerler “işyeri” olarak 
tanımlanmıştır. İşyerinde üretilen mal 
veya verilen hizmet ile nitelik yönün-
den bağlılığı bulunan ve aynı yönetim 
altında örgütlenen işyerine bağlı yer-
ler; dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, be-
den veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve 
büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da 
işyerinden sayılmaktadır. Dolayısı ile 
çalışanın yemekhanede çıkan kavgada 
yaralanması, dinlenme arasında mola 
yerinde yabancı bir şahıs tarafından 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamı-
nı yitirmesi, yukarıda anılan iş yeri ve 
eklentilerinden birinde intihar etmesi 
dahi iş kazası olarak ele alınmaktadır.

Yargıtay, işverenin işyerinde çalışan ve 
geceleri de işyerinde kalan sigortalılar 
için özel yıkanma yerleri hazırlamadığı 

“Sigortalıların, işverence 

sağlanan bir taşıtla işin 

yapıldığı yere gidiş gelişi 

esnasında yaşanan kazalar iş 

kazasıdır.”

Bu hükmün geçerliliği iki 

koşulun bir arada varlığına 

bağlıdır. Bunların ilki taşıtın 

işveren tarafından sağlanması, 

ikincisi ise  olayın sigortalıların 

işin yapıldığı yere gidiş geliş 

sırasında gerçekleşmesidir.
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İş yerinde meydana gelen bir olayın iş 
kazası sayılarak hukuki sorumluluk do-
ğurması ancak bu olay sonucunda biri-
lerinin zarar görmesi ile mümkündür. 
Olayın iş kazası olarak değerlendirile-
bilmesi için yabancı ve dıştan gelen bir 
etken, dış bir olay sonucu kişinin vücut 
bütünlüğüne zarar gelmesi, kişinin ru-
hen ya da bedenen engelli hâle gelmesi 
gerekmektedir. Bu noktada ortaya çı-
kan önemli husus; zararın boyutu olup, 
sonuçta oluşan zararın en azından sos-
yal güvenlik kurumunca yardım almayı 
gerektirecek boyutta olması ile ölçek-
lendirilmektedir. Dolayısı ile gündelik 
iş hayatında sıkça rastlanan önemsiz 
yaralanmalar, sıyrıklar iş kazası olarak 
nitelendirilmemektedir. Olay sonucu 
sigortalının ruhen bir özre uğraması 
da iş kazası kapsamında değerlendiril-
mekte olup akıl hastalığı, hafıza kaybı, 
zihinsel yorgunluk, sürekli sinir bozuk-
lukları bu kapsamda iş kazası olarak 
değerlendirilmektedir.

Yaşanan olayın iş kazası olarak ele alı-
nabilmesi için yapılan iş ile olay ara-
sında uygun bir nedensellik bağının ol-
ması gerekmektedir. Bir başka deyişle, 
sigortalıyı bedenen ya da ruhen özre 
uğratan durumun sigortalının gördüğü 
işin sonucu olmasıdır.

İlgili kanun hükümlerine göre bir yaşı-
na kadar, çocuklarını emzirmeleri için 
bu Kanunda belirtilen sürelerde sigor-
talının işveren tarafından ayrılan emzir-
me odasında veya çocuğun bulunduğu 
yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve 
emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar 
iş kazası sayılacaktır. İki saat emzirme 
(süt) izni verilen sigortalı, bu izin süre-
si içinde işyerine gelmek üzere yolda 
karşıdan karşıya geçerken 3. bir şahsın 
kullandığı motorlu taşıtın çarpması so-
nucu vefat etmiştir. Sigortalının işyeri-
ne gelirken oluşan kaza iş kazası olarak 
değerlendirilmiştir.

“Sigortalıların, işverence sağlanan bir 
taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi es-
nasında yaşanan kazalar iş kazasıdır.”

Bu hükmün geçerliliği iki koşulun bir 
arada varlığına bağlıdır. Bunların ilki 
taşıtın işveren tarafından sağlanması; 
ikincisi ise,  olayın sigortalıların işin ya-
pıldığı yere gidiş geliş sırasında gerçek-
leşmesidir. Sigortalının, işe gidiş geliş 
için işveren tarafından sağlanan servis 
aracına binerken veya inerken, dışa-
rıdan açılan ateş sonucu yaralanması, 
taşıt içinde diğer sigortalılarla kavga 
ederken yaralanması gibi durumlar da 
iş kazası sayılacaktır. Bu kapsamda Yar-
gıtay, sigortalının işe gitmek için işve-
ren tarafından belirlenen durakta servis 
aracı beklerken üçüncü şahsa ait bir ara-
cın çarpması sonucu oluşan olayı da iş 
kazası olarak değerlendirmiştir. 

kapılarak ölmesi halinde iş kazası söz 
konusu olacaktır.

“Sigortalının, görevli olarak işyeri dı-
şında başka bir yere gönderilmesi ne-
deniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda meydana gelen olaylar iş 
kazasıdır.” 

Bu hükme göre kaza; sigortalı çalışa-
nın iş yeri dışında bir yere iş yapmak 
üzere gönderilmesi halinde asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanda meydana 
gelen olayları konu almaktır. Bu halde 
gerçekleşen tüm kazalar iş kazası olarak 
değerlendirilmektedir. Örneğin görevli 
olarak başka bir yere gönderilen çalışa-
nın yol üzerinde parkta arkadaşlarıyla 
oturup konuşurken bir bombanın pat-
laması sonucunda yaşamını yitirmesi iş 
kazası olarak değerlendirilmiştir.

“Emziren kadın sigortalının çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda ger-
çekleşen olaylar iş kazasıdır.” 

yazı dizisi
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OHAL’in çalışma hayatına etkilerine dair merak edilenleri 

HKMO Ankara Şube Hukuk Danışmanı

Avukat Sercan Aran’a sorduk.

Temel olarak işçilerin temel hak ve

kazanımlarının OHAL’den ne şekilde etkilendiğini,

özellikle işyerlerinde karşılaştığımız durumlar

veya odamıza iletilen birkaç soru

üzerinden anlamaya çalışacağız.

OHAL’de İşçi Hakları

O halde HKMO Yanınızda

Ülkemizde 20 Temmuz 2016 
günü ilan edilen Olağanüstü 
Hal (OHAL) sonrası, yüz bin-

lerce insan kamu kurumlarından ihraç 
edildi, binlerce insan gözaltına alındı, 
tutuklandı. Onlarca televizyon, gazete; 
binlerce dernek kapatıldı. Başta ceza 
yasaları olmak üzere birçok temel ya-
sada değişiklik gerçekleşti. Geçtiğimiz 
günlerde ise de taşerona kadro konusu 
ile OHAL’de işçiler/işçi hakları tekrar 
gündem oldu.

OHAL’in çalışma hayatına etkilerine 
dair merak edilenleri HKMO Ankara 
Şube Hukuk Danışmanı Avukat Sercan 
Aran’a sorduk. Temel olarak işçilerin te-
mel hak ve kazanımlarının OHAL’den 
ne şekilde etkilendiğini, özellikle işyer-
lerinde karşılaştığımız durumlar veya 
odamıza iletilen birkaç soru üzerinden 
anlamaya çalışacağız.

ARAN: Sizlere burada mevzuata göre 
OHAL Kanunu ve kanun hükmünde 
kararnameler (KHK) ile yapılabilecek-
lerin sınırlarından bahsedemeyeceğim; 
çünkü maalesef kanundaki sınırlama-
lar her KHK ile aşılmış durumda. Bu 
sebeple uzun uzun Anayasa’dan ve Av-
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rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden de 
bahsetmeyeceğim. KHK’lar ile ülkenin 
bütün hukuk normları altüst olmuş du-
rumda. 

Arkan: En çok sorulan sorudan başla-
yalım: OHAL’de işçi çıkarmak veya iş-
ten çıkmak yasakmış doğru mu?

Aran: Doğru bir bilgi değil bu. OHAL’de 
alınabilecek tedbirler OHAL Kanu-
nu’nun 11. maddesinde tek tek sayıl-
mıştır. Buradaki tedbirler arasında işçi 
çıkarmanın yasak olduğuna dair doğ-
rudan bir hüküm bulunmamaktadır, 
sadece belirli sınırlamalar getirilmiştir. 
Herhangi bir sınırlamanın olduğu hal-
ler ise şunlardır: Eğer kendiniz istifa 
ederseniz, emeklilik sebebiyle işten 
ayrılırsanız, belirli süreli sözleşmeyle 
çalışıyorsanız ve süre dolduysa sözleş-
meniz sona erecektir. Bunun dışında 
işveren ise sadece işçinin “ahlak ve iyi 
niyet kurallarına aykırı halleri” veya 
“sağlık sebepleriyle” işine son verebile-
cektir. Bunun dışındaki bir nedenle iş-
veren, işçi çıkarmak isterse ve Valilikçe 
OHAL Kanunu’nun 9. maddesindeki 
tedbirlerden olan işten çıkarmaya iliş-
kin tedbir alınmasına karar verilmiş ise 

işveren önce bu talebi Valiliğe iletmeli 
ve onay almalıdır. Valilik, işverenin 
talebini üç aya kadar erteleme hak ve 
yetkisine sahiptir. Bu süre azami süre 
olup tekrar uzatılması mümkün değil-
dir. Bu sürenin sonunda işveren işçinin 
iş akdini, ahlak ve iyi niyet kurallarına 
aykırılık veya sağlık sebepleri nedenleri 
dışında istediği gibi feshedebilecektir. 
Özetle siz işten ayrılmak istediğinizde 
OHAL’in buna bir engeli yoktur. An-
cak işveren sizin iş akdinizi feshetmek 

Yayın Kurulu Üyemiz ve HKMO 
Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin 

Arkan’ın sorularını yanıtlayan 
Hukuk Danışmanı

Avukat Sercan Aran
OHAL’de işçi haklarını sizler 

için anlattı. 

istediğinde bunun için haklı bir nedeni 
olmalıdır. Aksi durumda -eğer Valilik 
OHAL kapsamında tedbir kararı aldıy-
sa- Valilikten yazılı onay almalıdır. An-
cak şunu unutmamak gerekir ki Valilik 
yazılı onay vermese bile bu durum en 
fazla üç ay devam edecektir.

Arkan: Kamuda çalışıyorum emeklilik 
veya istifa dilekçem işleme alınmaya-
bilir mi?

Aran: Olağanüstü yönetim hallerinde 
çekilme usulü Devlet Memurları Ka-
nunu’nun 96. maddesinde düzenle-
miştir. Maddeye göre olağanüstü hal 
durumunda devlet memurları, çekilme 
istekleri kabul edilmedikçe veya yeri-
ne atanacaklar gelip işe başlamadıkça 
görevlerini bırakamazlar. Kanunun 97. 
maddesine göre; 96. maddeye aykırı 
hareket edenler hiçbir surette devlet 
memurluğuna yeniden alınamazlar. 
Bu düzenleme nedeniyle, tıpkı Anaya-
sal dayanağı olmadan alınan OHAL ve 
uzatma kararları gibi kamu emekçileri-

9943 Harita Bülteni

nin işten ayrılma haklarını kullanmala-
rını da güçleştirilebilmektedir.

Arkan: OHAL işçinin ihbar, kıdem 
tazminatı ve diğer özlük haklarını et-
kiler mi?

Aran: OHAL gerekçesiyle işçinin başta 
İş Kanunu olmak üzere Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sen-
dikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu, 

İşsizlik Sigortası Kanunu gibi işçilerin 
haklarının düzenlendiği diğer kanun-
ların kapsamındaki hiçbir hakkı KI-
SITLANAMAZ. OHAL Kanunu’nda 
veya herhangi bir kanunda buna dair 
bir sınırlandırma yetkisi iktidara veril-
memiştir. Özetle işçilerin haklarının yer 
aldığı kanunlardaki haklar OHAL’de 
herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir, 
aynen devam etmektedir.

Arkan: OHAL gerekçesiyle yıllık üc-
retli izin hakkı iptal edilebilir mi?

Aran: Hayır edilemez. Yıllık ücretli 
izin hakkı yukarıdaki soruda de-

taylıca anlatıldığı üzere İş Kanu-
nu’nda düzenlenmiş bir hak ol-

duğundan işveren veya iktidar 
OHAL gerekçesiyle yıllık üc-
retli izin hakkının kullanımını 
kısıtlayamaz.

Arkan: OHAL’de işverenin 
isteği doğrultusunda fazla mesai 

yapmak zorunlu mu?

Aran: Hayır değil. 2017 yılı Ağustos ayı-
na kadar işveren her yılın başında işçi-
den fazla mesai yapmayı kabul ettiğine 
dair yazılı rıza beyanı almak zorunday-
dı. Ancak geçtiğimiz yıl mevzuatta yapı-
lan değişiklik ile işverenin her yılın ba-
şında işçiden fazla mesai yapmayı kabul 
ettiğine dair yazılı beyan alması zorun-
luluğu kaldırıldı. Bunun yerine bir defa 
alınması yeterli kabul edilecek. Ancak 
unutmamak gerekir ki fazla mesai için 
verdiğiniz onayı bir ay önceden bildir-

mek koşuluyla geri alabilirsiniz. 

Muhakkak ki burada yanıtlanma-
ya çalışılan sorulardan daha fazlası 

vardır. OHAL’den bağımsız olarak 
1 Ocak 2018 itibariyle iş mahkeme-
lerinin görev alanına giren davala-
rın büyük bölümünde dava şartı 
olarak arabuluculuk hükümlerinin 

getirildiğini unutmayın. Ayrıca kıdem 
tazminatında ve yıllık ücretli izin taz-
minatında 10 yıl olan zamanaşımı sü-
resi 5 yıla düşürüldü. Ancak burada 
anlatılmak istenen çerçeve özünde 
OHAL gerekçesiyle hiçbir hakkınızın 
kısıtlanamayacağıdır. Kısıtlanması du-

rumunda bu haklarınızı koruma altına 
alan kanunlar, Anayasa, AİHS ve diğer 
uluslararası mevzuat hükümleri, emsal 
teşkil edecek mahkeme kararları, AYM 
kararları, AİHM kararları vardır.

HKMO herhangi bir üyesinin hakkını-
zın gasp edilmesi durumunda her daim 
yanında zaten, dolayısıyla bizler huku-
ki olarak hakların korunması için her 
türlü mücadelede yanınızda olacağız. 
ankarahukukbirimi@hkmo.org.tr adre-
sine mail atarak odamız avukatından 
hukuki destek alabilirsiniz.

Elbette burada göz ardı edilmemesi ge-
reken önemli bir durum daha var: Em-
sal kararlar, normlar, kurallar değişebi-
lir, değiştirilebilir. Türkiye işçi sınıfının 
tarihine baktığımızda grev hakkı, sen-
dikal örgütlenme hakkı, çalışma sürele-
rinin düşürülmesi, özlük hakları ve taz-
minat haklarının işçilerin mücadelesi ile 
yoktan var edildiğini görmek mümkün. 
Ters açıdan, çok yakın zamana baktığı-
mızda Artvin’de bir tiyatro oyunun sırf 
isminden dolayı yasaklaması kararına 
karşı Rize İdare Mahkemesinin verdiği 
yürütmenin durdurulması kararının ve 
Anayasa Mahkemesinin verdiği tahliye 
kararlarının uygulanmadığını gördük. 
Önemli olan kâğıtlarda yazanlar değil, 
uğruna mücadele edilen ve kazanılan-
lardır. Hukuk ise mücadelenin arkasın-
dan gelerek kendini var etmektedir.

Çalışma yaşamında haklarımızı bilerek 
yapacağımız “küçük” itirazlar, örgütlü 
büyük itirazlara dönüştüğünde daha 
hızlı, daha gerçek ve en önemlisi kalı-
cı sonuçlar elde edilecektir. Haklarınızı 
her zaman bilemeyebilir, unutabilirsi-
niz. HKMO olarak bu konuda, size her 
daim hukuki ve manevi destek olacağı-
mızı bilmenizi isteriz.

HKMO olarak bu konuda,

size her daim hukuki ve 

manevi destek olacağımızı 

bilmenizi isteriz.

güncel
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Aslında amacımız, yeterince an-
laşılmadığını düşündüğümüz, 
OECD ülkeleri arasında eğitim 

kalitesini ölçen PISA testinin sonuçları-
nı anlatan bir yazı hazırlamaktı. Araş-
tırma verilerini ararken yine OECD 
tarafından yapılmış başka bir araştır-
maya rastladık: OECD Yetişkin Beceri-
leri Araştırması. Konu hepmizin ilgisini 
çekti “Ne yazıyor du acaba?”...  Gördü-
ğümüz her sayı bizi ayrı bir hezeyana 
uğrattı. Evet, durumun farkındaydık 
ama bunu sayılarla ortaya konmuş 
şekilde görmek bambaşka bir hüsran 
oldu. 

Derken daha önceleri incelediğimiz 
benzer birçok araştırmayı hatırlattık 
birbirimize. Aslında elimizin altında 
o kadar çok veri var ki. Tek eksiğimiz
bunları irdelemek, tartışmaya açmak
ve duruma uygun tedbirler almak. Her
ne kadar tedbir kısmı alanımız dışında
olsa da bulduğumuz verileri sizlerle
paylaşıp tartışmaya açabiliriz. Bu ne-
denle “bari bir yazı dizisi hazırlayayım”
dedik. Üzerinde önemle durulması ge-
reken doğru okunup aksiyon alındığı
taktirde geleceğimizi şekillendirebile-
cek güçteki verileri… Analitik bir bakış
açısıyla detaylıca incelenmesi gereken
verileri sizlerle paylaşacağımız bu bölü-
mün adını oy birliğiyle koyduk: Anali-

tik Köşe…

Dönelim OECD’nin araştırma-
sına. Araştırma sonuçları her 

ne kadar OECD tarafından ya-
yınlanmış olsa da dilimize Türk 

Eğitim Derneği’nin kurdu-
ğu “ThinkTank” kuruluşu 
olan TEDMEM tarafından 
kazandırılmış. TEDMEM 
büyük bir görev üstlenmiş: 

Dünyanın verisini derleyip 
Türkiye’nin kullanımına sun-

mak ve sorunlarımıza bir de dünyanın 
bilgisi ile bakarak tartışmaya açmak. 

Kendilerine teşekkürlerimi buradan 
ileteyim.

Veriler Ortada

OECD Yetişkin Becerileri 
Araştırması, 16-65 yaş 

aralığındaki yetişkinlerin sahip 
olması beklenen becerileri 

kapsamlı bir şekilde ele almış. 
33 ülkede, 216250 yetişkinden 

elde edilen verileri kapsıyor. 
Türkiye’den de 5277 katılımcının 

yer aldığı araştırma sonuçları 
özellikle ülkemiz için üzerinde 

dikkatle durulması gereken 
alanlara işaret ediyor.

Yetti Bu Yetersizlik

Harita Bülteni

Yetişkin Becerileri Araştırması 16-65 yaş 
aralığındaki yetişkinlerin sahip olması 
beklenen becerileri kapsamlı bir şekilde 
ele almış. 33 ülkede, 216.250 yetişkin-
den elde edilen verileri kapsıyor.

Türkiye’den de 5277 katılımcının yer 
aldığı araştırma sonuçları özellikle ül-
kemiz için üzerinde dikkatle durulması 
gereken alanlara işaret ediyor. 

Araştırma en temel üç beceriyi konu 
edinmiş: Sözel beceriler, Sayısal beceri-
ler ve Teknoloji yoğun ortamlarda prob-
lem çözme becerileri.

Sözel Beceriler: Bireyin bilgi ve potan-
siyelini geliştirmesi, yaşam amaçlarına 
ulaşması ve topluma katılım sağlama-
sı için gereken yazılı metinleri anlama, 
değerlendirme ve kullanma becerileri. 
Dijital metinleri okuma becerisi de bu 
kapsamda değerlendiriliyor.

Sayısal Beceriler: Bireyin hayatında 
karşılaşabileceği matematikle ilgili du-
rumları yönetebilmesi ve üstesinden 
gelebilmesi için matematiksel bilgi ve 
fikirlere ulaşma, onları kullanma ve yo-
rumlama becerileri.

Teknoloji yoğun ortamlarda problem 
çözme becerileri: Bilgiye ulaşmak ve 

Harita Bülteni
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ulaşılan bilgiyi değerlendirmek, diğer 
bireylerle iletişim kurmak ve uygula-
malı süreçlerde bulunmak amacıyla 
dijital teknoloji, iletişim araçları ve ağ-
larını kullanma becerileri. Bilgisayar 
okuryazarlığı ve bilişsel becerilerin ke-
sişim kümesi olarak düşünülebilir.

Bulgular

Araştırmanın sonuçları oldukça detay-
lı. Hem yerin kısıtlılığından dolayı hem 
de konuyu daha net bir şekilde ortaya 
koyabilmek için oldukça kısa bir özet 
paylaşacağız sizlerle. Dileyenler yuka-
rıdaki resmin yanında yer alan QRKod 
aracılığıyla araştırmanın tüm sonuçları-
na ulaşabilir.

Türkiye, yukarıda anlattığımız üç be-
ceri alanında da OECD ülkeleri ortala-
masının oldukça altında bir performans 
sergilemiş.

Sözel kısımda 33 ülke arasında Şili ve 
Endonezya’dan sonra sondan 3. sırada-
yız.  Yani insanlarımızın önemli bir kıs-
mı okudukları basit temel metinleri bile 
anlamıyor. 

Sayısal kısımda da durum sözel ile 
aynı. OECD ortalamasının oldukça al-
tında bir konumda yer alan Türkiye’den 

sonra yine sadece Şili ve Endonezya yer 
alıyorlar. Bu iki ülke ile aramızda bü-
yük puan farklılıkları da yok.

Teknoloji yoğun ortamlarda problem 
çözme becerisinde de durum farklı de-
ğil. Bulgulara göre Türkiye’de yetişkin-
lerin büyük bir kısmı teknoloji yoğun 
ortamlarda problem çözme becerisi 
alanında oldukça düşük seviyede. Öyle 
ki yetişkinlerin %40’ı bilgisayarla hiç 
tanışmadığını ifade etmiş ya da bilgi 
iletişim teknolojileri kapsamındaki tes-
te girememiş veya girse de tamamlaya-
mamış. Bu testte başarılı olan ve en üst 
seviyede bilgisayar kullanabilen veya 
yeterince kullanabilen yetişkin oranı-
mız ise sadece % 8. OECD ortalaması 
ise %31. Maalesef son sıradayız.

Becerilere ilişkin veriler daha dikkatle 
incelendiğinde, her bir beceri alanı için 
benzer olumsuz tablolar karşımıza çı-
kıyor. Türkiye’de yetişkinlerin %45.7’si 
sözel becerilerde yalnızca 1. düzey ve 
altında performans göstermiş (%12.7’i 
düzey altı).  1. Düzey dedik diye hemen 
sevinmeyin. Burada 1. düzey olarak 
tanımlanan yeterlik düzeyinde sadece 
yazılı sözcüklerin tanınması, bir cümle-
nin veya kısa bir metnin anlaşılabilmesi 
bekleniyor. 1. Düzeyin altı ise okuduğu 
basit cümleleri ya anlamıyor ya da oku-

yamıyor bile. Diğer taraftan Türkiye’de 
yetişkinlerin sadece %0.5’i sözel beceri-
lerde en üst yeterlik düzeyleri olan 4. ve 
5. düzeyde performans gösterebilmiş. 
OECD ortalaması ise %10.6. Özetle oku-
mamamız normal zira okusak da anla-
mıyoruz. 

Araştırmada çapraz analizler de ya-
pılmış ve ortaya gerçekten ilginç veri-
ler çıkmış. Eğitim ilişkisi, iş hayatında 
verimlilik ilişkisi, yaşlara/cinsiyetlere 
göre dağılım, kalkınmaya etkisi hepsi 
araştırmanın sayfalarında mevcut. Kim 
bilir, belki önümüzdeki sayıda detayla-
rına da birlikte gireriz. Neden kalkına-
madığımız, neden demokratikleşeme-
diğimiz, neden eğitim seviyemizi bir 
türlü yukarı çekemediğimiz gibi sorula-
ra başka pencerelerden bakar, bulguları 
tartışmaya açarız.

Dergimizin bir sonraki sayısına kadar 
esen kalın. 

Bulgulara göre Türkiye’de 
yetişkinlerin büyük bir kısmı 
teknoloji yoğun ortamlarda 
problem çözme becerisi 
alanında oldukça düşük 
seviyede. Öyle ki yetişkinlerin 
%40’ı bilgisayarla hiç 
tanışmadığını ifade etmiş.
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Türkiye’nin Coğrafi Bilgi Siste-
mi(CBS) tarihi 1980 yılların so-
nunda başlamıştır. Bugüne kadar 

yüzlerce CBS projesi yapılmaya çalışıl-
mıştır. Başarılı pek çok proje yapılmış 
olsa da genel kanı başarısızlık yönün-
dedir. Peki, bu kanı neden oluşmuş-
tur. Türkiye’deki CBS projeleri neden 
sağlıksız, uzun ömürsüz gözükmek-
tedir. Gerçekten öyle midir? Bu konu-
nun araştırılması için projenin doğum 
öncesi, doğumu ve doğumdan sonraki 
yaşam süreçlerinin incelenmesi, sorun-
ların ortaya konması ve bunların çözü-
müne yönelik tedavi yöntemlerinin su-
nulması gerekmektedir.

Hukuki Sorunlar

Projelerin başarısızlığın temeli Kamu 
İhale Kurumu Mevzuatından kaynak-
lanmaktadır. İhale yöntemlerine göre 
hizmet alımları incelendiğinde Açık 
İhale ve Pazarlık Usulü yöntemlerinin 
ağırlıklı uygulandığı, teknik kriterlerin 
önem arz ettiği Belli İstekliler Arasında 
İhale yönteminin çok tercih edilmediği 
görülmektedir.

Açık İhale ve Pazarlık usulü yöntemler-
de en ucuz teklife iş verildiğinden işin 
kalitesinden daha başlangıçta ödün ve-
rilmiş olunmaktadır. İşi ucuza alan fir-
ma da çoğunlukla işi istenilen zaman ve 
maliyette tamamlayamamaktadır. 

Projelerin başarısız olmasının önem-
li sorunlarından biri de şartnamedeki 
yetersizliktir. Bu yetersizlik neticesinde 
yoruma açık olan durumlar genellikle 
kamu lehine yorumlanmakta, ortaya 
çıkan ilave iş yükleri işin kabulü ve za-
manında teslimini önleyen önemli so-
runlar teşkil etmektedir.

Bu sorunların çözümü için kurumun iyi 
analiz edilmesi, ihtiyaçların doğru ve 
yeterli bir şekilde tanımlanması gerekli-
dir. Dünya Bankası veya Avrupa Birliği 
projelerinde olduğu gibi Belli İstekliler 
Arasında İhale yönteminin uygulan-
ması, en ekonomik teklife işin verilme-
mesi, firma seçiminde teknik kriterlerin 
de göz önünde tutulması işin başında 
oluşması muhtemel sorunları bertaraf 
edecektir. Diğer yandan şartnamelerin 
uzman kişi ve firmalarca hazırlatılması, 
gerektiğinde bu işin Danışmanlık Hiz-
meti olarak yaptırılması da işin yapımı 
esnasında ortaya çıkabilecek sorunları 
önlemek için önemlidir. 

İdari Sorunlar

Projeler istenilen kalitede, şartnameye 
uygun olarak, istenilen zamanda yapıl-
sa ve kuruma teslim edilse bile zaman 
zaman projelerin başarıyla uygulanma-
dığı görülmektedir. Kurumdaki per-
sonel değişiklikleri projelerin başarıy-
la uygulanmasını önleyen önemli bir 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bir CBS projesinin sağlıklı doğması, sağlıklı yaşaması ve meyvelerini 
vermesi beklenir. Bunları gerçekleştirmek için projenin sahibi kurum, 
projeyi gerçekleştiren kurum/kuruluş ve projeyi kullanan kişi/kurum 
ve kuruluşların üstlerine düşen sorumluluklar vardır. 

Dr. Emin Bank
Netcad Kurumsal Temsilci

Türkiye’deki
CBS Projelerinin “Check-Up”ı

Harita Bülteni

9947 Harita Bülteni

teknoloji



99 48Harita Bülteni

faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Pro-
jelerin başarıyla sürdürülebilmesinde 
önemli bir bileşen de kurumun projeye 
sahip çıkmasıdır. Üst yönetimde deği-
şiklik olduğunda devir alınan projeye 
sahiplikte bir zafiyet oluşmaktadır. Yeni 
gelen kişilerin eski projeyi devam ettir-
me yerine kendi adına yeni proje oluş-
turma gayretleri projelerin sürdürüle-
bilir uygulanmasında zafiyete sebep 
olmaktadır. 

Projelerin başarıyla sürdürülememesin-
de diğer önemli bir konu da kurumlar-
da bakım anlaşması kültürünün eksik 
olmasıdır. Kurumlar, teslim alınan pro-
jenin başarılı bir şekilde uygulanması, 
ortaya çıkan ilave ihtiyaçların zama-
nında yapılabilmesi için gerekli olan 
bakım anlaşmalarından genelde imtina 
etmektedirler. Belediye sektöründe ba-
kım anlaşmaları sorunsuz şekilde yapı-
labilirken kamu kurumlarında bakım 
anlaşmalarında bir zafiyet görülmekte-
dir. Bunun temel sebebi olarak Belediye 
hizmetlerinin ağırlıklı olarak vatandaş 
ve kurum odaklı olması, dolayısıyla 
kesintiye tahammül edilmemesi, kamu 
projelerinde ise bu tahammül sınırları-
nın çok daha geniş olması sayılabilir.

2000 li yılların ortalarından itibaren ka-
muya yüksek ücretle bilişim personeli 
temin imkânının sağlanması Kamu ’da 
bilişim projelerini kurumun kendi bün-
yesinde yapması girişimlerine sebep 
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olmuştur. Bu yıllardan itibaren kamuda 
istihdam edilen personel ve kiralanan 
bilişim personeli ile kurumlar kendi ya-
zılım projelerini kendileri yapmaya baş-
lamışlardır. Böylece ihale derdi ortadan 
kalkmıştır. Projenin kabul edilme süreci 
gibi sıkıntılı süreçler son bulmuş ancak 
ortaya ortak yazılım geliştirme kültürü 
oluşturma zorluğu, kodların yöneti-
mindeki zafiyet, test ve kabul süreçle-
rindeki belirsizlik, kişilere bağımlılık, 
sürdürülebilirlik konusundaki belirsiz-
lik, projenin daha uzun zaman ve daha 
yüksek maliyetle icra edilmesi gibi baş-
ka sorunlar oluşmaya başlamıştır.

Ortak yazılım geliştirme kültürü oluş-
turma zorluğu, Kodların yönetiminde-
ki zafiyet. Test ve kabul süreçlerindeki 
belirsizlik, Kişilere bağımlılık, Sürdürü-
lebilirlik konusundaki belirsizlik, Proje-
nin daha uzun zaman ve daha yüksek 
maliyetle icra edilmesi

Teknik Sorunlar

Proje sürecinde yaşanan önemli teknik 
sorunlar; analiz sürecinde kurumun 

yeterli düzeyde analiz çalışmasına 
katkı vermemesi, tasarımda da pek 
çok şeyin gözden kaçması ve test 
sürecinde yeni ve ilave konuların 
ortaya çıkması, geri dönüşlerin faz-
la olmasıdır. Kurum tarafında böyle 

bir zafiyet gözlenebilirken proje ya-
pan firma tarafında da Proje Yönetim 

yeteneğinin zayıf olması, iyi analiz ya-
pamaması, idareyi yeterince işin içine 
katamaması da önemli zafiyet olarak 
görülmektedir. Böylece proje istenilen 

zamanda bitememektedir. Kabul sü-
reçleri çok sancılı geçmektedir. Sürecin 
böyle bir döngüye girmesi kurumda ve 
projeyi yapan firmada bıkkınlık oluş-
turmaktadır. Kurumun özel sektöre 
bakışı, özel sektörün de kuruma bakışı 
negatif yönde gelişmektedir.

İdeal olan çözüm işveren kurum ile işi 
yapan firma arasında Danışman bir fir-
manın olmasıdır. Danışman firma, pro-
jenin oluşum sürecinden, şartnamenin 
hazırlanmasına, projenin analiz, tasa-
rım, geliştirme, test ve kabul süreçleri-
nin tamamında kurum adına rol alma-
lıdır. Danışman firma, hem kurum hem 
de firma menfaatlerini gözeten bir rol 
üstlenmelidir.

Teknik hususta kurumlarda gözlenen 
bir alışkanlık da açık kaynak kodun bir 
moda halinde tercih edilmesidir. Ku-
rumsal projelerde kullanılan açık kay-
nak kodun sağladığı avantaj yanında 
dezavantajlar da göz önünde tutulma-
lıdır. Aksi halde bu kodların yönetimi 
önemli bir sorun oluşturmakta, kodları 
geliştiren kişilere bağımlılık artmakta, 
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kişiler gittiğinde o kodlara yapılacak 
müdahalede zorluklar doğmaktadır. 
Diğer yandan ürün dokümantasyonu, 
test, konfigürasyon yönetimi gibi pro-
fesyonelce yönetilmesi gereken süreç-
lerde zafiyetler olabilmektedir. 

Yazılım geliştirme projelerinde kodla-
ma sürecinin yoğun olması da önemli 
bir sorun olarak ele alınabilir. Yoğun 
kodlama projenin hem hazırlık sürecini, 
hem geliştirme sürecini hem de işletme 
ve bakım sürecini zorlaştırır. Minimum 
kodlama ile maksimum performansın 
alınabileceği yeni nesil yazılım geliştir-
me platformları tercih edilmelidir. Böy-
lece teknisyen düzeyinde kişiler yazılım 
kodlamasına gerek kalmadan veri giriş 
ara yüzleri, raporlamalar gibi oldukça 
zaman alıcı süreçleri kolaylıkla yapa-
bilmekte böylece projenin zaman ve 
maliyet boyutu azalmaktadır. Üstelik 
bakımı da idare tarafından kolaylıkla 
yapılabilir hale gelmektedir.

Özetle söylemek gerekirse, Coğrafi Bil-
gi Sistemi teknolojisinin önemi, sahip 
olduğu konumsal nitelik ile her geçen 

gün artmaktadır.  Yerel Yönetimler ve 
Kamunun taşra birimlerince yapılan/
yaptırılan mühendislik uygulamaları 
neticesinde pek çok coğrafi veri doğ-
maktadır. Bu verilerin ve merkezi bi-
rimdeki arşiv verilerinin Coğrafi Bilgi 
Sistemi projeleri ile yönetilmesi ülke-
mizin önemli bir ihtiyacıdır. Kamu ku-
rumlarımız bu ihtiyacı çözmek üzere 
görev kapsamları gereği CBS projeleri 
yapmaktadırlar. Projelerde, projenin 
oluşum sürecinden yapım sürecine, ka-
bul sürecinden uygulamaya alınmasına 
kadar olan tüm süreçlerde bazı hukuki, 
idari ve teknik sorunlar yaşanmaktadır. 
Neticede, projeler planlanan zamanda, 
planlanan maliyette ve istenilen kalite-
de yapılamaya bilmektedir.  Bu sorun-
ların çözümü için ihale mevzuatının el 
verdiği teknik değerlendirmelerin de 
firma seçiminde kullanılması, sağlıklı, 
uygulanabilir, yoruma gerek kalma-
yacak nitelikte şartnamelerin hazırlan-
ması önem arz etmektedir. Kurumlar 
projelerine sahip çıkmalı, bilişim per-
sonelini projeye katmalı ve tüm süreç-
lerinde firmaya destek olacak nitelikte 
görevlendirmelidir.

Kurumlar projede görevli, projenin 
uygulama eğitimini almış personel sir-
külasyonunu minimuma indirmelidir. 
Zorunlu sirkülasyon olduğunda yeni 
personelin eğitilmesini kısa sürede sağ-
lamalıdır. Yaptırılan projenin sürdürül-
mesini görev olarak benimsemelidir. 
Mümkün olduğu kadar projenin ba-
şarıyla uygulanması, ilave ihtiyaçlarla 
gelişmesini sağlamak için bakım anlaş-
masını benimsemelidir. Projenin sağlık-
lı doğması ve yaşaması için mümkünse 
deneyimli proje yönetim danışmanlık 
firması kullanmalıdır. Kurumlar, ku-
rumsal çözümlerde açık kaynak kodun 
yönetilme yükünü baştan göze almalı 
ve buna göre tercihini yapmalıdır. Yazı-
lım geliştirme projelerinde mümkün ol-
duğunca kodlamayı azaltan platformlar 
tercih edilmelidir.

Sonuçta işveren harcadığı paranın karşılı-
ğında iyi bir hizmet satın almak istemek-
te, firma da yaptığı hizmetin iyi bir refe-
rans olmasını arzu etmektedir. Sayılan bu 
sorunların çözümü hem işvereni hem de 
işi yapanı mutlu edecek, her iki tarafın da 
kazançlı çıkmasını sağlayacaktır.

teknoloji

Açık kaynak kodun sağladığı 
avantaj yanında dezavantajlar 
da göz önünde tutulmalıdır. 
Aksi halde bu kodların 
yönetimi önemli bir sorun 
oluşturmakta, kodları geliştiren 
kişilere bağımlılık artmakta, 
kişiler gittiğinde o kodlara 
yapılacak müdahalede zorluklar 
doğmaktadır. 
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nın aktif üyeliğini ve işyeri temsilciliği-
ni yaptım. 2014 yılı yerel seçimlerinde 
Türkiye Komünist Partisinden Ovacık 
İlçesi Belediye Başkanlığına seçildim, 
hâlâ bu görevi sürdürmekteyim.

Yerel dediğimiz, bir yaşam alanındaki 
tüm hareket, tüm aktivite demektir. Ye-
rel dediğimiz, içinde tüm dinamiklerin 
olduğu; herkesin olduğu bir havuz. Biz 
o havuzda bir memuruz. Oranın hiz-
metini gören, halkın kendini yönetme 
şeklini meclislerle devam ettiren bir 
memur. Devrimci-halkçı yerel yönetim 
programıyla, “Söz-karar-yetki halka” 
şiarıyla yola çıktık. 

Geçmişten beri bize öncülük, yapan 
değerler var. Kolektif bir şekilde yaşa-

Fatih Mehmet Maçoğlu:

“Genç bir çocuk, 24 yaşında, babası yok, dört kardeşi ve bir 

annesi ile aynı evde yaşıyorlar. Kooperatife, verdiği ürünlerin 

parasını almaya gelmiş, ben uzaktan izliyorum. Parasını alıp 

cebine koyduktan sonra elini cebinin üzerinden hiç kaldırmadı. 

Elini koymuş üstüne, sanki birileri çıkaracak gibi, böyle tutuyor. 

Yüzündeki o gururu görüyorum.”

İzmir Seferihisar’da gerçekleştirdiği-
miz 16. yaz eğitim kampında, Tun-
celi/Ovacık Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Maçoğlu ile yerel yönetimler 
ve kendisinin alışılmışın dışında yü-
rüttüğü toplumcu belediyecilik anlayışı 
üzerine söyleştik…

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir, Bele-
diye Başkanlığınız sürecini yerel yö-
netim anlayışınızı sizden dinlesek?

Maçoğlu: 1968 yılında Tunceli’de doğ-
dum. Ortaöğretimimi Sağlık Meslek Li-
sesinde tamamladıktan sonra çeşitli il-
lerde çalıştım. Bu esnada Açık Öğretim 
Fakültesinde Laborant ve Veterinerlik 
Bölümünü bitirdim. 1996 yılında Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası-

“Başardık Bunu!” Dedim

röportaj
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mı örgütleyebilme kabiliyetini Ordu 
Fatsa’da bize öğreten, Fikri Sönmez 
nam-ı diğer Terzi Fikri. Diyarbakır’da 
Mehdi Zana’nın 1980’lerde kadınları si-
yasete koyma çabası da çok değerlidir. 
İspanya Valencia’da, Marbella’da, Juan 
Manuel Sanchez Guordilio’nun öncü-
lüğünde, 32 yıla yakındır, bir komünist 
belediye dünya faşizan sistemine karşı 
bir kar tanesi gibi dimdik ayakta. Ne-
pal’de, Filipinler’de, Hindistan’ın bazı 
bölgelerinde örnekleri var. Bunların 
yaptıklarını kendimize öncü görerek, 
değişen dönüşen sistem içerisinde yeni 
eklemelerle üretmeye çalışıyoruz. 

Bence yerel yönetimlerin sadece daya-
tılmış sınırlar içerisinde hizmet verme-
si yeterli değil; halkın sosyoekonomik 
yapısı ve ekonominin planlamasını da 
gerekli. Bu anlamda programlar yürüt-
meye başladık. Ovacık’ta, insanlar, ço-
cuklarını okutamayacak hale gelmişti. 
Sistem onları geriye götürmüş, yoksul-
laştırmış, ötekileştirmişdi. Birçok gen-

cimiz üniversiteyi kazanmalarına rağ-
men ekonomik gerekçelerle okullarını 
donduruyorlardı. Bu durumu çözmek 
için kolları sıvadık. Geliştirdiğimiz mo-
delle 20 tane köylümüz 26 tonla üretime 
başladı. Ovacık, bugün 281 üreticisi ve 
200 tonun üzerinde bir rekolteyle kendi 
üretim ilişkilerini geliştiriyor. Gelecekte 
de çalışmalarımızı hayvancılık ve arıcı-
lık alanlarında geliştireceğiz.

Bir şey anlatmak istiyorum size: Genç 
bir çocuk, 24 yaşında, babası yok, dört 
kardeşi ve bir annesi ile aynı evde ya-
şıyorlar. Kooperatife, verdiği ürünlerin 
parasını almaya gelmiş, ben uzaktan iz-
liyorum. Parasını alıp cebine koyduktan 
sonra elini cebinin üzerinden hiç kaldır-
madı. Elini koymuş üstüne, sanki birileri 
çıkaracak gibi, böyle tutuyor. Yüzündeki 
o gururu görüyorum. Hemen eve gidip
o parayı tekrar tekrar saymak isteğini
hissediyorum. Sordum, “Ne yapacaksın
o parayı?” dedim. Heyecanlı ve şaşırmış
bir şekilde, “3 bin lirasına hayvanlara 

Harita Bülteni

Fatih Maçoğlu

Biz yeni bir dünya kurmuyoruz. 
Çünkü güzel bir dünya var; biz 

o dünyanın üzerinde, yeni bir
anlayışla yaşamı örgütlüyoruz. 

Ben fırından ekmek alıp, yiye 
yiye eve gittiğimde, arkamdan 

“yahu bu nasıl başkan” 
diyorlardı.  Artık, Ülkücüsü 

de, AKP tabanı da, CHP tabanı 
da, inanan da, inanmayan 

da,  benimle fotoğraf çekiliyor, 
telefonda görüşüyor, hayırlı 

cumalar mesajı atıyor. 
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yem alacağım” dedi.  “18 bin kaldı” de-
dim. “3 bin lirasına kışlık erzak alacağım, 
2-3 bin lirasını seneye üretim için ayıra-
cağım” dedi. “12 bin lira kaldı” dedim. 
Sağa baktı, sola baktı, utandı; “Başkan, 
söyleyeyim, ama kızma bana” dedi. De-
dim, “Niye kızayım?!” Dedi ki, “Şu anda 
internet üzerinden bakıyorum, 5 gün 5 
gece bir tatil yapma 2 bin lira. Annem 
hayatında hiç tatile gitmedi. Tatile götür-
mek istiyorum.” Kalktım, odama gittim, 
“Başardık bunu” dedim. Kişinin kendi 
ekonomisini planlaması bir özgürlüktür. 
Bunu başarmak önemliydi. Yoksa fasul-
ye ekimi değil. Biz bir ilçenin halk örgüt-
lülüğünü kurmaya çalışıyoruz.

10 bin kitaplık bir kütüphane yaptır-
dınız ve bir saat kitap okuyana bir saat 
bisiklet turu bedava kampanyası baş-
lattınız. Bu süreci anlatır mısınız?

Belediye binasının girişine ve 2’nci ka-
tında açtık bu kütüphaneyi. İsteyen her-
kes kitapları alıp orada veya evine götü-

“Gelecekte de çalışmalarımızı hayvancılık 
ve arıcılık alanlarında geliştireceğiz.”

röportaj

me dairdir, biri üretime dairdir, biri 
toprağa dairdir, biri dağlara ve ovalara 
dairdir. Biz toplumun ortak hayallerini 
gerçekleştirmek onlara kendi ütopyala-
rını gerçekleştirecek imkanları sunmak 
istiyoruz. Bu anlamda, daha çok yol ala-
cağız Ovacık’ta. 

Maliye hazinesi parsellerine ve Bele-
diyenin arazilerine nohut-fasulye eke-
rek, elde edilen gelirle 100 öğrenciyi 
burslu okuttuğunuzu duyduk? 

Şunu söyleyeyim size: Ben, bu 3 yıllık 
siyaset süreci içerisinde hiçbir partiye 
bağlı program ya da siyaset yapmadım,. 
Kendi programımıza güveniyoruz. Yap-
tığımız program bir “hayatı örgütleme” 
programıdır. Tüm canlıların yaşamını 
kutsayan bir anlayışla, alanımızda bir 
bütünü oluşturmaya çalışıyoruz. Eği-
tim, sağlık, üretim, barınma, ulaşım, bi-
lişim; bunların hepsi bizim yaşamımız 
içerisinde bir ihtiyaç ve de temel hak. 
Bu minvalde bakıyoruz.

121 öğrenciye burs veriyoruz. Bu yıl 38 
öğrencimizden 26’sı bir yerleri kazandı. 
Bu 26 öğrencinin de 21 tanesine burs 
verme çabamız var. Gücümüz oranında 
çocuklara destek olmaya çalışıyoruz.

rüp okuyabilir. Burada her türlü kitap 
var, gençler burada ister bilgisayar ba-
şında ders çalışıyor, ister araştırma ya-
pıyor ya da sınavlarına hazırlanıyorlar.

Dağcılık Federasyonuna bağlı 119 kişi-
lik bir grup ilçemizi gezmeye gelmişti…  
Bu arkadaşlar “Ovacık düz bir yer, bu-
ralarda bisiklet turu düzenlenebilir. Biz 
size 20 taneye bisiklet gönderelim; siz 
de o bisikletleri saatlik kiralayarak hem 
belediyeye bir katkı, hem de toplumun 
spor yapmasını sağlarsınız.’’ önerisi-
ni getirdiler.  Ben de dedim ki, “Şöyle 
yapalım: Siz bize 20 tane bisiklet verin. 
Ben bu bisikletleri kütüphanenin önüne 
koyayım, 1 saat kitap okuyana, 1 saat 
bisiklet verelim.” Müthiş bir heyecana 
kapıldılar ve hemen gittiler. Bize söyle-
diklerinin çok fazlasında bisiklet gön-
derdiler. Bunu ilk yaptığımızda, emin 
olun, bunun bir haber değeri bile olaca-
ğını düşünmemiştik. Sonra Türkiye’de 
bunun bir karşılığı olmaya başladı. 

Juan Sanchez Gordillo diyor ki: “Ütop-
ya dediğin şey, hayallerin prensesidir. 
Eğer hayallerinin prensesine ulaşmak 
istiyorsan, hayallerini gerçekleştirmek 
zorundasın.” Muhtemeldir ki, herkesin 
aklındaki prenses farklıdır. Biri eğiti-
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KHK’LAR İLE Haksız yere ihraç edi-
len Ovacık’taki yurttaşlara üretim iliş-
kileri içerisinde bir dayanışma ağı ku-
rarak destek olma projenizi duyduk? 
Bundan bahseder misiniz?

Üretim ilişkileri üzerine kooperatifler 
kuruldu. Bu seneki hedefimiz, KHK ile 
görevden alınan KESK’li öğretmen ve 
sağlıkçı arkadaşlarımıza destek olmak. 
Bunun için, hayvancılık yapmak iste-
yenlere inek, arıcılık yapmak isteyenle-
re arı aldık. Tarım yapmak isteyen arka-
daşlarımıza da destek verdik. 

Yine önümüzdeki günlerde, dünyada 
unutturulmaya çalışılan bazı şeyleri ha-
yata geçirmeye çalışacağız. Köylerde ko-
lektif üretim çalışmalarını başlatacağız. 

“Ovacık’ın alanı ve nüfusu küçük. Ya-
pılanlar başarılı ama ancak orada olur, 
büyük şehirlerde yapılamaz” diyorlar.  
İzmir, İstanbul, Ankara’nın da böyle 
yönetilmesi sizce mümkün mü? Mesela 

Ankara’yı yönetseniz neyi değiştirmek-
le başlardınız? 

Ovacık Mühendisi olmayan bir ilçe, 
beyin göçünün çok olduğu bir ilçe. 
Okuma-yazma oranı çok yüksek. Buna 
herkes seviniyor, ama ben üzülüyorum; 
çünkü hepsi kaçıyor. Hiçbir mühendi-
si, hiçbir teknik adamı bulamadığınız 
bir ilçede yaşamı örgütleyebiliyorsanız, 
ben iddia ediyorum, bu ülkede harika-
lar yaratabilirsiniz. Benim mühendisim 
de mimarım da işçilerim. Oysa Büyük-
şehir belediyelerinin yüzlerce mühen-
disi, mimarı, şehir plancısı var. O büyük 
bütçeleri ve teknik adamlarıyla bunu 
yapmamaları, yapamamaları acizliktir. 

Sağlığın, ulaşımın, eğitimin ve barınma 
hakkının ücretsiz olduğunu düşünün; 
50 yıl, 100 yıl boyunca böyle yaşadığı-
mızı düşünün. Sonra birden bire bir 
adam gelse, “Ben bunların karşılığında 
sizden artık para alacağım, kira alaca-
ğım” dese, tepkiniz ne olur? İşte durum Fatih Maçoğlu

Sağlığın, ulaşımın, eğitimin 
ve barınma hakkının ücretsiz 

olduğunu düşünün; 50 yıl, 100 
yıl boyunca böyle yaşadığımızı 

düşünün. Sonra birden bire 
bir adam gelse, “Ben bunların 
karşılığında sizden artık para 

alacağım, kira alacağım” dese, 
tepkiniz ne olur? İşte durum 

bu. Biz normal olanı yapmaya 
başladığımızda insanlar 

şaşırıyorlar. Zaten vergilerle 
yapılmıyor mu bütün bunlar?! 
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bu. Biz normal olanı yapmaya başla-
dığımızda insanlar şaşırıyorlar. Zaten 
vergilerle yapılmıyor mu bütün bun-
lar?! Su getireceksin diyelim. İyi de ar-
kadaş, bu vergisini vermiş zaten. Neden 
ona suyu satıyorsun. Hatta birkaç katı 
fiyatla satıyorsun?! Yine okulu, eğitimi, 
sağlığı, bütün bunlar halktan toplanan 
vergilerle yapılıyor. Çalmak, sadece 
halkın parasını alıp cebine koymak de-
ğildir. Paranın nasıl harcanacağına dair 
program yapmamak da çalmaktır. İyi 
bir planlamayla tüm bu hizmetler halka 
bedava verilebilir. 

Şu an siz orada büyük bir hamle yapı-
yorsunuz, üreticiden tüketiciye direkt 
bir sistem içine giriyorsunuz. 

Şöyle düşünün: Biz mesela fasulyeyi, 
toplu olarak bir şirkete verseydik, şir-
ket onun üzerine yüzde 30-40, yüzde 50 
bir kârla satmış olsaydı, iyi bir şey mi 
yapacaktık? Hani köylü para kazanı-
yordu. Üretenle tüketen arasındakileri 

kaldırarak sağlıklı bir gelecek kurmaya 
çalışıyoruz. Bu bilinçli bir çalışmadır, 
“Benim partim, senin partin” meselesi 
değil. Yoksulların kendi ürettikleri şey 
üzerinden örgütlenmesidir. Kooperatif-
ler üzerinden örgütlenmek lazım.

Sosyal medyadaki ününüz çok büyük. 
Belediyenin kapısını söktürdünüz, ge-
lir-gider tablosunu halka açtınız, ula-
şımı ve suyu bedava yaptınız. Bunlar 
çok  konuşuluyor? 

Göreve, bedava ulaşım ile başladık. 
İkinci çalışmamız suyu da bedavaya 
yakın bir düzeye çekmek oldu. Şimdi 
50 kuruş düzeyinde. Belediyenin çok 
büyük bir bütçesi yok zaten. Söylesem 
gülersiniz. Ama her şey şeffaf.

Gelir gider tablosunu ilk astığımızda 
bütün halk önünde durup baktı. An-
lamlandıramadılar. “Ne yapıyor bun-
lar” dediler. Daha sonra bunun sorgu-
lanması gerektiğini görüp çok doğru 
buldular. Yani devletin gönderdiği 
para, buradaki nüfus başına olan para-

dır. Ben bunun hesabını vermeyeceğim 
de ne yapacağım.

Twitter hesabınızı kendiniz mi kulla-
nıyorsunuz?

Twitter hesabımı kendim kullanıyo-
rum. Sosyal medyada adımla açılan çok 
sayıda hesap var ancak doğru olan @
FatihMacoglu. Profilimde iki kızımla 
resmim var. 

Üyelerimizin merak ettikleri var. Ova-
cıkta ürettiğiniz ballar donuyor mu?  
Fasulyeler-nohutlar iyi pişiyor mu? 
Nasıl temin edilir.

Kapitalist, emperyalist güçler çıkarları 
doğrultusunda hepimize sağlıksız gıda 
sunuyor. Sağlıklı gıda temel bir hak. 
Üretim faaliyetlerini bu düşünce ile yü-
rütüyoruz.

Ballarımız yüzde yüz doğal. Donması da 
bozulma değil doğal bir olay. Fasulye-
ler-nohutlar da şahane pişiyor. Dileyen 
arkadaşlar internet üzerinden alabilir.

röportaj

“Siz bize 20 tane bisiklet verin. Ben bu bisikletleri 
kütüphanenin önüne koyayım, 1 saat kitap okuyana, 1 
saat bisiklet verelim.” Müthiş bir heyecana kapıldılar ve 
hemen gittiler. Bunu ilk yaptığımızda, emin olun, bunun 
bir haber değeri bile olacağını düşünmemiştik. Sonra 
Türkiye’de bunun bir karşılığı olmaya başladı. 



Dünyada görülen gelişmeler ne-
ticesinde 68 Kuşağı, ülkemizde 
de büyük bir değişim gösterdi. 

Öğrenci hareketlerinin hızla ivmelenme-
si, işçi sınıfının da desteğini aldı; kentsel 
talepler kentlerde var olmaya dönüştü. 
60’lı yıllarda kentlerde sanayileşmenin 
hızla artması köylerden kentlere göçü 
hızlandırdı ve yeni bir kentli-işçi sınıfı 
doğdu. Böylece kentleşme, gecekondu-
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Yeniden tanımlanan toplumcu belediyecilik ile 

kastedilen, demokratik bir yönetim anlayışı çerçevesinde 

kentin temel sorunlarına çözüm üretilmesi, denetlenebilir 

yöneticiler ile birlikte kentle ile ilgili bilgilerin ve 

kararların paylaşıma açık olmasıdır. 

Bir Yanda Rantı Bölüşemeyenler
Diğerinde Ekmeğini Bölüşenler

Toplumcu Belediyecilik

dosya
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Fatsa Eski Belediye Başkanı
Fikri Sönmez

Ovacık Belediye Başkanı
Fatih Maçoğlu

laşma, alt yapı eksiklikleri, ağır nüfus 
baskısı gibi sorunlar çığ gibi büyüdü. 

“Gecekondu affı”nı oy potansiyeli ola-
rak gören zihniyet, halkın gerçek ih-
tiyaçlarına yönelik söylemler yerine, 
oy odaklı ve günü kurtaran popülist 
söylemler geliştirdi ve 1970’lerde top-
lumcu belediyeciliğin tanımını değiştir-
meye çalıştı. 1973 seçimlerinden sonra 
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merkezden kentlere yönelik politika 
belirleme yerine, kentlerin kendi gün-
demlerine göre politikalar belirlenme-
ye başlandı. Parti merkezleri yerine, 
kentin merkezine göre seçilen belediye 
başkanları, kentlerin gündemini oluş-
turmaya başladı. Örneğin İzmit’in yo-
ğun sanayi bölgesi olmasından dolayı 
o yıllarda belediyecilik anlayışı İzmit’te
işçi sınıfına göre;  Ankara’da ise işçi sını-
fının tam oluşamayışı ve bürokrasinin
fazla olması nedeniyle memura göre
gelişti. Yani yerel siyaset ile merkezi si-
yaset çatışması bu dönemin en önemli
olaylarındadır.

Yeniden tanımlanan toplumcu beledi-
yecilik ile kastedilen; demokratik bir 
yönetim anlayışı çerçevesinde kentin 
temel sorunlarına çözüm üretilmesi, 
korunmaya çalışılan toplumsal çıkarlar 

Öncelikle seçilmiş siyasi 

iradenin KHK’lar ile yok 

sayılması başlı başına 

demokratik unsurların 

zedelendiğinin bir 

göstergesidir. Seçim 

sonuçlarına bakıldığında oy 

oranlarının yüzde kırklardan 

yüzde seksenlere kadar 

yükselen bir çizgide olduğu 

ve halkın iradesinin seçimlere 

yansıdığı ortadadır. 

dosya

9959 Harita Bülteni

neticesinde kente karşı duyulan sorum-
luluğun bir kent bilincine dönüşmesi, 
denetlenebilir yöneticiler ile birlikte 
kentle ile ilgili bilgilerin ve kararların 
paylaşıma açık olmasıdır. Bunların yanı 
sıra sosyal hizmetlerin ağırlık kazan-
ması, kadın, yaşlı, engelli ve gençlere 
yönelik pozitif bir ayrımcılığın hayata 
geçirilmesi, dayanışma esasına dayalı, 
şeffaf yönetime dayanan bir anlayışın 
esas olması gerekir. 

Ülkemizdeki siyasi gelişmeler eksenin-
de sıklıkla bu anlayışın aksi yönünde 
yönetim anlayışları ve yöneticiler göze 
çarpmakta ise de bu karanlığa ışık 
tutmuş ve tutmakta olan, hala umu-
dumuzu taze tutan kentler ve isimler 
de vardır. Fikri Sönmez ve Fatsa; hem 
toplumcu belediyeciliğin yürütüle bilir-
liğinin hem de siyasi çıkar dengelerinin 
mevcudu değiştirme çabasının en bariz 
örneklerinden biridir. 14 Ekim 1979-11 
Temmuz 1980 arasında belediye baş-

kanlığı yapan Sönmez; oluşturulan ma-
halle komiteleri ile farklı bir yönetim 
anlayışını benimsemiştir. Belediyede 
alınan kararların hoparlörlerden yayı-
nını sağlayarak şeffaf yönetimi icraata 
taşımış, iki ayda bir halk toplantıları 
alarak halkı yönetime dâhil etmeye ça-
lışmıştır. Dönemin atmosferi bahane 
edilerek yaratılan karaborsa ve rüşveti 
engellemiş, paralarını alamayan bele-
diye çalışanlarına borçlar ödenmiş ve 
bunların hepsi merkezden para alın-
madan yapılmıştır.  Ödenek çıkmasını 
beklemeden işe girişerek ilçenin süre-
gelen çamurlu yollarına çözüm üretmiş, 
siyasi görüşü fark etmeksizin hemen 
herkesin takdirini kazanmış ve 12 Eylül 
öncesinin ve devamının yarattığı siyasi 
iklim sebebiyle de, kente operasyon dü-
zenlenmesi sonucunda gözaltına alın-
mıştır. Dönemin başbakanı Süleyman 
Demirel Çorum Olayları esnasında 57 
kişinin ölümü üzerine “Çorum’u bıra-
kın, Fatsa’ya bakın” demiştir.

Fatsa’nın yanı sıra 80 öncesi Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, son dönemler-
de Dikili belediyesi ve Tunceli Ovacık 
Belediyesi toplumcu belediyecilik kav-

ramını canlı tutmaya çalışmışlardır. 
Toplu taşımayı geliştirmeye çalışan, ge-
cekondularda yaşayanlar için projeler 
geliştiren, işçilerin maaşlarının yatması 
için gerektiğinde onlarla beraber açlık 
grevine başlayan, 1 milyon çocuğa kitap 
dağıtılmasını sağlayan, ulaşımı ücretsiz 
yapıp vatandaşın sağlık harcamaları ile 
su giderlerini asgari düzeye indirme-
ye çalışan belediyelerden,  kenti parsel 
parsel peşkeş çekmekten gocunmayan, 
keyfi uygulamalar ile temel hizmetlerin 
aksamasına neden olan, önceliği halk 
yerine haksız ranta veren yönetimlere 
evrilen yerel yönetimlerin son birkaç 
yıldaki durumu, bir başka açıdan da zor 
durumdadır.

1 Eylül 2016 tarihinde OHAL kapsamın-
da çıkarılan 674 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname’nin içerdiği düzenlemeler 
ile kamuoyunda “belediyelere kayyum 
atanması” şeklinde adlandırılan bu de-
ğişiklikler sonucu 1 Eylül 2016’da İçiş-
leri Bakanlığınca bir MHP’li, üç AKP’li 
ve 24 DBP’li belediyeye kayyum atandı. 
Bu tarihten sonra da devam eden uygu-
lamalar ile DBP’li toplam 83 belediyeye 
kayyum atanırken söz konusu 89 bele-

Dönemin başbakanı Süleyman 
Demirel Çorum Olayları esnasında 
57 kişinin ölümü üzerine “Çorum’u 
bırakın, Fatsa’ya bakın” demiştir.
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diyenin başkanları tutuklandı. OHAL 
sürecinin yarattığı antidemokratik uy-
gulamaların bir sonucu olan bu duru-
mun, toplumcu belediyecilik kavramı 
çerçevesinde incelendiğinde de sıkıntılı 
sonuçlar doğuracağı aşikârdır. 

Ankara, İstanbul, Bursa büyükşehir 
belediye başkanları örneğinde olduğu 
gibi, her ne kadar halkın çıkarlarından 
ve toplumcu belediyecilikten uzak bir 
yönetim anlayışıyla yıllarca kentleri yö-
netmiş ve kent suçu işlemiş olsalar da, 
hiçbir yargılamaya gidilmeden, seçim-
le gelip talimatla istifa ettirilerek halka 
açıklanmayan bazı suçların ve kirli iliş-
kilerin üzeri örtülmüş ve halkın iradesi 
adeta yok sayılmıştır.

Öncelikle seçilmiş siyasi iradenin KHK’lar 
ile yok sayılması başlı başına demokratik 
unsurların zedelendiğinin bir gösterge-
sidir. Seçim sonuçlarına bakıldığında oy 
oranlarının yüzde kırklardan yüzde sek-
senlere kadar yükselen bir çizgide olduğu 
ve halkın iradesinin seçimlere yansıdığı 
ortadadır. Göz ardı edilmeye çalışılan 

bu gerçeğin yanı sıra kayyum atanması 
sonrası, söz konusu belediyelerde gerçek-
leşen değişimler de toplumcu belediyeci-
likle örtüşmemektedir. 

Kayyum atamaları sonrasında beledi-
yelerdeki kadın merkezlerinin kapatıl-
ması, parkların, merkezlerin isimlerinin 
değiştirilmesi, müzelerin kapatılması, 
anıtların yıkılması, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kültürel çoğulculuk ilkesi ile 
planlanan sosyal ve kültürel etkinlik-
lerin engellenmesi, belediye çalışanla-
rının KHK’lar ile ihraç edilmesi ya da 
açığa alınması toplumcu belediyecilik 
anlayışının yok edilmeye çalışıldığının 
bir göstergesidir.

Her ne kadar toplumcu belediyecilik 
anlayışı yok olmaya yüz tutmuş olsa 
da, Tunceli/Ovacık ilçesinde hala yanan 
bir umut ışığı var. Ovacık Belediye Baş-
kanı Fatih Maçoğlu, dergimize verdiği 

Ankara, İstanbul, Bursa 

büyükşehir belediye 

başkanları örneğinde olduğu 

gibi, her ne kadar halkın 

çıkarlarından ve toplumcu 

belediyecilikten uzak bir 

yönetim anlayışıyla yıllarca 

kentleri yönetmiş olsalar 

da, hiçbir yargılamaya 

gidilmeden, halka 

açıklanmayan suçların ve 

kirli ilişkilerin üzeri örtülmüş 

ve halkın iradesi adeta yok 

sayılmıştır.

Melih Gökçek her 
yağmurda sel basan 
Ankara’nın alt yapı 

sorununu çözmek yerine 
milyonlarca doları sanatsal 

hiçbir değeri olmayan 
estetik dışı dinozor 

heykellerine harcıyordu.
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röportajında belediyecilik anlayışını 
şu sözlerle ortaya koydu: “Yerel yöne-
timlerin hizmeti sadece kamunun bize 
dayatmış olduğu, çizmiş olduğu sınır-
lar içerisinde değil; tersine, bunu bir 
görev olarak bilen; ama bunun dışına 
çıkarak, halkın oradaki sosyoekonomik 
yapısını ve ekonominin planlamasını 
da önüne koyması gerektiğini düşünü-
yoruz.”. Maçoğlu, göreve geldiğinde 
makam arabasını kullanmadı, aracın 
yakıt giderlerini toplu taşımaya ayırdı. 
Ovacık’ta 24 saat açık olan, on binler-
ce kitabın bulunduğu bir kütüphane 
açıldı. Hazineye ait olan arazilere no-
hut, buğday ekildi ve buradan gelen 
paralar ile 100 küsur öğrencinin eğitim 
masraflarını karşılandı. Toplu taşıma 
ücretsiz oldu. Organik fasulye ve no-
hutun ardından organik bal üretimine 

geçildi. Maçoğlu bu kadarla 
da kalmadı; 2014’te yöneti-
me geldiğinde borçlu olan 
belediyeyi kâra geçirdi ve 
şeffaf yönetim anlayışı için 
gelir gider tablosunu beledi-
ye önüne astı. Katılımcı bele-
diye anlayışı ile halk komis-
yonları kurdu. Ayda bir yapılan meclis 
toplantıları tüm ilçeye anons ediliyor 
ve belediye kararları halkın katılımıyla 
alınıyor.

Siyasi çatışmalara, çekişme ve çıkar 
dengelerine, her dönem var olan en-
gelleyici tutumlara rağmen sosyal be-
lediyecilik olgusu kentlerin, kentlerde 

yaşayan sınıfların ihtiyaç ve 
taleplerine göre var olmaya 
devam ediyor. Şeffaf beledi-
yecilik anlayışını yerleştir-
meye çalışan, hazine arazile-
rini ekip biçerek halka katkı 
sunan, ulaşımı ücretsiz hale 
getiren, su hizmeti tutarını 

asgari düzeyde vatandaşa yansıtan, or-
ganik tarımı, kadın emeğini, kültürel ve 
sosyal etkinlikleri destekleyen, çocuk 
meclisleri oluşturan, makamlara değil 
halka saygı duyan Seferihisar, Ovacık, 
Nilüfer gibi belediyeler; yerel yöne-
timlerinin asıl amaçlarının ne olması 
gerektiğini ve nasıl uygulanabileceğini 
gösterme açısından çok değerlidirler.

Toplumcu belediyeciliğin ve toplumcu 
mühendislik ilkelerinin birçok yönüyle 
ele alınacağı yazılarımıza önümüzdeki 
sayılarda da devam edeceğiz.



Harita Bülteni

99 62Harita Bülteni

Gidin Görün Kaybolun

Doğanın Parçası Olduğunuzu Hatırlatan Bir Yolculuk

gezi
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İğneada’ya ilk kez gidiyorsanız ve hakkında 

Kırklareli’ye bağlı, su basar ormanlarına (longoz) sahip 

bir yarımada olduğundan başka bir şey bilmiyorsanız, 

büyülü bir ormanda kaybolacağınızdan haberdar 

değilsiniz demektir.
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olacaktır kuşkusuz. Çünkü İğneada, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı longoz 
ormanlarından birine sahip.

Longoz ormanları nadir bulunan eko-
sistemler. Bölgenin üç büyük gölü; Erik-
li, Mert ve Saka’nın ardındaki longozlar 
ise Dünyaca ünlü. Yıldız Dağları’ndan 
Karadeniz’e akan derelerden beslenen 
Erikli, Mert ve Saka gölleri önlerindeki 
kumullar nedeniyle ilkbahar aylarında 
suya doyup şişmeye başlar ve geriye 
doğru taşarak arkalarındaki düz araziyi 
kaplar. Aynı zamanda bu tatlı su gölleri 
oluşturdukları set ile tuzlu deniz suyu-
nun ormana ulaşmasına da engel olur. 
Bu alanlarda oluşan özel bir ekosistem 
çok çeşitli bitki ve hayvan topluluklarını 
barındırır. Kış ve ilkbaharda tamamen 
suyla kaplı arazinin yaz ve sonbahar ay-
larında ise suyu çekilir. Ormanın içinde 
kumullarla karşılaşmanızın nedeni de 
bu med-cezir olayıdır.

Hepsini tek tek tanımak isteyeceğiniz, 
boyları 8-15 metreye ulaşan dişbudak, 
kayın, meşe, ova akçaağacı, çınar yap-

Büyüsüne kapılıp içinde kaybol-
mak isteyeceğiniz ormanlar ha-
yal edin. Yağmur ormanları gibi 

yemyeşil, upuzun ağaçlar, irili ufaklı bir 
sürü yaban hayvan, göller, bataklıklar, 
dereler, biraz ileride kumsal ve nihayet 
deniz. Ormanda yürürken, üstelik de-
nizden bu kadar içeride karşınıza çıkan 
kumsala anlam vermeye çalışın.

Bir derede yüzün mesela, denize karşı 
bir derede yüzmenin keyfini yaşayın. 
Biraz doğrulup doğanın muhteşem dön-
güsüne bakın. Şaşırıp buranın ne zama-
na kadar böyle kalacağına dair kederli 
bir düşünce geçireceksiniz aklınızdan.

İğneada, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi-
ne bağlı, Yıldız Dağları’nın Karadeniz’e 
bakan kesiminde yer alan bir belde. Gü-
nümüze kadar birçok kez seferler, fetih-
ler, alınıp verilmeler yaşamış ve binlerce 
yıldır göçmen halkların, imparatorluk-
ların gözdesi olmuş bir yarımada. Uzun 
ve meşakkatli bir geçmişe sahip.  Fakat 
İğneada hakkında, bilenlerden duyaca-
ğınız ilk şey tarihi değil de longozları 
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çıllar, Kazlar, Ördekler, Su tavukları, 
Yağmurcular gibi Su kuşları ile Kartal-
lar, Şahinler, Doğanlar, Deliceler gibi 
yırtıcılar ise üremek için bu alanı tercih 
ediyorlar. İğneada’nın müdavimlerin-
den olan; Küçük karabatak, Ak kuyruk-
lu kartal ve Küçük kerkenez ise Avrupa 
Kırmızı Listesi’nde nesli tehlike altında 
olan türlerden.

Şimdi gelelim içinize sıkıntı verecek ke-
derli düşünceye. İnsan elinin bozmadığı 
her yerde doğa kendini yenileyip yeni 
şartlara göre farklı ekosistemler yaratabi-
lir. Ancak insan eli İğneada’ya uzanmak 
derdinde. İğneada’nın Beğendik köyü 
sınırları içinde 500.000 m2 orman arazisi 
üzerine kurulması planlanan bir termik 
santralin inşaası şimdilik askıya alınmış 
olsa da hala büyük bir tehdit. Santralin 
kurulması planlanan bu alan İğneada 
Longoz Ormanları Milli Parkına 6,5 km 
mesafede. Dolayısıyla santralin orman-
lara doğrudan zarar vereceği aşikar.

Elbette İğneada yalnızca bitki ve hayvan 
topluluklarından oluşmuyor. Balkan-
lar’dan göçen Pomak halkın da yaşadığı 
beldedeki halk, ormancılık, balıkçılık, 

raklı akçaağaç, üvez, ıhlamur, mürver, 
kızılcık, karaağaç, kızılağaç ve gürgen 
gibi ağaçlardan oluşan bu ormanların 
varlığı taban suyunun yüksekliğine 
bağlı.

Longozlar sadece ağaçlara değil; alage-
yik, karaca, yaban domuzu, kurt, tilki, 
çakal, yaban kedisi, sansar, orman faresi, 
porsuk, su samuru ve yarasa gibi bir çok 
hayvan türüne de can veriyor. Denizde 
ve sulak alanlarda, 30 balık türü yaşa-
makta ve bunlardan 8’i Bern Antlaşması 
ile korunması gereken türler arasında.  
Bölgedeki sulak alanlar ve zengin bit-
ki örtüsü 6 iki yaşamlı ve 11 sürüngen 
türü ile tespit edilebilmiş 310 böcek tü-
rüne de ev sahipliği yapıyor. Yine Bern 
Sözleşmesi’ne göre, iki yaşamlılardan 
pürtüklü semender ve gece kurbağası ile 
sürüngenlerden oluklu kertenkele, yeşil 
kertenkele ve ince kertenkele kesinlikle 
korunması gereken türler.

Türkiye’deki 454 kuş türünün 194 ta-
nesi de İğneada’da görülebilmektedir. 
Çok sayıda yırtıcı kuş türünün göç yolu 
sonbaharda İğneada’dan geçiyor. Balık-

İğneada’nın geleceğini sadece termik santral 

tehdit etmiyor. 3. Nükleer santralin yapımı için 

düşünülen yerlerden biri de yine İğneada.

gezi

turizm ve tarım ile geçiniyor. 2000 yılı 
sayımlarında nüfusu 2215 kişinin ola-
rak belirlenen yarımada turizmin et-
kisiyle 10.000 kişilik nüfusa ulaşıyor. 
Bölgede yapılacak bir termik santralin 
ise turizm ile geçinen yöre halkını hem 
ekonomik hem de sağlık açısından teh-
dit edeceği bir gerçek. Kırklareli imar 
planına da aykırı olan termik santral 
projesinin gerçekleştirilmesi, longoz 
ormanlarının korunması için Dünya 
Bankası’ndan alınan 8.2 milyon Dolar 
ve Avrupa Birliği’nin çevre fonlarından 
alınan 344.500 Avro boşa gideceği anla-
mına geliyor. Tüm bu tehlikeleri göze 
aldıran projenin ömrünün ise yalnızca 
30 yıl olduğu belirtiliyor. Projenin ger-
çekleşmesi durumunda, santral ömrü-
nü tamamladığında geriye çok ciddi ve 
geri dönüşü imkansız bir çevre katlia-
mının izleri kalacak.

İğneada’nın geleceğini sadece termik 
santral tehdit etmiyor. 3. Nükleer sant-
ralin yapımı için düşünülen yerlerden 
biri de yine İğneada. Umarız bu tehdit-
ler asla yaşama geçmezler ve İğneada 
doğa sever gezginlerin büyülü ormanı 
olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.  
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İğneada’da doğaya karışırken tarihe 
uzanmanız da mümkün. Ceneviz-
liler’den kalma kaleler, Traklar’dan 
kalma mezarlıklar ve onların kadim 
geleneğine uygun biçimde yapılmaya 
devam eden köy evleri… Yerden belli 
bir yükseklikte kazıklara oturtulmuş 
ve çatısı ve çevresi sazlıklarla örtülü 
bir yapı gördüğünüzde geleneklerin 
binlerce yıldır nasıl silinmeden devam 
edebildiğine şaşırabilirsiniz. Coğrafya-
nın kültüre etkisini kendi gözlerinizle 
görebilir hatta daha keskin gözlere sa-
hipseniz Bulanık derenin denize dökül-
düğü yerde Aypolos denilen bölgede 
tümülüsler, höyükler ve eski bina kalın-
tılarını ayırt edebilirsiniz. 

Gelelim turizme; İğneada hem doğa 
hem tarih-kültür turizmi açısından do-
yurucu olanaklar sunuyor. İsterseniz 
otelde, pansiyonda ya da yerel halkın 
kiraya verdiği kendilerine ait evlerin-
de kalabilirsiniz. Doğayla daha çok iç 
içe olmak isterseniz kamp alanlarında 
çadırınız ya da karavanınızla konakla-
yabilirsiniz. İğneada, longozlarındaki 
Erikli, Mert, Saka, Hamam, Pedina, Ra-
mana, Sülüklü isimleriyle bilinen yedi 
gölü, Efendi Dere, Çavuş Dere, Bulanık 
Dere, Madara ve Rezve dereleri gibi 
birçok deresi ve Karadeniz’de 20 km’lik 
sahili ile her gününüzü dolu dolu geçi-
receğiniz bir tatil vaat ediyor.

İğneada’nın longozlarında 

olağanüstü bir ekosistem 

varlığını sürdürüyor. 

Ekosistemdeki olası bir kesinti, 

tıkanıklık ya da kopukluğun 

tüm bu sistemi bozacağı kesin. 
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da’nın büyüleyiciliğini anlatmak kolay 
değil. Gidin görün. Kaybolun. Doğanın 
bir parçası olduğunuzu hatırlayacağı-
nız, ondan bu kadar koptuğunuza uta-
nacağınız bir yolculukta Doğa Ana’ya 
saygınızı göstererek kendinizi bir parça 
affedebilmeniz mümkün. Daha fazlası 
için ise www.longozukoru.org adresin-
den termik santrale karşı olduğunuzu 
bildirebilir, manevi destek verebilirsi-
niz. Longozu Koru platformu, longoz 
ormanlarının ve doğal dengenin korun-
masına yönelik İğneada eski belediye 
başkanı Tahir Işık tarafından kuruldu. 
İğneada halkı ve tüm doğa severler, 
yaşamın bir çizgi değil bir döngü oldu-
ğunu bilenler, bu döngünün kırılmaya 
çalışılmasına karşı. Sen de katıl!

Yöre halkının misafirperverliği İğnea-
da’ya tekrar ve tekrar gelmek isteme-
nizin bir diğer nedeni olacaktır. Yöreye 
özgü yemekleri, bal, mantar, yabani 
meyveler, deniz ürünleri, süt ürünleri, 
organik meyve ve sebzeler gibi lezzet-
leri tadarak sadece gözünüz ve ruhu-
nuza değil damak tadınıza da unutmaz 
anılar bırakabilirsiniz. Üstelik şifalı bit-
kileri tanıma, toplama ya da satın alma 
imkanınız da var. 

Bunlar küçük bir araştırma ile her yer-
de bulabileceğiniz bilgiler ancak İğnea-

gezi



99 68Harita Bülten

Anayasa’nın 135. Maddesinde, kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimi-
ne ilişkin kuralların kanunla düzenlenece-
ği kurala bağlandığı, 1983 tarihinde 66 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. 
Maddesiyle 6235 sayılı Kanun’a eklenen 
Ek-3. maddeyle Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık 
Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Oda-
lar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari 
ve mali denetim yapılacağı öngörüldüğü 
halde, kanunla düzenlenmiş idari ve mali 
denetime ilişkin başkaca bir kural yokken, 
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kara-
rı’nın ve Tebliğ’in iptali ve yürütülmeleri-
nin durdurulması istemiyle açılan dava-
larda yürütmenin durdurulması istemleri 
Danıştayca reddedilmiştir.

Yargı kararlarının ardından ise ilgili 
Bakanlıklarca Odalardan idari ve mali 
denetim için bilgi ve belgeler istenil-
miş, öğrenebildiğimiz kadarıyla arala-
rında Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının da bulunduğu Odalar, idari 
ve mali denetimin usul ve esaslarına 
ilişkin bir yasal düzenleme bulunma-
dığını, bu nedenle Odalarda denetime 
gelinerek bütün bilgi ve belgelerin in-
celenmesinin hukuka aykırı olacağını, 
ancak idari ve mali denetime esas olabi-
lecek bilgi ve belgelerin Odaların resmi 
internet sayfasından görülebileceğini 
bildirerek, bakanlıkların taleplerini ye-
rine getirmemişlerdir.

Kimya Mühendisleri Odasında ise daha 
ilginç  bir gelişme yaşanmıştır. İlgili Ba-
kanlık müfettişlerinin telefonla deneti-
me gelineceği bilgilendirmesi üzerine, 
yapılacak denetimin  esas ve usulle-

2009 yılında Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu’nca ha-
zırlanan “Kamu Kurumu Niteliğin-

deki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının 
Seçimlerine Dair Esasların Değiştirilme-
si ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde 
Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilme-
sinin Sağlanması Amacıyla Alınması 
Gereken Tedbirler” Raporu ile başlayan, 
Liberal Düşünce Topluluğu Derneğinin 
2010-2011 yıllarında Uluslararası Sivil 
Toplumu Destekleme ve Geliştirme Der-
neğinin desteğiyle yürüttüğü “ Kamu 
Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşla-
rı, Sivil Toplum ve Demokrasi” konulu 
araştırma projesi ve “Türkiye’de Kamu 
Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşla-
rının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Reform Önerisi” ile sürdürülen çalışma-
larla kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının olumsuz yanları, sakın-
caları, zararları bulunduğu iddialarıyla, 
yetkili organ ve kurumlar yeni düzenle-
meler yapmaya, bu gidişe son vermeye 
davet edilmiştir.

Söz konusu çalışma ve raporlarda, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının mevcut yapılanmasının, 
çoğulcu demokrasi, sivil toplum, ör-
gütlenme özgürlüğü, serbest rekabet ve 
serbest piyasa ekonomisinin değer ve 
kurumları bakımından çeşitli sakıncalar 
barındırdığı öne sürülmüştür.

Aynı raporlar ve çalışmalarda kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larında hesap verebilirlik, saydamlık 
ve raporlama konusunda da boşluk ve 
yetersizlikler olduğu, etkili bir iç dene-
tim mekanizması işletilmediği gibi, dış 

Hüseyin Özgün

Emekli İdari Yargı Hakimi

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
Özerklikleri, İdari ve Mali Denetimleri

Harita Bülteni

denetim de yapılamadığına değinil-
miş, üyelerden sağlanan mali kaynak-
ların meslek dışındaki alanlarda kul-
lanılmasının, kaynak yönetiminde ve 
kullanımında sorunlar, etkinsizlikler, 
suistimaller, muhasebe, satınalma ve 
personel sistemindeki sorunlar, dış de-
netim yetkisi bulunan bakanlık ve diğer 
kuruluşların bu denetimi yapmaması /
yapamaması, saptandığı öne sürülen  
sorunlar arasında sayılmış ve yeni dü-
zenleme yapılması zorunluluğuna ge-
rekçe gösterilmiştir.

Raporlar ve çalışmaların ön açması, ge-
rekli algı ve ortamı yaratmasıyla birlikte 
kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili Yasa Tasarısı Taslakları ortaya sü-
rülmüş, bazı yayın kuruluşlarıyla konu 
gündemde tutulmaya devam edilmiş, 
yukarıda değindiğimiz rapor ve çalış-
malardaki argümanlar yanında kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının idari ve mali denetimlerinin ya-
pılamaması, yeni düzenleme yapılması-
nın gerekçesi olarak gösterilmiştir.

Aktarılan sürecin devamında, 17 Aralık 
2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile aralarında bu yazının 
yayımlandığı bültenin sahibi Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası’nın da bu-
lunduğu bazı Odaların idari ve mali de-
netiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
ca yapılacağı kararlaştırılmış, 24.12.2014 
tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de de 
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim 
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.
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rinin belirsiz olduğunu, bu belirsizlik 
giderilmeden yapılacak denetimin hu-
kuka aykırı olacağını öne süren Kimya 
Mühendisleri Odası, denetimin esas 
ve usullerinin yazılı olarak bildirilmesi 
durumunda gerekli kolaylığın sağla-
nabileceğini Bakanlığa bildirmiştir. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
10.05.2016 tarih ve 667.01.E.187 sayılı 
cevabı yazısında ise 2014/6220 sayılı Ba-
kanlar Kurulu kararı uyarınca denetim 
yapıldığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Denetim İlke ve Standartları Yönerge-
sinde de İdari İşlem Denetimi’nin “De-
netlenen birim, kurum veya kuruluşun; 
ana hizmetleri konusundaki idari karar 
ve işlemlerinin amaca uygunluk ve hu-
kuka uygunluk ile yerindelik açısından 
incelenerek değerlendirilmesi”, Mali 
İşlem Denetimi’nin “Denetlenen birim, 
kurum veya kuruluşun; mali tabloları 
ve muhasebe kayıtları ile bunların da-
yanağı oluşturan işlem ve belgelerin; 
doğruluğunun mevzuat ile muhasebe 
ilke ve standartlarına uygunluğun tes-
piti amacıyla yapılan inceleme ve de-
ğerlendirme faaliyeti” şeklinde tanım-
landığı belirtilmiştir.

Burada dikkat çekmek istediğimiz hu-
sus, ilgili Bakanlığın, yerindelik deneti-
mini de kapsayan ve hiyerarşik denetim 
için hazırlanan bir yönergeyi ilgi tuta-
rak, merkezi yönetimin kendi hiyerarşi 
örgütlenmesi dışında özerk bir kuru-
luşta yapacağı denetimin dayanağını ve 
boyutunu belirtilen şekilde açıklamış 
olmasıdır.

Oysa idari yargı denetimi sırasında bile 
idari işlemler üzerinde yerindelik dene-
timi yapılamayacağı açık ve kesin ola-
rak kurala bağlandığı halde, özerk bir 
kuruluşta sınırlı ve istisnai nitelikteki 
bir idari ve mali denetim yerine, yerin-
delik denetimi de yapılarak denetlenen 
kuruluşun işlemlerinin “yerinde olup 
olmadığına” karar verilmesi ve yerinde 
bulunmayan işlemlerin değiştirilmesi 
ve durdurulması yetkisini içeren  yerin-
delik denetiminin yol açacağı sorun ve 
hukuksuzluğun boyutu ürkütücüdür.

İlgili Bakanlık talebini reddeden Kim-
ya Mühendisleri Odası Yönetim Ku-

rulunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının talebi üzerine açılan dava 
sonucunda görevine son verilmiş, Oda 
seçimlerinin Oda Ana Yönetmeliği’ne 
göre yenilenmesine karar verilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği’nin 01.06.2017 tarihinde bileşeni 
Odalara yazdığı yazılarla öğrendiğimiz, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bazı 
kurum ya da kuruluşlara gönderilen 
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu Değişiklik Tas-
lağı’nda ise, çok tartışılacak ve mevcut 
sistemi alt-üst edecek yeni bir model ta-
sarımına girişilmiştir.

Söz konusu Tasarı ile Birlik ve organ-
larının, kuruluş amaçları dışında faali-
yette bulunamayacakları vurgusunun 
hemen arkasından, meslek mensupla-
rının ürettikleri işlerle ilgili içerik bakı-
mından herhangi bir denetim yapama-
yacakları, meslek disiplinini sağlamaya 
yönelik denetim yapılması halinde her-
hangi bir mali yükümlülük getiremeye-
cekleri öngörülmüştür.

Sözkonusu Tasarı kanunlaşırsa, Kanun 
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 
Talimatname Birlik Umumi Heyetinin 
onayıyla yürürlüğe giremeyecek, ayrıca 
ilgili Bakanlığın onayı da gerekecektir.

Yine Tasarı’ya göre, ilgili Bakanlıklar, 
Birlik ve Odalar üzerindeki denetimleri 
sırasında her türlü kayıt ve belgeyi ince-
leyebilecekler, denetimlerin iki yılda bir 
periyodik olarak yapılması yanında ih-
bar veyahut şikayet başvurusu halinde 
her zaman yapılabilecektir.

Tasarı ile getirilmesi düşünülen bir baş-
ka konu ile Odalar ve Birliğin ilgili per-
soneli ile organlarında görevli üyeleri, 
ilgili Bakanlığın müfettişlerinin, denet-
çilerinin veya ilgili birimlerinin talebi 
üzerine her türlü belge, defter, kayıt 
ve bilgileri ibraz edecek, para ve para 
hükmündeki evrakı gösterecek, yazılı 
ve sözlü bilgi taleplerini karşılayacak, 
çalışma yeri tahsis edeceklerdir.

Odalar ve Birliğin organ üyeleri ile per-
soneli, görevlerini yerine getirirken gö-

revleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve ha-
reketlerden dolayı kamu görevlisi gibi 
cezalandırılacaklar, yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen ya da görevi başında 
bulunması sakıncalı görülen personel 
Bakanlık müfettişinin veya denetçisinin 
teklifi üzerine Bakanlıkça denetim süre-
si sonuna kadar görevden uzaklaştırıla-
bilecektir.

Kanunun önceki haline ek olarak ilgili 
Bakanlığın denetimini engelleyen Bir-
lik ve Oda organları hakkında da amaç 
dışı faaliyet halinde öngörülen kural 
ve yaptırımlar uygulanacak, yani ilgili 
Bakanlığın veya bulundukları yer Cum-
huriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 
yargı yerince görevlerine son verilme-
sine ve yerlerine yenisinin seçilmesine 
karar verilecektir.

Yazımızda Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu hakkında verilen yargı 
kararı ve Kanun Tasarısı Taslağı doğ-
rudan yorumlanma ve değerlendirme 
konusu yapılmayacak, konuyla ilgili 
mevzuat, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının hukuki statüsü, 
özerklikleri, idari ve mali denetimleri 
genel bir değerlendirme konusu olarak 
ele alınacak, tarafların tutum ve davra-
nışları, yargı kararları, Kanun Tasarısı 
Taslağı okuyucunun değerlendirmesine 
bırakılacaktır.

Anayasa’nın 123. Maddesinde, İdarenin 
kuruluş ve görevleriyle bir bütün oldu-
ğu ve kanunla düzenleneceği; İdarenin 
kuruluş ve görevlerinin, merkezden yö-
netim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanacağı hükme bağlanmıştır.

Anayasa’nın 127. Maddesinde “ Mahal-
li İdareler” düzenlenerek, mahalli ida-
relerin kuruluş ve görevleri ile yetkile-
rinin yerinden yönetim ilkesine uygun 
olarak kanunla düzenleneceği belirti-
lip, merkezi idarenin, mahalli idareler 
üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin 
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yü-
rütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korun-
ması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirti-
len esas ve usuller dairesinde idari ve-

özgür köşe
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sayet yetkisine sahip olduğu kuralına 
yer verilmiştir.

Anayasa koyucu kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarını ayrı bir 
başlık altında, 135. maddede ayrıca dü-
zenleyerek kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçları-
nı karşılamak, mesleki faaliyetlerini ko-
laylaştırmak, mesleğin genel menfaatle-
re uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlakını korumak maksadı 
ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleri-
dir” şeklinde tanımlayıp, bu meslek ku-
ruluşlarının, kuruluş amaçları dışında 
faaliyette bulunamayacaklarını belirt-
tikten sonra da bu meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin İdari ve mali deneti-
mine ilişkin kuralların kanunla düzen-
leneceğini vurgulamıştır.

Anayasa’nın 108. Maddesinde de, Cum-
hurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan 
Devlet Denetleme Kurulu’nun Cum-
hurbaşkan’nın isteği üzerine, tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında ve sermayesi-
nin yarısından fazlasına bu kurum ve 
kuruluşların katıldığı her türlü kuru-
luşta, kamu kurumu niteliğinde olan 
meslek kuruluşlarında, her düzeydeki 
işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü inceleme, araştırma ve denet-
lemeleri yapacağı ayrıca düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

Tekçi ve idarenin bütünlüğü ilkesine 
dayalı devlet yapısı içerisinde böyle-
likle idare, bir taraftan “merkezi yöne-
tim” ilkesine göre merkezden yönetim, 
bir taraftan da “yerinden yönetim” 
ilkesine göre  yerinden yönetim ku-
ruluşları olarak konumlandırılmış bu-
lunmaktadır.

Yerinden yönetim kuruluşları genel ola-
rak “mahalli idareler” ve “hizmet yerin-
den yönetim kuruluşları” olarak sınıf-

landırılsa da bize göre, hizmet yerinden 
yönetim kuruluşları kapsamında de-
ğerlendirilegelen “Kamu Kurumu Nite-
liğindeki Meslek Kuruluşları”nı yerin-
den yönetim kuruluşları içinde üçüncü 
bir idari örgütlenme ve yönetim biçimi 
olarak değerlendirmek gerekir. Anaya-
sa’da  da “ Kamu Kurumu Niteliğinde-
ki Meslek Kuruluşları” ayrı bir başlık 
altında düzenlenmiş, kuruluş amacı, 
faaliyet biçimleri yanında, merkezi yö-
netimce denetimleri de mahalli idare-
lerden farklı düzenlenmiştir. 

Anayasa’nın 127. Maddesinde, “mahal-
li idareler” için öngörülen denetimin 
amacı açıkça belirtilirken ve denetim 
“vesayet yetkisi” olarak vurgulanırken, 
aynı anayasa koyucu “kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları”nın 
düzenlendiği 135. maddede bu meslek 
kuruluşları üzerinde “Devletin idari 
ve mali denetimi”ne ilişkin kuralların 
kanunla düzenleneceğini kurala bağla-
makla yetinmiştir.

Bilindiği üzere yerel yönetim ilkesi 
merkezden yönetimin bazı sakıncaları-
nı önlemek, hizmetin daha etkin, verim-
li ve dış etkilerden uzak olarak, tanınan 
özerklik sınırları içerisinde yerinde ve 
“yerinden yönetim kuruluşları” tarafın-
dan görülmesi amacıyla tasarlanmış bir 
yönetim biçimidir.

“Mahalli idare”lere tanınan özerklik bir 
coğrafi bölgede oturanların ortak men-
faatlerini korumak ve bu menfaatleri-
nin gerektirdiği işleri görmek amacıyla 
tanınmakta iken, “hizmet yerinden yö-
netim kuruluşları” ve bizim bu başlık-
tan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini 
savunduğumuz “kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları” na tanınan 
özerklik ise teknik ve uzmanlık gerek-
tiren hizmetlerin örgütlenmesini ve gö-
rülmesini esas almaktadır.

Buna göre de” mahalli idareler”de 
özerklik bir bölgede oturanlara tanındı-
ğı, dolayısıyla bölge halkını esas aldığı 
halde, “hizmet yerinden yönetim kuru-
luşları” ve “kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları”nda ise özerklik 
hizmetin kendisini esas alır.

Harita Bülteni

Bu nedenle bu yazının sahibi, anayasa 
koyucunun bilinçli olarak “mahalli ida-
reler” ile “kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları”nın denetimini 
farklı düzenlediğini, “mahalli idareler” 
için “vesayet yetkisi”ni benimserken, 
“kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları” için “idari ve mali dene-
tim”le yetindiğini düşünmekte ve zaten 
böyle düzenlenmesi gerektiğini savun-
maktadır.

Bugüne kadar doktrinde ve birçok mes-
lek kuruluşunda meslek odaları üzerin-
deki denetimin de vesayet denetimi ol-
duğu kabuledilegelmiş, konuya ilişkin 
bütün argümanlar ve savunmalar da bu 
ön kabule dayanılarak biçimlendirile-
gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi ise 22.06.2016 tarih 
ve E:2015/106, K:2016/128 sayılı kararın-
da olduğu gibi, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları üzerindeki de-
netimin genel olarak bir vesayet yetkisi 
olduğunun kabul edilmekte olduğunu; 
ancak bu kuruluşlarda uygulanması ge-
reken vesayetin, Anayasa’nın 127. Mad-
desinde “mahalli idareler” için öngörü-
len vesayet yetkisinden farklı olduğunu 
vurgulamıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anaya-
sa’nın 127. Maddesinde öngörülen ve-
sayet yetkisinin hangi koşullarda kul-
lanılabileceği açıklanmış, bu koşullar, 
mahalli hizmetlerin, idarenin bütünlü-
ğü ilkesine  uygun şekilde yürütülmesi, 
kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 
toplum yararının karunması ve mahal-
li ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
olarak sayılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, bu düzenleme-
den hareketle “Anayasa’nın 135. Mad-
desindeki kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları üzerindeki “Devle-
tin” idari ve mali denemi”nin ise, ma-
halli idareler üzerindeki denetimden 
farklı “idari ve mali denetim”in ötesine 
geçmeyecek bir denetim olarak düzen-
lendiğini vurgulamıştır. 

Bu yazının yayımlanmakta olduğu bül-
tenin sahibi Harita ve Kadastro Mühen-
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disleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve Bazı Odalar, idari ve 
mali denetimlerinin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığınca yapılması hakkındaki 
kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 
2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rının ve 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve 
İlgili Odalar üzerinde Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim 
Yapılmasına Dair Tebliğ”in iptali iste-
miyle açtıkları davalarda, Anayasa’nın 
“mahalli idareler” için “vesayet yet-
kisi”nden sözederken, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları için 
kuralları kanunla düzenlenecek “idari 
ve mali denetim”le yetindiğini vurgu-
lamışlardır.

Söz konusu davalarda, Anayasa’da 
öngörülen kural çerçevesinde özerk-
liği esas alan, idari ve mali denetimin 
sınır, derece, kural, yer, süre ve yetkili 
makamı belirtilmek suretiyle, hukuka 
uygunluk denetimiyle sınırlı bir kanun 
düzenlemesi yapılmadan yürülüğe ko-
nulan dava konusu Bakanlar Kurulu 
kararının ve Tebliğ’in hukuka aykırı ol-
duğu öne sürülmüştür.

Bu yazının sahibinin de ısrarla savundu-
ğu, “mahalli idareler” üzerindeki “ve-
sayet yetkisi” ile “kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlar”ı üzerindeki 
“idari ve mali denetim”in, birbirinden 
ayrı düzenlendiği ve meslek kuruluşları 
üzerindeki denetimin vesayet denetimi 
olmadığı, çok istisnai ve sınırlı bir dene-
tim olduğu savının, meslek örgütleri ve 
organları tarafından benimsenip, benim-
senmeyeceği, sürdürülüp, sürdürülme-
yeceği ise henüz bilinmemektedir.

Anayasamızda “mahalli idareler” için 
de “kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları” için de yerinden yönetim 
ilkesi öngörüldüğüne, açıkca düzen-
lenmese de seçimleri, yetkileri, dene-
timleri, organlarının görevden alınış 
usulleriyle özerklikleri kabul edildi-
ğine ve “ kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları”nın “idari ve mali 
denetimleri”nin kuralları kanunla be-
lirleneceğine, bize göre de idari ve mali 

denetimin kuralları henüz kanunla be-
lirlenmediğine göre, özerkliğin, idari ve 
mali denetimin sınırları ne olmalıdır? 
Kanun hangi konular dikkate alınarak 
düzenlenmelidir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, günü-
müzde çoğulcu ve katılımcı demokra-
silerde merkezi yönetimden, yerinden 
yönetimlere doğru bir evrilme olduğu, 
özerkliğin güçlendirildiği, vesayet de-
netiminin oldukça sınırlandırıldığı bir 
anlayışın egemen olmaya başladığı gö-
rülmektedir.

Ülkemizde de anayasal bir kuruluş  ol-
madıkları halde kanunla kurulan “ba-
ğımsız idari otoriteler” olarak adlandı-
rılan, merkezi yönetimin hiyerarşik ve 
vesayet denetimi dışında tutulan, bazı-
larının kanunlarında bağımsız oldukla-
rı bizzat kurala bağlanan düzenleyici, 
denetleyici kurumlara da idari teşkilat 
içerisinde yer verilmiş bulunmaktadır.

Ülkemizin idari yapısını esinlendiği 
Fransa’da vesayet denetimi yerine, hu-
kuksal denetim sistemine geçilerek, 
sürdürülmekte olan merkeziyetçilikten 
vazgeçilmiştir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, özerklik ve denetimleri 
farklı ülkelerde farklı düzenlemeler ve 
farklı uygulamalarla sürdürülmektedir.

Diğer  ülkelerde de meslek kuruluşları-
nın dış denetimleri genellikle merkezi 
yönetim tarafından yapılmakta ise de, 
bazı ülkelerde mali açıdan dış denet-
çiler tarafından, bazı ülkelerde özel 
kuruluşlar tarafından yapılmakta, bazı 
ülkelerde de herhangi bir dış denetim 
uygulanmamaktadır.

Diğer ülkeler uygulamasının nasıl ol-
duğunun ötesinde, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının dış 
denetiminde,  ülkenin gereksinimleri-
nin, deneyimlerinin, çağdaşlaşma ve 
demokrasiyi içselleştirme düzeyinin, 
toplumda hukukun üstünlüğü anlayışı-
nın ortak bir değer olarak benimsenip, 
benimsenmediğinin asıl ölçüt ve belir-
leyici olacağı ortadadır.Devletin tekliği 

özgür köşe

ve idarenin bütünlüğü de dikkate alın-
dığında, özerkliğin de denetimin de 
sınırlarının ve aralarında bir dengenin 
olması gerektiği açıktır.

Özerklik, ilgili kuruluşun, herhangi bir 
kurum veya kişinin onayına tabi olmak-
sızın idari kararlarını alabilmesi, uygu-
layabilmesi, kendi organlarını kendi-
sinin seçebilmesi, organlarının  görevi 
sırasında yargı kararları dışında görev-
lerine devamlarının güvence altında 
olması; görev ve yetkileriyle orantılı 
gelir kaynaklarına sahip olması, bu ge-
lir kaynaklarını kendi amaçları doğrul-
tusunda serbestçe kullanabilmesi, gelir 
kaynaklarını amaçları doğrultusunda 
yeniden yaratabilmesi ve oranlarını be-
lirleyebilmesidir.

Özerklik kurumların kendi öz gelir-
leriyle, öz sorumluluklarıyla, ülke ve 
meslek yararına uygun olarak kendi 
hizmetlerini düzenleme, uygulama hak 
ve yetkisidir.

Özerklik bağımsızlık, keyfilik değil, de-
netimli bir serbestlik olup; merkezi yö-
netimin ve bürokrasinin sakıncalarının 
azaltılması, etkin kararlar alınabilmesi, 
hizmetin en etkin ve verimli şekilde ye-
rine getirebilmesi ve sürdürülebilmesi 
için düşünülerek tasarlanan bir yöne-
tim biçimidir. Özerkliğin temel amacı 
hizmet ve demokratik işleyiştir.

Özerklik statüsü, özerklik verilen kuru-
luşlara sınırsız bir ayrıcalık ve dokunul-
mazlık vermez.

Özerkliğin amacı dışında kullanılması, 
keyfi tutuma, kaynakların israfına, kö-
tüye kullanıma, meslek ve toplum zara-
rına yol açar.

Özerkliğin amacı dışında kullanılma-
sının yaratacağı tehlike ve sorunlar, 
yüklenilen hizmetin gereklerine aykırı 
amaç dışı faaliyetler, hizmetin zama-
nında ve sürekli olarak yerine getirile-
memesi kaygısı, bir denetim mekaniz-
masını da zorunlu kılar.

İç denetim özerk kuruluşun en etkin, 
en demokratik ve en uygun denetim bi-
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karıdan beri anlatılan tutum, davranış, 
yargı kararları, düzenlemelerin ve yasa 
girişimlerini dikkate alarak ne kadar 
çağdaşlaşabildiğimizi ve hukuk devleti 
olabildiğimizi düşünmeye çağırır.

Anayasa Mahkemesi 11.10.1963 tarihli 
ve E:1963/124, K:1963/243 sayılı kara-
rında söyle der: “Hukuk devletinin te-
mel unsuru bütün devlet faaliyetlerinin 
hukuk kurallarına uygun olmasıdır. 
Hukuk devleti, insan haklarına saygı 
gösteren ve bu hakları koruyucu, adil 
bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 
ettirmeye kendini zorunlu sayan ve 
bütün faaliyetlerinde hukuka ve Ana-
yasa’ya uyan bir devlet olmak gerekir. 
Hukuk devletinde kanun koyucu organ 
da dahil olmak üzere, devletin bütün 
organları üstünde hukukun mutlak bir 
hakimiyeti haiz olması, kanun koyucu-
nun yasama faaliyetlerinde kendisini 
herzaman Anayasa ve hukukun üstün 
kuralları ile bağlı tutması lazımdır. Zira 
kanunun da üstünde kanun koyucunun 
bozamıyacağı temel hukuk prensiple-
ri ve Anayasa vardır ve kanun koyucu 
bunlardan uzaklaştığı takdirde meşru 
olmayan bir tasarrufta bulunmuş olur.

Hukukun ana prensiplerine dayanma-
yan, devletin amacı ve varlığı sebebiyle 
bağdaşmayan ve sadece belli bir anda 
hasıl olan geçici bir çoğunluğun sağ-
ladığı kuvvete dayanılarak çıkarılan 
kanunlar toplum vicdanında olumsuz 
tepkiler yaratır. Böyle bir kanun huku-
kun yüceliğini temsil etmez.Böyle bir 
kanunun kabulünü ve uygulamasını 
hukuk devleti tasarrufu niteliğinde say-
mak da mümkün değildir.”

Tüm “Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları”mıza demokrasi, 
özgürlük,  özerklik ve yüklendikleri 
ağır görevlerinde başarı ve yüz akı di-
leklerimle

çimi olsa da, yalnız kendi organlarıyla 
denetim idarenin bütünlüğü ilkesini, 
hizmetin devamlılığını ve toplumsal 
çıkarları sağlama bakımından yetersiz 
kalabilir.

Belirtilen nedenlerle, özerkliği zedele-
meyecek sınır ve ölçüde, özerk kuru-
luşun karar alma ve uygulama hak ve 
yetkilerine müdahale içermeyecek, de-
mokratik kültürü geliştirecek, salt ida-
renin bütünlüğünü, hizmetin devamını 
ve özerkliğin korunmasını amaçlayan 
bir dış denetim de zorunlu tutulabilir.

Bu noktada tekrar Anayasamıza ve 
“idari ve mali denetim”in kurallarının 
belirleneceği kanun konusuna geri dö-
nersek, öncelikle Anayasamızda “idari 
ve mali denetim”in kuralları belirlen-
mediğinden ve kanuna bırakıldığından, 
Anayasa’da özerkliğin çok net biçimde 
tanımlanması ve güvence altına alın-
ması, özerkliğin kısıtlanmasına ve yok 
edilmesine yol açabilecek girişim kanal-
larının tıkanması gerekir.

İdari ve mali denetimin kurallarını be-
lirleyen bir kanunla da kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
hukuki statüsü, idari ve mali özerkliği, 
örgütlenme ve hizmet alanları dikkate 
alınarak, çağdaş çoğulcu demokrasi-
lerde yerleşen özerklik anlayışı ve Ana-
yasa’da öngörülen kural çerçevesinde 
özerkliği esas alan , idari ve mali de-
netimin sınır, derece, kural, yer, süre 
ve yetkili makamı belirtilerek, hukuka 
uygunluk denetimi ile sınırlı bir kanun 
düzenlemesi  yapılırken, kamu kuru-
mu niteliğinde meslek kuruluşlarının 
Anayasa ve yasalarla belirlenen sorum-
luluk ve görevlerini, özerklik içinde ye-
rine getirebilecekleri mali kaynaklara 
kavuşturulmaları, artan hizmet yükü 
ve gereksinimlere göre yeni kaynaklar 
üretebilmeleri ve oranlar belirlemeye-
bilmeleri de yasal güvenceye bağlanma-
lıdır. Mali özerkliklerini zedeleyecek, 
görevlerini yürütemez, kendilerini sür-
düremez hale getirecek, mali kaynak-
lardan yoksun bırakma amaçlı çaba ve 
tutumlardan kaçınılması gerekir.

Ancak öncelikle merkezi yönetimin 

kendisinin saydam, hesapverebilir, 
güvenilir bir denetim sistemine ve de-
netlenebilirliğine, idari güvenilirlik ve 
toplumsal saygıya kavuşturulması, yol-
suzluk, rüşvet ve kayırmacılık söylenti-
lerinden arındırılması gerekir.

Yasal düzenlemede, yapılan denetimin 
amacına uygun yürütüleceğinin, denet-
leyicilerin bağımsız nesnel ve dürüst 
davranacağının güvenceleri konulabil-
melidir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının da kendilerine verilen 
özerkliğin, hizmetin daha etkin ve ve-
rimli sürdürülebilmesi amacından kay-
naklandığı, idarenin bütünlüğü, kamu 
işlerinde birlik, kanun önünde eşitlik 
gibi nedenlerin bir gözetim ve denetim 
zorunluluğunu gerektirdiği bilinciyle 
ve kendilerinin de idare bütününün bir 
parçası olduklarını ve kamu hukuku 
kurallarına göre davranmak zorunda 
olduklarını dikkate alarak tutum ve 
davranışlarını belirlemeleri gerekir.

Bu yazının sahibi, aynı zamanda birer 
demokratik kitle örgütü olan (iktisadi 
meslek kuruluşları hariç) kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
tarihsel süreç içerisinde özgürlüklerin, 
toplumsal değer ve duyarlılıkların da 
yaşatıldığı, demokrasinin kurumsallaş-
tığı, insani ve toplumsal okullar oldu-
ğunu; siyasi iktidarı etkileme, dengele-
me ve denetleme görevi de yaptıklarını, 
bu nedenle çoğulcu ve katılımcı de-
mokrasinin vazgeçilmez unsurlarından 
olan bu kurumların varlıklarının ve 
hizmetlerine devamlarının sağlanması-
nın, özerkliklerinin güçlendirilmesinin, 
çağdaşlaşma ve demokrasi için bir zo-
runluluk ve herkes için ama herkes için 
bir görev ve tarihsel bir sorumluluk ol-
duğunu savunur.

Bu yazının sahibi bir hukukçu kimli-
ğiyle, 1963 yılında verilen bir Anayasa 
Mahkemesi kararını hatırlatarak, 54 yıl 
sonra herkesi, yeniden hukuka saygıya, 
hukuka uymaya, hukuk kuralları içeri-
sinde davranmaya, elindeki yetkilerini 
hukuka uygun olarak toplum ve ülkesi 
için kullanmaya ve en önemlisi de yu-
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FIG 4. Genç Haritacılar Konferansı

Sınırların Ötesinde,
Haritacıların Değişen Rolü

4.GHK "Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü" teması
ve dünya genelinden 200’den fazla Genç Haritacı ile
mesleğin geleceği, güncel teknolojik gelişmeler ve
Harita/Geomatik Mühendislerinin toplumun mekânsal konulardaki rolü
hakkında bilgi edinebileceği bir etkinlik olacaktır.
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Ön Kayıt İçin:
http://www.�g.net/�g2018/youngsurveyors.htm
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD 
(Amerika Birleşik Devletleri) tara-
fından askeri gereksinimler için ko-

num belirleme amaçlı geliştirilen GPS 
(Global Positioning System/Küresel 
Konumlama Sistemi) teknolojisi, günü-
müzde muadili birçok GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems/Küresel 
Uydu Seyrüsefer Sistemi) teknolojisi ile 

Hayatın İçinden

Günümüzde konum belirlemek, gelişen teknoloji ve uygulamalar ile 

artık çok kolay bir hal almış durumda. Hatta insanlar artık adres tarif 

etmek yerine, mobil uygulamalar vasıtası ile birbirlerine konumlarını 

göndererek erişim ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Tabi bu 

basit gibi gözüken işleyişin ardında aslında çok yüksek teknolojiler 

ve geçmişe dönük büyük emekler var.

Hakan KOCAMAN
Harita Mühendisi / SASKİ Genel Müdürlüğü

GNSS ve Mobil Teknolojiler

Harita Bülteni

birlikte sivil amaçlı kullanıma açılmış 
bulunmakta. Uygulama geliştiriciler, 
gelişen teknolojiye paralel olarak ha-
yatımıza her geçen gün daha fazla gi-
ren mobil cihazlar (tablet, telefon, vb.) 
üzerinden konum verilerine dayalı uy-
gulama ve hizmetleri biz kullanıcılara 
sunmaktalar.

GNSS teknolojileri henüz sivil kullanı-
ma açılmadan önce, ülkeler arası do-
ğabilecek savaşlarda üstünlük ve cay-
dırıcılık anlamında önemli bir etkiye 
sahiptiler. İlk olarak ABD tarafından 
geliştirilen GPS ile donanmaya ait deniz 
altı konumlarının hassas bir şekilde be-
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lirlenmesi ve bu sayede denizaltından 
fırlatılan güdümlü füzelerin kontrolü-
nün sağlanması adına büyük bir adım 
atılmıştı. Soğuk savaş zamanında Sov-
yetler Birliği tarafından benzer askeri 
sebeplerden dolayı GPS’e alternatif 
olarak GLONASS (Globalnaya 
Navigatsionnaya Sput-
nikovaya Sistema / 
Küresel Uydu Seyir 
Sistemi) kurulmuştu. 
Her iki sistemde 2000’li 
yıllara kadar öncelikli olarak 
askeri amaçlar dahilinde ve sonra-
sında sınırlı doğrulukta sivil kullanıma 
açık şekilde kullanıldı. 2000’li yılların 
başından itibaren GPS’in hassas konum 
bilgisi sağlayacak şekilde sivil kullanı-
ma açılması ile sivil anlamdaki konum-
sal uygulamalar ile alakalı çalışmalar 
artış gösterdi. Akabinde ise Çin Beidou, 
Avrupa Birliği Galileo, Hindistan ise 
IRNSS adlı GNSS sistemleri üzerinde 
çalışmaya başladı ve uydular vasıtası 
ile konum belirleme anlamında olduk-

ça fazla alternatif sistem ortaya çıktı. 
Her ne kadar 2000’li yılların başla-

rında GNSS tabanlı ölçüm yön-
temleri çokça maliyetli ve kar-

maşık olsa da şimdilerde bu 
durum tersine dönmeye 

başladı diyebiliriz. Son 
yıllarda mühendislik 

alanındaki yersel 
ölçüm yöntemle-

ri, yerini büyük 
oranda GNSS 

tabanlı ölçüm 

yöntemlerine bıraktı, bu sayede yapılan 
çalışmalar maliyet, hız ve hassaslık ba-
kımından artı bir ivme kazandı. Durum 

böyle olunca GNSS tabanlı ko-
num belirleme hizmetleri sa-

dece mühendislik alanın-
da değil birçok yeni 
alanda da (emlakçı-

lık, hukuk, tarım, alt-
yapı, ulaşım, vb.) yaygın 

kullanıma sahip oldu. 

Bugün üretilen neredeyse tüm 
mobil cihazlarda konum belirle-

mek amaçlı kullanılan GNSS algılayı-
cıları yer almakta. Böylelikle kullanıcı-
lar, bu algılayıcıları aktif hale getirerek 
metre düzeyinde anlık konum bilgisine 
ulaşabilmektedirler. Fakat cihaz üzerin-
deki algılayıcıların elde ettiği ham ko-
num bilgileri, WGS84 (World Geodetic 
System 1984) datumuna ait coğrafi ko-
ordinat sisteminde enlem, boylam ve 
elipsoidal yükseklik verilerini içermek-
tedir. Kullanıcılar çoğu zaman yapmış 
oldukları çalışmalarda ya da o anki ih-
tiyaçları doğrultusunda farklı datum ve 
koordinat sistemindeki konum verileri-
ne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nokta da 
devreye mobil cihazlar üzerinde çalışa-
bilen mobil uygulamalar girmektedir. 
Bu uygulamalar kendi bünyelerinde 
tanımlanan dönüşüm parametreleri ve 
fonksiyonları sayesinde, cihaz üzerin-
de bulunan GNSS algılayıcısından elde 
edilen ham koordinat verilerini istenen 
sistemdeki koordinat verilerine dönüş-
türerek anlık olarak kullanıcılara su-

nabilmektedirler. Yalnız uygulamanın 
yapmış olduğu bu dönüşüm işlemine 
ait fonksiyon ve formülasyonlar arka 
planda ne kadar hassas sonuç verecek 
şekilde kodlanırsa kodlansın, cihaz 
üzerinde bulunan GNSS algılayıcıla-
rı bugün maalesef yeteri kadar hassas 
konum bilgisi sağlayamamaktadırlar. 
Bir de bu duruma çevresel faktörler 
eklendiğinde (örneğin bina araları ya 
da ormanlık alanlarda çalışmak gibi) 
elde edilen ham koordinat verilerinin 
doğruluğu daha da azalmaktadır. Bu 
durumdan yola çıkarak yaygın hassas 
GNSS cihazı üreticileri de mobil dünya-
daki bu eksikliği gidermek adına çeşitli 
çalışmalar yapmaya başladılar. Bu ça-
lışmalar kapsamında mobil cihazlarda 
kullanılan GNSS algılayıcılarının elde 
ettikleri konum bilgilerinin hassasiye-
tinin artırılması için sabit GNSS ağla-
rına bağlanabilen mobil uygulamalar 
geliştirmekteler. Bunun yanı sıra son 
günlerde mobil cihazların konum has-
sasiyetini doğrudan artırmak amacı ile 
algılayıcıların daha fazla GNSS sinyali-
ni izlemesini sağlayacak yenilikler orta-
ya çıkmış ve mobil cihaza harici olarak 
eklenen ve metrenin altında hassasiyet 
sağlayan antenler geliştirilmiştir. Bu 
gelişim hızına bakarak, ilave bir alıcıya 
gerek kalmaksızın sadece mobil ciha-
zımızla santimetre doğruluğunda ko-
num bilgisi elde etmek yakın gelecekte 
mümkün gibi gözüküyor.

Yüksek doğruluk ve güzel günler dilek-
lerimle. 

teknoloji

Bugün üretilen neredeyse 
tüm mobil cihazlarda konum 
belirlemek amaçlı kullanılan 
GNSS algılayıcıları yer almakta. 
Böylelikle kullanıcılar, bu 
algılayıcıları aktif hale getirerek 
metre düzeyinde anlık konum 
bilgisine ulaşabilmektedirler.
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“Gerçekler insanların çoğunluğunun
ona inanması ya da inanmamasıyla değişmez.”

“Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu 

açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve

karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa

her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde

zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi 

akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun

öfkesinde hedef olarak yaşadım.” 

Hüseyin Arkan 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Düşünce Özgürlüğünün 
Havarisi: Giordano Bruno

Harita Bülteni

İnsanlar  yaşadığı tarih boyunca çevresinde olan biten, 
yaşanan her şeyi merak edip sorgulamıştır. Bu sorgu-
lamalar onun yaşamını kolaylaştırdığı kadar zorluk-

ları da beraberinde getirmiştir. Yapılan yanlışlar üst üste 
eklenerek insanı en doğruyu bulmaya itmiştir. İnsanlık 
tarihi bir piramitse ve zamanımız da bu piramidin en yu-
karısı ise buraya gelmemiz; insanlığın merakı, yaşadığı 
zorluklar, doğrular ve yanlışlar sayesinde olmuştur. 

Bu sorgulamalar yaşadığımız Dünya’nın oluşumu, ge-
zegenlerin dizilimi, Güneş’in dönüşü gibi astronomi ve 
haritacılıkta da kendini göstermiştir. Aristo’dan önce de 
insanlık gökyüzünü anlamlandırmaya çalışmış, bunları 
aritmetik, geometri, astronomi ile   tartışmıştır. Kepler’e 
kadar Aristo’nun ortaya koyduğu “Yer Merkezli Sistem” 
kabul görmüş ve kilise tarafından şiddetle savunulmuş-
tur. Aristo bu teorisinde şu görüşleri savunmuştur:
1- Evren küreseldir ve sonludur. (Aristo’ya göre küre, en
mükemmel biçimdir)
2- Yer, evrenin merkezindedir ve hareketsizdir. (Evrenin
merkezi, yerin merkezidir ve Dünya dönmemektedir.)
3- Yer küre biçimindedir.

Uzun bir süre kilise, Aristo’nun bu fikirlerini tamamen 
kabul etmiş ve bu fikirlerin tartışılmasını kabul dahi et-
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memiştir. 16. yüzyılda da kilise Aris-
to’nun söylemiş olduğu sistemi direkt 
olarak kabul etmektedir. Bu kabullere 
karşı İtalya’da Giordano Bruno adın-
da İtalyan bir rahip, filozof, gökbilimci 
ortaya çıkmış ve Aristo’nun evren ku-
ramını reddetmiştir, Aristo’nun aksine 
Dünya’nın sabit durmadığını, Güneş’in 
Dünya etrafında dönmediğini, Koper-
nik’in de dediği gibi Dünya’nın Güneş 
etrafında döndüğünü söylemektedir. 
Daha da ileri giderek, kilisenin benim-
sediği, gök ile yer ayrılığını reddederek 
evrenin sonsuzluğunu benimsemek-
tedir. Tanrının ve evrenin aynı gerçek-
liğin iki sonsuz görünümü olduğunu, 
onların birbirlerinden farklı olmadığını 
savunmaya başlamıştır.*

Bruno’dan önce Kopernik, Güneş Sis-
temi’nin tarifini yapmış;  gezegenlerin 
Güneş’in merkezde olduğu sabit yö-
rüngeler üzerinde hareket ettiğini kabul 
eden ‘Gün Merkezlilik Yasasını’ savun-
muştur. Kopernik’in sistemi ile tanışın-
ca Bruno, Hristiyan inancı ile bağlarını 
kopartmış ve din sapkınlığı ile suçlan-
mıştır. Hakkında davalar açılmış; an-
cak düşüncelerinden vazgeçmemiş ve 
Roma’dan kaçmak zorunda kalmıştır. 
Hiçbir yerde kalıcı olarak çalışamamış 
ve Cenevre, Fransa, Paris, Londra ve 
Almanya’da yaşamıştır. Venedik’e da-
vet edilmiş ve burada Galileo Galilei ile 
tanışmış; ancak burada da bir aristokrat 
tarafından Engizisyona teslim edilmiştir. 
Kilise, O’na fikirlerinden vazgeçmesini 
söyleyerek “Sonsuz Evren Görüşü”nün 
din sapkınlığı olduğunu kabul etmesini 
istemiştir. Kilisenin asıl derdi; Tanrının 

insanlar için yarattığı, ona kendi oğlunu 
(İsa peygamber) yolladığı dünyayı evre-
nin merkezinden çıkartıp, onu alelade 
bir gök cismi konumuna koyan bu mo-
delin dinden çıkmak olarak anlaşılacak 
olmasıdır. Sekiz yıl hapiste kalarak Tan-
rıya saygısızlık, dinden çıkma ve ahlak-
sız davranış suçlarından soruşturulmuş 
ve en son olarak kanı akıtılmadan öldü-
rülmesine karar verilmiştir. Yargıç kararı 
okurken Bruno ise “Ölümü bildirirken 
siz benden daha çok korkuyorsunuz.“ 
demiştir. Belki yola gelir de af diler diye 
günlerce beklenilmiş; ancak Bruno, Bru-
no gibi davranmıştır. Bu karar ile Bruno 
1600 yılının şubat ayında Roma’da Cam-
pode’Fiori Meydanında kendisini yaka-
cak odunların üzerinde son kez öpmesi 
için bir haç uzatan papazı iterek bilgi-
sizlik değil kendi doğruları ve bilim için 
diri diri yakılmıştır. 

Bruno, insanlığın yaratılış yazgısının 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
sonucuna varmıştır ve kilise için bu ola-
cak iş değildir; çünkü kiliseye göre ya-
ratılış Âdem’le başlamıştır ve kıyametle 
sona erecektir. Bruno ise günah ve kor-
kutucu Tanrıya ilişkin fikirleri, hakiki 
felsefenin düşünceleri değil; politik 
kontrolün bir aracı olarak görmüştür. 
Tanrının doğada var olduğunu, evrenin 
ve yaşamın sonsuz olduğunu savun-
muştur. Bruno, gerçekleri söylerken yıl-
lar sürecek bir zindanı ve korkunç bir 
ölümü kabul etmiştir. Bugün, yakıldığı 
meydanda Bruno’nun bir heykeli var-
dır ve düşünce özgürlüğünün havari-
lerinden birine yapılanlar yüzünden o 
zamanın kilisesi unutulmayacaktır.

Vatikan Devlet Müsteşarı Kardinal An-
gelo Sodano, 18 Şubat 2000 tarihinde 
Katolik Kilisesi’nin “derin pişmanlığı-
nı” bir mektupla dile getirmiştir. Kar-
dinal 400 yıl sonra, Bruno’nun yakıl-
masını “korkunç bir ölüm”, “Hıristiyan 
tarihinin üzücü bir bölümü” diyerek ni-
telendirmiştir. 2017 yılında Dünya’nın 
hala düz olduğunu düşünen insanları 
gördükçe daha çok Bruno’ya ihtiyacı-
mız olduğu gerçeği, yeniden karşımıza 
çıkmaya devam etmektedir. 

Bugün total station, lidar/lazer tarama, 
fotogrametri gibi işlerdeki tüm ölçümle-
rimizde ve yazılımlarda yaptığımız tüm 
ölçüm, modelleme ve tasarım süreçle-
rinde esas alınan metre kavramı buna 
dayanmaktadır. İngiltere’nin daha önce 
temelini attığı imperyal sistem ise metre 
esas alınarak bazı kabullerle düzenlen-
miş vaziyette ve metrik sisteme alterna-
tif olarak hala bazı ülkelerde kullanıl-
maktadır. Bugün birçok çizim/tasarım 
yazılımında karşılaştığımız metrik/im-
peryal seçeneği ve dönüşümü buradan 
ileri gelmektedir. 

Bol bilimli günler..

Sekiz yıl hapiste kalarak Tanrıya 
saygısızlık, dinden çıkma ve 

ahlaksız davranış suçlarından 
soruşturulmuş ve en son olarak 

kanı akıtılmadan öldürülmesine 
karar verilmiştir. Yargıç kararı 

okurken Bruno ise: “Ölümü 
bildirirken siz benden daha çok 

korkuyorsunuz.“ demiştir. 

özgür bilim



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla tek sesli saz melodile-
rinden çok sesli saz melodilerine yani Batı Müziğine geçişi-
nin halk arasında kabul görmesi çok kolay olmaz; ancak ara-

larından bir eser bu tabuyu inanılmaz bir şekilde yıkar ve müziğin 
evrenselliğini bizlere yeniden ispatlar: Bilinen adı ile Rodrigo’nun 
Gitar Konçertosu. 

1902 yılında Valencia’da doğan Joaquin Rodrigo Vibre, üç yaşında 
difteriden gözlerini kaybeder. Bilinçli bir ailenin çocuğu olan Rod-
rigo, ailesi tarafından müziğe yönlendirilerek, sekiz yaşında solfej, 
piyano ve keman dersleri almaya başlar. Klasik İspanyol gitarında 
çok yetenekli olduğu düşünülmemesine rağmen, müzikte inanıl-
maz başarılı olur ve burs kazanarak Paris’e gider. Paris’te Victoria 
Kamhi adlı bir Türk kadını ile tanışır ve 1933’de İspanya’da evlenir-
ler. Victoria, beş yüz yıllık İstanbullu olsa dahi dedelerinin geldiği 
İspanya’da Rodrigo ile yaşamayı kabul eder. 

1936 yılında İkinci Paylaşım Savaşı’nın bir göstergesi olan İspan-
ya İç Savaşı patlak verir. Bir tarafta demokratik yöntemlerle gelen 
Cumhuriyetçiler diğer tarafta ise Franco’nun başlattığı isyan ile 
Milliyetçiler arasında geçer savaş. Faşist İtalyan ve Alman birlikleri 

Harita Bülteni
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Guarnica’nın Hikayesinde

Hepimizin hafızasında bir şekilde yer eden, belki bir radyoda programında 

duyulan, otobüs molalarında uykuluyken kulağımıza çalınan,

ana haber bültenlerinin vazgeçilmez hüzünlü haber melodisi,

İspanya dağlarının başkaldırı esintisi 

Rodrigo’nun ünlü bestesi

“Concierto de Aranjuez “ 

Her Notada Ayrı Bir Hüzün, Ayrı Bir Esin

Joaquin Rodrigo 
ve eşi

Türk piyanist 
Victoria Kamhi

Picasso,
Guernica tablosu ile yaşanan katliamı 
bizlere anlatmıştır ancak bir eser daha 
vardır ki o da müziğin essiz tınısı ile 
bizlere savaşı anlatır. Rodrigo’dan 
Concierto de Aranjuez. 

kültür sanat 
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Faşist Frano’ya destek 
veren Naziler yeni 
uçaklarını İspanya 

üzerinde deneyerek büyük 
bir yıkım yaptılar.



Harita Bülteni
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200.000 askeri birlikleri ile İspanya’ya 
girer; karşılarında ise her ulustan En-
ternasyonal Marşı’nı söyleyen kadın ve 
erkek gönüllüler vardır.  Kimler yoktur 
ki aralarında; uzun saçlı aydınlar, inat-
çı komünistler, Nietzsche bıyıkları ile 
yaşlı, Sovyet filmlerindeki jönleri andı-
ran yüzleri ile genç Polonyalılar, kafası 
tıraşlı Almanlar, Cezayirliler, bunların 
arasına yanlışlıkla karışmış İspanyollar 
denebilecek İtalyanlar, hiç kimselere 
benzemeyen İngilizler, Maurice Tho-
rez’e benzeyen Fransızlar, Kanadalı 
Doktor Norman Bethune, Alman Şan-
sölyesi Willy Brandt, Amerikalı yazar 
Ernest Hemingway, İngiliz edebiyatçı 
George Orwell…

Bütün bu gönüllülere rağmen gerek 
Sovyetler’in yeteri desteği vermemesi 
gerek Cumhuriyetçiler arasındaki fikir 
ayrılıkları gerek de tüm dünyanın bu 
zulüm karşısında sus pus olması, 1939 

yılında Franco’ya zaferi getirir. Savaş 
esnasında Naziler yeni ürettikleri sa-
vaş uçaklarını İspanya üzerinde dener 
ve bu deneylerden en ünlüsü Pablo Pi-
casso’dan da bildiğimiz üzere; Guerni-
ca’dır. 

Picasso, Guernica tablosu ile yaşanan 
katliamı bizlere anlatmıştır ancak bir 
eser daha vardır ki o da müziğin essiz 
tınısı ile bizleri mest eder; Rodrigo’dan 
Concierto de Aranjuez. Rodrigo, üzün-
tüsünü çok da başarılı olmadığı düşü-
nülen gitarı ile ifade eder ve bu muhte-
şem besteyi  1939 yılında tamamlar. Eşi 
Victoria piyanoyu ve kendi kariyerini 
bırakır, kör kocasının sekreterliğini üst-
lenir. Eşi konçertoyu notaya çeker, 1940 
yılında ilk defa Barselona’da dinletilen 
eser çok beğenilir. 

İspanya folklorik melodilerini taşıyan 
bu güzel eser üç kısımdan oluşur, bi-
zim hafızalarımızda yer eden genellik-

İrlandalı 
gönüllülerin 

ispanyaya gelişi.

Eser üç kısımdan oluşur,

Daha fazla bilinen ikinci 

kısmın orijinalinde giriş 

kısmında yoğun bir davul 

sesi duyulur. Bu duyulan 

davul sesi faşizmi simgeler; 

çalan davullar Franco’nun, 

Musollini’nin ve Hitler’in 

askerleridir. Gitar sesi ise 

Cumhuriyetçileri simgeler, 

davul sesleri gitarı bastırır, 

faşizm yaklaşmıştır. 
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le ikinci kısımdır. Daha fazla bilinen 
ikinci kısmın orijinalinde giriş kısmın-
da yoğun bir davul sesi duyulur. Bu 
duyulan davul sesi faşizmi simgeler; 
çalan davullar Franco’nun, Musolli-
ni’nin ve Hitler’in askerleridir. Gitar 
sesi ise Cumhuriyetçileri simgeler, da-
vul sesleri gitarı bastırır, faşizm yaklaş-
mıştır. Yaklaşık on bir buçuk dakikalık 
konçertonun 6. dakikasında bir sessiz-
lik olur ve faşizm kazanır. Bu sessizli-
ğin devamında hüzünlü bir gitar sesi 
duyulur, ardından bir diğer gitar sesi 
gelir ve hepimizin tüylerinin ürperten 
ve yaklaşık iki buçuk dakika olan o gi-
tar solosu başlar. Basılan her bir nota 
Guernica için, İspanya içindir; her tel, 
her tını Durutti için, Orwell için, He-
mingway için, ölen Cumhuriyetçi as-
kerler içindir…

Başta da söylediğimiz gibi batı müzi-
ğine alışmak toplumumuz için o kadar 
kolay olmaz; ancak müziğin essiz tınısı 

çok da alışamadığımız batı tarzına 1972 
yılı kışında bizi bir kere daha ısındırır. 
Rodrigo, eşi ile Türkiye’ye gelip Anka-
ra’da ve İstanbul’da konser verir ve ina-
nılmaz bir beğeni ile karşılanır. 

Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nun 
Türkiye hafızasında ayrı bir yeri daha 
vardır. Her dinlenildiğinde, bir yerler-
den kulağımıza çalındığında buruk bir 
mayıs sabahını anımsatır. Ankara’nın 
en karanlık bahar sabahı, Ulucanlar 
Cezaevi, 6 Mayıs 1972… Türkiye’nin 
tam bağımsızlığından başka bir şey is-
temeyen gencecik fidanlarının idamı… 
Deniz Gezmiş’e son istediği soruldu-
ğunda “O sahneyi çok iyi somutladım; 
bir mitinge gider gibi gideceğim idama, 
asılma günü gelip çatınca o sevdiğim 
giysilerimi giyeceğim, postallarımı, 
parkamı… Beyaz ölüm gömleği giydir-
mek isteyecekler, giymeyeceğim, tıraş 
falan da olmayacağım. Önce gidip ora-
da oturacak, bir sigara yakacağım, son-

ra demli, güzel bir çay içeceğim. Haa 
bak, Rodrigo’nun o ünlü Gitar Konçer-
tosunu da dinlemek isterim orada. Sanı-
rım asılacak bir insanın son isteğini geri 
çevirmezler… Sonra urganı kendim 
geçireceğim boynuma ve dönüp orada 
asılmamı seyredenlere, ‘Burada ölen 
yalnızca bedenimdir.’ diyeceğim. Ama 
düşüncemi öldüremeyeceksiniz, dü-
şüncem yaşayacak .“ der. Oysa ne çayı-
nı içebilir ne de Rodrigo’yu dinleyebilir. 
Son arzusunu bile yerine getirmezler, 
Türkiye’nin bağımsızlıktan başka bir 
şey istemeyen 24 yaşındaki çocuğunun.

Gözlerinizi kapatıp dinlemeye başla-
yınca konçerto sizi İspanya’nın dağla-
rından, Ankara’nın ya da İstanbul’un 
beyaz eldivenli, fraklı konser salonları-
na, Ulucanlar Cezaevi’ne ya da yükle-
diğiniz her anlama götürebilir. Müziğin 
başkaldırısı ve evrenselliği, konçerto ile 
her gün biraz daha içimize işlemekte-
dir. On bir buçuk dakikanızı ayıp din-
lemeniz dileğiyle. 

Amerikalı yazar
Ernest Hemingway de 

ispanya iç savaşında 
gönüllü olarak bulundu.
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Siyasi çıkarların yönetimden oyuncusuna kadar futbolun her 
kademesine işlediği bu düzende muhalif olup da
ses çıkaranlar da vardır ki en çok mücadele eden

ve bedel ödeyen isim, Metin Kurt’tur. 

Futbol

Borsada Değil Arsada Güzeldir
Futbol, sevilsin ya da sevilmesin 

hayatımızın önemli bir kısmında 
yer alıyor, göze çarpıyor yani ken-

dini gündemde tutmayı bir şekilde be-
ceriyor. Sporla ilgilenmek, takip etmek, 
amatör ya da profesyonel olarak içinde 
yer almak elbette güzel ve olumlu bir 
şey; ancak çoğu zaman bunu salt futbol-
la sınırlandırmak belki de en çok bizim 
ülkemize has bir durum. Televizyonda, 
radyoda ya da gazetelerde çoğunlukla 
futbol haberleri görmek belki alışılage-
len bir şey olsa da adı spor kanalı ya da 
gazetesi olanların da bunu sadece fut-
bola indirgemesi futbol-toplum ilişkisi 
açısından ciddi bir örnek.

Tuttuğu takım üzerinden karşısında-
kini dost ya da düşman olarak gören; 
gündeme dair hiçbir gelişmeden ha-
beri olmasa da o hafta hangi takımın 
kazandığını, hangi takımın kaç puan 
kaybettiğini ezbere bilen; galibiyetleri 
de mağlubiyetleri de magandalık boyu-
tuna taşıyacak kadar kendini kaybeden; 
cebindeki son parasıyla maç izleyip fut-
bolcuların kazandıkları milyon dolar-
ları dilinden düşürmeyen bir güruhta 
tabii ki futbol önemli bir mesele haline 
gelmektedir. Her geçen gün daha da 
endüstriyelleşen bu sektörde kapitaliz-
min ayak sesleri bangır bangır gelmekte 
iken halkın ciddi bir kesimini etkisizleş-
tiren, güncelden uzak tutan futbol asıl 
amacından uzaklaşarak düzene ayak 
uydurur. Magazinleşen futbolcu hayat-
ları, futbolcuların aldıkları son model 
arabalar, telaffuz edilirken bile güç-
lük çekilen transfer ücretleri insanları 
oyalamaya devam ederken asıl futbol 

kültür sanat
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emekçileri görmezden gelinmeye de-
vam edilmektedir.

Sektör bu kadar endüstriyelleşmişken 
emekten yana olanlar da çıkar elbette; 
ses duyurmaya, dikkat çekmeye çalışır-
lar. Öyle çok fazla olmasa da bu isimler 
yine de akıllarda yaptıklarıyla, duruşla-
rıyla yer edinirler. Siyasi çıkarların yö-
netimden oyuncusuna kadar futbolun 
her kademesine işlediği bu düzende 
muhalif olup da ses çıkaran, ‘sol’da dur-
mayı tercih edenler de vardır ki en çok 
mücadele eden ve bedel ödeyen isim, 
Metin Kurt’tur. Metin Kurt’un “Mü-
cadele toplumsal, fatura bireyseldir.” 
sözü yaşadıkları düşünüldüğünde boşa 
değildir, O bu düzen içerisinde yitip gi-
den herhangi biri olmaktansa emek yi-
tip gitmesin diye ömrünü mücadeleye 
adamıştır.

1948 doğumlu Metin Kurt, lise döne-
minde iken ailesinin maddi sıkıntıların-
dan dolayı ağabeyi İsmail Kurt gibi fut-
bol oynamaya başlar. Altay’da başlayan 
profesyonel futbol hayatı, PTT’ye ardın-
dan da Galatasaray’a transfer olması ile 
devam eder. Futbolcuların özlük hakla-
rı ile ilgili ilk sıkıntısı da PTT transferi 
sırasında baş göstermeye başlar; çün-
kü Altay’dan ayrılmak istemez; ama 
ağabeyi onun adına transferi gerçek-
leştirmiştir. Galatasaray’da başarılı bir 
dönem geçirir, takım şampiyonluklar 
yaşamaktadır; Milli Takım’da da aynı 
başarısını devam ettirir. Ancak futbol-
cuların özlük hakları üzerine çalışması 
ve özellikle Türk futbol tarihindeki ilk 
grevi gerçekleştirmesi nedeni ile kulüp-

ten uzaklaştırılır. Vaat edilen primlerin 
ödenmemesi ile antrenmana katılmama 
şeklinde gerçekleştirilen grev sonrası 
diğer oyuncular özür dileyerek yeni-
den kadroda yer bulurken Metin Kurt 
için Galatasaray dönemi sona erer. Kay-
serispor’a giden Metin Kurt orada da 
duruşu, sendikalara destek vermesi( O 
dönem bir iş kolunda sendikanın ge-
rilememesi için bir metal fabrikasında 
işe girmiştir.) gibi nedenlerle sorunlar 
yaşar, kadro dışı kalır, taraftar desteği 
ile geri döner; ancak sözleşmesi bitince 
futbolculuk kariyerini de sonlandırır.

Sonrasında teknik direktörlük, yayıncı-
lık da yapan Kurt için en önemli mese-
le sendikal çalışmalardır. Hiçbir zaman 
emeğin ve hakkın mücadelesinden vaz-
geçmez; 2009 yılında Spor Emekçileri 
Sendikası’nı (Spor-Sen) kurar, 2010 Tür-
kiye Devrimci Spor Emekçileri Sendika-
sı’nın (Spor Emek-Sen) kurulmasına ön-
cülük eder. 1 Mayıslarda alanlara çıkan, 
ıslıklı protestolara imza atan bu öncülük; 
futboldaki yasal hakların mücadelesi 
için önemli bir mihenk taşıdır. Futbolda 
ve tüm spor dallarında emekçinin yanın-
da olan Metin Kurt’un lakabının “Çizgi 
Metin” olması da boşa değildir; çünkü  
““Halka en yakın yer neresi? Çizgi! Ben 
de çizgide beklerdim. Antrenör ve idare-
cilerin olduğu tarafta oynamayı sevmi-
yorum. Kapalının önünde oynamamak 
için bir devre sağ açık, bir devre de sol 
açık oynardım.” diyerek durduğu yeri 
her zaman belli eder.

2011 yılında TKP’den milletvekili ada-
yı da olur; ancak seçilemez. Yakalan-

dığı gırtlak kanseri sebebi ile tedavi 
görürken kalp yetmezliği nedeniyle 24 
Ağustos 2012’de vefat eder. Eğer daha 
uzun bir ömrü olsaydı yine endüstriyel 
futbola karşı, kapitalizme karşı haktan, 
emekten yana durmaktan çekinmeye-
ceğinden kimsenin şüphesi olmadığı 
aşikârdır. Metin Kurt futbolcu da olsa, 
teknik direktör de olsa; siyasetçi ya da 
sendikacı kimliği taşısa da doğru bil-
diğinden vazgeçmeyecek ve bunun be-
delini ödemekten de imtina etmeyecek 
kadar yürekli bir insan olarak hafız-
larda kalmaya devam edecek. Çünkü 
‘futbolun borsada değil arsada güzel’ 
olduğuna inanan, kapitalist dayatmala-
ra karşı gerçek futbolu savunan herkes 
için, ‘Metin Kurt gibi yalnızız ceza saha-
sında, ne güzel ne güzel’’* diyebilenler 
için Metin Kurt iyi bir örnek, gerçek bir 
umuttur. 

*Kesmeşeker’in Metin Kurt Yalnızlığı
adlı şarkısından.
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SHKMMB’ler İle Toplantı

Adana Kadastro Müdürlüğüne atanan 
üyemiz Mustafa ŞEN tarafından Ada-
na`da faaliyet gösteren Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bü-
roları ile 20.07.2017 tarihinde Adana 
Kadastro Müdürlüğü binasında tanış-
ma toplantısı yapıldı.

Ziyaretler

• Adana Kadastro Müdürü Sayın Musta-
fa ŞEN, 25.05.2017 ve 06.07.2017 tarihinde
Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

• Cumhuriyet Halk Partisi Adana Mil-
letvekili Sayın İbrahim Özdiş 22.08.2017
tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyele-
rimizi ziyaret etti. Ziyarete  üyeleri-
mizden Adnan Çetin ve Mahir Akçar,
Milletvekili basın danışmanları Ali Ka-
radağ, Mustafa Özgür ve Orman Mü-
hendisleri Odası Adana Şube Başkanı
Haydar Doğan katıldı.

Özel Sektör Toplantısı

13 Mayıs 2017 tarihinde Şubemizde 
Diyarbakır  ili Mesleki Faaliyet Dene-
tim Görevlisi Muhyettin Zuğurlu ve 
Şube Yönetim Kurulu üyelerinin  de 
katılımıyla odamıza tescilli büro/şirket 
bünyesinde serbest çalışan üyelerimiz-
le toplantı düzenlendi. Toplantıda yeni 
TİP sözleşme sistemi hakkında bilgilen-
dirme yapılarak,  birim fiyat cetveli ko-
nusunda görüş ve öneriler alındı.

Ziyaretler

14 Mayıs 2017 tarihinde Batman İl Tem-
silciliğinde  İl Temsilcimiz Veysi Odun-
cu; Temsilci Yardımcılarımız Berfin 
Asutay,  Suat Tüzün ve Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve üyelerimizle toplan-
tı yaptı. 17 Haziran  2017 tarihinde ise 
Elazığ il Temsilciliğinde İl Temsilcimiz 
İbrahim AKTAŞ, Temsilci Yardımcımız 
Mustafa Onur BATUR ve Şube Yöne-
tim Kurulu ve üyelerimizin katılımıyla 
toplantı yapıldı. Gerçekleştirilen top-

HKMO Adana Şubesi HKMO Diyarbakır Şubesi

• 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında
Adana`da Çukurova Üniversitesi Balca-
lı Kampüsü‘nde düzenlenen TMMOB
Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongresi 2017 kapsamında, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının üst düzey yöne-
ticileri ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında Çukurova Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar, Çukurova Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elenkçioğlu, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü, Seyhan İlçe Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam İlçe 
Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Yüre-
ğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çe-
likcan makamlarında ziyaret edildi.

İlgili ziyaretlerde Oda Genel Başkanı-
mız Ertuğrul Candaş, Adana Şube Baş-
kanı Yaşar Tanrıverdi, Şube Sekreteri 
Ali Kuzu, Sube Saymanı Cavit Ant, CBS 
Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Süha 
Berberoğlu, ve Ahmet Burak Mersin 
CBS Kongresi içeriğine dair bilgi vere-
rek davette bulundular.

lantılarda Yeni TİP Sözleşme sistemi, 
Mesleki Faaliyet Denetimi,  HKMO-BİS 
uygulamaları hakkında görüş ve öneri-
lerde bulundu.

Şube Başkanımız Can Deniz Akdemir 6 
Temmuz  2017 tarihinde yeni görevine 
atanan Elazığ Kadastro Müdürü Ab-
durrahman Akdemir`i makamında zi-
yaret etti. Daha sonra Elazığ İl Temsilci-
miz İbrahim Aktaş`ı  ziyaret eden Şube 
Başkanımız Mesleki Faaliyet Denetim 
konuları hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.

Eğitimler

13 Mayıs 2017 tarihinde Şubemizde Ha-
rita Mühendisi Yusuf Melih Ergün’ün 
sunumu ile GPS ölçümlerinin denge-
lenmesi eğitimi düzenlendi. Eğitimde 
SPSO tanıtımı ve inceleme, statik veri-
lerin çevrilmesi ve düzenlenmesi, GPS 
ağı dengeleme sonuçlarının raporlan-
ması örnek veriler üzerinden uygula-
malı bir şekilde gösterildi.

Dr. H. Murat YILMAZ ve Aksaraylı İş 
Adamları Ankara Platformu Başkanı 
Üyemiz Sayın Erdinç Bozkurt katıldı. 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Fatih İşcan 
ve Aksaray İl Temsilcimiz Bülent Biti-
gen tarafından etkinliğe katılılan mi-
safirlerimize teşekkür konuşması ya-
pıldı.

14 Haziran 2017 tarihinde, Karaman 
ilinde bulunan tüm üyelerimiz ve mes-
lektaşlarımızla, bir araya geldik. 

28 Haziran 2017 tarihinde Ramazan 
Bayramı ve 05 Eylül 2017 tarihinde Kur-
ban Bayramı tebriki ve bayramlaşma 
amacıyla üyelerimizle bir araya gelindi. 

Ziyaretler

Şube Yönetim Kurulu 11 Eylül 2017 ta-
rihinde Konya Şehit Aileleri Derneği’ni 
ziyaret etti.
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şubelerimizden  /  adana, diyarbakır, konya

Meslekte 25. ve 40. Yıl 

HKMO Konya Şubemiz’in Meslekte 25. 
Ve 40. Yılını Dolduran Üyelerimize Pla-
ket Töreni” bu yıl 1992 ve 1974 yılı me-
zunu üyelerimize verildi. 3 Haziran 2017 
tarihinde düzenlenen plaket töreninde 
Şube Başkanı Sayın Doç. Dr. Fatih İş-
can tarafından açılış konuşması yapıldı. 
Programa katılan Meram Belediye Baş-
kanı Sayın Fatma Toru’ya, Kamu ve Ku-
rum Müdürlerine, Daire Başkanlarına, 
Melek Odası Yöneticilerine ve aileleri ile 
birlikte etkinliğimizi onurlandıran tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

10 Haziran 2017 tarihinde Aksaray 
ilinde bulunan tüm üyelerimiz ve mes-
lektaşlarımızla, bir araya geldik. Etkin-
liğimize ayrıca Aksaray Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Üyemiz Sayın Prof. 

HKMO Konya Şubesi
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Orta yaşlı üyelerimiz hatırlarlar. 
Bilgisayarların hayatımıza ilk 
girdiği dönemlerde Pacman 

adı verilen bir oyun vardı. Oyunun ana 
karakteri pacman bir harita içerisinde 
dolanır önüne çıkan bütün noktaları 
yerdi. Amaç mümkün olduğunca fazla 
nokta yemekti. Günümüzün rant odaklı 
politikaları da tıpkı bir pacman oyunu 
gibi. Ankara haritasında karşısına çıkan 
bütün noktaları tarih, değer, ilke, plan, 
program dinlemeden mideye indiriyor. 
Rant uğruna yok edilen değerlerimiz 
ise sadece toprak ya da ormanlarımız 
da değil. Cumhuriyetimizin temel de-
ğerlerini sembolize eden Atatürk oran 
çiftliği emperyalistlere verilirken, bilim 
insanlarımızın elleriyle dikip büyüt-
tüğü ormanlar oldu bitti ye getirilerek 
inat uğruna yok ediliyor. Bu kadarla da 
kalmıyor Cumhuriyetin ilk toplu konut 
projesi olan ve hem tarihi hem de sem-
bol değeri taşıyan Saraçoğlu mahallesi 
de geçtiğimiz günlerde  Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘ye 
devredildi.

“Vatan Toprağı Kutsaldır,                         
Kaderine Terkedilemez!” 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün ken-
disine ait olan ve 13 yıl boyunca bizzat 
ilgilendiği, 1937 yılında yazdığı vasiyet 
mektubu ile şartlı olarak Hazineye dev-
rettiği, savaştan çıkmış bir ülkenin baş-
kentinde devrimci bir proje olarak ha-
yata geçen Atatürk Orman Çiftliği‘nin 
bir bölümü Amerika Birleşik Devletle-
ri‘ne satıldı ve Amerikan toprağı oldu!

AOÇ, 1950 yılından itibaren devirler 
ve sürekli saldırılar ile yok olmaya baş-
ladı. 2006 yılında AOÇ üzerinde plan 
yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi‘ne verilmesiyle birlikte Çift-
lik arazisi üzerinde inşa edilen Kaçak 
Saray, Ankara Bulvarı ve Ankapark gibi 
projelerle Çiftlik ve Çiftlik‘in temsil et-
tiği tüm değerler yok edilmeye başlan-
dı. Son olarak da 1937 yılında Mustafa 
Kemal‘in vasiyeti ile Hazineye şartlı 
olarak devrettiği 102.000 dönümlük 
araziye ait olan Çukurambar Mahalle-

Ankara’da talan yağma rant 

bitmiyor. Cumhuriyetin 

değerlerinin sembolü olan 

Atatürk Orman Çiftliği’nden 

bilim kurumlarına kadar her 

yer talan tehtidi altında.

Atatürk Orman Çiftliği’nden
Saraçoğlu Mahallesine

Ankara Parsel Parsel

Harita Bülteni

HKMO Ankara Şubesi

ODTÜ 
Ormanı’nda 
gerekenin 
ve yapılan 
protokolün 
izin 
verdiğinin 
kat be kat 
fazlası ağaç 
katledildi.
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ODTÜ Ormanı Lime Lime...

23 yıldır metro inşaatlarını yılan hika-
yesine döndürerek 1cm dahi ilerleme 
kaydedemeyen Melih Gökçek, öğren-
cilerin yaz okullarını bitirip evlerine 
döndüğü dönemi fırsat bildi. ODTÜ‘ye 
düzenlediği gece yarısı operasyonuyla 
yol inşaatı adı altında 4.5 kilometrelik 
ormanlık alanda gerekenin kat ve kat 
fazlası ağacı katletti. Görünen o ki amaç 
yol inşaatı değil. Başkentimizin parsel 
parsel satılmasına direnen ODTÜ’den 
intikam almak.

ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında va-
rıldığı söylenen anlaşmaya göre 38 met-
re ile sınırlandırılan koridor genişliğine 
uymayıp, 100 metreden fazla koridor 

si‘ndeki 29095 ada 2 parselin Amerikan 
Büyükelçiliğine devri gerçekleşti. 1983 
yılında çıkarılan yasayla Gazi Üniver-
sitesi‘ne tahsis edilen, 2013 yılında Üni-
versitenin TOKİ‘ye devrettiği, TOKİ‘nin 
de 2014 yılında ABD‘ye sattığı arazi ar-
tık “vatan toprağı” değil.

Her bir karışı işin göğüs göğüse çarpı-
şarak bağımsızlık mücadelesi verilmiş 
vatan toprağının para karşılığında sa-
vaşsız bir şekilde emperyalistlere dev-
redilmesi kabul edilemez. Atatürk Or-
man Çiftliği gibi, ülkemizin kurucu ve 
çağdaş değerlerinin yok edilmesi yet-
meyip, para karşılığında ABD‘ye satıl-
ması karşısında susmamız beklenemez.

Atatürk Orman Çiftliği‘nde yapılan bu 
hukuksuzluktan bir an önce dönülme-
si, vasiyetteki şartlara uygun olarak 
AOÇ‘deki tahribatın ortadan kaldırıl-
ması gerektiğini düşünüyor, tüm yurt-
taşlarımızı Atatürk mirasına ve Cumhu-
riyetin değerlerine sahip çıkmaya davet 
ediyoruz.

açarak toplamda yaklaşık 30 hektarlık 
bir alanda ağaçlar kesilmiştir.

HKMO Ankara Şubesi olarak, bize 
atalarımız tarafından gelecek nesillere 
sağlıklı bir şekilde teslim etmek üzere 
emanet bırakılan doğamızın her gün 
katlanarak artan talanına, yağmasına 
ve beton yapılara teslim edilmesine 
karşı yaşam alanlarımızı savunuyor ve 
doğamıza sahip çıkıyoruz. Bu bilinç-
le 5 Kasım 2017 günü ODTÜ Yalıncak 
Ormanı‘nda düzenlenen Ağaç Dikme 
Şenliği‘ne üyelerimizle birlikte katıldık.

Ankara‘nın tek akciğeri olan, 60 yıl 
boyunca nesilden nesile ODTÜ öğren-
cilerinin ve bilim insanlarının elleriyle 
diktiği ve birçok zorluklarla yetiştirdiği 
fidanların sonucu olan ODTÜ ormanı, 
hem Ankara‘mızın hem de tüm Türki-
ye‘nin ortak malıdır. Tabiat Varlıkları 
Koruma Genel Müdürlüğünce doğal 
sit alanı ve orman vasfı taşıyan ODTÜ 
arazisinin ve Ankaralıların nefes alma 
hakkının gaspını kabul etmiyoruz!

06şubelerimizden  /  ankara

Bir zamanlar Atatürk Orman 
Çiftliği Ankara’lıların rağbet 

ettiği mesire yerlerine sahipti.

Saraçoğlu Mahallesi çevre ile dost 
insanca yaşam imkanı sunan toplu 
konutların da yapılabilineceğinin 

sembolüydü.
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Saraçoğlu Mahallesi Rant Kurbanı

Saraçoğlu Mahallesi, Başkentin göbeği 
olan Kızılay Meydanına yaklaşık 500 
metre mesafede, 1979 yılında kentsel sit 
alanı ilan edilmiş, Cumhuriyetin kamu 
yoluyla yapılmış ilk toplu konutunun 
bulunduğu yerdir. Cumhuriyetin bize 
kazandırdığı tarihsel bir alan olmasının 
yanı sıra kentin göbeğinde adeta akci-
ğer görevi gören, iklimi yumuşatan ye-
şil alanlara sahip Saraçoğlu Mahallesi, 
konumundan dolayı geçtiğimiz yıllarda 
birçok kez müdahaleye edilmek istenen 
bir alandı.

Adım adım yok edilmeye çalışılan ma-
hallenin sonu 3 Temmuz 2017 tarihin-
deki bakanlar kurulu kararı ile getirildi. 
Bakanlar kurulu kararı ile mahallede 
bulunan 14 adet taşınmazın satılma-
sının ve inşaat faaliyetlerinin önü açı-
dı. Riskli alan olarak ilan edildiği 2013 
yılından beri, hem Ankaralıların hem 
de mahalle sakinlerinin direnişleri ve 
hukuksal süreçler günümüzde alınan 
kararı geciktirse de maalesef engel ola-
madı.  Ankara’nın parsel parsel satıl-
dığı rant projelerine bir yenisini daha 
eklendi. Saraçoğlu Mahallesini tüm 
karşı çıkışlara rağmen Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘ye 
devredildi. 

İki Bayram Bir Arada

29 Ekim 2017 Pazar günü hem Cumhi-
riyetimizin  94. yaşını kutladık hem de 
şubemizin yeni çalışma alanlarının açı-
lışını yaptık.  Üyelerimize daha kaliteli 
hizmet verebilmek amacıyla hazırla-
dığımız yeni toplantı ve eğitim salon-
larımızın açılış töreninde bir konuşma 
yapan HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş; “Yeni çalışma ve eğitim ola-
nakları sayesinde üretilecek projelerin 
verimliliği daha da artacak, genç arka-
daşlar da bu mekânlardan yararlanma-
lılar. Onları daha sık aramızda görmek 
istiyoruz” dedi. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

• 6 Mayıs Cumartesi günü üyelerimiz
ve Hacettepe Üniversitesi Geomatik
Mühendisliği Bölümü öğrenci meslek-

taşlarımızın katılımıyla ünlü yazar Ste-
fan Zweig‘ın Brezilya‘da sürgündeyken 
yazdığı ve Şubat 1942‘deki intiharından 
birkaç ay önce tamamladığı Satranç adlı 
kitabından uyarlanan tiyatro oyununda 
bir araya geldik.

• 20 Mayıs Cumartesi günü sahnelenen
Seyr-i Pir Sultan oyununda bir araya
geldik. Ankara Devlet Tiyatroları 75. Yıl
sahnesinde sergilenen oyun izleyenler
tarafından büyük beğeni topladı.

• Harita Mühendislerinin birbirleriyle
tanışması, kaynaşması ve farklı disiplin-
lerle bağını güçlendirmesi, meslektaşla-
rımızın sosyal alanlarda kendini ifade
edebilmesi amacıyla 23 Mayıs 2017 ta-
rihinde başladığımız ve 5 hafta süren
Barışa Pas Ver futbol turnuvamız 20 Ha-

Saraçoğlu Mahallesi bir 
zamanlar sadece içinde 

yaşayanlara değil çevresinden 
geçenlere bile huzur veren 

yemyeşil bir yaşam alanıydı.

netim Kurulu Başkanımız Recep Vadi, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman 
Mercan, HKMO Ankara Şube Müdürü 
Nalan Kayıket ve Şube Avkatımız Ser-
can Aran tarafından Kırşehir Temsilcili-
ğimiz ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında Kırşehir Temsil-
cimiz Sayın Hasan Yavuz ile birlikte 
Kırşehir Belediye Başkanı Sayın Yaşar 
Bahçeci ziyaret edildi. Yapı Aplikasyon 
projesi ve TUS uygulamaları, Kentsel 
Dönüşüm Projeleri, 18. Madde Uy-
gulamalarının önemi dile getirildi. 18 
Madde Uygulamaları sürecinde çalış-
maların gelişimi ve yaşanan sıkıntılar 
değerlendirildi. Kırşehir de mesleki ça-
lışmalarımız ve imar uygulamaları ko-
nularında bir etkinlik düzenlenmesinin 
yararlı olacağı belirtildi.
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ziran 2017 günü oynanan Final maçıyla 
son buldu. 8 takımın katıldığı 15 maçın 
yapıldığı turnuvamızın final maçında 
GMT Hacettepe‘yi yenen Mekansızlar 
şampiyonluğunu ilan etti.

Meslek İçi Eğitimler

Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Merkezi‘nde; 

• 17-18 Haziran 2017 tarihinde Hari-
ta Mühendisi Sayın Dr. Coşkun DE-
MİR tarafından ücretsiz “Dengeleme
ve GPS Veri Değerlendirme Eğitimi”
verildi.

• 22-23 Temmuz 2017 tarihinde Harita

Mühendisi Mahmut Veyis Güney tara-
fından ücretsiz “Microsoft Excel” eğiti-
mi verildi.

• 23 Eylül 2017 tarihinde Harita Mü-
hendisi Volkan Pasinli tarafından ücret-
siz “Fotogrametri Eğitimi ” verildi.

Ziyaretler

10.11.2017 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Recep Vadi ve 
HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan 
Kayıket  tarafından Kahramankazan 
Belediyesi ziyaret edilip  Başkan Yar-
dımcısı Sayın Nihat Şen ile görüşüldü.

25.10.2017 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yö-

06şubelerimizden  /  ankara
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Çalışma Hayatımızdaki
Hukuki ve Özlük Haklarımız Paneli

7 Eylül Pazar Günü Antalya Şubemizde,  HKMO Hukuk 
Danışmanı Avukat Sercan Aran ve Genç Harita Mühendisleri 
komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ankara Şube Saymanı 
Hüseyin Arkan‘ın katılımı ile Çalışma Hayatımızdaki Hukuki ve 
Özlük Haklarımız Paneli gerçekleşti.

Panel Şube Başkanımız Ufuk Ay-
dın‘ın konuşması ile başladı. Ar-
dından Hüseyin Arkan, HKMO 

Genel Merkezi’nin yapmış olduğu “Ha-
rita Mühendislerinin Mesleki ve Sosyal 
Durumlarını Araştırma Anketi”nin so-
nuçlarını paylaştı. Anket sonuçları, genç 
mühendislerin çalışma yaşamındaki 
sorunları ve HKMO Antalya Şube’nin 
üye istatistikleri üzerine yoğunlaşılarak 
paylaşıldı. Farkındalık oluşturulması-
nın önemi vurgulandı.

Ardından, Avukat Sercan Aran tarafın-
dan Çalışma Hayatımızdaki Hukuki ve 
Özlük Haklarımız konulu yaklaşık 2 
saatlik bir bilgilendirme yapıldı. İlk kı-
sımda Kamu, serbest çalışan, sözleşme-
li, bağımlı (sigortalı), güvencesiz (kayıt 
dışı) çalışan meslektaşların yasal daya-
nakları hakkında bilgilendirme yapıldı. 
İşe girişlerde sözleşmenin önemi, ücret-
ler, TMMOB asgari ücret tarifesi, TM-
MOB-SGK protokolünün iptali, fazla 
mesai, izinler ve kadın mühendislerin 
hamilelik ve süt izinleri hakkın-
da konuşuldu.

İkinci kısımda, çalışma ko-
şullarının değişiminde hak-
lar, sendika ve iş yeri örgüt-
lülüğü, mobbing, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, işten ayrıl-
ma, işten çıkartılma, işe iade 
durumlarının hukuksal yapı-

30. Yılını dolduran tüm meslektaşlara
daha nice yıllar dileriz. 94.Yaşın kutlu ol-
sun Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!..

Toplantılar 

31.07.2017 Pazartesi günü Şubemizde “ 
Yasa ve Yönetmelikler Komisyonumuz 
ile Taşınmaz Değerleme Komisyonu-
muz” bir toplantı yaptı. Komisyon Top-
lantısına Gonca Öztepe, Okan Hançer, 
Özge Kaplan Demirtaş, Hakan Sarı, 
Perihan Ay, Serap Sengir, Ramazan 
Eciş, Cemali Çoşgun, Jale Taşer, Deniz 
Dönmez ve Şube Başkanı Ufuk Aydın 
katıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba günü, Uğur 
Hüseyin Tarakçı, Gonca Öztepe, Serter 
Kocababa, Tahsin Özcan, Arife Ergün, 

Haklarımızı Okuduk

sı, işsizlik maaşı, kıdem fonu tazminatı, 
zaman aşımı süreleri ve OHAL sürecin-
de haklarımız konularına değinildi.

Panel kısmında, katılan üyelerin çalış-
ma yaşamındaki yaşadıkları zorluklar 
ve hak kayıplarına dair bilgilendirme-
ler yapıldı ve karşılıklı görüşler alındı. 
Hukuksal destek nasıl olmalı ve Oda-
mızın üyelerine yapmış olduğu ve ya-
pacağı hukuksal destekler hakkında 
bilgiler verildi.

Antalya’da Cumhuriyet Çoşkusu

29 Ekim günü Cumhuriyetimizin te-
mellerinin atılmasının 94. yıl dönümü 
nedeni  ile üyelerimiz ile yemekli bir 
toplantıda bir araya geldik. Cumhuri-
yet Bayramını üyelerimiz ile birlik ve 
beraberlik içinde kutladık.

Bu güzel gecede, ülkemizin bağımsızlı-
ğını ilan eden, eşit ve özgür bir toplum 
yaratma yolunda temeller atan Ulu Ön-

derimiz Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ve yol ar-

kadaşları’nı saygı ile an-
dık. 

Aynı zamanda bu an-
lamlı günde mesleği-

mizde 30. Yılını doldu-
ran meslektaşlarımıza da 

plaketleri takdim edildi.

HKMO Antalya Şubesi
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Duygugül Aksu, Burcu Karahan, Küb-
ra Nart ve Serap Sengir katılımlarıyla 
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
toplantısı gerçekleştirdi.

04.11.2017 Cumartesi günü Şubemizde 
HKMO Mesleki Açılımlar Kurultayı ön 
hazırlıkları kapsamında, üyelerimizin 
beklentilerini, sorunlarını ve önerile-
rini kurultaya taşımak maksadıyla bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya Üyelerimi-
zin yanı sıra Kurultay Yürütme Kurulu 

Üyesi İstanbul Şube`den Mehmet Yıl-
dırım, Özel Sektör Sorunları Çalışma 
Grubundan İstanbul Şube Üyesi  İlhan 
Önder Çelik, İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Simge Topçu ile HKMO 
Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri Çalışma 
Grubundan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten katıldı. Forum 
şeklinde gerçekleşen toplantıda, kurul-
taya taşınmak üzere üyelerimizin talep-
leri ve mesleki sorunlara yönelik yerel-
deki eğilimler dinlendi.
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HKMO Antalya Şube Alanya Temsil-
ciliğimiz Kamu‘da ve Serbest Çalışan 
Harita ve Kadastro Mühendisi arka-
daşlarımızla bir araya gelerek toplantı 
düzenlendi. Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası Alanya İlçe Temsilcimiz 
Abdullah Akbaş;  meslektaşlarımızla bir 
araya gelerek ilçemizdeki mühendislik 
faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler-
de bulunduklarını, Kentsel Dönüşüm, 
Yeni İmar Yönetmeliği, Bina Aplikas-
yon Krokisi ve Bölgemizdeki Kadastro 
Çalışmaları konularında görüş alışveri-
şinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretler

31 Temmuz 2017 Pazartesi Günü Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Orman 
Bölge Müdürü Mustafa TÜRK‘ü ziyaret 
ettik. Ağaç röleveleri, orman sahaları 
izin ve irtifak haritaları yapımı gibi iş-
ler konusunda Harita Mühendisleri ile 
Orman Mühendisleri‘nin ortaklaşa yap-
tığı çalışmalarla ilgili taleplerimizi ilet-
tik. Bu konuda kendisinin de önerisiyle 
Orman Mühendisleri Odası ile birlikte 
çalışarak çözüm yolları belirleme kararı 
aldık. 
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HKMO İstanbul Şubesi

Geçmişten Geleceğe

Mesleğimizle Dolu Bir Dönem Yaşadık

1Ekim 2017 tarihinde meslekte 30. 
yılını dolduran 1987 yılı mezunu 
üyelerimize yönelik Yıldız Teknik 

Üniversitesi Hisar Tesislerinde düzen-
lenen Kahvaltılı toplantıda mesleğimi-
ze yönelik vermiş oldukları emeklere 
yönelik Şubemiz tarafından hazırlanan 
plaketleri verildi. Şube Başkanımız Ali-
şan Çalçalı‘nın açılış konuşmasını yap-
tığı etkinlikte plaket alan üyelerimiz 
dönem arkadaşları ile bir araya geldi.

Mesleki Açılımlar Kurultayı 

Odamız tarafından İstanbul Şubenin 
yürütücülüğünde, mesleki açılımlar 
ekseninde mesleğimizin geleceğine yö-
nelik politikaların belirlenmesi amacı 
ile 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstan-
bul’da, Mesleki Açılımlar Kurultayı dü-
zenlenedi.

Kurultayın Harita ve Kadastro Mühen-
disliği disiplininin tüm unsurlarının 
katkısı ile gerçekleştirilmesi ve ilgili 
tüm platformların, yürütecekleri tar-
tışma ve değerlendirmeler ile etkinli-
ğe zenginlik katmaları kuşkusuz tüm 
meslektaşlarımızın temel beklentisiydi. 

Bu amaç ile yoğun bir çalışma tempo-
suna giren “Mesleki Açılımlar Kurulta-
yı Düzenleme Kurulu” 8 Temmuz 2017 
tarihinde toplandı. Düzenleme Kurulu 
üyelerinin katıldığı toplantıda Kurultay 
çalışma ilkeleri ve kurultay programına 
ilişkin çalışmalar görüşülürken, 2002 
yılında gerçekleştirilen Mesleki Sorun-
lar Kurultayından sonra gerçekleştiri-
lecek bu kurultayın meslek alanımıza 
ilişkin bir çok noktada ön açıcı olacağı 
vurgulandı.

Geleceğimiz gençlerimiz

16 Haziran 2017 tarihinde YTÜ İnşaat 
Fakültesi Konferans Salonunda düzen-
lenen Bitirme Tezi Ödül Törenine Şube 
Başkanımız Alişan Çalcalı ve Şube Yö-
netim Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın 
Arıpınar katıldı. Dereceye giren öğren-
cilere ödülleri verildi.

Yine YTÜ Harita mühendisliği Bölümü 
ile Şubemiz tarafından düzenlenen Ara-
zi Pikniği ise 5 Temmuz 2017 tarihinde 
İnşaat Fakültesi önünde gerçekleştiril-
di. Arazi çalışması yapan öğrencilerimi-
ze yönelik geleneksel olarak düzenle-

Odamız mesleğimizin 
geçmişinden bu gününe bu 

gününden yarınına kadar her 
alanda çalışmalar yürütüyor. 

Hem emektar üyelerimiz ile hem 
de yeni mezun kardeşlerimiz 
ile sıkça bir araya geldiğimiz 

bu dönemde mesleğimizin 
geleceğini planlamak için 

yürütücü olduğumuz Mesleki 
Açılımlar Kurultayı’nın 

çalışmalarına da hız verdik. 
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diğimiz Arazi Pikniği’ne Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar 
ve Şube Müdürümüz Evrim Toprak Şa-
hin katıldı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Do-
ğan Uğur Şanlının açılış konuşmasını 
yaptığı Arazi Pikniğinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar 
da Şubemizim Öğrenci üyelerimiz ile 
birlikte yaptığı etkinlikleri önemsedik-
lerini, bu gün burada öğrenci olan genç 
meslektaş adaylarımız ile yarın oda ça-
tısı altında birlikte yürüyeceklerini vur-
gulayarak oda çalışmalarına şimdiden 
öğrenci üye olarak katılmalarının öne-
mine vurgu yaptı.

22 Ekim 2017 Pazar günü Makina Mü-
hendisleri Odası Lokalinde düzenlenen 
kahvaltılı etkinlikte öğrenciler ve şube-
miz üyesi genç meslektaşlarımızla bir 
araya geldik.

100`den fazla kişinin katıldığı etkinlikte 
kahvaltı sonrasında Metalurji Mühen-
disi ve TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
si Cemalettin Küçük tarafından verilen 
“Toplum İçin Mühendislik ve Mühen-
dislik Etiği” başlıklı sunum da ilgi ile 
izlendi.

Deprem Araştırmalarında Harita 
Mühendisliğinin Yeri Paneli

11 Kasım 2017’de Kadıköy Belediyesi 
salonunda Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü ve Jeodezi Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Özener, Ankara Üniversitesi Jeofizik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk 
Yaltırak’ın konuşmacı olarak katıldı-
ğı “Deprem Araştırmalarında Harita 
Mühendisliği‘nin Yeri” panelini dü-
zenledik.

Deprem araştırmalarının Jeodezi, Jeolo-
ji, Jeofizik, çevre gibi bir çok disiplinin 
ortak çalışma alanı olduğu vurgusunun 
yapıldığı panelde deprem araştırmala-
rında bu disiplinlerinin alanları ve or-
tak çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

Eğitimler

İHA-1 Pilotaj ve İHA`larla yapılacak 
ölçümler sonucu oluşturulacak ürünler 

için gerekli olan Fotogrametrik yazılım 
eğitimi 16-17 ve 23-24 Eylül 2017 tarih-
leri arasında şube toplantı salonumuz-
da UZAYTEM ve KENTİST yetkilileri 
tarafından verildi.

Şubemiz Meslek İçi Eğitim Komisyonu 
üyesi Uzman Dr.Taylan Öcalan açılış 
konuşmasında İnsansız Hava Araçları 
ile Harita üretiminin haritacılık sektö-
ründe gelişmeye başlayan bir alan ol-
duğunu belirtirken 25kg`a kadar olan 
ticari amaçla yapılacak İHA uçuşları 
için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından pilotluk yetkisi için alınma-
sı gereken bu eğitimde sektörümüzce 
önemli olan yazılım eğitiminin de veril-
mesinin önemine değindi. 

Ziyaretler

17 Mayıs 2017 tarihinde Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Alişan Çalcalı, 
Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Yalçın 
Arıpınar ve Kırklareli Temsilci yardım-
cımız Mahmut Bozan tarafından Kırk-
lareli Çevre Şehircilik İl Müdürü olarak 
atanan meslektaşımız Hasan Öztürk 
makamında ziyaret edildi. 

Meslekte 30. yılını 
dolduran üyelerimiz 
onuruna düzenlenen 

toplantıda öncülerimize 
şubemiz tarafından 

hazırlanan plaketleri 
verildi.

“Mesleki Açılımlar 
Kurultayı Düzenleme 

Kurulu” 8 Temmuz 2017 
tarihinde toplandı.

Odamız, mesleğimizin yarınlarını bir heykeltraş 
hassaslığıyla şekillendirmek için  çalışıyor.
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30. Yaşımızı Kutladık

1954 den beri üyelerine hizmet veren odamızın 1987 yılında 

kurulan İzmir şubesi başarıyla geçen 30 yılını törenle kutladı. 

1 Mayıs 1987 ‘den Bugüne…

Harita Bülteni

İzmir Şubemizin kuruluşunun 30. Yıl 
etkinlikleri 26 Mayıs 2017 tarihinde 
Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Mer-

kezi‘nde gerçekleştirildi. Düzenlenen 
etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı 
Muhittin Selvitopu, Seferihisar Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer, Odamız Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş, İzmir Şube 
Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, İz-
mir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Ku-
rucu Yönetim Kurulu üyeleri, eski Şube 
Başkanları ve dönemin HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Odamız Genel Başkanı Ertuğrul Can-
daş konuşmasında “Harita mühendis-
liği ülkenin gelişimine katkı sağlayan 
önemli bir meslek disiplinidir. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 1954 
yılında kurularak, 16 bini aşkın üyesi ile 
10 şube, 9 merkeze bağlı temsilcilik ay-
rıca her ilçede bulunan temsilcilikleriy-
le ülkemizin dört bir yanında üyelerinin 
yanındadır. İzmir Şubemizin kuruluşu-
nun 30. Yılını kutlamak için burada ol-

HKMO İzmir Şubesi

maktan mutluluk duyuyorum” dedi.

“Temsilcilikten Şubeye” başlıklı 1. Otu-
rum`da Halil Kaynarca`nın moderatör-
lüğünde Kurucu Yönetim Kurulu Üye-
leri, Eski Şube Başkanları ve Dönemin 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle söyleşi gerçekleştirildi. Geç-
mişten günümüze şubemizin kuruluşu 
hakkında genel bir bilgilendirme yapı-
larak, meslek duayenleri konuşmaları 
ile o dönemde yaşadıklarını aktardı.

“Kültür Kuramı Açısından Haritacılı-
ğa Bakış” başlıklı 2. Oturum`da da Sa-
yın Prof.Dr.Tevfik Ayan`ın sunumu ile 
mesleğimiz ilk defa farklı bir bakış açı-
sıyla kültür açısından değerlendirildi. 

En Afillisi Haritacılar 

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama-
ları kapsamında, 1 Temmuz 2017 tari-
hinde TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen “10.Kar-
tondan Tekneler Yarışması”, Cumhuri-
yet Meydanı‘nda, teknelerin yapımı ile 
başladı.  Teknelerin yapımından sonra, 
TMMOB‘ye bağlı odaların kortej yürü-
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zer etkinliklerin devamlı olması katılım-
cıların ortak görüşü olarak dile getirildi.

Ziyaretler

• Şube Yönetim Kurulumuz, 20 Ha-
ziran 2017 tarihinde Seferihisar Kay-
makamı İlhan Abay‘ı ve Seferihisar
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret
etti. Ziyarette Seferihisar’da gerçekleş-
tirilecek olan 16. Yaz Eğitim Kampı ile
ilgili hazırlık çalışmaları hakkında bilgi
verilerek, kendileri de kampımıza davet
edildi.

• Şube Yönetim Kurulumuz 27.07.2017
tarihinde Kâtip Çelebi Üniversitesi Ha-
rita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Mevlüt YETKİN‘i makamında zi-
yaret etti. Şubemiz ile Kâtip Çelebi Üni-
versitesi Harita Mühendisliği Bölümü
öğrencilerinin 2017-2018 öğretim yılın-
da mesleki, teknik ve sosyal etkinliklere
yönelik ortaklaşacakları çalışmalar ve
eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışve-
rişinde bulunuldu.

• 1 Ağustos 2017 tarihinde Şube Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz Manisa Büyük-

şehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç 
YALÇINKAYA‘yı makamında ziyaret 
etti. Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
Yıldırım, Şube 2. Başkanımız Mehmet 
Köseoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz Öz-
han Kaynarca, Onur Kurulu Üyemiz 
Servet Alabalık, Manisa İl temsilcimiz 
Sefa Önatlı`nın katıldığı ziyarette Mani-
sa İli etkinlik alanında bulunan üyele-
rimizin sorunları ve çözüm yolları ko-
nusunda görüş alışverişinde bulunuldu 
ve Yaz Eğitim Kampı etkinliği hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Toplantılar

İzmir Şube 15. Dönem 3. Danışma Ku-
rulu Toplantısı 20 Ekim 2017 tarihinde 
İTÜ Mezunları Derneğinde İl-İlçe Tem-
silciliklerimiz, Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri ve üyelerimizin katılımıyla ger-
çekleşti. Danışma Kurulu toplantısının 
açılış konuşması İzmir Şube Başkanı 
Mustafa Kubilay Yıldırım tarafından 
yapıldıktan sonra Yazman Semih Saatçi 
15. Dönem Yönetim Kurulu`nun yap-
mış olduğu çalışmalar hakkında bilgi
verdi.

35şubelerimizden  /  izmir

yüşü ile Pasaport‘a ulaşmasının ardından 
başlayan yarışmaya Şubemiz, “Piri Reis” 
takım ismi ve ‘‘115. GÜN‘‘ adını verdiği 
tekne ile katıldı.  Birinciliği Orman Mü-
hendisleri Odası, ikinciliği Gemi Maki-
neleri İşletme Mühendisleri Odası, üçün-
cülüğü de Gemi Mühendisleri Odasının 
kazandığı yarışmada Şubemiz, “En İyi 
Kostüm Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Eğitimler

Mesleki Tanıtım ve Meslek İçi Eğitim 
Komisyonumuz tarafından 20 Ağustos 
2017 tarihinde İzmir`de genç meslektaş-
larımıza eğitmenimiz Sayın Ali Deniz 
Akın tarafından Microstation eğitimi 
verildi.

Sosyal & Kültürel Etkinlikler

İzmir Şube Film Günleri etkinlikleri kap-
samında 27 Temmuz 2017  tarihinde “İf-
tarlık Gazoz”, 10 Ağustos 2017 tarihinde 
“Dedemin İnsanları” isimli filmlerin  
gösterimi yapıldı. İlgi gören gösterimler 
sırasında üyelerin birbirleriyle sadece 
mesleki konularda değil sosyal olarak da 
iletişim kurmasını hedefleyen bu ve ben-
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Gençleri Mezun Ettik

Geçtiğimiz dönem çalışmalarımızın odak 
noktasını, yeni mezun gençlerimiz ile mesleğimizin 
duayenleri oluşturdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi tarafından 
31.05.2017 tarihinde mezuniyet 

töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet tö-
renine HKMO Samsun Şube Yönetim 
Kurulu adına Şubemiz Başkanı Doç. Dr. 
Aziz Şişman katıldı.

Şube Başkanımız Sayın Aziz ŞİŞMAN, 
2016-2017 Mezuniyet yılı Harita Mü-
hendisliği bölümünde dereceye giren 
Hasan Dilmaç, Ceren Kütükoğlu ve 
Kübra Koç`u, kutlayarak kendilerine 
şubemiz adına plaket ve çeşitli hedi-
yeler sundu ve meslek hayatına başla-
yarak aramıza katılacak olan olan yeni 
tüm mezun meslektaşlarımıza başarılar 
diledi. 

Meslekte 30. Yıl Hizmet Ödülleri

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 
Şubemize kayıtlı üyelerimizin de ka-
tılımı ile 09.06.2017 tarihinde Atakum 
Grand Awmisos Otel`de “Harita Mü-
hendisliği Mesleğinde 30. yılını doldu-

mızın çalışmaları ve çözüm önerilerine 
yönelik birçok konu ele alındı.

Ordu`da yapılan toplantıda meslekte 
30. Yılını dolduran üyelerimize “mes-
lekte 30. Hizmet Yılı” plaketleri takdim
edildi. Yüksek katılımlarla gerçekleşen
toplantılarda başkanımız Sayın Aziz
Şişman, katılan üyelerimize teşekkür
ederek bundan sonraki yapılacak etkin-
liklerde beraber olmayı diledi.

Ziyaretler

Şube Başkanımız  Doç. Dr. Aziz  Şişman  
Ordu Kadastro Müdürlüğü görevine 
atanan   Muhammet  Akyazı`yı  ma-
kamında ziyaret etti. Şube Başkanımız 
Mesleki  Konular, üyelerimizin kadast-
ro müdürlüğüne yönelik faaliyetleri, 
mesleki sorunların birlikte aşılması 
hususunda görüş alışverişinde bulun-
du. Kadastro Müdürü görevine atanan 
Sayın Muhammet  Akyazı‘ya yeni göre-
vinde Şubemiz adına başarılar dilekle-
rinde bulunuldu.

Duayenleri Ağırladık

ran üyelerimiz onuruna “Meslekte 30. 
Yıl” plaket töreni düzenlendi. Şubemiz 
tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen plaket törenine ve yemeğe meslek-
taşlarımızın yoğun ilgisi oldu.

Törenin açılış konuşmasını Şube Başka-
nı Sayın Doç. Dr. Aziz Şişman yaparak, 
meslekte birlik ve beraberlikte bu tür 
sosyal etkinliklerin önemini vurgula-
dı ve oda çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Ardından Meslekte 30 yıl hizmet 
vermiş üyelerimize plaketleri diğer 
üyelerimiz tarafından takdim edildi. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Üyelerimiz arasındaki birlik ve bera-
berliği pekiştirmek ve yeni üyelerimizle 
tanışma sağlamak amacıyla Amasya`da 
bulunan üyelerimize 14.06.2017 tari-
hinde,  Sinop`ta bulunan üyelerimize 
16.06.2017 tarihinde,  Ordu`da bulunan 
üyelerimize 21.06.2017 tarihinde top-
lantı düzenlendi. Toplantılarda mesleki 
sorunlar, üyelerimizin talepleri, Oda-

HKMO Samsun Şubesi Mesleğinizin ve Firmanızın
Geleceğine Yatırım Yapmak İçin

Bu QR Kodu Kullanın
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13445 sicil numaralı üyemiz Ahmet Güntel 19.08.2017 tarihinde Merve 
Dönmez ile evlenmiştir. 
13395 sicil numaralı üyemiz Ayşenur Mercimek 19.08.2017 tarihinde Os-
man Gökdemir ile evlenmiştir. 
12370 sicil numaralı üyemiz Aykut Çelik 16 Eylül 2017 tarihinde Hanife 
Olcar ile evlenmiştir. 
14181 sicil numaralı Antalya Şube Üyemiz Tahsin Özcan 14 Temmuz 
2017 tarihinde Zeynep Şahin ile evlenmiştir. 
14042 sicil numaralı Antalya Şube Üyemiz İsrafil Aysal 08 Temmuz 2017 
tarihinde Hilal Bulut ile evlenmiştir. 
15075 sicil numaralı Antalya Şube Üyemiz Ömer Faruk Duman 02 Tem-
muz 2017 tarihinde Bedia Karsavurdan ile evlenmiştir. 
15277 sicil numaralı üyemiz Büşra Yurt 17.09.2017 tarihinde evlenmiştir.

7946 sicil numaralı üyemiz Didem Koç 25.08.2017 tarihinde evlenmiştir. 
13315 sicil numaralı üyemiz Uğur Gündüz 30.06.2017 tarihinde evlen-
miştir. 
15411 sicil numaralı üyemiz Rıdvan Ertuğrul Yıldırım ile 15410 sicil numa-
ralı üyemiz Ülkü Kırıcı 01.07.2017 tarihinde evlenmiştir. 
11394 sicil numaralı üyemiz Gökhan Bilgin 14.05.2017 tarihinde evlen-
miştir. 
11187 sicil numaralı üyemiz Cem Bülbül 15.04.2017 tarihinde evlenmiş-
tir. 
12014 sicil numaralı üyemiz Selda Yağız 08.10.2017 tarihinde Sezer Bekar 
ile evlenmiştir. 
Çiftlerimizi tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenenler

8140 sicil numaralı üyemiz Murat Temli & Demet Temli çiftinin 
13.07.2017 tarihinde Kerem adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 
8396 sicil numaralı üyemiz Muhammed Rauf Karaoğlan & Vesile Ko-
çak Karaoğlan çiftinin 18.08.2017 tarihinde Ahsen Sultan adını verdikleri 
bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
11629 sicil numaralı üyemiz Durmuş Serkan Senekci & Makbule Se-
nekci çiftinin 17.07.2017 tarihinde Alya ismini verdikleri bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. 
9732 sicil numaralı üyemiz Serdar Burak Uslu‘nun 07.09.2017 tarihinde 
Yağız adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
10890 sicil numaralı üyemiz Abdulkerim Çebi‘nin 04.08.2017 tarihinde 
Ömer Yusuf adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
8367 sicil numaralı üyemiz Taner Bilgi‘nin 22.07.2017 tarihinde Defne 
adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
15593 sicil numaralı üyemiz Rasim Arda & Deniz Arda çiftinin 12.07.2017 
tarihinde Ela Duru adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
15465 sicil numaralı üyemiz Azmi Çetiner & Yelda Çetiner çiftinin 8 
Eylül 2017 tarihinde Mavi adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 
13300 sicil numaralı üyemiz Deniz Gülerman & Derya Gülerman çif-
tinin 22.06.2016 tarihinde Atlas adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gel-
miştir. 
6655 sicil numaralı üyemiz Alim Serkan Cesur & Deryanur Cesur çif-
tinin 08.02.2016 tarihinde Aras adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gel-
miştir. 
11519 sicil numaralı üyemiz Ayşe Gülcan İnce‘nin 27.07.2017 tarihinde 
Dilay Cansel adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
12672 sicil numaralı üyemiz Ömer Sağlam & Selda Sağlam çiftinin 
20.07.2017 tarihinde Hafsa adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gel-
miştir. 

5221 sicil numaralı üyemiz Yakup Kurtaran & Gönül Kurtaran çiftinin 
07.07.2017 tarihinde Gökçe adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gel-
miştir. 
10438 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çağdaş Ciyer & Ezgi Ciyer çiftinin 
05.10.2017 tarihinde Nil adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
12422 sicil numaralı üyemiz İsa Gökcül & Arzu Gökcül çiftinin 
20.09.2017 tarihinde Kerem adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 
9124 sicil numaralı üyemiz Ferhat Çıtak & Ayşe Çıtak çiftinin 07.11.2017 
tarihinde Selin adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
13724 sicil numaralı üyemiz Cansu Erdoğan Seki ile 13722 sicil numa-
ralı üyemiz Muammer Seki çiftinin 23.02.2017 tarihinde Elif Asya adını 
verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
15258 sicil numaralı üyemiz Onur Tay & Dilara Tay çiftinin 05.11.2017 
tarihinde Hüseyin Gökay ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gel-
miştir. 
7830 sicil numaralı üyemiz İlhan Kaya & Zeliha Kaya çiftinin 07.11.2017 
tarihinde Pelin ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
9820 sicil numaralı üyemiz Bilgin Mutlu‘nun 11.08.2017 tarihinde Defne 
ve Bilge adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. 
9415 sicil numaralı üyemiz Erhan Küçük & Yasemin Küçük çiftinin 
26.10.2017 tarihinde Kemal adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 
11372 sicil numaralı üyemiz Bağış Tayyip Yılmaz & Nurefşah Yılmaz 
çiftinin 02.11.2017 tarihinde Tuğrul adını verdikleri bir erkek çocuğu dün-
yaya gelmiştir. 
9257 sicil numaralı üyemiz Emre Hiçsönmez‘in 28.09.2017 tarihinde Ah-
met Ateş  adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
HKMO Ailesine yeni katılan miniklere uzun ve sağlıklı bir ömür, aile-
lerine mutluluklar dileriz.

Yeni Doğanlar

11495 sicil numaralı üyemiz Turgut Dilbaz, Adana Büyükşehir 
Belediyesi kontrol mühendisi görevinden, Adana Büyükşehir Be-
lediyesi Harita Şube Müdürü olarak atanmıştır. 
2333 sicil numaralı üyemiz Mesut Akova 18.07.2016 tarihinde 
İSKİ Genel Müdürlüğü‘nden emekli olmuştur. 
1238 sicil numaralı üyemiz Mehmet Adil Yılmaz  Tokat Gazi Os-
manpaşa Üniversitesinden emekli olmuştur. 

8595 sicil numaralı üyemiz Ömer Zozik‘ın 10/11/2017 tarihinde 
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma 
Şube Müdürü görevine atanmıştır. 
2744 sicil numaralı üyemiz Erol Yavuz 26 Ekim 2017 tarihinde 
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığına, 22.12.2017 tarihinde ise Uşak Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığına  atanmıştır.
Meslektaşlarımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

Atananlar, Emekli Olanlar

6561 sicil numaralı üyemiz Mustafa Akpınar‘ın Babası yaşamını yitirmiştir. 
2088 sicil numaralı üyemiz Mehmet Hilmi Ertan‘ın Annesi yaşamını yi-
tirmiştir. 
13045 sicil numaralı üyemiz Mehmet Erişmiş 06.09.2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
1233 sicil numaralı üyemiz Ergin Çelikağ‘ın Oğlu Emre Çelikağ yaşamını 
yitirmiştir. 
586 sicil numaralı üyemiz Ali Suha Bingöl yaşamını yitirmiştir. 
6034 sicil numaralı üyemiz Oğuzhan Göktürk‘ün Annesi yaşamını yitir-
miştir
363 sicil numaralı üyemiz Edip Yalçınkaya 20.09.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir
4705 sicil numaralı üyemiz İlhan Özkan‘ın Annesi 16.06.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
2890 ve 4677 sicil numaralı üyelerimiz Cemali Çoşgun ile Süleyman Çoş-
gun‘un Babası 03.05.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
2808 sicil numaralı üyemiz Üzeyir Oğuz‘un Annesi 08.05.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
1479 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin Ekinci‘nin Eşi İlknur Ekinci 
yaşamını yitirmiştir.
1144 sicil numaralı üyemiz Muhittin İpek‘in Annesi yaşamını yitirmiştir.
2238 sicil numaralı üyemiz Fatih Kahya`nın Annesi Sultan Kahya 
23.09.2017 Cumartesi günü yaşamını yitirmiştir. 
2296 sicil numaralı üyemiz Galip Çetin Tunç`un Annesi Feriha Tunç 
22.08.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
2442 sicil numaralı üyemiz Reşat Eroğlu`nun Annesi Vahide Eroğlu 
20.08.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
9997 sicil numaralı üyemiz Hasan Açık‘ın Babası Memduh Açık 14.08.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
5679 sicil numaralı üyemiz,  Doç. Dr. Çiğdem Göksel`in Babası Tuncer De-
nizyaranlı yaşamını yitirmiştir. 
1166 sicil numaralı üyemiz İmran Gündüz`ün Babası Şevket Gündüz 
18.07.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1971 sicil numaralı üyemiz Abdullah Demir`in Babası Hamza Demir ya-
şamını yitirmiştir. 
9276 sicil numaralı üyemiz Gökçe Birgin`in Annesi Nurten Birgin 
08.07.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2121 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Hüsnü Özgüler`in Babası Ahmet Öz-
güler 07.07.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1712 sicil numaralı üyemiz, Prof. Dr. Burhan Celil Işık`ın Annesi Gönül 
Birsen Işık yaşamını yitirmiştir. 
3839 sicil numaralı üyemiz Özcan Sadıç`ın Annesi İffet Sadıç yaşamını 
yitirmiştir. 
4001 sicil numaralı üyemiz Mehmet Tuzsuz‘un Babası Ömer Tuzsuz 
13.06.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
762 sicil numaralı üyemiz Hikmet Rengigül Kasar`ın Babası Seyit Ömer 
Bey yaşamını yitirmiştir. 
6954 sicil nolu üyemiz İsmail Aslan`ın Babası Ahmet Aslan yaşamını yi-
tirmiştir. 
412 sicil numaralı üyemiz Yaşar Sünnetci 13.08.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
448 sicil numaralı üyemiz Ethem Gürbüz 24.07.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
2203 sicil numaralı üyemiz Atilla Figen‘in Annesi 27.03.2017 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

5192 sicil numaralı üyemiz Abil Akkaş‘ın Babası 03.04.2017 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 
732 sicil numaralı üyemiz Mehmet Tütüncü‘nün Annesi 15.04.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
4258 sicil numaralı üyemiz Ferudun Ülgen‘in Babası 15.04.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
9146 sicil numaralı üyemiz Oğuz Kansu‘nun Annesi 12.05.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
2046 sicil numaralı üyemiz Nazif Özdemir‘in  Babası 25.05.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
8350 sicil numaralı üyemiz M.Hakan Gür‘ün Babası 03.06.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir
4019 sicil numaralı üyemiz Mustafa Durmaz‘ın Babası 19.06.2017 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 
2668 sicil numaralı üyemiz Kemal Acun  08.06.2017 tarihinde  yaşamını 
yitirmiştir. 
9943 sicil numaralı üyemiz Hikmet Yiğit 30.04.2017 tarihinde  yaşamını 
yitirmiştir. 
2780 sicil numaralı üyemiz Salim Sırrı Taşkın`ın babası 04.10.2017 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 
3104 sicil numaralı üyemiz Necati Sağlam`ın babası 18.10.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı di-
leriz.
4919 sicil numaralı üyemiz Hasan İnel`in annesi 02.11.2017 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 
2066 sicil numaralı üyemiz Hakkı Kök`ün annesi 03.11.2017 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 
10930 sicil numaralı üyemiz Onur Kaymak‘ın Babası yaşamını yitirmiştir. 
549 sicil numaralı üyemiz Ercüment Tüzken 31.10.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
2218 sicil numaralı üyemiz Fethi Başoğlu 15.10.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
61 sicil numaralı üyemiz Şaban Nazmi Yıldız 20.10.2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
1162 sicil numaralı üyemiz Tuncer Memişoğlu 24.10.2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
3862 sicil numaralı üyemiz Mustafa Aydın`ın annesi Melike Aydın 
8.11.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
537 sicil numaralı üyemiz Satuğhan Atasü yaşamını yitirmiştir. 
2293 sicil numaralı üyemiz Rahmi Sartekin 12.10.2017 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
Eski Oda Başkanlarımızdan Hüseyin Ülkü‘nün eşi Zengül Ülkü 
02.08.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1881 sicil numaralı üyemiz İsmail Taşkıran‘ın babası 10.08.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
4430 sicil numaralı üyemiz Fahriye Harmandalı‘nın babası 25.10.2017 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir. 
5280 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Kavcar‘ın babası 26.10.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
2223 sicil numaralı üyemiz Sayit Ural‘ın annesi 27.10.2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
2475 sicil numaralı üyemiz Hasan Akbaş ‘ın annesi 31.10.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyelerimizin yakınlarına, ailelerine, se-
venlerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı dileriz.

duyurular
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Aramızdan Ayrılanlar

NOT: Burada yayınlanan bilgiler 15 Mayıs 2017 - 15 Kasım 2017 tarihleri arasında olan ve odamıza bildirilen gelişmelerden derlenmiştir.
Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır.
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Altı Sinek Oyunu Battı Mı?

Briç
Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi

Yukarıda gördüğünüz el tabloda veri-
len konuşmalardan sonra güney tara-
fından altı sinek oynananıyor. Batı karo 
ası çektikten sonra kuzeyin eli yere açı-
lıyor. Batının Oyunu batırması için ikin-
ci elde hangi kartı oyanaması gerekir? 
İp ucu; kuzeyin ve güneyin kayıp kart 
sayıları yedişer kart olmak üzere top-
lamda ondört kayıp elleri var.  Alıcı el-
sayıları ise yirmi dört eksi ondört olamk 
üzere on alıcı kartları vardır.

Güneyin bir sinek açılış üzerine batı 
araya girer ve bir karo der. Kuzey bir 
kör diye üste konuşur. Doğu pas geçer. 

Oyun açan güney  iki sinek diyer ve 
kozunun sinek olduğunu söyler. Batı 
pas geçer. Kuzey hiç alakası olmayan 
bir konuşma yaparak üç karo diyor. Üç 
seviyesinde kuzeyin üç karosu Splinter 
konvansiyonu olup elinde bulunan kart-
ların toplam puanının minumum sayıda 
oyun açar puanda el olduğunu gösterir. 
Güneyin dört trefli yanıtı ise elinde karo 
durduruşu olmadığını ifade eder. 
Şimdi yeri gelmişiken Konvansiyon ve 
Splinter kelimelerinin ne anlama geldi-
ğini yazalım:
Konvansiyon: Ortaklar arasındaki 
anlaşmayı güçlendirmek ve çeşitli an-
laşma problemlerine çözüm bulmak 
amacıyla, doğal anlamı dışında anlam-
lar içeren ve özel olarak düzenlenmiş 
konuşmalardır.
Splinter: Splinter konvansiyonu işlem 

oynamak isteyen ortaklar için olmasa 
olmaz konuşmalardan biridir. Bu kon-
vansiyonu yapan oyuncu, ortağına kısa 
olan (tek/yok) rengini adı ile söyler. Ta-
bii ki kısalığın değerli olabilmesi için or-
tada bir koz olması gerekir. Bu yüzden 
splinter konvansiyonu ortağın kozunda 
en az dörtlü tutuş varken ya/da kozda 
anlaştıktan sonra yapılır. 

Bu konvansiyonun hedefi kısalığımızı 
ortağa belirterek iki elin uyumu hak-
kında daha fazla bilgi vermek ve çok 
uyumlu ellerde (bu dağılımda olduğu 
gibi) az puan ile şleme gitmektir. Aynı 
zamanda splinter konuşması uyumsuz 
ellerle kafanızda ki şlem olasılığını orta-
dan kaldırmaya da yardımcı olur.       

Splinter konvansiyonu nasıl kullanılır? 
Kısa olan rengimizi iki seviye üste dek-
lare ederiz. Fakat problem bu deklarede 
söylediğimiz rengin natürel koz teklifi 
mi yoksa splinter konvansiyonu mu ol-
duğudur. Konvansiyonda olabilecek bir 
yanlış anlaşma kesinlikle hata kaldır-
maz. Bir rengin splinter konvansiyonu 
olabilmesi için o rengin zon seviyesinin 
altında mümkünse iki kez değilse bir 
sıçranarak söylenmesi gerekir.
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ALTI SİNEK OYUNU BATIMI?

Konuşmalar:

Yanda gördüğünüz el tabloda verilen konuşmalardan sonra 
güney tarafından altı sinek oynananıyor. Batı karo ası
çektikten sonra kuzeyin eli yere açılıyor. Batının Oyunu 
batırması için ikinci elde hangi kartı oyanaması gerekir? İp
ucu; kuzeyin ve güneyin kayıp kart sayıları yedişer kart
olmak üzere toplamda ondört kayıp elleri var. Alıcı 
elsayıları ise yirmi dört eksi ondört olamk üzere on alıcı 
kartları vardır.
Güneyin bir sinek açılış üzerine batı araya girer ve bir karo 
der. Kuzey bir kör diye üste konuşur. Doğu pas geçer. Oyun 

açan güney  iki sinek diyer ve kozunun sinek olduğunu söyler. Batı pas geçer. Kuzey hiç
alakası olmayan bir konuşma yaparak üç karo diyor. Üç seviyesinde kuzeyin üç karosu
Splinter konvansiyonu olup elinde bulunan kartların toplam puanının minumum sayıda oyun 
açar puanda el olduğunu gösterir. Güneyin dört trefli yanıtı ise elinde karo durduruşu
olmadığını ifade eder.
Şimdi yeri gelmişiken Konvansiyon ve Splinter kelimelerinin ne anlama geldiğini yazalım:
Konvansiyon: Ortaklar arasındaki anlaşmayı güçlendirmek ve çeşitli anlaşma problemlerine
çözüm bulmak amacıyla, doğal anlamı dışında anlamlar içeren ve özel olarak düzenlenmiş
konuşmalardır.
Splinter: Splinter konvansiyonu işlem oynamak isteyen ortaklar için olmasa olmaz
konuşmalardan biridir. Bu konvansiyonu yapan oyuncu, ortağına kısa olan (tek/yok) rengini
adı ile söyler. Tabii ki kısalığın değerli olabilmesi için ortada bir koz olması gerekir. Bu
yüzden splinter konvansiyonu ortağın kozunda en az dörtlü tutuş varken ya/da kozda
anlaştıktan sonra yapılır. Bu konvansiyonun hedefi kısalığımızı ortağa belirterek iki elin
uyumu hakkında daha fazla bilgi vermek ve çok uyumlu ellerde (bu dağılımda olduğu gibi) az
puan ile şleme gitmektir. Aynı zamanda splinter konuşması uyumsuz ellerle kafanızda ki şlem
olasılığını ortadan kaldırmaya da yardımcı olur.
Splinter konvansiyonu nasıl kullanılır? Kısa olan rengimizi iki seviye üste deklare ederiz.
Fakat problem bu deklarede söylediğimiz rengin natürel koz teklifi mi yoksa splinter
konvansiyonu mu olduğudur. Konvansiyonda olabilecek bir yanlış anlaşma kesinlikle hata
kaldırmaz. Bir rengin splinter konvansiyonu olabilmesi için o rengin zon seviyesinin altında
mümkünse iki kez değilse bir sıçranarak söylenmesi gerekir.
YUKARKİ ELDE GÜNEY VE KUZEY ARASINDA YAPILAN SPLİNTER KONUŞMASI

Güney Kuzey Güney Kuzey
1 1 ♠ 4 ♣/♦/♥ Splinter 3 1 ♠ 2 ♥
2 1 ♦ 1 ♠ 3 4 ♣/♦ Splinter
2 4 ♣/♥ Splinter 4 1 ♠ 2 ♣

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
PAS PAS PAS 1
1 1 PAS 2
PAS 3 PAS 4
PAS 4SA PAS 5
PAS 6 PAS PAS
PAS
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Konuşmalar

zihin oyunları
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Yukarda tüm renklerde son söylenen 
yani renkler splinterdir.

Splinter konvansiyonunu kullanabil-
mek için koz tutuş olması ve ayrıca kısa 
bir renk olması yeterli değil dir. Splin-
ter yapanın kozu en az 4 kart olmalıdır. 
Ayrıca splinter yapan kendi puanı ile 
ortağının minimum puanını topladığın-
da zon gücü olduğunu bilmelidir. Yani 
cevapçı splinter yaparken 13+ puan, 
açan splinter yapar ken 19+ puan gere-
kir (Forsing sanzatu ile splinter yapanın 
daha ayrıntılı puan göstermesi sağlana-
caktır).

Splinter konuşmasını özetlersek:
1- Bir pik üzerine dört sinek, dört karo,
dört kör Splinter konvansiyonuna ait
bir konuşmadır. Splinter konvansiyo-
nuna göre bu konuşmanın anlamı şu
şekilde anlatılabilinir. Ortak pik kozu-
nuzu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kart-
larda bulunan onör puanların toplamı
en az oyun açacak sayıdadır. Ayrıca
söylediğim renk elimde yok ya da tek
sayıdadır.

Dört elin açık hali yanda 
verilmiştir. Batıda oturan 
oyuncunun durup düşünmesi 
gerekir. Kuzeyin eli yer 
açıldıktan sora güneyin yere 
geçip körleri sağlaması için 
elinde karo renginden en az üç 
kart ve bu kartlardan birinin 
karo valesi olması gerekir diye. 
Öğle ise karoya devam edersem 
hiç bir şey değişmez, güney altı 
kör oyununu yapar diye. Şöğle 
ki Güney köre ikikere çakarak 
oyunu yapması için yer geçiş 
kartı olan pik asını öldürmek 
lazım. Bunun içinde pik damını 
ortağına vererek ikinci elde pik 
oynamalıdır. İyi oyunlar. 

Güney Kuzey Güney Kuzey
1 1 ♠ 4 ♣/♦/♥ Splinter 3 1 ♠ 2 ♥
2 1 ♦ 1 ♠ 3 4 ♣/♦ Splinter
2 4 ♣/♥ Splinter 4 1 ♠ 2 ♣

4 4 ♦/♥ Splinter

ELEL

Yukarki elde güney ve kuzey arasında yapılan splinter konuşması

2- Bir karo bir pik den sonra dört si-
nek,dört kör Splinter konvansiyonuna 
ait bir konuşmadır. Splinter konvansi-
yonuna göre bu konuşmanın anlamı şu 
şekilde anlatılabilir. Ortak pik kozunu-
zu dörtlü tutuyorum. Elimde ki kartlar-
da bulunan onör puanların toplamı en 
az ondokuz puan ve yukarsıdır. Ayrıca 
söylediğim renk elimde yok ya da tek 
sayıdadır.

3- Bir pik, iki körden sonra dört sinek,-
dört karo Splinter konvansiyonuna ait 
bir konuşmadır. Splinter konvansiyo-
nuna göre bu konuşmanın anlamı şu 
şekilde anlatılabilir. Ortak Kör kozunu-
zu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kartlar-

da bulunan onör puanların toplamı en 
az ondokuz puan ve yukarsıdır. Ayrıca 
söylediğim renk  elimde yok ya da tek 
sayıdadır.

4- Bir pik, iki sinekden sonra dört karo, 
dört kör Splinter konvansiyonuna ait 
bir konuşmadır. Splinter konvansiyo-
nuna göre bu konuşmanın anlamı şu 
şekilde anlatılabilir. Ortak  sinek kozu-
nuzu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kart-
larda bulunan onör puanların toplamı 
en az ondokuz puan ve yukarsıdır. Ay-
rıca söylediğim renk elimde yok ya da 
tek sayıdadır.

4 4 ♦/♥ Splinter

Yukarda tüm renklerde son söylenen yani renkler splinterdir.

Splinter konvansiyonunu kullanabilmek için koz tutuş olması ve ayrıca kısa bir renk olması
yeterli değil dir. Splinter yapanın kozu en az 4 kart olmalıdır. Ayrıca splinter yapan kendi
puanı ile ortağının minimum puanını topladığında zon gücü olduğunu bilmelidir. Yani
cevapçı splinter yaparken 13+ puan, açan splinter yapar ken 19+ puan gerekir (Forsing 
sanzatu ile splinter yapanın daha ayrıntılı puan göstermesi sağlanacaktır).
Splinter konuşmasını özetlersek:
1- Bir pik üzerine dört sinek, dört karo, dört kör Splinter konvansiyonuna ait bir konuşmadır. 
Splinter konvansiyonuna göre bu konuşmanın anlamı şu şekilde anlatılabilinir. Ortak pik 
kozunuzu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kartlarda bulunan onör puanların toplamı en az oyun 
açacak sayıdadır. Ayrıca söylediğim renk elimde yok ya da tek sayıda dır.
2- Bir karo bir pik den sonra dört sinek,dört kör Splinter konvansiyonuna ait bir konuşmadır. 
Splinter konvansiyonuna göre bu konuşmanın anlamı şu şekilde anlatılabilir. Ortak pik 
kozunuzu dörtlü tutuyorum. Elimde ki kartlarda bulunan onör puanların toplamı en az
ondokuz puan ve yukarsıdır. Ayrıca söylediğim renk elimde yok ya da tek sayıda dır.
3- Bir pik, iki körden sonra dört sinek,dört karo Splinter konvansiyonuna ait bir konuşmadır. 
Splinter konvansiyonuna göre bu konuşmanın anlamı şu şekilde anlatılabilir. Ortak pik 
kozunuzu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kartlarda bulunan onör puanların toplamı en az
ondokuz puan ve yukarsıdır. Ayrıca söylediğim renk elimde yok ya da tek sayıda dır.
4- Bir pik, iki sinekden sonra dört karo, dört kör Splinter konvansiyonuna ait bir konuşmadır. 
Splinter konvansiyonuna göre bu konuşmanın anlamı şu şekilde anlatılabilir. Ortak pik 
kozunuzu dörtlü tutuyorum. Elimdeki kartlarda bulunan onör puanların toplamı en az
ondokuz puan ve yukarsıdır. Ayrıca söylediğim renk elimde yok ya da tek sayıda dır.

Yukarda verilen elin yanıtı: Dört elin açık hali yanda 
verilmiştir. Batıda oturan oyuncunun durup düşünmesi
gerekir. Kuzeyin eli yer açıldıktan sora güneyin yere geçip
körleri sağlaması için elinde karo renginden en az üç kart ve 
bu kartlardan birinin karo valesi olması gerekir diye. Öğle ise
karoya devam edersem hiç bir şey değişmez, güney atı kör
oyununu yapar diye. Şöğle ki Güney köre ikikere çakarak
oyunu yapması için yer geçiş kartı olan pik asını öldürmek 
lazım. Bunun içinde pik damını ortağına vererek ikinci elde
pik oynamalıdır. İyi oyunlar.

A82
AR1095
D
8632

RV7
D842
AR6532
....

D1063
V73
1094
V109

954
6
V87
ARD754

Yukarıda Verilen Elin Yanıtı
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Varis, Tahdit, Dönüşüm, Jalon, Terkin, Misem, Some, Kartezyen, Grid, Nadir, 
Beyanname, Model, Güzergah, Pafta, Kaks, Veritabanı, Epok, Gps, Kanava, 
Datum, İmar, Fotogrametri, Mera, İhdas, Zilyet, Tahdit, Ada, Dem, Drenaj, Jeoid, 
Ölçek, Nirengi, Muris, Pilon, Plan
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VARiS
TAHDiT
DONUSUM

NOLAJ
TERKiN
MiSEM
SOME
KARTEZYEN
GRiD
NADiR
BEYANNAME
MODEL

ÜG ZERGAH
PAFTA
KAKS
VERiTABANI
EPOK
GPS

KANAVA
DATUM
iMAR
FOTOGRAMETRi
MERA
iHDAS
ZiLYET
TAHDiT
ADA
DEM
DRENAJ
JEOiD

ÇLÖ EK
NiRENGi
MURiS
PiLON
PLAN

Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları
2018 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

“6235 Sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanunu”

hükümlerine dayanarak,

TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan

"Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları"

maddesi uyarınca her yıl

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan 

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları

Asgari Ücreti 2018 yılı için

brüt 3750 TL olarak tespit edildi.
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DUYURU

den
Üyelerimize Özel
Akaryakıt İndirimi
benzinde %3
motorinde %6
LPG’de %8

İndirimli Akaryakıtın Koordinatlarını Veriyoruz



İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
6-11 Mayıs 2018

FIG 2018 “RFIP” ÖN ETKİNLİĞİNE DAVET
4-5 Mayıs 2018 İstanbul Kongre Merkezinde
Bu teknik seminerin hedef kitlesi: haritacılar, mekânsal meslek
profesyonelleri, akademisyenler, jeodeziciler, proje yöneticileri, mühendisler,
yazılım geliştiriciler ve öğrencilerdir. Bu seminer; jeodezik referans
sistemleri hakkında dünyanın önde gelen jeodezicileri ve uygulayıcılarından
ayrıntılı bilgi almak için ideal bir ortam ve fırsattır. Ana konu referans
çerçeveleri olmakla birlikte bunun yanında datum birleştirmeleri,
deformasyon ve dinamik/kinematik datum konuları da ayrıntılı olarak
tartışılacaktır.

4 Mayıs Cuma tüm gün ve 5 Mayıs 2018 
günü öğleye kadar sunumlar yapılacak ve 5 

Mayıs 13:00 - 18:00 saatleri arasında Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine teknik bir gezi 

düzenlenecektir.

Detaylı Bilgi İçin
www.fig.net/fig2018


