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FIG (Uluslararası Haritacılar Birliği, www.fig.net/fig2014); mesleğimiz alanındaki tüm 
alanlar ile uygulamalarının gelişimi için uluslararası işbirliğini desteklemeyi amaç 
edinmiş, uluslararası sivil toplum örgütü niteliğinde, uluslararası mesleki işbirliğini 
sağlamak amacı ile kurulmuş mesleki bir federasyondur.

FIG Genel Kurulu ile “Farkındalığı Arttırma; Zorlukları Aşma” konulu Kongresi 
16–21 Haziran 2014 tarihleri arasında Kuala Lumpur / Malezya’da yapılacaktır. 

Kongrede teknik ve poster sunum oturumları, çeşitli çalıştaylar, kongre öncesi 
seminerleri ve özel forumları içeren tam anlamıyla profesyonel bir program 
olacaktır. Kongreye 100 farklı ülkeden 2000`in üzerinde katılımcı beklenmektedir. 
Kongre bu nedenle şüphesiz haritacılık faaliyetleri yürüten profesyonellerin 
küresel buluşma yeri olacaktır. Kongrede Harita ve/veya Kadastro Kurumlarının 
Genel Müdürleri için özel bir forum da yer alacaktır. 

Odamız, 2018 yılında yapılacak FIG Genel Kurulu ve Kongresinin Türkiye’de 
yapılması için gerekli başvuruyu yaparak aday olmuştur. 

Bu çerçevede Odamız, Kuala Lumpur`da bir tanıtım standı açacak, tanıtım ve 
seçimle ilgili faaliyetler yürütecektir. FIG 2018 ev sahipliğimizin oylanacağı Kuala 
Lumpur`da yapılacak bu Kongre ülkemiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Katılım ve desteklerinizi bekler saygılar sunarız.
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MERHABA

Değerli meslektaşlarımız,
HKMO olarak yeni bir döneme giriyoruz. 1954’den 
bu yana biriktirdiğimiz geleneklerimizle Şube genel 
kurullarımızı sorunsuz ve demokratik ortamlarda 
gerçekleştirdik ve asıl demokrasi şölenimiz olan Genel 
Kurulumuza hazırlanıyoruz.
Değerli meslektaşlarımız,
Ülkemiz “2013 baharı” diyebileceğimiz Gezi 
eylemleriyle büyük olaylar yaşamış, gençlerimiz 
hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız 
yaralanmıştı. Gezi direnişi, eski Türkiye’nin, eski tarz 
siyaset yapma biçiminin sona erişini ve özellikle 
politik özne olarak gençlerin inisiyatif sahibi olmalarını 
simgeliyor. Özellikle genç muhalif kitle, yaşadığı kentin 
doğal dokusunun hoyratça değiştirilmesine, politik 
nesneleştirmeye ve bilhassa toplum mühendisliği 
yoluyla emrivaki dayatmalara karşı başkaldırıyordu.
Gezi olaylarının etkisi daha sürerken 17 Aralık 2013’de 
ülkemiz büyük bir yolsuzluk operasyonuna tanık oldu. 
O günden bu güne her gün ortaya saçılan görüntüler 
ve ses kayıtları tüm halkımız kadar ülkeyi yönetenleri 
de şaşırtmıştır. Bu süreçte “Gezi”de tanık olunan 
baskıcı ve otoriter anlayışın 
nedeninin yolsuzlukların ve 
hukuksuzlukların yarattığı o 
büyük korku olduğu basın yayın 
organlarında tartışılmaktadır.

Değerli meslektaşlarımız,
Türkiye bir yıl içinde üç seçim yaşayacağı çalkantılı bir süreçte. 
30 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Ardından, YSK tarafından 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos, ikinci turu ise 
24 Ağustos olarak açıkladı. 2015 yılı Haziran ayı içinde ise genel 
seçimler yapılacak.

Siyasal iktidarın “olmak ya da olmamak” düşüncesiyle sarıldığı 
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Türkiye tarihinin en büyük 
yolsuzluk şaibesi gölgesinde gerçekleşti. İktidardaki siyasi ekibin 
yolsuzlukları ayyuka çıkmışken onların denetiminde yapılacak 
seçimlerin şaibelere açık olduğu endişesinin kamuoyunu sarstığı 
görüldü;  Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihinde hiç bu kadar itiraza 
şahit olmadı.

Bir yıl içinde yaşadığımız Haziran ve Aralık olayları göstermiştir 
ki; ülkemiz baskıcı bir taassupla, demokrasi dışı argümanlarla  
yönetilmektedir.

Acaba, genellikle Doğu toplumlarının siyasal liderlikleri için 
Batı’nın sıkça kullandığı otokrasi altında mı yaşıyoruz? Bilindiği 
gibi “autokrasi” sözcüğü Yunancadır. “Autooto(kendi)” ve 
“krasi(yönetim)” anlamındadır. “Otokrasi” seçimle gelen ama 
tek kişinin yönetiminde olan  “emirsellik” anlamındadır. Ortada 
seçimle oluşmuş bir “meclis” vardır ama, üyeleri “tek kişinin” 
buyruğuyla seçilmiştir!

Değerli meslektaşlarımız,
Sözlüklerde bir başka yönetim şekli daha vardır: Kleptokrasi!

Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal 
grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması anlamına 
gelmektedir. İster otokrasi ister kleptokrasi, Türkiye’nin 21. 
yüzyılda layık olduğu bir durum olmamalıdır.   

Eşitlik, yaşama saygı, özgürlük, adalet, dürüstlük, iyiyi arayış, 
işbirliği, özgüven, hoşgörü, duyarlılık ve sorumluluk değerlerini 
temel demokratik değerler olarak benimsenmesi gerekirken, 
ülkemizin yaşadığı baskı ve sindirme politikaları ve yasakçı 
anlayış halkın mühendisleri olarak bizleri asla yıldırmamıştır. Bu 
süreçte ülkemizin onurlu mühendis mimar ve şehir plancıları 
halkının yanında olmuş, ülkesine ve doğal olarak gençlerine 
sahip çıkmış, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının, adam kayırmaların, 
devlet içine işleyen çıkar odaklı yapıların karşısında var olma 
mücadelesini meslek ve bilim insanları olarak elden geldiğince 
yürütmeye çalışmıştır.

Bunca olumsuz duruma karşın inanıyoruz ki, Türkiye tam 
ve eksiksiz demokrasiye ulaşacak, demokrasiyle gelişmeye, 
çağdaşlaşmaya, demokratikleşmeye devam edecektir. 

Merhaba
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MERHABA

Değerli meslektaşlarımız,
Bültenimizin bu bölümünde ülkemizi kasıp kavuran, ilerlememizi 
engelleyen, yoksul halkımızı daha da yoksullaştırma anlamına 
gelen “yolsuzluk” üzerinde biraz durmak istiyoruz.

Yolsuzluk terimi, maddesel kazanç için (örneğin rüşvet) ya da 
parasal olmayan (kayırma gibi) özel amaçlara yönelik kamusal 
yetkinin yasadışı kullanımını içeren eylem ve davranışların 
tümüdür. İngilizcede “corruption” karşılığı olarak bozulma, 
çürüme, doğru yoldan sapma olarak değerlendirilen terim, TDK 
sözlüğünde kötüye kullanma, suistimal, kuraldışı sözcükleri ile 
tanımlanmaktadır. 

Gelişme sürecini daha tamamlamamış, sermaye birikimi olmayan, 
borçla yaşayan, bu nedenle de yolsuzluklar karşısında daha titiz 
olması gereken Türkiye, ne yazık ki basına konu olan haberlerle 
tarihinde görülmemiş boyutta yolsuzluk iddialarına şahit olmuştur. 

Mevcut iktidar, halkın gözünü boyamak için uluslararası 
sözleşmeleri imzalamış ama uygulayıcı yasaları çıkarmamıştır. 
Yolsuzluğu caydıracak mevcut yasa ve kurumları da bir çok 
kaynakta belirtildiği gibi bizce  bilinçli bir politikayla bir bir ortadan 
kaldırma yolunu seçtiği görülmüştür. Şöyle ki:

1- İktidarının ilk icraatlarından biri, “Nereden Buldun” yasası olarak 
adlandırılan yasayı kaldırmak olmuştur. Gelir Vergisi Kanunu’muzun 
82/2’nci maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 30/7’nci maddesi, 
AKP önergesiyle TBMM’de değiştirilerek, 9 Ocak 2003 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 4783 Sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

2- 2002 - 2013 yılları arasında 04.01.2002 Tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu -Maliye   Bakanı’nın bir soru önergesine verdiği 
yanıta göre - 30 kez 113 maddeyi kapsayan oranda değişikliğe 
uğratılmıştır. 

3- 650 yıllık deneyim ve mesleki etikle yoğrulmuş Maliye Teftiş 
Kurulu etkinleştirilecek yerde, 10/07/2011 Tarihli 2011/646 Sayılı 
KHK ile bu saygın denetim birimleri ortadan kaldırılmış, Maliye 
Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı adı altında 
birleştirilerek yok edilmiştir.

4- Sayıştay denetiminden kaçılmaya çalışılmış, 2013 yılı 
hükümet harcamalarının denetimine ilişkin 135 rapor TBMM’ye 
gönderilememiştir. 20 Nisan 2013 tarihinde TBMM ilgili 
komisyonuna yeni bir Sayıştay yasa taslağı Sayıştay’a bile 
sorulmadan sunulmuş, tepkiler üzerine geri çekilmiştir.

5- Hükümetler, özelleştirmelerin önünde engel olarak gördükleri 
yargı kararlarını yok saymak için “özelleştirme uygulamalarının 
yargı dışında bırakılması” amacıyla 11 Haziran 2012 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararı çıkarmıştır.

6- Ülkemizde son on yıl içinde 17 Aralık 2013 gününe dek önemli 

bir yolsuzluk ortaya çık(a)mamıştı. Bunun nedeni basın özgürlüğüne 
getirilen büyük baskılar, yukarıda değindiğimiz olaylar ve yargıda 
yapılan değişikliklerdir. Öyle ki AKP iktidarı döneminde en büyük 
yolsuzluk olayı ilk kez başka bir ülkede, Almanya’da ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’ye gönderilen dosya, iktidarın uzun oyalamaları sonucunda 
açılabilmiştir; davanın akıbeti meçhul olarak durmaktadır.

Son gelişmelerle de birleştirilince görüldüğü gibi mevcut iktidar 
yolsuzluğa karşıdır diye iktidar edilmiş ancak yolsuzluğu daha çok 
yapan bir iktidar olduğu iddialarına muhatap kalmıştır. Neoliberal 
politikaların ideolojisiyle eklemlenen talan ekonomisi uluslararası 
tekellerle ve yerli işbirlikçileriyle vur patlasın çal oynasın devam ettiği 
ekonomi çevrelerince dile getirildiği görülmüştür.

Değerli meslektaşlarımız,
Suç işleyen siyasal iktidarlar bu suçlarını örtmek için Macbeth 
örneği daha büyük suç işlerler; bu suçları örtmek için de kendilerine 
oy veren insanları da bu suça dolaylı olarak ortak ederler. Dipten 
yukarıya kadar suça bulaşmış siyasal yapılar ne olursa olsun dış 
politikada yaşamsal hatalardan ülkenin birliği ve bütünlüğünü 
tehlikeye atacak tavizlere kadar şer güçler karşısında tüm güçlerini 
yitirirler, yalnızca kendilerinin ve ailelerinin canlarını kurtarmaya 
çalışırlar. 

Görüldüğü gibi yolsuzluk ülke güvenliğiyle yakın ilişki içinde bir 
olgudur. Ülkeyi yok olmanın eşiğine getirebilir. Halk olarak uçurumun 
kıyısından kurtulmanın yolu, bir an önce yolsuzluğa bulaşmış 
yöneticilerden aklanılmasını istemek, ehliyetli ve ahlaklı insanları 
özenle seçerek yönetime getirmek, bağımsız yargı kurumları 
oluşturmak, yasaları tam uygulamak, yasalarla oynamamak ve her 
şeyi yargının ellerine bırakmaktan geçmektedir. 

17 Aralık 2013 tarihinden sonra yaşanan olaylar başka bir demokratik 
toplumda olsaydı hukuk sistemi bu kadar uzatmayıp ülkeyi 
germeden rahatlıkla sorunu çözerdi düşüncesindeyiz. Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası olarak hep hukuktan yana olduk, hep 
hukukun temel belirleyici olmasına çabaladık; ne olursa olsun bu 
anlayışımızda bir değişiklik olmayacaktır. 

Değerli meslektaşlarımız,
Önümüzdeki üç seçimden ikisini Cumhurbaşkanlığı ve Genel 
seçimlerin birleştirilmesi olasılıktır. Siyasal iktidarın bir yıl sonrasını 
bekleyecek bir ekonomik ve siyasi dayanağı kalmayabilir.

Biz mühendisler her zaman ülkemizin birliğinden, şiddet ve çatışma 
ortamından uzak kalmasından, demokrasi dışı yöntemlerden 
çok çekmiş bir halkın mühendisleri olarak demokrasinin hep 
güçlenmesinden yana olduk.

HKMO 43. Dönem Yönetim Kurulu olarak, Bültenimizin 90. sayısı 
ile sizlere veda ederken, Nisan ayında gerçekleştirilecek Genel 
Kurulumuz ardından bayrağı devralacak yeni Yönetim Kuruluna 
şimdiden başarılar dileriz.
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HKMO
GÜNCESİ Bir Bültenle daha sizlerle birlikte olmaktan 

mutluyuz. Sizlerle olamadığımız süreçte: 

8 Ekim 2014: İlkini bu yıl düzenlediğimiz “Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu”nu, 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde kalabalık bir katılımla 
Ankara Dedeman Oteli`nde gerçekleştirdik.
10 Ekim 2013: Odamız 2. Başkanı H. Hasan Tuzcu, 10.10.2013 tarihinde 
TRT Radyo 1‘de “Kent ve Yaşam” programına canlı yayın konuğu olarak 
Kentsel Dönüşüm sempozyumumuz hakkında açıklamalarda bulundu.
10 Ekim 2013: 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Halk TV 
ana haberde yer aldı.
11 Ekim 2013: Mesleki Faaliyet Denetimi Konulu 2013/1 Sayılı Genelge 
Hakkında duyuru yayınladık.
11 Ekim 2013: Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni 
Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi Hakkında duyuru yayınladık.
11 Ekim 2013: Bayram mesajı yayınladık.
28 Ekim 2013: Bu yıl 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TMMOB - Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
İstanbul YTÜ Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Global 
Navigasyon Uydu Sistemleri Sempozyumu’na (ISGNSS-2013) Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş katıldı ve açılış konuşması yaptı.
8 Ekim 2013: Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Genel Sekreterimiz 
Mustafa Erdoğan ve Oda Müdürümüz Timur Bilinç Batur, TMMOB 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi hakkında bilgilendirmek amacıyla 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar‘ı ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. 
Hami Alpas’ı Rektörlük makamında ziyaret ettiler.
8 Kasım 2013: Son Dönemde Odamıza Açılan Davalar ve Odamızca 
Yapılan Girişimler Hakkında Bilgilendirme amacıyla duyuru yayınladık.
14 Kasım 2013: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 
dördüncüsü, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde başarıyla gerçekleşti.
18 Kasım 2013: TMMOB CBS Kongresi’yle ilgili haber Halk TV’de 
yayınlandı. 
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21 Kasım 2013: Üye aidat ödemeleri hakkında duyuru yayınladık.
21 Kasım 2013: LİHKAB Yönetmeliği‘nin iptal edildiğine ilişkin, 
üyelerimizi, yargı kararı hakkında duyuruyla bilgilendirdik.
22 Kasım 2013: Üye Aidat Ödemeleri Hakkında Son Hatırlatma 
duyurusu yayınladık.
26 Kasım 2013: Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B 
televizyonunda Oda gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2 Aralık 2013: CHP`den Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday 
Adayı Leyla Ünver ve Eski Denetleme Kurulu Üyemiz, Beyoğlu 
Belediyesi Meclis Üyeliği Aday Adayı Cemil Candaş Oda Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti.
3 Aralık 2013: Genel Kurul seçim tarihleriyle ilgili duyuru yayınladık.
4 Aralık 2013: TMMOB CBS Kongresi Sonuç Bildirgesini yayınladık.
4 Aralık 2013: 1999-2012 yılları arasında Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Merkez İdari İşler Şube Müdürlüğü 
görevini yürüten ve acı bir hastalık sonucu yitirdiğimiz Şeyda Işık’ı 
mezarı başında andık.
10 Aralık 2013: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 65. yılında 
umutlu olmak istiyoruz bildirisini yayınladık.  
16 Aralık 2013: TİP Sözleşmeler Konulu 2013/2 Sayılı Uygulama 
Genelgesi Hakkında duyuru yayınladık.
17 Aralık 2013: Her türlü Denetime Açığız bildirisi yayınladık.
17 Aralık 2013: İstanbul Adalar Eski Belediye Başkan Yardımcısı, 
CHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı, Odamız 3921 Sicil 
No`lu Üyesi Resul Can ve beraberinde İstanbul Artvinliler Dernek 
Federasyonları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Odamız 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş’ı ziyaret ettiler.   
23 Aralık 2013: Kubilay’ı Katledilişinin 83. Yılında Anıyoruz 
bildirisi yayınladık.
23 Aralık 2013: 1963 mezunları ve eşleri, Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Odamız Önceki Dönem Başkanları, Odamız Denetleme ve 
Onur Kurulu Üyeleri, STBK Başkanları, Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu Üyeleri, hocalarımız ve meslektaşlarımızın 
katılımlarıyla Ankara`da düzenlenen törende “Meslekte 50 Yıl 
Hizmet Plaketleri” verildi.
24 Aralık 2013: LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi 
Hakkında duyuru yayınladık.
26 Aralık 2013: FIG Vakfından burslar verilecektir duyurusu yayınladık.
26 Aralık 2013: Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Uydu 
Görüntüleri Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi ve Yersel 
Fotogrametri Eğitimi Verilecektir duyurusu yayınladık.
27 Aralık 2013: 17 Aralık 2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 
Odamız yönünden iptali, yürütmenin durdurulması ve 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na 66 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4. 
maddenin 3. ve 4. fıkralarının Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle 

iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemiyle dava 
açtık.

31 Aralık 2013: Yönetim Kurulumuz yeni yıl mesajı yayınladı.

2 Ocak 2014:  2014 1. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve 
Yöresel Katsayılar cetvelini yayınladık.

10 Ocak 2014: İlk Tescil ve Tescil Yenileme hizmet ve belge 
ücretlerini yayınladık.

19 Ocak 2014: Hrant Dink Ölümünün 7. Yılında Kalbimizde Yaşıyor 
basın açıklaması yaptık.

23 Ocak 2014: Uğur Mumcu’yu mezarı başında andık ve bir  bildiri 
yayınladık.

27 Ocak 2014: Odamız Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM) bünyesinde verilen “Uzaktan Algılamanın Temelleri Ve 
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi Eğitimi” 
katılımcılarına sertifikaları Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun 
tarafından verildi.

31 Ocak 2014: Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Unutmadık bildirisi 
yayınladık.

7 Şubat 2014: Melih Gökçek’in Halkın Aklıyla Alay Eden Projeleri 
başlıklı açıklamamız basın yayın organlarında büyük ilgi gördü. 

22 Şubat 2014: TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu 
toplantısında  faaliyetleri ve ülke gündemi üzerine konuşmayı 
Odamız adına Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş yapmıştır.

25 Şubat 2014: UZAL-CBS hakkında duyuru yayınladık.

28 Şubat 2014: Cumhuriyet gazetesi “Olaylar ve Görüşler” 
köşesinde Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş’ın “Rant Üzerine 
Kurulmuş Şehircilik” başlıklı makalesi yayınlandı. 

2 Mart 2014: Odamız Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 
(MİSEM)’de verilen “Yersel Fotogrametri Eğitimi”nde başarılı 
katılımcılara sertifikaları Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun 
tarafından verildi.

3 Mart 2014: 1992 Büyük Maden Kazasını Unutmadık açıklaması yaptık.

5 Mart 2014: Atatürk Orman Çiftliği Halkındır açıklaması yaptık.

6 Mart 2014: Ocak-Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Şube/
Merkeze Bağlı Temsilcilik Genel Kurulları ve seçim sonuçlarına göre 
yeni yönetim kurullarının listesini yayınladık.

11 Mart 2014: Berkin Elvan’ın ölümü üzerine basın açıklaması yaptık.

14 Mart 2014: Odamız Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, 
Saymanı Hüseyin Altun ve Mali İşler Şube Müdürü Arzu 
Arslan, Afyonkarahisar Kadastro Müdürü Vedat Şahinoğlu ve 
Afyonkarahisar Belediye Başkan 
Yardımcı Ayfer Örten‘i ziyaret ettiler.

17 Mart 2014: İzmir Şubemizde 
Temsilciler Toplantısı yapıldı.



Harita Bülteni • Mart 2014 

8  www.hkmo.org.tr

HKMO’DAN HABERLER

Ankara Dedeman Oteli‘nde yoğun bir katılımın olduğu salonda 500‘ü 
kayıtlı toplamda 700 civarında izleyici ile başlayan sempozyum 
HKMO Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nihat 
Enver Ülger‘in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Ülger, “Küresel 
dünyanın gündemini yalnızca devletler değil toplumlar da belirliyor. 
Bu da şehirlerde oluyor. Yalnızca seçimlerde değil kentlerdeki 
kitlesel gösterilerle de seslerini duyuruyorlar. Şehirleşme oranı BM 
istatistiklerine göre 1950‘de toplam dünya nüfusunun sadece % 
29‘u iken bu oran 2011‘de % 52‘ye çıkmıştır. Kentlere kırlardan göç 
eden insanlar yeni bir kimlik ve yaşam biçimiyle tanışırken haklarının 
ve güçlerinin de farkına varmaya başlıyor. Kentsel dönüşüme ihtiyacı 

olan kentlerimiz için çözümlerimiz yarının sorunları olmamalı. Bu 
nedenle, konunun parçacı değil ülkenin sorunlarını çözecek şekilde 
bütüncül düşünülmesi gerekir. Kentlerin sorunlarının çözümü için 
iyi niyetli çalışmalar yürütülse bile, bunların yeterli değildir, sorunlar 
büyüktür, mevzuat değişiklikleri gerekmekte ve hatta medeni 
kanunun bile değişmesi gerekebilir, bunu tartışmak zorundayız. 
Kentsel dönüşüm için model bulmalıyız, çünkü bu iş özellikli 
imar uygulaması işidir. Aceleye getirmeden, ama hiç gecikmeden 
bu çalışmalar yapılmalıdır. Bu sempozyum bu sürece çok katkı 
koyacaktır” dedi. Ülger, Sempozyumda yapılan panel ve forumların 
bir kitap haline getirilerek tüm ilgililer ile paylaşılacağını belirtti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş ise açılış konuşmasında, “Bir kent yalnızca binalardan, 
yollardan, köprülerden, meydanlardan oluşmaz. Dönüşüm dediğimiz 
şey de bunların yıkılıp yapılmasından ibaret değildir. Kentler bir 
yaşam merkezidir, doğal yaşamın bir parçasıdır ve öyle de kalmak 
zorundadır.” diye başladı.

Sayın Candaş, “2004 yılından buyana son 9 yılda Kentsel Dönüşümü 
amaçlayan 6-7 kanun yapılmıştır. Neredeyse son 9 yılda, her 1,5 yılda 
1 kentsel dönüşümü içeren düzenleme yapmışız. Bu düzenlemelere 
bakıldığında ihtiyaçlara yeterince cevap veremediklerini, kentsel 
dönüşüm işlerini yık-yapa indirgediklerini ve yık-yap işleri için 
de bir model öneremediklerini görmekteyiz. Bu da, ülke olarak 
kentlerimizin dönüşümü için ne yapacağımızı bilmediğimizi 
göstermektedir. Kentsel dönüşüm denilen şeyin, yık-yap işlerine 
indirgenmeden, insan odaklı yürütülmesi gereken bir süreçtir. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, kentsel dönüşüm işlerini yık-yap 
işleri değil, özellikli imar uygulaması işleri olarak görmektedir. 
Yık-yapa indirgenmiş, aceleye getirilen, plansız, programsız ve 
parçacı yaklaşımlarla, kentsel kimlik ve kültür değerlerimizi, uygarlık 

1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Yapıldı 
Bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” 7-8 Ekim 2013 
tarihlerinde geniş katılımcı kitlesiyle Ankara Dedeman Oteli`nde yapıldı.
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birikimlerimizi yok eden, karaktersiz ve hemşehrisiz kuleleşen 
yapılaşma çalışmalarını ve zaten var olan mülkiyet sorunlarını daha 
da artıracak uygulama çalışmalarını HKMO “Kentsel Dönüşüm” 
çalışmaları olarak değerlendirmemektedir. İşte bu nedenle, kentsel 
dönüşüm konusu bu sempozyumumuzda, yık-yap olarak değil, 
gerçek anlamda, hak-hukuk açısından “MÜLKİYET” temelli, İNSAN 
odaklı ele alınıp değerlendirilecektir. Bu yönüyle ülkemizde yapılan ilk 
Kentsel Dönüşüm Sempozyumudur. Bu sempozyumumuzun, ileriki 
yıllarda devamı gelecektir. Çünkü: Meslek Odaları kendi uzmanlık 
alanlarından ve birikimlerinden yola çıkarak, sürece her aşamada 
katkı vermesi gereken kurumlardır” dedi ve tüm katılımcıları 
selamladı.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, son dönemde TMMOB ve 
bağlı Odalara karşı yürütülen politikalara değinerek, “Odalarımıza 
yapılan saldırılar bizi bu sempozyum gibi halkımız için yaşamsal 
önemde konularda çalışmalarımızı yapmamızı engelleyemeyecektir” 
dedi. Soğancı, kentsel dönüşüm uygulamalarında mühendisler 
ve örgütlerinden nasıl yararlanılması gerektiği konusunda yirmi 
maddelik öneri sundu. (Konuşmanın tam metni ektedir)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Günaydın ise, 
“Ülkemizde kentsel dönüşümün CHP zamanında ilk kez Ankara 
Belediyesi‘nde Murat Karayalçın tarafından Portakal Çiçeği ve Dikmen 
Vadisi‘nde başarıyla başlatıldığını, ilk toplu konut uygulamasının ise 
Yiğit Gülöksüz ve ekibi aydınların yaratısıdır. Bunları görmek ve ifade 
etmek bir aydın namusudur, kentsel dönüşüm işlerini insan odaklı 
nasıl ve ne zaman yapıldığının bilgileri vardır, yeni süreç insan ve 
çevreyi düşünen uygulamaları içermiyor, insanları yerinden ediyor, 
bu yanlış uygulamalar durdurulmalı ve rantsal uygulamalardan artık 
vazgeçilmelidir.” dedi. Günaydın, aydın sorumluluğu ile doğruları 
söylemenin önemini vurguladı ve toplumun aydınlardan bunu 
beklediğini dile getirdi.

Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili İlyas Şeker söz 
aldı. Sayın Şeker konuşmasında, eğitimin şart olduğunu, sürekli 
olması gerektiğini, bunu sağlayabildiğimiz sürece iyi mühendislik 
uygulamaları yapılabileceğini, aksi halde yanlışların çok olacağını 
ve Odaların bu alanlarda çözüm üretmesi gerektiği ve politika 
yapmamaları gerektiğini söyledi.

Sempozyumun açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin de yer aldılar. Her 
iki kurum temsilcisi de kurumlarında yürütülen Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları hakkında bilgiler verdiler, neleri yapabildiklerini aktardılar, 
karşılaştıkları sorunları ve bunların çözümü noktasında çalışmalarını 
sürdürdüklerini ve bu sempozyum sonuçlarından yararlanılması 
gerektiğine vurgu yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nihat Enver Ülger‘in oturum 
başkanlığında “Kentsel Dönüşümde Hak - Hukuk Açısından Mülkiyet 
Boyutu” konulu ilk oturum gerçekleştirildi. “Kentsel Dönüşümde 
Uluslararası Yaklaşımlar” oturumu ile birleştirilen ilk otururum yabancı 
konukların sunumları ile oldukça ilgi çekti. Öğleden sonra, HKMO 
Kırsal ve Kentsel Alan Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü‘nün oturum 
başkanlığında “Kentsel Dönüşümde Mülkiyetin Kullanım ve Dolaşımı” 
oturumu ile yapılan sunumların ardından birinci gün programı sona 
erdi.

Sempozyumumuzun ikinci günü ise Kentsel Dönüşümün önemli 
bir boyutu olan finans bileşenini de sürece bütünleşik olarak 
irdelemek üzere gerçekleşen Prof Dr. Cengiz Toraman‘ın oturum 
başkanlığındaki “Kentsel Dönüşümün Finans Bileşeni” oturumuyla 
başladı. Ardından günün ikinci oturumu olan Prof. Dr. Ferruh Yıldız‘ın 
oturum başkanlığında “Kentsel Dönüşümün Uygulama Boyutu” 
ve ardından Prof. Dr. Mustafa Koçak‘ın oturum başkanlığında 
“Kentsel Dönüşümün Mevzuat Boyutu” oturumu gerçekleştirildi. 
Oturumların ardından panel yöneticiliğini Prof. Dr. Halil Erkaya‘nın 
yaptığı “Türkiye‘de Kentsel Dönüşümün Mülkiyet Bakışıyla 
Değerlendirilmesi” panel/forumu yoğun bir ilgi ile yapıldı.

Sonuç bildirgesinin ilgililerle paylaşılarak kesin haline getirileceğinin 
ve hazırlık çalışmalarının Sempozyum Yürütme Kurulunca 
yapılmasının kararlaştırılmasının ardından yapılan plaket töreniyle 
sempozyum başarıyla tamamlandı ve kapanış resmi ile son buldu.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde katkı ve emeği olan herkese, 
yaptıkları birbirinden değerli sunumlarla sempozyuma anlam katan 
değerli konuklarımıza ve katılarak sempozyuma değer katan tüm 
katılımcı üye ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Sempozyumun yayınlanacak olan sonuç bildirgesi ve biriktirdikleri 
ile, Ülkemiz ve İnsanlarımız için doğru işler yapılmasında önemli 
çıkarımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla TMMOB  HKMO  Ekim 2013



TMMOB tarafından düzenlenen, sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca yürütülen “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi’nin’’ dördüncüsü, “Bugünü anlamak, geleceği kurmak” sloganıyla 11-13 Kasım 2013 tarihleri 
arasında, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
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TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Yapıldı 

Tarım Reformu Genel Müdürü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür 
Vekili, Harita Genel Komutan Vekili, ODTÜ Rektör Yardımcısı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, TMMOB bileşeni Oda Temsilcileri, 
bilim insanları, basın mensupları, kurum ve kuruluş çalışanı 
meslektaşlarımız ve farklı disiplinlerden mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik müzik dinletisi ile 
başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın ardından açılış konuşmaları 
gerçekleştirildi.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç yaptığı 
konuşmada bugünü anlamanın yolunun, tüm dayatma ve tek tip 
düşüncelerden kurtulmaktan geçtiğini, bireysel değil toplumsal 
düşünebilmek, geleceği yönetebilmek için demokrasi kavramının 
içselleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Yeni yapılanma alanları açılırken, rüzgâr ve güneşten doğru ve yeterli 
bir biçimde yararlanılması, börtü böceğin yaşam ortamlarından 
ayrılmaması kısacası doğal ortamın bozulmaması ve rantın baz 
alınmaması gerektiğini dile getiren Sayın Kılıç, rant telaşı sürdükçe 
tahribatın devam edeceğini ifade etti.
Konuşmasının sonunda Sayın Kılıç, Kongre Düzenleme, Yürütme ve 
Danışma Kurullarına, TMMOB, HKMO ve HKMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurullarına, bildiri gönderen, etkinliğe destek veren bilim insanlarına, fuara 
katılan kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmüş, 
katılımcıları HKMO Ankara Şubesi adına selamlayarak konuşmasına 
başladı.
TMMOB ve bileşeni Odaların, bilimi ve teknolojiyi geliştirerek insanlık 
ve toplum yararına kullanmayı görev edindiğini dile getiren Sayın 

Özmüş, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması ve düzgün işletilmesinde 
mesleğimizin görev ve sorumluluklarının önem arz ettiğini belirtti.
Bilginin insan yaşamındaki en önemli değer olduğunu söyleyen 
Sayın Özmüş, Coğrafi Bilgi Sistemleri için teknik yapılanmanın, veri 
ve donanım gereksinimlerinin bir an önce ilgili kurum, kuruluş ve 
yetkililerce giderilmesi gerektiğini ifade ederek TMMOB ve bileşeni 
Odaların görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş konuşmasına konukları, bilim 
insanlarını, basın emekçilerini ve tüm katılımcıları Odamız adına 
selamlayarak başladı.
Önceki üç kongrenin değerlendirmesi yapılınca; Coğrafi Bilgi 
Sistemleri`nin ülke kaynaklarının en etkin, en verimli ve en ekonomik 
kullanımını sağlayacak çağdaş bir araç olduğu sonucunun ortaya 
çıktığını söyleyen Sayın Candaş, “Yönetim kademelerinin bu araçtan 
yeterince yararlanıp yaralanmadığının, bilgi yönetimi süresince 
doğru kararlar verilip verilmediğinin, kararların zamanında alınıp 
alınmadığının, alınan kararların sorunu çözüp çözemediğinin, karar 
süresince bilimin yeterli kullanılıp kullanılmadığının`` sorgulanması 
gerektiğini belirtti.
Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin kamuda en fazla belediyelerce 
kullanıldığının, Kent Bilgi Sistemi kurulumunun belediyelerin görevi 
olduğunu ancak belediyelerce sistemin yeterli kullanılmadığını, 
belediye yöneticilerinin birkaç örnek dışında, kentine hakim 
olamadığını ifade eden Sayın Candaş, dünya metropollerinden 
İstanbul`da, başkent Ankara`da bile Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin 
eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.
Çağımızın gereği olan Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin bilince çıkarılması 
için HKMO olarak yıllardır çalışmaların yürütüldüğünü, mesleğimizin 
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milimetre hassasiyetle dört boyutlu verilendirme yapabilen bir meslek 
olduğunu söyleyen Sayın Candaş, verinin akıllandırılması ve insan 
hayatını kolaylaştırması, sorunların halledilmesi yolunda Coğrafi Bilgi 
Sistemleri`nin önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.
TMMOB ve bileşeni Meslek Odalarının, yetki ve sorumluluk alanlarındaki 
mesleki faaliyetlere önem verdiğini, görülen yanlışların bu nedenle dile 
getirildiğini ve yapılan eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini belirten 
Sayın Candaş, kamuda bazı ihalelerin Kamu İhale Kanunu` aykırı 
yapılırken, devletten tek kuruş almadan görevini yerine getirmeye 
çalışan Meslek Odalarının Bakanlıklara bağlanmaya çalışmasının 
manidar olduğunu söyledi ve kongreye kadınlı erkekli katılımdan dolayı 
konuklara teşekkürlerini iletti.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasına katılımcıları, sayısı 
450 binlere ulaşan birliğimiz adına selamlayarak başladı. ODTÜ`ye, 
ODTÜ`lülere karşı yapılan saldırılara değinen Sayın Soğancı birliğimizin 
ODTÜ`lülerle omuz omuza olduğu mesajını verdi.
TMMOB ve bileşeni Odaların bilimi ve teknolojiyi emekçi halkın yararı 
yönünde geliştirdiğini ve kullandığını dile getiren Sayın Soğancı, 7 Kasım 
2013 tarihinde Orman Mühendisleri Odası`nın kararnameyle Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı`na bağlanması ve 11 Odanın da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`na bağlanılmaya çalışılması konusuna da değindi.
“Örgütümüz bu saldırılara karşı duracak, eğilmeyecek ve kral çıplak 
demeye devam edecektir.`` Diyen Sayın Soğancı, toplumu ilgilendiren 
konulara görüş oluşturma, geliştirme ve paylaşmanın örgütümüzün 
görevleri arasında olduğunu belirtti.
Paylaşılan bilginin en değerli bilgi olduğunu ifade eden Sayın 
Soğancı, doğaya, çevreye, geleceğe sahip çıkma adına bilgi üretilmeli, 
geliştirilmeli, doğru kullanılmalı sözleriyle CBS`nin her türlü karar alma 
sürecini olumlu etkileyeceğini belirtti.
Sayın Soğancı bilim ve teknolojiyi sağduyuyla birleştiren kongrenin, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin geliştirilmesine katkı sunması dilekleriyle 
konuşmasını sonlandırdı.
Ardından Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, yaptığı 
konuşmada kurumunda CBS tabanlı yapılan çalışmalar ve hedefler 
hakkında bilgilendirmede bulunarak gelişmişliğin daha çok yönetim 
ve demokrasi ile, karar süreçlerine katılımla alakalı olduğunu ifade 
ederek, yatırım için ayrılan kaynağın artış gösterdiğini bu kaynakların 
doğru yönetilebilmesi için CBS`ye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Veri 
üretimini kullanımının, kullanıcıya aktarımının zorlu bir süreç olduğunu 
belirten Sayın Küsek, bu süreçte TMMOB ve bileşeni Meslek Odaları`yla 
çalışmaya açık olduklarını dile getirdi.
CBS Genel Müdür Vekili Okan Oflaz konuşmasında müdürlüğün bilgiyi 
depolamak, kullanmak ve hizmete sunmak adına kurulduğunu söyledi.
Yazılım ve donanım alt yapısının hazırlanması için girişimlerde 
bulunulduğunu, yol, yöntem ve metedolojinin belirlendiğini dile getiren 
Sayın Oflaz, TKGM ve HGK ile birlikte ortofoto üretimine başlanıldığını 
belirtti.
Harita Genel Komutanı Yardımcısı ve Komutan Vekili Tuğgeneral Metin 
Keşap yaptığı konuşmada Harita Genel Komutanlığı tarihi, hedefleri, 
yürütülen projeler, yapılan revizyon çalışmaları, verilen harita hizmetleri, 
kurumlarla yürütülen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ne altlık oluşturacak 

çalışmalar hakkında bilgi vererek gelişen uydu sistemleri ile hızlı, 
ekonomik ve hassas konum belirlemenin mümkün olduğunu dile 
getirdi.
TUTGA, TUSAGA-Aktif, deniz seviyesi ölçme çalışmaları hakkında bilgi 
veren Sayın Keşap, tüm Türkiye‘nin renkli ortofoto haritasının 2013 
yılı sonunda tamamlanacağını belirtti.
ODTÜ Rektör Yardımcısı Hasan Nevzat Özgüven etkinliğin 
üniversitelerinde düzenlenmesinden duyduğu sevinci belirterek 
konuşmasına başladı.
Bir üniversiteyi iyi yapan unsurların “Eğitim kadrosu, araştırmaları, 
yayınları, en önemlisi mezunlarının yarattığı ekonomik değer ve 
topluma katkısı olduğunu belirten Sayın Özgüven ODTÜ hakkında 
bilgilendirmede bulunarak yürütülen projelere değindi.
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Uluslararası 
Kartografya Birliği Ödül Töreni`nde HKMO Kartografya ve Mekansal 
Bilgi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nesibe Necla Uluğtekin tarafından 
“Günümüz Dünyasındaki Yerimiz” sloganıyla gerçekleştirilen ve 
ülkemizin ilk kez katıldığı Barbara Petchenik Etkinliği Çocuk Yarışması 
hakkında kısa bir sunum yapıldıktan sonra “Rüyalarımın Dünyası`` 
adlı çalışmasıyla kendi yaş grubu arasında ikincilik kazanan Altuğ 
Namık Yavaş`a Sayın Keşap ve Sayın Candaş tarafından ödülü verildi.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri fuarı açılışının ardından kongre “Bugünü 
Anlamak, Geleceği Kurmak İçin: CBS” , “Enerji ve Çevre” konulu 
oturumlar ve poster sunumları ile devam etti.
CBS Kongresi`nin ikinci gününde “Merkezi ve Yerel Yönetimlerde 
CBS” , “Afet Yönetimi ve CBS” , “Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Uygulamaları ve Sonuçları” , “Çevre ve Doğa Yönetiminde CBS” 
, “TUCBS-1” başlıklarında özel ve teknik oturumların yanı sıra 
Gençlik Teknik Oturumu ve Firma sunumlarının yer aldığı oturum 
gerçekleştirildi.
Kongrenin üçüncü günü “CBS Uygulamaları-1” , “Karar Destek 
Sistemleri” , “Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 
ve Sonuçları” , “CBS Uygulamaları-2” , “Teknik Altyapı ve CBS” , “CBS 
Uygulamaları-3” , “TUCBS-2” başlıklarında gerçekleştirilen özel ve 
teknik oturumların ardından kapanış oturumu ve sonuç bildirgesi 
okunması ile kongre sonuçlandı.
2 panel, 10 teknik oturum, 3 özel oturum ve poster oturumunun 
gerçekleştirildiği, 801 kişinin katıldığı CBS 2013 kongresine katkı ve 
katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, 11-13 Kasım 2013 
tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre 
Merkezi`nde “Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak” sloganıyla 
gerçekleştirilen 4. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
sonuçlandırılmıştır.
Kongre; 718 delege ve katılımcı, 43 öğrenci ve 40 konuk 
olmak üzere “Coğrafi Bilgi Sistemlerine” ilgi duyan farklı 
meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, şehir plancısı, 
bilim insanları, akademisyenler ve uzmanların temsil ettiği, 
kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, 
üniversiteler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları ve özel 
sektör kuruluşlarından geniş bir katılımla gerçekleşmiştir.
“Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak” sloganı ile düzenlenen 
4. CBS Kongresinde; bugünü eleştirel bir anlayışla 
sorgulamadan ve anlamadan yarınlara ait gerçekliğin 
görülemeyeceği, bugünü anlamanın tüm dayatmalardan, 
koşullandırmalardan, tek tip düşünme baskısından zihinleri 
kurtararak yaşamı/hayatı sorgulamaya cesaret edebilmek 
olduğu vurgulanmıştır. 
Kongrede; özellikle son yıllarda bu ülkenin mühendis mimar 
ve şehir plancılarının örgütü ve kamu kurumu niteliğinde, 
demokratik bir meslek kuruluşu olan ülkemizin aydınlık 
yüzü TMMOB`ye çeşitli girişimlerle baskıların arttırıldığı 
belirtildi. Gelişen demokrasi (!) ile TMMOB`nin demokratik ve 
özerk yapısının zedelenmek istenildiği, işlevsiz bir konuma 
getirilerek halktan ve toplumdan yana onurlu duruşunun 
kırılmak istendiğine vurgu yapıldı. 
TMMOB`nin dünyaya ve ülkemize bakışı, yaşama dair 
mücadelesindeki halktan, toplumdan ve insandan yana 
duruşu, barışı, demokrasiyi ve özgürlükleri savunması, 
gerçekleri üyeleri ve halk ile paylaşması, siyasal iktidarların 
karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda 
süzgecinden geçirerek mesleki-bilimsel ve teknik doğruları 

TMMOB 4. CBS Kongresi Sonuç Bildirgesi
dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde 
bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ye zincir vurulmaya 
çalışıldığı ifade edildi. TMMOB`nin zincirler ile susturulamayacağı, 
sesinin kısılamayacağı, bu ülkenin aydınlık yüzü olmaktan asla ödün 
verilmeyeceğinin altı çizildi.
Kongre süresince demokratikleşme ve özgürleşmenin önündeki 
engellere direnebilmek,  bireysel değil toplumsal düşünebilmek ve 
geleceği yönlendirebilmek için bilimsel düşüncenin özümsenmesi 
ve demokrasi kavramının içselleştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. 
“Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak” emektir. Geleceğin kurulmasında 
yarınların insan odaklı ve toplumcu anlayışla yaratılmasının önemli bir 
koşul olduğu,  bilime ve düşünceye zincir vurulamayacağı anlayışının 
yarınlara hakim olması gerektiği bir kez daha belirtildi.
Kongrede “Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak için: CBS”, “Enerji ve 
Çevre” temalı 2 panel, “Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları ve 
Sonuçları”, “Gençlik Teknik Oturumu” ve “Yerel Yönetimlerde Coğrafi 
Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Sonuçları “ olmak üzere 3 özel oturum, 10 
teknik oturum, firma sunumları ve poster sunumları gerçekleştirilmiştir. 
Farklı meslek disiplinlerini aynı atmosferde bir araya getiren kongrede, 
ülkemizdeki kentsel, kırsal ve yönetsel sorunlara CBS ekseninde 
çözümler aranmıştır.  Kongre süresince açık bulunan “Coğrafi Bilgi 
Teknolojileri Fuarı” gelişen teknolojilerin izlenmesi ve yeni teknolojilerin 
tanıtılması açısından katılımcıların ilgi odağı olmuştur. 
Bilim ve Teknolojinin hızla ilerlediği ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda, 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulmasında, güncel ve güvenilir biçimde 
işletilmesinde yoğun çaba harcayan mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları; düşünen, tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler olarak, 
insanlık onuruna yaraşır, çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğuyla ürettiği bilgileri, paylaşarak, geliştirerek sürdürmelidir. 
Birlikte Çalışılabilirliğin sıkça tekrarlandığı, ancak aynı verileri 
kullanabilecek olan kurumlar arasında en önemli sorunun birlikte 
çalışamama olduğu dile getirilmiştir. Kongre süresince sıkça dile 
getirilen “bilgi kirliliği” ve “dijital veri çöplüğünü”  doğuracak nedenlerin 
başında iyi yönetilemeyen, bulguları yeterince değerlendirilemeyen CBS 
projelerinin geldiği unutulmamalıdır. Kurumlar CBS ile ilgili çalışmalarını 
“birlikte çalışabilirlik” esaslarına uygun olarak yeniden gözden geçirmeli, 
kurumlar arası protokoller ve gerekli mevzuat değişiklikleri ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. TUCBS konusunda ülkemizde kuşkusuz ki önemli 
bir bilinç ve bilgi birikimine ulaşılmıştır. Ancak tüm bunların sözde 
veya kâğıt üzerinde kalmayıp, gerçek anlamda uygulamaya konulması 
gerekmektedir.
Benzer kurumlar arasında veri paylaşımı konusunda ayrıcalıklı tutumlar 
sergilendiği, siyasi tercihlerin ve kişisel tutumların önde tutulduğu, 
kamu yararı değil kurum yararına uygulamalardan dolayı öne çıkan 
olumsuzlukların sona erdirilerek Bakanlıklar ve kurumsal yapılardaki 
değişikliklerde koordinasyon ve kurumsallaşabilme konularındaki 
sıkıntılar ortadan kaldırılmalıdır. Özel sektörün rant artırımı amacıyla 
kurumlar üzerinde kurduğu aşırı baskının kalkması ancak konusunda iyi 
yetişmiş liyakat esasına uygun yöneticilerin görev başına getirilmesi ile 
olanaklıdır. 
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Kurumların geoportallarının tasarlama aşamasında, analizlerin web 
servisleri kullanılarak yapılacağını göz önünde bulundurularak birlikte 
çalışabilirlik adına web servislerinin oluşturulması gerekmektedir. 
Mülkiyet, adres, bina, ulaştırma gibi en çok aranan ve kullanılan 
verilere Web servislerinden büyük ölçekteki harita doğruluğunda 
erişilebilmesi önemlidir. Benzer şekilde, sosyo-ekonomik yapı 
verilerinin de bina bazında ve güncel olması büyük önem arz 
etmektedir.
CBS teknolojilerinin gelişimine paralel olarak verinin toplanması 
tekniklerine ilişkin standartlar ve uygulama esasları zaman 
kaybedilmeden hazırlanılmalı ve hayata geçirilmelidir. Konumsal 
veri standartlarının tüm paydaşlarca tanınarak uygulanır hale 
getirilmesi için düzenlemeler yapılmalı, veri paylaşımı ve standartlar 
konusunda kurumlar ve üniversiteler arasındaki eşgüdüm kesinlikle 
sağlanmalıdır.  Verilerin doğruluğu, kalitesi ve niteliğini betimleyen 
meta verilerin hazırlanması konusunda gerekli özen gösterilmeli 
konuya ilişkin standartların ivedilikle geliştirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ve özellikle TUCBS konusunda 
önemli kazanımlar elde edilmiş olmakla beraber, projelerin sonuca 
ulaştırılması ve sistemin devamlılığı ancak CBS Genel Müdürlüğü ile 
birlikte diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte uygulamanın içindeki 
paydaşların da sürece reel anlamda aktif olarak dahil edilmesi ile 
mümkün olacaktır. Bu kapsamda yapılacak araştırma, çalışma ve 
uygulamaların tümü, objektif ve bilimsel ölçütlere dayalı olarak 
gerçekleştirilmelidir. 
CBS‘nin en temel bileşenleri olan veri, yazılım, donanım, yöntem ve 
yetişmiş insan gücü üzerine gerçekleştirilen uygulamalar ancak doğru 
bir eğitim ile sağlanabilir. CBS eğitimi konunun uzmanı bilim insanları 
ve deneyimli uygulamacılar tarafından, kabul edilmiş akreditasyon 
ölçütlerine uygun bir içerik dahilinde yapılmalı, çeşitli düzeylerdeki 
CBS eğitimlerinin tümü bilimsel anlayışla gerçekleştirilmelidir. 
Güncel tartışmaların önemli bir başlığını da CBS Uzmanlığı/Yeterliliği 
konusu oluşturmaktadır. CBS Uzmanlığının/Yeterliliğinin, günümüz 
koşullarında tek başına bir meslek olarak değerlendirilemeyeceği 
gözönüne alındığında, söz konusu uzmanlık/yeterlilik ilgili odalar 
tarafından verilecek eğitim ve belgelendirme çalışmaları ile 
birlikte üniversitelerde gerçekleştirilecek olan lisansüstü eğitimi 
sonucunda edinilebilmelidir. Üniversitelerdeki eğitim sürecinde CBS 
ile ilgili dersler artırılmalı, TMMOB ve meslek odaları CBS alanında 
tamamlayıcı eğitimleri vererek üyelerini belgelendirme sürecine hız 
vermelidir.
CBS ürünlerinin kullanıcı odaklı olarak hazırlandığı gözönüne alınarak 
ürünlerin kartografik tekniklerin daha fazla dikkate alınması ürün 
kalitesine olumlu katkı yapacaktır. Yoğun ve karmaşık verilerden farklı 
ölçeklerde haritalar üretebilmek ve ürün çeşitliliği sağlamak amacıyla 
genelleştirme teknolojileri önemsenmeli, bu alanda araştırma ve 
uygulama çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Kamu kuruluşları yetki ve 
sorumluluk alanlarında CBS tabanlı üretime geçmelidir.
Sayısal Yükseklik Modellerinin (SYM) çözünürlüğü mühendislik 
çalışmaları için son derece önemli olup, CBS projelerinde SYM 
doğruluğunu arttırıcı algoritmalar kullanılmalıdır. Yüksek çözünürlüklü 
uzaktan algılama verilerinin CBS`de kullanım olanakları iyi 
değerlendirilmeli, dinamik çalışmalar için uydu verileri ve benzeri 
kaynaklardan hızlı veri üretimine dönük çalışmalar yapılmalıdır.

Teknik oturumlarda bilişim teknikleri üzerinde de durulmuş, 
güncel olarak sıkça adı geçen Bulut Bilişim tekniğinin güvenlik 
dezavantajının altı çizilmiştir.
Doğayı yenileyen, bununla birlikte kendisi üretilip çoğaltılamayan, 
başlıca doğal kaynağımız topraklarımızın, sürdürülebilir kullanımı 
ve korunması için öncelikle tanınması ve özelliklerinin bilinmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye`de toprak serileri ve fazları 
düzeyinde morfometrik esaslara dayalı detaylı temel toprak etüt 
ve haritalarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. 1970`li 
yıllarda yapılan haritalar misyonlarını tamamlamıştır. Güncellenmeleri 
çözüm olmayan bu haritaların yerine, günümüz sorgulama ve analiz 
ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte tematik haritaların üretilmesi 
gerekmektedir. 
Mühendislik anlayışımızın temelini bilim ve teknolojinin insanlık 
yararına kullanılması oluşturmakta, insanı doğa ile birlikte ele 
alan çevre politikamız doğayı koruma sorumluluğumuzu ortaya 
koymaktadır. Doğal varlıkların korunması, doğru ve verimli 
kullanılmasına yönelik olarak ÇED ve ÇSED raporlarının CBS destekli 
hale getirilmesi karar verme süreçlerini etkin ve hızlı hale getirecektir.  
Çevre politikaları; su kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, toprak kirliliği, 
erozyon, iklim değişiklikleri, sera gazı salınımı, deniz kirliliği 
faktörleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, temiz 
üretim teknolojilerinin kullanılması, doğal kaynakların korunması, 
çevre dostu yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
eşliğinde tanımlanmalıdır.
Ekolojik denge, bütün mühendislik projelerinin tasarlanması 
aşamasında göz önünde bulundurulmalı, geri kazanılamaz varlıklar 
olarak projelere temel veri katmanı olarak dahil edilmelidir. CBS 
desteği ile mühendislik projeleri toplum yararı gözeten çevre 
politikaları ile bezenmelidir.
Su kaynaklarındaki değişimin zamansal analizinde uydu görüntüleri 
ile entegre CBS kullanımı su kaynaklarının yönetimi için zorunluluktur. 
CBS analizleri ile tarımsal, kentsel ve koruma amaçlı su kullanımı 
planlaması yapılmalı, alternatifler ortaya konulmalıdır. 
Afet yönetimi CBS`nin en eski ve yaygın kullanım alanlarından 
biri olmakla beraber standartlar ve paydaşlar arası koordinasyon 
arttırılarak, bu projelerde verimlilik arttırılmalıdır. Web teknolojileri 
gelişmelerine paralel olarak acil durum yönetiminde ekip takip 
sistemi ve benzeri uygulamalar hayata geçirilmelidir.
Toplumdaki CBS bilinci artırılmalıdır. Bu amaçla, CBS`nin ilk ve 
orta öğretimde önemine vurgu yapılmalı ve tanıtım etkinlikleri 
düzenlenmelidir.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının karar ve üretim süreçlerinde 
siyasi baskılar son bulmalı, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
üretim süreçlerinde bilimsel ve teknik çalışmaların yanında sosyal, 
kültürel ve politik yaklaşımları ile birlikte ülke kalkınması ve toplum 
yararı mutlaka öne çıkarılmalıdır. 
Yöneticileri, kurum ve kuruluşları, karar vericileri, mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını kısaca herkesi Birlikte Üretmek, Yönetmek ve 
Paylaşmak İçin tüm çalışmalarında insan ve toplum yararını, doğayı 
koruma ve kullanma dengesini gözeterek “Bugünü Anlamak ve 
Geleceği Kurmak” sorumluluğu ile davranmaya davet ediyoruz. 
Saygılarımızla... TMMOB  HKMO  Aralık 2013
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Odamızca 2002 yılından itibaren her yıl Meslekte 50 yılını dolduran 
üyelerimize, “Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketi” verilmektedir. Bu 
yılda 1963 yılı mezunlarına, 21 Aralık 2013 tarihinde Ankara‘da 
düzenlenen gecede plaketleri verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, Oda mücadelemizin bugünlere taşınmasında emek veren, 
katkı sunan, mesleğimize 50 yıl hizmet etmiş, gönül vermiş 1963 
yılı mezunlarına ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza Odamız 
adına teşekkürlerini iletti. Birlik ve beraberliğin daha da önem 
kazandığı bugünlerde Odamızın, gücünü üyelerinden alacağını 
söyleyen Ertuğrul Candaş, üyelerimizin varlığı ve desteği ile bu zor 
dönemlerin atlatılacağına inandıklarını belirtti.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı konuşmada, TMMOB‘un 
tüm saldırılara karşın toplumsal ve mesleki yararı savunmak için 
mücadeleye devam edeceği mesajını vererek, 50 yılını dolduran 
üyelerimizi bu mücadelede yanlarında görmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi ve meslekteki 50. yıllarını kutladı.

Meslekte 50 hizmet yılını doldurmuş, 1963 yılı mezunu 
üyelerimizden Turgut Uzel, Halil Kocakanat, Hüseyin Ülkü, Celil Türk, 
İlhan Selvi, Özden Ahmet Akgüç, İlhan Serpen ve Faruk Yurdakan 

plaketlerini etkinlikte elden almışlardır. Etkinliğimize gelemeyen 
üyelerimizin plaketleri ise kendilerine ulaştırılacaktır.

Düzenlenen gecede Odamıza, mesleğimize ve Yönetim Kurulu 
çalışmalarına büyük katkılar veren, özverili çalışmalarıyla desteğini 
esirgemeyen Odamız Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu‘na Yönetim Kurulu kararıyla 
teşekkür plaketi verildi.

Aynı zamanda Prof. Dr. Ahmet Aksoy‘a, mesleğimize ve Odamıza 
vermiş olduğu özverili hizmet ve emeklerinden dolayı Oda Yönetim 
Kurulu kararıyla onur plaketi verildi. Bu bölümde, Ahmet Aksoy‘un 
yaşamından kısa bir gösterime de yer verildi.

Plaketlerini alan üyelerimiz kısa konuşmalar yaparak etkinliğin 
düzenlenmesinden ve 50 yıl mesleği icra etmenin verdiği 
onurdan dolayı duydukları sevinci dile getirerek aramızdan ayrılan 
meslektaşlarımızı saygıyla ve özlemle andılar.

Meslekte 50. yılını dolduran meslektaşlarımızın özgeçmişlerini 
içeren bir kitapçığın dağıtıldığı gecede meslektaşlarımız uzun süredir 
neredeyse hiç göremedikleri arkadaşlarıyla biraraya gelmenin verdiği 
mutluluk ve heyecanla 50. yıl pastalarını kestiler.

Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketleri Verildi 

TMMOB  HKMO  Aralık 2013

21 Aralık 2013 tarihinde, 1963 mezunları ve eşleri, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız Önceki Dönem 
Başkanları, Odamız Denetleme ve Onur Kurulu Üyeleri, STBK Başkanları, Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu Üyeleri, hocalarımız ve meslektaşlarımızın katılımlarıyla Ankara`da düzenlenen törende,  
1963 yılı mezunlarına “Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketleri” verildi.
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Uluslararası Global Navigasyon Uydu Sistemleri Sempozyumu 
(ISGNSS-2013) 22-25 Ekim 2013 Tarihleri Arasında İstanbul YTÜ 
Kongre Merkezinde Düzenlendi

TMMOB  HKMO  Ekim 2013

ISGNSS-2013, bu yıl 22-25 Ekim 
2013 tarihleri arasında Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
TMMOB-Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
İstanbul YTÜ Kongre Merkezinde 
düzenlendi. 

ISGNSS tüm araştırmacılar, akademisyenler ve teknoloji 
üreticilerine açık bir sempozyum olup global uydu sistemleri, 
konumlama yöntemleri ve uygulamaları konularında deneyimlerin 
ve yeni bilgilerin paylaşıldığı disiplinler arasında uluslararası bir 
ortam sağlamaktadır.

Açılış konuşmasını Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş yaparak 
delegeleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 
Odamızın bilimsel ve mesleki çalışmalara bugüne kadar verdiği 
destekler ve odamızın faaliyetleri konusunda dünyanın bir çok 
yerinden gelen delegelere bilgi verdi.

Açılış konuşmasının ardından, Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) 
Başkanı Prof.Dr. Chris Rizos, BeiDou (Çin Halk Cumhuriyeti GNSS 

sistemi) temsilcisi Hong Kong Polytechnic Üniversitesinden Prof.
Dr. Wu Chen, Londra Westminster Üniversitesi GNSS Alıcıları 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. İzzet Kale birer konuşma yaptı.

Sempozyumun sonunda Uluslararası Program Komitesi (IPC) 
toplantısı yapıldı. ISGNSS-2013 Türkiye komitesi adına Doç. 
Dr. Çetin Mekik başarılı geçen bir sempozyum için düzenleyen 
kuruluşlara ve Türkiye‘ye teşekkürlerini iletti. ISGNSS‘i 2015 yılında 
düzenleme yetkisi Japonya‘ya verilerek sempozyum yeri olarak 
Kyoto kenti seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2016 yılında 
ISGNSS‘i düzenlemeye aday ülkeler olan İspanya ve Vietnam‘ın 
adaylıkları dikkate alındı. Önümüzdeki sene ISGNSS-2014‘ün 
düzenleneceği Güney Kore‘de adaylıkların değerlendirilmesine 
karar verildi. 

Şeyda Işık'ı Özlemle Anıyoruz Oda Emekçimiz Mehmet İbrahim 
Demirer'i Unutmayacağız 

TMMOB  HKMO  Kasım 2013 TMMOB  HKMO  Kasım 2013

1999-2012 yılları arasında 
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel 
Merkez İdari İşler Şube 
Müdürlüğü görevini 
yürüten, çalışkan, özverili 
ve yardımsever kişiliği ile 
herkesin sevgisini kazanmış, 
Oda Emekçimiz Şeyda Işık‘ı 
ölüm yıl dönümünde, mezarı 
başında ailesi, iş arkadaşları 
ve sevenleri ile birlikte andık. 
Işığını söndürmeyeceğiz!

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon Şube çalışanımız, 
Oda üyemiz Ali Osman 
Demirer`in kardeşi, Mehmet 
İbrahim Demirer 26 Kasım 
2013 tarihinde aramızdan 
ayrıldı. Ailesine, sevenlerine 
ve meslek camiamıza sabır ve 
başsağlığı diliyoruz. Çalışkan, 
özverili kişiliğini ve emeklerini 
unutmayacağız. 
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1. Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve 
Geomatik Mühendislerinin İç Denetçilik Sertifikasyon Eğitimi‘ne 
katılabilecekleri Hakkında.

18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 
yürülüğe giren 6456 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 39‘uncu 
maddesi ile 10.12.2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu‘na geçici 21. madde eklenmiştir.

Söz konusu maddenin 5 fıkrası ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki 
idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, 
eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat, 
mühendis unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlardan, iç 
denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı 
dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli 
puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk 
yaşını doldurmamış olanlar, belirli dönemlerde yapılacak sertifika 
eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecekleri, 
bu eğitimler sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olanların 
kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanabilecekleri ve bunlara 
atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verileceği 
hükme bağlanmış olup, idarelerin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak bu fıkrada sayılan unvanlar dışında ilave unvanlar 

belirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans mezuniyetine göre 
bölüm şartı getirmeye, bu fıkra kapsamındaki sertifika eğitimleri 
ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve idarelerin 
özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fıkraya göre atananların bir 
başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkili kılınmıştır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 15.04.2013 tarih ve 4 sayılı kararı 
ile de söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 
belirlenmiş, anılan kararın 3.3 maddesinde iç denetçilik sertifikasyon 
eğitimine katılabilecek mühendislik disiplinleri belirlenmiş 
fakat birçok kamu kurumunda etkin ve aktif olarak görev yapan 
meslektaşlarımıza yer verilmediği görülmüş, söz konusu karar Resmi 
Gazete‘de yayımlanmadan önce İç Denetim Koordinasyon Kuruluna 
meslektaşlarımızın da sertifikasyon eğitimlerine katılabilmelerinin 
sağlanması hususunda 08.05.2013 tarih ve 3/B15-743 sayılı 
yazımız gönderilmiştir. (Resmi Yazışmalar bölümünden İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu‘na gönderilen yazımıza ulaşabilirsiniz.)

Fakat, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmadan söz 
konusu karar 24.05.2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanmış, İç Denetim Koordinasyon Kurulu‘nun 14.06.2013 
tarih ve 34096589/180 sayılı yazısı ile Odamızın başvurusunun 
değerlendirildiği, mevcut dönem için herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiş olmasına rağmen, farklı mühendislik dallarının anılan 
karara ilave edilmesi yönündeki taleplerin ilerleyen dönemde kamu 
idarelerinin talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinin 
uygun olacağına karar verildiği, Odamızın başvurusunun bu alanda 
yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere çalışma notları arasına 
alındığı belirtilmiştir.

Konu Odamızca değerlendirilmiş olup, 24.05.2013 tarih ve 28656 
sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu‘nun “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun 
Geçici 21inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin 
Belirlenmesine Dair Karar”ının “3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika 
Eğitimlerine Doğrudan Katılma” başlıklı bölümünün mühendisler için 
lisans mezuniyetlerine göre bölüm belirlenmesine ilişkin “3.3” nolu 
kısmının iptali ve öncelikle de yürütülmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay‘a dava açılmıştı.

06.11.2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “5018 
Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21. Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Son Dönemde Odamıza Açılan Davalar ve 
Odamızca Yapılan Girişimler Hakkında Bilgilendirme
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Karar” yayımlanmış olup, söz konusu karar ile Harita ve Kadastro, 
Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Geomatik Mühendisleri de 
İç Denetçilik Sertifikasyon Eğitimi‘ne katılabilecekler listesine 
eklenmiştir.

2. Harita Teknisyeni ya da Harita Teknikerlerinin Proje Müellifi 
Olarak İmza Yetkisi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
2003/11 Sayılı Genelgesi Hakkında.

Bir üyemizce Odamıza verilen 27.05.2013 tarihli dilekçeyle Milli Emlak 
Müdürlüğü‘nde harita teknikeri olarak görev yapan bir çalışanın 
projelere, proje müellifi olarak imza atıp kaşelediğini, Adıyaman Valiliği 
Kadastro Müdürlüğü‘ne yaptığı başvurunun reddedildiğini belirterek 
gereğinin yapılmasını istemesi üzerine;

Odamızca 11.06.2013 tarih ve 3/B15-942 sayılı yazı ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne, 11.06.2013 tarih ve 3/B15-942 sayılı yazı ile 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘ne başvurularak, Yasal düzenlemede 
Milli Emlak Müdürlüklerine bir ön işlem yükümlülüğü ve yetkisi 
öngörülmediği, harita teknikerlerinin imza yetkisi bulunmadığı, harita 
teknikerince yapılan işlemlerin onaylanması suretiyle işin Kadastro 
Müdürlüğünce yapıldığı izlenimi verilmesinin yasayı dolanmak 
anlamına geleceği, ayrıca Adıyaman Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 
dayanak aldığı 2003/11 sayılı Genelge‘nin dayanağı Yasa‘nın Anayasa 
Mahkemesince iptali nedeniyle dayanağının kalmadığı, dolayısıyla 
yapılan işlemlerin İmar Kanunu‘ndaki kısıtlamalara tabi olduğu 
hatırlatılarak, ilgili idarelere de sorulması suretiyle konunun araştırılarak 
hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi, yapılan işlemlerin geri 
alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması istenilmişti.

Söz konusu başvurumuz üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Anayasa Mahkemesi kararı üzerine talimatla bundan böyle 
taleplerin imar mevzuatı kapsamında değerlendirilmesinin Bölge 
Müdürlüklerinden istenildiğine ve işlemlerin mevzuata uygun olarak 
sağlanması gerektiğine ilişkin Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğü‘ne de dağıtımı yapılan cevabını göndermiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise, konu hakkında Adıyaman 
Valiliği‘nden (Defterdarlık) alınan yazıda harita teknikerinin proje 
müellifi olarak projelere imza atmasının sözkonusu olmadığının, 
gönderilen koordinatlı ölçü krokilerine imza attığının, ayrıca bundan 
sonra yapılacak iş ve işlemlerde daha dikkatli olması gerektiğinin 
de ilgiliye bildirildiğinin belirtildiği; ayrıca, Odamızca dayanağı 
kalmadığı belirtilen 2013/11 sayılı Genelge‘nin A-3 bölümünün 
(a) bendinde30.07.2013 tarihli değişiklikle “İmar mevzuatındaki 
kısıtlamalara tabi olmaksızın ve ...” ibaresinin metinden çıkarılarak, 
“...yapılacak ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri ile ifraz haritalarının 
kontrolü ve bunların tesciline yönelik taleplerin yürürlükte bulunan 
imar mevzuatı kapsamında değerlendirilerek talebi izleyen iki ay 
içinde karşılanması gerekmektedir.” şeklinde değişiklik yapılmak 

suretiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen kısma ilişkin 
düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bu durumda, sözkonusu cevabi yazılarda ilgili idarelerle yazışma 
suretiyle üyemizin başvurusunda adı geçen harita teknikerinin proje 
müellifi olarak projelere imza atmasının sözkonusu olmadığı, ayrıca 
ilgilinin kendisinin de uyarıldığı belirtildiğine ve hukuka aykırılığını 
öne sürdüğümüz Genelge de başvurumuz üzerine 30.07.2013 
tarihinde yeniden düzenlendiğine göre, üyemizin bilgilendirmesiyle 
başlattığımız girişimin bu aşamada olumlu sonuçlandığı 
düşünülmektedir. 

3. Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında.

İdarelerin yazılarında dava konusu edilebilecek bir hukuka aykırılık 
bulunmadığından, belirtilen hukuki duruma göre dava açılmasına 
gerek bulunmadığı, ancak konunun takip edilmeye devam edilerek 
hukuka aykırı somut bir işlemin elde edilmesi halinde dava yoluna 
başvurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu sahibi bir Üyemiz 
tarafından Odamızın 17.08.2011 günlü ve 2/A-1148 sayılı işleminin 
iptali ve yürütmenin durdurulması ile mesleki denetim ücreti adı 
altında Odamıza ödenen 2011 yılı için 1.646,97 TL ve 2012 yılı için 
1.361,50 TL olmak üzere toplam 3.008,47 TL‘nin ödenmesine karar 
verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nin 25.09.2013 tarih ve E:2013/1281 
sayılı ekteki kararıyla idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma 
istemi reddedilmiştir.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu bulunan bir 
üyemiz tarafından bürosunun yenileme işleminin yapılması 
talebiyle yaptığı başvurunun birikmiş mesleki denetim borçlarının 
ödenmesi durumunda tescil işlemlerinin yapılabileceği gerekçesiyle 
reddedilmesine ilişkin Adana Şubemizin 19.02.2013 gün ve 4.02/65 
sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Odamıza 
dava açılmıştı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi‘nin 29.07.2013 tarih ve E:2013/602 
sayılı ekteki kararıyla idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmeyi 
durdurma istemi reddedilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.
Eklere ulaşmak için link: 
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11811&tipi=2&sube=0
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İstanbul-Sarıyer Belediyesi 
Başkan Aday Adayı Resul Can 
Odamızı Ziyaret Etti 
İstanbul Adalar Eski Belediye Başkan Yardımcısı, CHP Sarıyer 
Belediye Başkan Aday Adayı, Odamız 3921 Sicil No`lu 
Üyesi Resul Can ve beraberinde İstanbul Artvinliler Dernek 
Federasyonları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
Odamız Genel Başkanı Ertuğrul Candaş`a 17.12.2013 
tarihinde ziyarette bulundular. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi'ne Davet İçin Kurum Ziyaretleri Yapıldı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen, sekreteryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen, 11-13 
Kasım 2013 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘ne kamu kurum ve 
kuruluşlarının yöneticilerinin ve çalışan meslektaşlarımızın yanında, diğer Odalardan mühendis, mimar, şehir plancılarının katılım ve katkıları 
büyük güç katacaktır.

Bu bilinçten hareketle, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar‘ı 
ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Hami Alpas‘ı Rektörlük 
makamında, Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Genel 
Sekreterimiz Mustafa Erdoğan ve Oda Müdürümüz Timur Bilinç 
Batur ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
düzenlenen CBS Kongreleri, CBS‘nin bilginin yönetilebilirliği 
açısından önemi, gereği ve yaygın kullanımı, mesleğimizin 
gelişimi ve meslek eğitimimiz hakkında bilgilendirmede 
bulunarak Sayın Acar‘ı, genel müdür ve kurum temsilcilerinin 
de katılacağı kongreye davet ettiler.

TMMOB  HKMO  Kasım 2013

İstanbul- Beyoğlu Belediyesi 
Aday Adayları Leyla Ünver 
ve Cemil Candaş Odamızı 
Ziyaret Ettiler 
CHP`den Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı 
Leyla Ünver ve Eski Denetleme Kurulu Üyemiz, 
Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeliği Aday Adayı 
Cemil Candaş Oda Yönetim Kurulumuzu 02.12.2013 
tarihinde ziyaret ettiler. TMMOB  HKMO  Aralık 2013

TMMOB  HKMO  Aralık 2013
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TMMOB  HKMO  Ocak 2014

TMMOB  HKMO  Şubat 2014

HKMO Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonumuz Eğitim Verdi
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker 
ve komisyon üyeleri, Doç. Dr. Şinasi Kaya, Doç. Dr. Fusun Balık Şanlı, Yük. Müh. 
Uğur Algancı‘nın eğitimci olarak görev aldığı “Uzaktan Algılamanın Temelleri Ve 
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi Eğitimi” Odamız Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde üniversite öğretim üyesi, özel sektör ve 
kamu çalışanı üyelerimizin katılımıyla 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde yapıldı. Eğitim, 
katılımcılara Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun tarafından katılım sertifikalarının 
verilmesiyle başarıyla sonuçlandırıldı. Benzer eğitimlerin üyelerimizin talepleri ve değerli 
eğitimcilerimizin programlarının uygunluğu ile önümüzdeki tarihlerde tekrarlanacağı 
arzusunda olduğumuzu belirtir, katılım sağlayan üyelerimize ve katkılarından dolayı 
eğitimcilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB`ye bağlı Odaların ve Şubelerin Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile meslektaşlarımızın katılım 
sağladığı, TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu 
toplantısı, 22 Şubat 2014 Cumartesi Günü, 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi`nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 17 
Aralık‘ta yaşananların, TMMOB‘nin bu zamana 
kadarki söylemlerinde haklı olduğunun bir gös-
tergesi olduğunu belirtti.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 445.365 üye 
sayısına ulaşan TMMOB‘nin, bağlı Odalarının 
Genel Kurul tarihleri hakkında bilgiler veren sayın 
Soğancı, 42. Dönemde gerçekleştirilen Danışma 
Kurulu Toplantıları, İnşaat Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde Depreme Duyarlılık Yürüyüşü, 
Makine Mühendisleri Odası yürütücülüğünde 

Sanayi Kongresi, Elektrik Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde Enerji Sempozyumu, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası yürütücülüğünde 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi ile TMMOB Kadın 
Kurultayı, TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Sempozyumu, TMMOB çalışma 
grupları, 15.09.2013 tarihli 26. Yönetim Kurulu 
toplantısında alınan kararla oluşturulan Cinsiyet 
Ayrımcılığı Takip Sekretaryası, Hatay, İzmir, Van, 
Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Eskişehir illerin-
de düzenlenen Kent Sempozyumları, Teoman 
Öztürk anmaları başlıklı etkinlikleri hakkında kısa 
bilgilendirmelerde bulundu.
42. Dönemde 134 yabancı uyruklu mühendis, mi-
mar ve şehir plancısının, Türkiye‘de çalışmasının 
uygun görüldüğünü belirten sayın Soğancı, Resmi 
Gazete‘de yayımlanan yönetmelikler, Hukuk 
Birimi çalışmaları, açılan davalar, kurumlara 
gönderilen görüşler, yapılan basın açıklamaları, 
çıkarılan Birlik Haberleri ve kitaplar, SGK ile bu 
dönemde imzalanan asgari ücret protokolü, 
demokrasi mücadelesi kapsamında düzenle-
nen mitingler ve basın açıklamaları, TMMOB‘yi 
etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek adına çıkarılan 
torba yasaya karşı yapılan paneller, yürüyüşler, 
eylemler, konferanslar, açıklamalar ve imza 
kampanyaları, Odaların idari ve mali denetiminin 
bakanlıklara verilmesi süreci, teknik öğretmenle-
re mühendislik unvanı verilmesine karşı yapılan 
protesto ve açıklamalar, doğaya ve yaşama sahip 
çıkma adına gerçekleştirilen Taksim Mitingi, 
TMMOB Teoman Öztürk Evi ve Sosyal Tesisi‘nin 
yapım süreci konularını değerlendirdi.
Toplantının ikinci bölümünde, delegelerce 
TMMOB faaliyetleri ve ülke gündemi üzerine ko-
nuşmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, bir konuşma 
da HKM Odamız Genel Başkanı sayın Ertuğrul 
Candaş yapmıştır.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş konuş-
masında, ABD‘den Alabama Senatörünün 2014 
yılında Türkiye`de yaptığı ilginç bir konuşmayı 
aktardı. Senatörün konuşması özetle: “ABD‘de 
ırkçılık daha sona ermedi, her an, her şey geriye 
dönebilir ve dönüyor. Köle kültürü hala egemen, 
onun ruhu ABD‘nin hücrelerine sinmiş. Eğer 
2014 yılında bile ABD‘de yoksulsanız adalete 
ulaşamazsınız, hele yoksul ve siyahsanız, hele 
hem yoksul, hem siyah, hem de bir beyaza karşı 
suç işlemişseniz daha fena.. Amerika‘da çok silah 
satılıyor, herkes silahlanıyor, çünkü herkes siyah-
larla beyazların bir çatışmaya gireceğine inanıyor. 
Her alanda mücadele edip bir hak kazanıyoruz 
ama birden en eski duruma dönüverebiliyor her 
şey” şeklinde idi. Bu konuşmaya atıfta bulunan 
sayın CANDAŞ şunu söyledi: “Örnek gösterilen 
ABD demokrasisi işte Senatörün aktardıklarıdır. 
Bu gerçek bir demokrasi değildir. Biz biliyoruz 
ki; TMMOB ve bağlı Odalarca Türkiye‘de gerçek 
anlamda demokrasi mücadelesi verilmektedir. 
Bugünün koşullarında bu mücadelenin çok da 
kolay olmadığını biliyoruz. Zorluklar içinde, TM-
MOB bileşeni Odalar içinde yer alarak demokrasi 
mücadelesi için çalışan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye, ülkemiz, böl-
gemiz ve hatta tüm dünyanın ihtiyacı vardır.”
TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplan-
tısına, Odamızın Ankara Şubesi`nden, Bursa 
Şubesi`nden, İstanbul Şubesi`nden, Samsun 
Şubesi`nden, Konya Şubesi`nden, Trabzon Şube-
si`nden Yönetici ve üye arkadaşlarımız katıldılar. 
Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Danışma kurulu toplantısı, TMMOB Başkanı 
sayın Mehmet Soğancı‘nın soruları ve eleştirileri 
yanıtlaması ile son buldu.

TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık
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HKMO Adana Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi

(2889) Hasan Zengin (Başkan)
1963 yılında Trabzon'da doğdu. 
İlokul, ortaokul ve liseyi Trabzonda 
tamamladı. 1985 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
HKMO Adana Şube Yazmanlığı ve 6., 7., 
8., 9. ve 10. Dönem Yönetim Kurulu Şube 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. İller 
Bankası 8. Bölge Müdürlüğü'nde teknik 
uzman olarak görev yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

(6247) Cem Küçükekmekçi (Sekreter)

1973 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve 
ortaokul eğitimini Adana'da tamamladı. 1997 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun 
oldu. Oda'nın çeşitli organlarında çalıştı. 
Serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

(6813) Filiz Mersin (Üye)
1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Çukurova Belediyesi'nde görev yapmaktadır. 
Adana Şube'nin organlarında çalıştı. Evli ve iki 
çocuk annesidir.

(4244) Eyyüp Aydın (Üye)
1966 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve 
ortaokul eğitimini Antep'te tamamladı. 1991 
yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Adana Şube'nin çeşitli organlarında çalıştı. 
Serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

(1798) Yaşar Tanrıverdi (2. Başkan)
1955 tarihinde Ceyhan/Adana'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ceyhan'da 
tamamladı. 1979 yılında İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. HKMO Adana 
Şube 6. Dönem Şube Danışma Kurulu Üyeliği, 
7. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, 
8. ve 10. Dönem Şube Yönetim Kurulu 2. 
Başkanlığı ve 9. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Serbest olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(7049) Ali Kuzu (Sayman)
1973 yılında Adana'da doğdu. İlk ve ortaokul 
eğitimini Adana'da tamamladı. 2000 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Adana Şube'nin çeşitli organlarında çalıştı. 
Halen Adana'da serbest olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

(6707) İlker Cem Küçük (Üye)
1977 yılında Adana'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini 
Adana'da tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 2006'da yüksek lisansını tamamladı. Serbest 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HKMO Adana Şube Yedek Yönetim Kurulu
M.İlker Avaroğlu
Mahir Akçar
Süleyman Gül
Yücel Abidinoğlu
Aziz Karataş
Özgür Aksoy
Ali İhsan Atakay
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HKMO Ankara Şube Yedek  Yönetim Kurulu
Duygu Karaca
Nusret Kaya
Fikret Özdal
Gizem Şarlak
Seyhan Soman
Ferhat Çetinkaya
Arif Önder Gacamer

(3812) Recep Vadi 
(Başkan)
1966 yılında 
Konya'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Konya'da 
tamamladı. 1989 
yılında Selçuk 

Üniversitesi'nden mezun oldu. Nevşehir 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde, Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde 
çalıştı. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 
çalışmaktadır. HKMO Nevşehir İl Temsilciği, 
Ankara Bölge Temsilciği, Ankara Çankaya 
Temsilciliği, 1998-2000 yılları arasında Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde 
bulunmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(13695) Volkan Bilgin (Sekreter)
1987 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Artvin'de, 
ortaokulu Trabzon'da tamamladı. 2013 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun 
oldu. Öğrencilik yıllarında HKMO Öğrenci 
Birliği'nde aktif görev aldı. HKMO Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu üyesidir. Serbest 
olarak çalışmaktadır.

(10521) Erkan Oğuzhan Erdoğdu (Üye)
1985 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu 
Trabzon, ortaokulu Osmaniye'de tamamladı. 
2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında CBS 
projelerinde ve Adana Valiliği Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2011 yılından beri 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev 
yapmaktadır.

(9544) Harun 
Kılıç (2. Başkan)
1962 yılında 
Erzincan'da doğdu. 
İlkokulu Edirne'de, 
ortaokulu 
Kastamonu'da, 
liseyi Ankara'da 
tamamladı. 

1983 yılında Kara Harp Okulu'ndan Harita 
Subayı olarak mezun oldu. 1985 yılında 
MSB Harita Genel Komutanlığı Harita 
Yüksek Teknik Okulu'nu bitirdi. Harita Genel 
Komutanlığı'nda çeşitli kademelerinde, İzmir 
Ege Ordu Komutanlığı'nda, TSK İstihbarat 
Okulu'nda, MSB'de Şube Müdürü olarak 
görev yaptı ve 2006 yılı sonunda albay 
rütbesi ile emekliye ayrıldı. Halen serbest 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(8130) Tayfun Sinan Polat (Sayman)
1975 yılında Kırşehir'de doğdu. İlkokul ve 
ortaokulu Kırşehir'de tamamladı. 2000 yılında 
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 10. Dönem Ankara Şube Yönetim Kurulu 
üyeliği görevinde bulundu. 2002 yılından beri 
serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(12642) Hüseyin Arkan (Üye)
1988 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da 
tamamladı. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. Üniversite yıllarında HKMO İstanbul Şubesi Öğrenci 
Komisyonu Temsilciliği'nde ve HKMO Öğrenci Birliği'nde aktif 
rol aldı. 2012 yılından beri özel bir şirkette serbest olarak 
çalışmaktadır.

(9110) Seher Tarhan (Üye)
1981 yılında Diyarbakır'da doğdu. Lise 
eğitimini Ankara'da tamamladı. 2004 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
2011 yılına kadar serbest olarak çalıştı. 2011 
yılından beri ortağı olduğu özel bir şirkette 
serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
annesidir.

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
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HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi

(7203) Veysel Barut (Başkan)
1977 yılında Antalya'da doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da 
tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Halen kendi 
şirketinde serbest olarak çalışmaktadır. HKMO 
Antalya Şubesi 11. Dönem Şube Saymanı 
olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(5322) Yakup 
Öztürk (Sekreter) 
1972 yılında 
Korkuteli/
Antalya'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Antalya'da 
tamamladı. 1995 

yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun 
oldu. İstanbul'da ve Antala Korkuteli İlçesi'nde 
serbest olarak çalıştı. 2007 yılında Iğdır 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'ne atandı. 
Antalya Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü, 
İl Özel idaresi, İmar ve İnşaat Daire 
Başkanlığında çalıştı. Halen Antalya İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. 
11. Dönem HKMO Antalya Şubesi Yönetim 
Kurulu'nda Yazman Üye olarak görev 
yapmıştır. Evlidir.

(7945) Ufuk Aydın 
(Üye)
1976 yılında 
Antalya'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Antalya'da 
tamamladı. 2001 
yılında İstanbul 

Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu.  
Antalya'da serbest olarak çalışmaya başladı. 
2005 yılında kurmuş olduğu şirkette halen 
serbest olarak çalışmaktadır. Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası, "Mühendislik Faaliyetleri" 
meslek komitesi üyeliği yapmaktadır. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

(6438) Deniz Dönmez (Üye)
1976 yılında Kırşehir'de doğdu. 1998 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol 
mühendisi olarak, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi'nde Harita ve Kamulaştırma Şube 
Müdürü olarak görev yapmaktadır. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesi'nin 6. Dönem'de Şube II. Başkanı olarak 
görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(1201) İbrahim 
Atçakarlar  
(2. Başkan)
1953 yılında 
Elmalı/Antalya'da 
doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve 
lise eğitimini 
Antalya'da 

tamamladı. 1976'da İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 1979 
yılından beri kendi şirketinde serbest olarak 
çalışmaktadır. HKMO Antalya Şube kuruluş 
çalışmalarına katılmış ve 1992–1994 yılı 1. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998–2000 
yılı 4. Dönem Yönetim kurulu Üyeliği ve 
Başkan Yardımcılığı, 10. Dönem Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

(8723) Okan Hançer (Sayman)
1981 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul 
ve ortaokulu  Ankara, lise eğitimini 
Antalya'da tamamladı. 2004 yılında Selçuk 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 2004–2006 
yıllarında çeşitli illerde görev almıştır. 2006 
yılından beri taşınmaz değerleme sektöründe 
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(8860) Yakup Bozlar (Üye)
1979 yılında Antalya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimini Antalya'da tamamladı. 2000 yılında Isparta Uluborlu 
Meslek Yüksek Okulu'nda Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü 
bitirip, lisans eğitimini, 2005 yılında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi'nde tamamladı. 2006 yılında kurmuş olduğu 
şirkette halen serbest olarak çalışmaktadır.

HKMO Antalya Şube Yedek Yönetim Kurulu
Zafer Köse
Barış Altan
Süleyman Hilmi Dal
Ganim Kırkıcı
Durmuş Serkan Senekci
Murat Uysal
Hakan Sarı
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HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(5850) Ali Faruk 
Çolak (Başkan)
1974 yılında 
Trabzon 
Akçaabat'ta doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Trabzon'da 
tamamladı. 1996 

yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 1996 yılında özel bir şirkette 
göreve başladı. 2002 yılından kurmuş olduğu 
şirkette halen serbest olarak çalışmaktadır. 
Bursa Şubesi 8, 9. Dönem yedek,  10. Dönem 
Şube Saymanlığı, 11. Dönem 2. Başkanlık 
görevlerini yapmıştır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

(5456) Kubilay 
Öksüz (Sekreter)
1973 yılında 
Elazığ Maden'de 
doğdu. 1991 
yılında Tapu ve 
Kadastro Meslek 
Lisesi'nden, 
1995 yılında 
Yıldız Teknik 

Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995–1996 
yıllarında özel sektörde, 1997–2011 yıllarında 
Nilüfer Kadastro Müdürlüğü'nde çalışmış 
olup, halen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ 
nde çalışmaktadır. HKMO Bursa Şubesi 11. 
Dönem'de Şube Yazmanlığı görevi yapmıştır.

(8072) Mustafa 
Önsoy (Üye)
1981 yılında 
Kayseri'de doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Kayseri'de 
tamamladı. 
Üniversite eğitimini 
Yıldız Teknik 

Üniversitesi'nde tamamladı. 5 yıl İstanbul'da, 
3 yıl Bursa'da özel sektörde çalıştı. 2011 
yılından bu yana kurmuş olduğu şirkette 
halen serbest olarak çalışmaktadır. Ailesinde 
beşinci harita mühendisi olup, evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(6055) Murat 
Sancak (Üye)
1976 yılında 
Trabzon'da 
doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise 
eğitimini Kocaali’de 
tamamladı. 
1997 yılında 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi'nden mezun oldu. 2000 yılından 
beri BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev 
yapmaktadır. Gemlik Meslek Yüksekokulu'nda 
çeşitli mesleki dersler vermektedir. HKMO 
Bursa Şubesi 9. dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(6076) Ahmet 
Ergin Muşlu  
(2. Başkan)
1971 yılında 
Bitlis'te doğdu. 
İlkokul, ortaokul, 
lise eğitimini 
Bitlis'te 
tamamladı. 1995 

yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. 
8 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 2004 
yılında beri Yıldırım Belediyesinde Harita 
Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 9. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 10. Dönem 
Şube Yazmanlığı, 11. Dönem Şube Saymanlığı 
görevlerini yapmıştır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

(9759) Atilla 
Yurttaş (Sayman)
1981 yılında 
Elazığ'da doğdu. 
İlköğretim ve lise 
eğitimini Elazığ'da 
tamamladı. 
2007 yılında 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi'nden 

mezun oldu. 2007 – 2008 yılları arasında 
İstanbul’da özel bir şirkette çalıştı. 2009 
yılından bu yana kurmuş olduğu şirkette halen 
serbest olarak çalışmaktadır. HKMO Bursa 
Şubesi 10. Dönem yedek, 11.Dönem yönetim 
kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(8088) Hüseyin Serkan Bulut (Üye)
1980 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokul eğitimini Bilecik'te, lise 
eğitimini Bursa'da tamamladı. 2003 yılında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 2003 – 2006 yılları arasında özel 
sektörde çalıştı. Halen 2006 yılında göreve başladığı BUSKİ Genel 
Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. HKMO Bursa Şubesi 9., 10. 
Dönem Yedek ve 11. Dönem  Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

HKMO Bursa Şube Yedek Yönetim Kurulu
Selin Ataman
Başar Bulut
Mehmet Öksüz
Serdar Burak Uslu
Muazzez Mutlu
Burak Muhammet Kaplan
Mücahit Enat
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HKMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(9433) Can Deniz 
Akdemir (Başkan)
1981 yılında Bitlis'te 
doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise 
eğitimini Van'da 
tamamladı. 2006 
yılında Kocatepe 
Üniversitesi'nden 

mezun oldu. Bir yıl Van'da özel bir şirkette 
çalıştı. 2007 yılında Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesinde göreve başladı. 2009 yılından 
buyana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 
Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü olarak 
görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(11687) Şilan Parlak (Sekreter)
1989 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır'da 
tamamladı. 2010 yılında Selçuk 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı'nda 
yüksek lisansa başladı. Halen Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde 
çalışmaktadır.

(12949) Gülbin 
Erdemir  
(2. Başkan)
1987 tarihinde 
Diyarbakır'da 
doğdu. İlkokul, 
Ortaokul ve 
lise eğitimini 
Diyarbakır’da 

tamamladı. 2014 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 2013 yılından 
beri DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev 
yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel 
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

(13492) Ramazan Akkoç (Üye)
1989 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. 2010 yılında Erzincan 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Teknikerliği 
Bölümü'nden 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Özel 
bir şirkette serbest çalışmaktadır. 

(12407) Umut Tosun (Üye)
1986 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. 
2011 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 2012 yılından beri Diyarbakır Kadastro 
Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır.

(11948) Serdal Gezici (Üye)
1987 yılında Diyarbakır Ergani'de doğdu. 
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ergani'de 
tamamladı. 2011 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Kurmuş olduğu 
şirkette halen serbest olarak çalışmaktadır. 

(9634) Volkan 
Yılmaz Erdoğmuş 
(Sayman)
1982 yılında 
Diyarbakır'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimimi 
Diyarbakır'da 
tamamladı. 2006 
yılında Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü'nde 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2006 
– 2009 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 
2010 yılından itibaren Serbest harita ve kadastro 
mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

HKMO Diyarbakır Şube Yedek Yönetim 
Kurulu
Muhyettin Zuğurlu
Emrah Aydın
Resul Gül 
Cihan İpek
Helin İpek
Süleyman Nazif Akgönül
Hasan Akın
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HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(1931) Mehmet 
Yıldırım (Başkan)
1956 yılında 
Divriği'de doğdu. 
1981 yılında Konya 
DMMA dan mezun 
oldu. 1982–1986 
yılları arasında 
İmar ve İskân 
Bakanlığı'nda 

çalıştı. 1986 yılında kurmuş olduğu şirkette 
halen serbest olarak çalışmaktadır. HKMO 
İstanbul Şubesi komisyonlarında, 17. Dönem 
ve 18. Dönem Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı,  
22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(13270) Evrim Gülcan Savaş (Sekreter)
1987 yılında Ankara'da doğdu. 2013 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans 
eğitimine devam etmektedir. Öğrencilik dönemi 
boyunca HKMO öğrenci örgütlenmesinde aktif 
görev aldı. HKMO İstanbul Şube 22. Dönem 
Genç Harita Mühendisleri Sosyal Kültürel 
Etkinlikler ve Kadın Komisyonu üyesi olarak 
görev yaptı.

(12651) Batuhan 
Sarıtürk (Üye)
1990 yılında 
İstanbul'da doğdu. 
2012 yılında 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
2013 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaktadır. HKMO İstanbul 
Şube 22. Dönem Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır.

(4230) Turğay 
Erkan  
(2. Başkan)
1958 yılında 
Diyarbakır'da 
doğdu. 
1987 yılında 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 

1975–1987 yıllarında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde, 1989–2005 yıllarında ise 
Zeytinburnu Belediyesi'nin farklı teknik 
birimlerinde çalıştı. Halen özel bir firmada 
çalışmaktadır. HKMO İstanbul Şube'nin farklı 
komisyonlarında görev aldı.  Zeytinburnu İlçe 
Temsilciliği, 22. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(5314) Meral 
Başkal (Sayman)
1965 yılında 
Ankara'da 
doğdu. 1986 
yılında Hacettepe 
Üniversitesi Meslek 
Yüksek okulundan, 
1994 yılında 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi'nden mezun oldu. İstanbul 
Kemerburgaz Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
1986-1990 yılları arasında Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nde görev yaptı. 1991 yılından itibaren 
Şişli Belediyesi’nde görev yapmaktadır. HKMO 
İstanbul Şubesi'nde çeşitli komisyonlarında 
çalışmış ve İstanbul İli, Şişli İlçesi Temsilcilik 
görevi yapmıştır.

(13709) Akif Yılmazkaya (Üye)
1988 yılında Malatya'da doğdu. 2013 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Özel sektörde çalışmaktadır. Öğrencilik dönemi 
boyunca HKMO öğrenci örgütlenmesinde aktif 
görev yapmış ve  HKMO İstanbul Şube 22. 
Dönem Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
üyesi olarak görev yapmıştır.

(13205) Selin Bostan (Üye)
1991 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında 
Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir. Özel sektörde çalışmaktadır. 
Öğrencilik dönemi boyunca HKMO öğrenci 
örgütlenmesinde aktif görev yapmış ve 
HKMO İstanbul Şube 22. Dönem Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu üyesi olarak görev 
yapmıştır.

HKMO İstanbul Şube Yedek Yönetim Kurulu
Ali İhsan Bakır
Nilüfer Kaplaner
Müge Albayrak
Doğa Demirtaş
Emrah Volkan
Egemen Kurtdere
Alişan Çalcalı
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HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(2922) Mustafa 
Kubilay Yıldırım 
(Başkan)
1963 yılında Varto/
Muş'ta doğdu. 
1986 yılında 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Özel 
sektörde bir süre 

çalıştı. 1989–1999 yılları arasında Muş Kadastro 
Müdürlüğü, İzmir Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğü ve Konak Kadastro Müdürlüğü'nde 
harita mühendisi 1999–2010 yılları arasında 
İzmir Konak Belediyesinde Harita Müdürlüğü 
2010 yılından itibaren İzmir Büyükşehir 
Belediyesinde Proje Uygulama Şube Müdürü 
olarak görev yaptı. Halen Harita Şube Müdürü 
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca HKMO İzmir 
Şubesi'nde Yönetim Kurulu üyeliği ve iki dönem  
Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. SPK Lisanslı 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanıdır.  Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

(7116) Nilüfer Barışcan (Sekreter)
1977 yılında İzmir'de doğdu. 2000 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Özel sektörde bir süre çalıştı. 2003–2012 
yılları arasında İzmir Konak Belediyesi'nde 
Harita Mühendisi, 2012 yılından itibaren 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Evli ve 
iki kızı annesidir.

(1783) Mustafa 
Fillik (2. Başkan)
1955 yılında Söke 
/Aydın'da doğdu. 
1979 yılında 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 
1985 yılından bu 
yana Aydın'da 

serbest harita mühendisi olarak çalışmaktadır. 
2010 tarihinden beri HKMO Aydın Temsilciliği 
görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

(10894) Semih Saatçı (Üye)
1983 yılında İzmir'de doğdu. 2000 yılında Çınarlı Endüstri 
Meslek Lisesi Harita Kadastro Bölümünden, 2009 yılında Selçuk 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde Harita 
Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 
HKMO 13. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli komisyon üyeliği 
görevlerinde bulunmuştur. Çalışma hayatını serbest harita mühendisi 
olarak sürdürmektedir.

(8772) Özhan Kaynarca (Üye)
1983 yılında İzmir'de doğdu. 2005 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Serbest 
harita mühendisi olarak çalışma hayatını 
sürdürmektedir. HKMO 10. ve 11. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve çeşitli komisyon üyeliği 
görevlerinde bulunmuştur.

(11465) İsmail Mutaf (Üye)
1986 tarihinde Merzifon'da doğdu. 2010 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 2010-2011 yılları arasında 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak görev 
yaptı. 2011'den itibaren İzmir Büyükşehir 
Belediyesinde harita mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Çalıştığı kurum ve kuruluşların 
Kıymet Takdir Komisyonları'nda görev 
almaktadır. Harita Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi 13. Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yapmıştır.

(4641) Nejat 
Toscalı (Sayman)
1970 yılında 
Denizli'nin Acıpayam 
İlçesi'nde doğdu. 
1993 yılında 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden 
mezun oldu. 

1993–1996 yılları arasında özel bir şirkette 
çalıştı. 2011 yılından bu yana kurmuş olduğu 
şirkette halen serbest olarak çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

HKMO İzmir Şube Yedek Yönetim Kurulu
Ufuk Kansu
Tarkan Abacı
Suzan Doğan
Başar Özmen
Neslihan Yiğit
Tuyan Ulugturhan
Sunay Özkılıç
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HKMO Konya Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(7129) 
Fatih İşcan 
(Başkan)
1978 yılında 
Konya'da doğdu. İlk 
ve ortaokul eğitimini 
Konya'da, lise 
eğitimini Ankara'da 
tamamladı. 1996 
yılında Selçuk 

Üniversitesinde başladığı eğitimini 1998 yılında 
yatay geçiş yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesinde 
2000 yılında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Kamu Ölçmeleri Anabilim 
Dalı'nda 2003 ve 2009 yıllarında Yüksek 
lisans ve doktora öğrenimlerini tamamladı. 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümü'nde 2000 yılında 
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 
2013 yılından bu yana, aynı kurumda doçent 
olarak görev yapmaktadır. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 9. dönem 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 

(8713) Mustafa Gediz (Sayman)
1977 yılında Konya-Bozkır-Akkise'de doğdu. 
2005 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 2005 yılından sonra Konya İli'nde özel 
sektörde çalışmaya başladı. Halen kurmuş 
olduğu şirkette  serbest olarak çalışmaktadır.. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

(8475) Engin Karasaka (Üye)
1979 yılında Kaymakçı/Ödemiş/İzmir'de doğdu. 
İlk ve orta eğitimini Ankara da tamamladı. 2001  
yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Halen Konya İl Özel İdaresi'nde  çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

(6319) Mehmet 
Parlatan (Üye)
1975 yılında Konya'da 
doğdu. 1980 yılında 
ilkokul, 1990 yılında 
Konya İmam Hatip 
Lisesi orta kısmı ve 
1993 yılında Gazi 
Lisesi'ni bitirdi. 
1997 yılında Selçuk 

Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998 yılında 
Karaman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde 
göreve başladı. 2003 yılından itibaren Tapu 
ve Kadastro Konya Bölge Müdürlüğü'nde 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(4213) Mustafa Yılmaz (2. Başkan)
1962 yılında Afşar/Taşkent/Konya'da doğdu. 
1989 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun 
oldu. Konya, Niğde, Adıyaman Bayındırlık 
ve İskan Müdürlükleri'nde görev yaptı. 
2008 yılında kamu sektöründen emekliye 
ayrıldı. 2010 yılından bu yana serbest olarak 
çalışmaktadır.

(8531) Abdullah 
Aslan (Sekreter)
1980 yılında 
Boyabat/Sinop'ta 
doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise 
eğitimini Sinop'ta 
tamamladı. 2004 
yılında  Selçuk 
Üniversitesi'nden 

mezun oldu.Yine aynı üniversitede yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Kısa süre  özel sektörde 
çalıştı. 2007 yılında Samsun Defterdarlığı'na 
(Milli Emlak Müdürlüğü) çalışmaya başladı. 2011 
yılından beri Konya Defterdarlığı'nda(Milli Emlak 
Müdürlüğü) görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır. 

(8160) Abdulkadir Aksoy (Üye)
1977 yılında Konya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini 
Konya'da tamamladı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 2005 yılından itibaren, kurmuş olduğu şirkette  serbest olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

HKMO Konya Şube Yedek Yönetim Kurulu
Gülcan Çelik
Serkan Doğanalp
Okan Bekdik
Mustafa Özsoy
Yusuf Bulut
Cafer Tayyar Okka
Murat Aydın
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HKMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(13212) Mustafa 
Akkul (Başkan)
1978 yılında 
Seydişehir/Konya'da 
doğdu. 1996 yılında 
Ankara Tapu ve 
Kadastro Meslek 
Lisesi'ni bitirdi. 
2004 yılında Selçuk 
Üniversitesi'nden 

mezun oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi'nde 
yüksek lisansı tamamladı. Halen Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam 
etmektedir. Torul Kadastro Müdürlüğü'nde, 
Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde, 
Siirt Kadastro Müdürlüğünde, Erzincan Kadastro 
Müdürlüğü'nde, Trabzon Arsin Kadastro 
Müdürlüğü'nde, Rize Kadastro Müdürlüğü'nde 
görev yapmıştır. Halen Samsun Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüğü'nde bölge müdür yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

 (7792) Ersen Genç 
(Sekreter)
1980 yılında 
Trabzon'da doğdu. 
İlkokul ve ortaokul 
eğitimini Sinop'ta, 
lise eğitimini 
Samsun'da 
tamamladı. 2002 
yılında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir yıl 
özel şirkette çalıştı. 2003 yılında Çarşamba 
Belediyesi'nde göreve başladı. 2005 yılından 
itibaren kurmuş olduğu şirkette serbest olarak 
çalışmaktadır. HKMO Samsun Şube Yönetim 
Kurulu'nda Sayman Üyelik de olmak üzere üç 
dönem görev yaptı. Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mimar ve Mühendisler Meslek Komite 
Başkanıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(7237) Mustafa 
Tok (Üye)
1974 yılında 
Çaykara/
Trabzon'da 
doğdu. İlkokul ve 
ortaokul eğitimini 
Çaykarada, 
lise eğitimini 

Trabzonda Endüstri Meslek Lisesi Teknik Lise 
Motor Bölümü'nde tamamladı. 2000 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 2000 yılından beri kurmuş olduğu 
şirkette  serbest olarak çalışmaktadır.  Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

(4206) Ali Ün 
(Üye)
1968 yılında 
Çarşamba'da 
doğdu. İlkokul 
eğitimini Kerpiçli/
Tekkeköy'de, 
ortaokul ve lise 
eğitimini Samsun 
Merkez'de 

tamamladı. 1990 yılında İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Özel sektörde 
bir süre çalıştıktan sonra, Samsun Kadastro 
Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve 
Taflan Belediyesinde Sözleşmeli olarak görev 
yaptı. 1997 yılında Samsun Bayındırlık İskân 
Müdürlüğünde göreve başladı. 2010 yılından 
beri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 
çalışmaktadır. 6. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(9257) Emre 
Hiçsönmez  
(2. Başkan)
1981 yılında 
Merzifon'da 
doğdu. İlkokul 
eğitimini 
Merzifon'da, 
ortaokul ve 
lise eğitimini 

Samsun'da tamamladı. 2004 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 2005–2006 yılları arasında serbest 
olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren Atakum 
Belediyesinde çalışmaktadır. Evlidir.

(8364) Hakan 
Bursa (Sayman)
1979 yılında 
Samsun'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Samsun'da 
tamamladı. 
2004 yılında 

Ondokuzmayıs Üniversitesi'nden mezun 
oldu. 2004–2007 yılları arasında serbest 
mühendislik yaptı. 2007 yılında Alaca Kadastro 
Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 2010 yılından 
beri Samsun Kadastro Müdürlüğü'nde göreve 
devam etmektedir. Evlidir.

(8989) Hanefi Murat Keleşoğlu (Üye)
1980 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Çorum ve 
Erzurum'da lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 2005 yılında Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir yıl serbest çalıştı. 2008 
-2010 yılında Samsun İl Özel İdaresi'nde görev yaptı. 2010 yılından 
itibaren kurmuş olduğu şirkette  serbest olarak çalışmaktadır.  Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

HKMO Samsun Şube Yedek Yönetim Kurulu
Cafer Duru
Yasin Turgut
Hasan Demir
Suat Pınar
Elif Yamiç
Elif Ezber
Selin Çöl Yakar
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HKMO Trabzon Şube Yönetim Kurulu Asıl Listesi
(4444) 
Recep Nişanci 
(Başkan)
1968 yılında 
İstanbul'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
İstanbul'da 
tamamladı. 
1992 yılında KTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun 
oldu. 1992-1997 yıllarında serbest olarak 
çalıştı. 1997-1999 yıllarında Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı, 1999-2004 yıllarında 
KTÜ Araştırma Görevlisi, 2004-2006 
yıllarında Trabzon Belediyesinde görev yaptı. 
2006 dan beri KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Kamulaştırma Bilirkişiliği 
eğitmeni,  HKMO Gümüşhane İl Temsilciliği, 
9. Dönem Yönetim Kurulu'nda başkan 
yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

(10278) 
Muhammet 
Hanefi Fidan 
(Sekreter)
1984 yılında 
Trabzon'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimini 
Trabzon'da 

tamamladı. 2006 yılında Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldu. 
2008 yılında Çukurçayır Belediyesi'nde 
çalışmaya başladı. Halen bu görevine 
devam etmektedir. 2010 yılında KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü'nden yüksek mühendis 
olarak mezun oldu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Uluslar Arası İlişler 
Bölümünde okumaktadır. HKMO Trabzon 
Şube 9. ve 10. Dönem Yönetim Kurulları'nda 
ve Oda bünyesindeki komisyonlarda görev 
yaptı. Evlidir.

(5853)
Okan Yıldız (Üye)
1975 yılında Yomra/
Trabzon'da doğdu. 
İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimini Trabzon'da 
tamamladı. 1996 
yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde 

lisans, 2005 yılında yüksek lisans, 2013 yılında 
doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılına kadar 
serbest mühendis olarak çalıştı. Aynı yıl Erzurum 
Kadastro Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 
Halen Trabzon Kadastro Müdürlüğü’nde görevini 
sürdürmektedir. HKMO Trabzon Şube 8., 9., 
ve 10. Dönem Yönetim Kurulları'nda ve Oda 
bünyesindeki  komisyonlarda görev yaptı. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

(4802) 
Ahmet 
Türesin 
Tamzaralı 
(Üye)
1961 yılında 
Trabzon'da 
doğdu. 
İlkokul, 

ortaokul, lise eğitimini Trabzon'da 
tamamladı. 1987 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 
1988 yılında İller Bankası'nda göreve 
başladı. Halen İller Bankası Trabzon 
XVII. Bölge Müdürlüğü'nde görevine 
devam etmektedir. HKMO Trabzon 
Şube 10. Dönem Yönetim Kurulunda, 
Oda bünyesindeki komisyonlarda ve 
işyeri temsilcisi görevlerinde bulundu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

(3031) Şakir 
Seyhan  
(2. Başkan)
1963 yılında 
Rize'de doğdu. 
İlkokul eğitimini 
Rize'de ortaokul 
ve lise eğitimini 
Trabzon’da 

tamamladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-
1988 yılları arasında serbest çalıştıktan 
sonra, 1989 yılında Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 
1990-1992 tarihleri arası Rize'de, 1992 
yılından beri Trabzon Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. HKMO 
Trabzon Şube 8., 9., 10. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyeliği, iş yeri temsilcilik görevlerinde 
bulundu. Evli ve  iki kız çocuğu babasıdır.

(7634) 
H. Ebru Çolak 
(Sayman)
1981 yılında Rize'de 
doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise 
eğitimini Trabzon'da 
tamamladı. 
2001 yılında 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı 
üniversiteden 2003 yılında yüksek mühendis, 
2010 yılında ise doktora diplomasını aldı. 
2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
2010 yılından itibaren öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. HKMO Trabzon Şube 7. 8. 
ve 9. Dönem Yönetim Kurulları'nda ve Oda 
bünyesindeki pek çok komisyonda görev yaptı. 

(6105) Şenol Adanur (Üye)
1973 yılında Yomra/Trabzon'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 1997–1998 yılında serbest olarak 
çalıştı. 1999 yılında Sivas Köy Hizmetleri'nde çalışmaya başladı. 
Bursa Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğü'nde çalıştı. Hâlen İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. HKMO Trabzon Şube 9. Dönem 
Yönetim Kurulu'nda ve Oda bünyesindeki komisyonlarda görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HKMO Trabzon Şube Yedek Yönetim Kurulu
Adem Abdioğlu
Murat Eyüboğlu
Özlem Karataş
Serkan Coşkun
Emrah Kalyoncu
Yavuz Hancı
Zuhal Bayraktar
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Öncelikle bizi evinize kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 
Her şeyden önce bana kendimi, duygu ve 
düşüncelerimi ifade etme olanağı verdiğiniz için 
sizlere sonsuz teşekkürler ederim...
26 Haziran 1938 tarihinde, Denizli’nin Çivril 
Kazası’nda Öğretmen Osman Gürkan ile Ev 
Hanımı Gülsüm Gürkan’ın üçüncü çocukları olarak 
doğmuşum. Babam o tarihte Eskişehir’de Köy 
Enstitüleri’nin kökeni olan Eğitmen Kurslarında 
öğretmen olarak görev yapmakta olduğundan, 
ben 18 günlükken trene binip Eskişehir’e gitmişiz. 
1940 yılına kadar Eskişehir’de ve Çivril’de, 1940 
yılı ile 1948 yılları arası Isparta’nın Gönen Köy 
Enstitüsü’nde yaşadım. İlk Okulun ilk üç yılını Isparta 
Gazi İlk Okulu’nda okudum. 1948 yılında babam 
Köy Enstitüsü’ndeki görevinden ayrılıp Çivril’deki 
30 Ağustos İlk Okuluna atanınca ailecek Çivril’e 
döndük. İlkokul 4.ve 5. sınıfları ile Ortaokulu Çivril’de 
okudum. Ben ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken 
babamı kaybettik. Ortaokulu bitirdikten sonra, Maliye 
Meslek, Sağlık Meslek, TCDD Yolları okulları olmak 
üzere parasız okuyabileceğim bir okul aradım. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın Leyli Meccani(parasız yatılı), 
Kuleli Askeri Lisesi ve TKGM Tapu Kadastro Meslek 
Lisesi’nin sınavlarına girdim Sınavların üçünü de 
kazanmışım ancak son girdiğim ve sonucu ilk belli 
olan Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ni zorunlu olarak 
tercih etmek durumunda kaldım. Çünkü bisikletimi 
satarak Ankara’ya sınava gitmiştim. Dönüş için param 
bitmişti ve bir  hafta sonra da okul başlayacaktı. 
Okulun İdare Amiri Tekin Ağabey’e “Yatakhanede 
kalabilir miyiz?” diye sorduk. Sorduk diyorum, zira 
bu durumda olan yalnız ben değildim, örneğin Hasan 
Nalbantoğlu dahil beş altı kişiydik. İzni aldık ve kalıp 
okulun açılışını beklemeye başladık. Daha sonra 
MEB parasız yatılı ve MSB Kuleli Askeri Lisesi’nin 

sınavlarını da kazanmış olduğumu öğrendim. Hatta 
annem, Kuleli Askeri Lisesi’ne gitmem için ısrarla 
Çivril Orta Okulu Müdürü Rıza Gürçağlar’a peşpeşe 
mektuplar yazdırmıştı, sağa sola borçlanarak bana 
yol parası bile göndermişti ama ben Ankara’da 
kaldım. Okulumu çok sevmiştim. Nedendir bilmem 
ama aklımda hep mühendis olmak vardı ve 
çok çalışırsam bu okulun devamında bu imkanı 
yakalayacağımı sezinlemiştim. Okulu bitirdikten 
bir hafta sonra Ankara’nın Beyparazarı Kazası’nın 
Hırkama Köyü’nde tapulama yapmak üzere teknisyen 
yardımcısı olarak göreve başladım. Üç buçuk ay 
kadar orada çalıştım. O tarihlerde girebileceğimiz tek 
yüksek öğrenim kurumu Yıldız’daki Harita Kadastro 
Bölümü’ydü. Oranın sınavına girdim ve kazandım. 
1960 yılında mühendis unvanıyla mezun oldum. Bu 
arada şunu da eklemek isterim. Diploma töreninde 
bana birincilik ödülü verdiler. Meğer o yıl beş 
şubeden(İnşaat,Mimarlık,Makine,Elektrik ve Harita 
Kadastro) mezun olan öğrencilerin içinde dört yıllık 
not ortalaması en yüksek olan benmişim. 1960-
1961 döneminde orada yüksek lisans yapıp yüksek 
mühendis oldum. Kısa bir süre çalışma hayatından 
sonra askere gittim. Askerliğimi 1962-1964 yılları 
arasında Sarıkamış’ta yaptım. 1964 yılı Nisan ayında 
Ankara’ya TKGM Fen Müşavirliği’ne atamam yapıldı. 
Fen Müşavirliği’nde mukteza tayin eden, yani 
teknik soruları cevaplandıran bir ekipte çalıştım. 
TKGM’nin Anadolu teşkilatından gelen teknik soruları 
cevaplıyorduk. 1965 yılının sonundaydı sanıyorum, 
TKGM’de bilgi işlem merkezi kurulması söz konusu 
oldu ve merkezi kurmak üzere aralarında benim de 
bulunduğum 8 kişi seçtiler. Biz kendimiz aramızda 
iş bölümü yaptık ve ben programlar yazıyordum 
ama benim matematik bilgimin program yazmak 
için yeterli olmadığını gördüm ve yönetimden, işimi 
aksatmamak koşuluyla, ODTÜ’de misafir öğrenci 
olarak matematik derslerini dinlemek için izin 
istedim. Bu izni verdiler ve ben  4 yarıyıl ODTÜ’de 

lineer cebir, topoloji vb. dersleri misafir öğrenci olarak 
dinledim. Hatta kendimi sınamak için bazılarının 
sınavına bile girmiştim ama sonuçları şimdi 
anımsamıyorum. 1968 yılının Nisan ayında Erdoğan 
Özbenli’nin teklifi üzerine Ahmet Yaşayan ile birlikte 
KTÜ’ye asistan olarak gittim. 1969’un sonları, 1970’in 
başlarında doktora yapmak üzere Almanya’daki Bonn 
Üniversitesi Teorik Jeodezi Enstitüsü’ne gittim ve 
1973 yılı Haziran ayında, doktoramı bitirmiş olarak 
döndüm. 1974–1975 yıllarında ABD’de Columbus/
Ohio’daki Ohio State Üniversitesi öğretim üyesi İvan İ 
Mueller’in yanına  doktora sonrası çalışmalar yapmak 
üzere gittim. Orada bulunduğum süre içinde ABD’nin 
NAD27 datumuna ait geometrik deformasyonları, 
doppler uydu gözlemlerini de kullanarak inceledim. 
İncelemelerim, İvan İ Mueller’in yönettiği NASA’ya ait 
bir proje kapsamındaydı. Hatta bu sayede para bile 
kazanmış oldum. Geliştirdiğim yöntemi Türkiye ED50 
datumuna uygulayarak Doçentlik Tezimi hazırladım. 
1977 yılında da doçent unvanını aldım. 

KTÜ’de “otomasyon” adıyla bir ders açmıştım. 
Hatta rahmetli Haldun Özen, o tarihlerde İTÜ’de 
doktora yapıyordu, işte o dersi doktora öğrencisi 
olarak almıştı. Yanılmıyorsam 1977 yılıydı Jeofizikçi  
Prof. Dr. Nezihi Cantez Fakültemizin(Yer Bilimleri 

Onur Gürkan
"Mühendis problemin bir parçası değil, problemin 
çözenidir. Genç meslektaşlarıma önerim bu 
kavramı tüm yaşamları boyunca ilke edinmeleridir. 
Ansiklopedik bilgi mühendis için kuru bir bilgidir. 
Mühendis bilgiyi beceriye dönüştürebilendir, doğuştan 
yetenekler istisnadır ama insan yinelemelerle 
yeteneğini de geliştirebilir. Bunu en iyi yapabilen de 
mühendislerdir."
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Fakültesi) Dekanıydı, bir gün beni çağırıp “TKGM’de, 
siz bir bilgisayar merkezi kurmuşsunuz, burası bir 
teknik üniversite, bilgisayar merkezsiz olmaz, bu işi 
birlikte yapalım” dedi. Öneriyi kabullendim ama tek 
başıma benim bilgisayar merkezi kuracak birikimim 
yoktu. IBM’den tanıdığım, Necdet Bulut isminde 
bir arkadaşım vardı. Jeofizik kökenliydi ama ABD’de 
Computer Scince’ta doktora yapmıştı ve o tarihte 
ODTÜ’de bilgisayar merkezinin yönetmeniydi. Ona 
gidip yardım istedim, Necdet, yardımcı olmayı 
kabullendi. Şartnamelerin hazırlığı vb. gibi pek 
çok aşamadan geçilip, donanım satın alındı. Bu 
aşamalarda sevgili arkadaşım ve meslektaşımız Erdal 
Koçak’ın da pek çok katkısı oldu, çünkü TKGM’de, 
bilgisayar merkezi kurmak için seçilen 8 kişiden birisi 
de oydu. KTÜ’de Bilgisayar Merkezi kurulmuş ve 
hatta sistem analisti ve programcılar yetiştirilmek 
üzere  personel bile alınmıştı,Bu aşamada bürokratik 
işlemler vb. ile geçici olarak ben ilgileniyordum 
ama merkezin başına tam zamanlı bir yönetmen 
gerekiyordu. Rektör Prof. Dr. Erdem Aksoy ve Dekan 
Prof. Dr. Nezihi Cantez sürekli olarak bu görevi tam 
zamanlı olarak üstlenmemi öneriyorlardı. Ancak ben 
esas mesleğimden kopmak istemiyordum. Onlara 
tam zamanlı bir yönetmen bulacağıma söz verdim. 
Uygun bir kişi bulma konusunda ben yine Necdet 
Bulut’tan yardım istedim. Bu göreve  kendisinin 
gelebileceğini söyledi. Önce ben inanamadım ama 
sonunda ODTÜ’den ayrılıp KTÜ’deki Bilgisayar 
Merkezinin  Yönetmeni olarak aramıza katıldı. Ancak 
gelişinin kaçıncı ayındaydı, bilmiyorum, kalmakta 
olduğu sahil tesislerinin çok yakınında pusuya 
düşürülüp öldürüldü. Ben bilmiyordum; meğer 
Necdet o tarihlerde TİP’in merkez karar yönetim 
kurulu üyesiymiş ve Doğu Karadeniz’de bu partiyi 
örgütlemenin daha kolay olacağı düşüncesiyle 
KTÜ’ye gelmiş. Onun ölümü üzerine Üniversite’nin 
o yıllardaki ağır topları, Rektör Prof. Dr. Erdem 
Aksoy, Dekan Prof Dr Nezihi Canıtez, Jeolog Prof. Dr. 
Remzi Dilek, Ormancı Prof. Dr. Burhan Soykan, vb. 
evime geldiler ve Necdet’in görevini üstlenmemi 
istediler. O tarihte Eşim olan Ayzer Hanım bu öneriye 
şiddetle karşı çıktı ve bana “Kabul edersen senden 
boşanırım” dedi. Kendi açısından belki çok haklıydı, 
çünkü Milliyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni 
Abdi İpekçi, 1 Şubat günü öldürülmüş ve onun yerine 
Ayzer Hanımın Abisi Ali Gevgilili getirilmişti. Çok kısa 
bir süre sonra Necdet Bulut öldürülmüştü yerine 
kocası yani ben öneriliyordum. Ayzer Hanım, “En 
yakınımdaki iki erkekten birisi öldürülen birinin yerine 
getirildi, şimdi de ötekisi yani kocam öldürülen başka 
bir kişinin yerine gelecek, ben böylesi bir psikolojik 
baskıyı kaldıramam” diye isyan etmişti. Buna 
rağmen ben bir süre merkezin yönetmenlik görevini 
sürdürdüm ama 12 Eylül 1980 arifesindeki o günler 
çok kötü günlerdi. Öldürülmek korkusuyla her gün 
evden helalleşerek çıkıyorduk.
1977 yılının ortalarındaydık, bilimsel bir toplantıya 
katılmak için Ankara’daydım Almanya’daki Münih 
Üniversitesinden mezun olan arkadaşım Albay Müh. 
Hayati Balkan HGK Harita Yüksek Teknik Okulunun 

komutanıydı,Hayati, birlikte izlemekte olduğumuz 
toplantının  bir aralığında beni Lodumlu’daki okuluna 
davet etti. Gittim, okulu gördüm ve öğrencilerle 
tanıştım, sohbet ettim. Okul bir yana, öğrencileri 
çok beğenmiştim; hepsi öğrenmeye aç, meraklı, 
zeki, çalışkan, pırlanta gibi  gençlerdi. Arkadaşım 
izlenimlerimi sordu, çok beğendiğimi söyleyince de o 
okulda ders vermemi önerdi. Öneriyi kabul ettim ve 
1977’nin Nisan-Mayıs ayından itibaren, Ankara’ya, 
HGK HYTO’na ders vermek için gidip gelmeye 
başladım. HYTO mezunlarının denklik sorumları vardı, 
İTÜ ve YTÜ bu okul mezunlarını lisans mezunu olarak 
kabul etmiyordu. Ben her şeyi göze alarak HYTO’nun 
1969 yılından sonraki mezunlarının üniversitelerdeki 
lisans eğitimi düzeyinde eğitim gördüklerini kabul 
eden bir KTÜ Senato Kararı alınmasına ön ayak 
oldum. Böylece onların KTÜ’de yüksek lisans 
programına kabul edilmelerinin yolu açılmış oldu. 
Ömür Demirkol ve Emin Ayhan HYTO mezunu 
olarak KTÜ’deki yüksek lisans programına katılan ilk 
öğrenciler oldular. Üstelik bunlar ve bunları izleyen 
gençler eğitimleri süresince de ordudan aylıklı izinli 
sayıldılar. Bu olaydan sonra öteki üniversitelerdeki 
öğretim üyeleri (özellikle bunların lisans düzeyinde 
eğitim görmediklerini ifade eden raporlarda imzası 
olanlar) bana çok kızdılar ve hatta içlerinden 
azarlayanları bile oldu.  Ancak mezun olan gençlerin 
nitelikleri görüldükçe tüm üniversiteler de onları 
yüksek lisans programlarına kabul etmeye başladılar. 
KTÜ’den ayrılıp Bozaiçi Üniversitesi’ne geçtiğim 
yıllardaki yoğunluğum nedeniyle gidemediğim birkaç 
yıl hariç HYTO’da 1977 ile 2008 yılları arasında  
genelde fiziksel jeodezi ve  bazen de buna ek olarak 
jeodezik astronomi dersleri verdim.
1982 yılındaki Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği’nin 
Hamburg toplantısına bildiriler sunmak için 
katılmıştım. Dönüşümde de Bursa Kirazlı Yayla’da 
Mekanikçiler Kongresi’ne bir bildiri sunmak 
üzere katılmıştım. İşte bu sırada Kirazlı Yayla’da, 
konakladığımız misafirhanenin lobisinde Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ergün Toğrol tarafından 
aranmış olduğum söylendi. O tarihlerde iletişim, 
özellikle telefonla iletişim çok zordu. Ergün Toğrol, 

“Trabzon’a dönerken İstanbul’da bana uğrarsanız 
biraz sohbet ederiz” dedi ama konuyu söylemedi. 
Tabii ki dönüşte merakla uğradım. Meğer MEB’e 
bağlı olan Kandilli Rasathanesi, yasayla Boğaziçi 
Üniversitesi’ne bağlanmış ve Rasathane yapısı 
bozulmadan Üniversite formatında bir Enstitü haline 
dönüştürülmüş. Enstitü’de de dört tane anabilim dalı 
öngörülmüş; Jeodezi, Jeofizik, Astrofizik ve Deprem 
Mühendisliği (daha sonra bunlardan Astrofizik 
kaldırılıp yerine Jeoloji Anabilim Dalı getirildi). Rektör 
olarak Ergün Toğrol bu bölümleri oluşturabilecek 
nitelikte kimseler arıyor. Jeodezi için zaten çok 
yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Aksoy Hocamızı 
göreve davet etmiş. Ancak Ahmet Aksoy Hoca yeterli 
İngilizcesi olmadığını öne sürerek görevi reddedip 
beni önermiş. Ergün Toğrol emin olmak için birkaç 
kişiye daha sorup hepsinden benim adımı alınca, 
gelip bölümü kurmayı bana önerdi. O yıllarda 2547 
sayılı Üniversiteler Yasası daha yeni yürürlüğe girmişti. 
Bu yasaya göre bir doçent, görev yapmakta olduğu 
üniversitenin profesör kadrosuna atanamıyordu. 
Bir başka deyişle o yasanın o günkü haline göre 
bir doçentin, profesörlüğe yükselip, bir kadroya 
atanabilmesi için mutlaka üniversite değiştirmesi 
gerekiyordu. O günlerin bu koşullarında bana yapılan 
öneri çok çekiciydi. Gidebileceğim Üniversite Boğaziçi 
gibi, ülkenin en saygın üniversitelerinden birisiydi. 
Ancak bir sorun vardı; o tarihlerde doçentken profesör 
olacakları Anadolu’daki Üniversitelerden birisini 
tercihe zorlamak için Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük kentlerde profesör kadroları geçici olarak 
dondurulmuştu. Ancak Ergün Toğrol, kadroların 
yakın bir zamanda açılacağını, şimdilik yasanın ilgili 
maddesine göre yine Doçent unvanıyla ve kadrom 
KTÜ’de kalmak üzere bir yıllığına geçici olarak 
görevlendirilebileceğimi söyledi. Ben bu öneriyi kabul 
edip, 1984 yılı Kasım ayında KTÜ’den ayrılıp Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki görevime başladım...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü’nün kuruluş aşamasında çeşitli 
görevler yaptımsa da, asıl yaptığım buradaki Jeodezi 
Anabilim Dalında verilecek yüksek lisans ve doktora 
derslerinin içeriklerini hazırlamak ve 1985-1986 
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Eğitim ve Öğretim yılı için öğrenci almaktı. Yüksek 
lisans programına ilk kabul edilen öğrencilerin 
arasında Pekay Sağnak’ın olduğunu anımsıyorum. 
Bu arada büyük kentlerde kadrolar açıldı ve ben 
başvurumu yaptım, jüri üyeleri raporlarını hazırlayıp 
gönderdiler ve Boğaziçi Üniversitesi atama onayım 
için dosyayı YÖK’e gönderdi. Ben artık YÖK’ten 
haber bekliyordum ki bir olumsuzluk yaşadım.. Bu 
arada Prof. Dr. Kemal Gürüz KTÜ’ye Rektör olarak 
atanmış, nedense benim görev süremi YÖK’ten iptal 
ettirerek KTÜ’ye geri çağırdı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 
başlattığım her şey yarım kalarak KTÜ’ye geri 
döndüm. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Profesör 
kadrosuna atama işlemim hala tamamlanmayı 
bekliyordu... Tüm aramalarıma rağmen YÖK’te 
dosyamı bulamıyordum. Meğer, YÖK başkanı Prof Dr 
İhsan Doğramacı’nın yardımcısı olan Prof. Dr. Kemal 
Karan Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün dayısı imiş ve benim 
dosyamı o tutuyormuş. Prof. Dr. Kemal Karan, 1987 
yılındaki milletvekili seçimlerinde ANAP’tan aday 
olunca YÖK’teki görevinden ayrıldı ve ayrılışının 
ertesi günü dosyam bulundu ve birkaç gün içinde 
atama işlemim tamamlandı. 1987’nin Eylül-Ekim 
aylarında da kadromla birlikte Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi’nde göreve başladım, Haziran 
2005’e kadar. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi 
Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım ve 67 
yaşımı doldurmakla bu görevden resmen emekli 
oldum. Şimdi de aynı birimde bir odam, bir masam 
var. Zaman zaman gidiyorum, sohbet ediyorum. 
Bazen öğrenci çok olursa, ders veriyorlar. Kısacası 
Haziran 2005’ten bu yana emekli hayatı yaşıyorum. 
Amsterdam’da yaşayan bir torunum var sık sık onu 
görmeye gidiyorum. Yani benim hayatım kısaca bu.
Doğup büyüdüğünüz kentin yaşamınıza, 
bugününüze önemli bir etkisi olduğunu düşünüyor 
musunuz? Varsa nasıl yorumluyorsunuz?
Denizli’nin Çivril Kazasında doğmuşum... 15 
yaşıma gelene kadar, bu şirin Anadolu Kasabası 
yaşantımın ana merkezi oldu. Bu 15 yılın 8 yılını 
Isparta’nın Gönen Köy Enstitüsü’nde geçirdim. 
Babam Enstitünün Ziraat Başı’ydı, öğretmendi. 
Köy Enstitüsü’ndeki yaşam biçimi beni müthiş 
etkilemiştir. Her şey bir kenara bir çocuk olarak çok 

özgürdüm ve sonsuz denecek bir sevgi çemberi 
içinde çok mutluydum. Oradaki yaşam biçiminin 
daha sonraki hayatımda, müthiş etkileri olduğunu 
düşünüyorum. Köy Enstitüleri hakkında neler 
biliyorsunuz bilmiyorum ama ben kısaca kendi 
bildiklerimi yorumlayarak söyleyeyim. İstiklal 
Savaşı’ndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
yıllarında toplumu modern bir topluma dönüştüreceği 
düşünülen devrimler yapılıyordu, ama bu devrimlerin 
kalıcılığı konusunda karşılaşılan en önemli 
engellerden bir tanesi cehalet ve bunun yanı sıra 
üretim alışkanlığı olmayan bir toplum olmamızdı. 
Okur yazarlık oranının çok düşük olmasından başka 
göçebe toplumdan gelen yani doğada var olanı 
tüketme alışkanlıklarımız genlerimize işlemişti. 
Bu bağlamda ele alınınca; bence, Köy Enstitüleri 
sürdürülebilir bir kırsal kalkınma projesinin başlangıç 
noktasıdır, ana enstrümanıdır. Bana göre kalkınma 
projelerinin sürdürülebilir olması demek, kendi 
kaynağını kendisi üretecek demektir. Devlet bu 
oluşuma genelde  işlenecek toprak sağlıyor ve 
bütçeden neredeyse yalnızca  öğretmenlerinin 
aylıkları gibi küçük bir kaynak ayırıyordu. Ana kaynak 
insan kaynağıydı ve bunlar  köydeki çocuklardı. 
Köy Enstitüsü kavramının tohumunu atan kişi 
Saffet Arıkan ismindeki Milli Eğitim Bakanı’dır. 
Askerlikten emekli birisi olarak tek partili dönemin 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı yaparken görüyor ki, 
eğitimin yaygınlaştırılmasına  çok ihtiyaç var. O 
yıllarda Türkiye’nin %80’i kırsal kesimde yaşıyor ve 
bunlar genel olarak sağlıksız insanlar. Kırsal kesimde 
yaşayanların neredeyse yarısından fazlası ya veremli, 
ya sıtmalı, ya da frengili… Okur yazar oranı çok 
düşük neredeyse %10 civarında bile değil... Saffet 
Arıkan kendisi köken olarak ordudan geldiği için, 
askerlikten çavuş olarak terhis olup köye dönmüş 
kişilerden yararlanılmasını öneriyor, O yıllarda ilk 
öğretim genel müdürlğünde görev yapan eğitimci 
Hakkı Tonguç’un düzenlemesiyle bu nitelikteki 
kişilerden belirli sayıda olanları birkaç aylık kısa 
bir eğitimden geçirilip, kısa bir staj  döneminden 
sonra köylere sadece okuma yazma öğretmek için 
“Eğitmen” adıyla gönderiliyordu.1930’lu yılların ikinci 
yarısında başlayan bu uygulama başarılı olunca 
Hakkı Tonguç ve Saffet Arıkan’dan sonraki Bakan 
Hasan Ali Yücel pojeyi geliştirdiler. Önce sayıları iki 
tane olan,köylerdeki ilk okul mezunlarını alıp, 5 yıl 

eğitimle köy öğretmeni yetiştirilen Köy Öğretmen 
Okulları açıldı. Ancak bu uygulama da çok kısa sürdü 
ve 1940 yılında çıkarılan bir yasayla bunlar “Köy 
Enstitüsü”ne dönüştürülüp kısa sürede sayıları 21’e 
çıkarıldı... Buralarda dersler genelde, üretim içinde 
eğitim anlayışıyla, uygulama ağırlıklıydı. Okuma 
yazma, hesap, yurt bilgisi vb. konularındaki teorik 
derslerin dışındaki derslerin tümü arazide, tarlada, 
bağ ve bahçede yapılıyordu. Yörelere göre derslerde 
de farklılıklar vardı. Örneğin tarım, balıkçılık, arıcılık 
vb. gibi , resim dersleri bile doğadaydı. Her öğrenci 
mutlak surette bir müzik aleti çalmak zorundaydı... 
Mezunları genelde öğretmendi ama aralarında sağlık 
memurları da vardı. Ancak kazandıkları beceriler 
bunlarla sınırlı değildi; okulda kendisini marangozluk, 
demircilik vb. konularda geliştirme olanakları vardı. 
Fakat 1947 yılında eğitim programlarında değişiklik 
yapılarak eğitimin ana felsefesi değiştiriliyor ve daha 
çok ezberci eğitime ağırlık verilerek isimleri öğretmen 
okullarına çevrilip, 1954 yılında tabelaları indiriliyordu. 
Bence eğer Köy Enstitüleri kapatılmamış olsaydı, 
şimdi Türkiye’de kişi başına düşen gelir minimum 30-
40 bin dolar olurdu. Çünkü üretmekle mutlu olmak 
insanlar yaşam biçimi olacaktı. Eğer Köy Enstitüleri 
devam etseydi, edebiyatta, tıpta vb. konularda 50’yi 
aşkın Nobel ödüllü Türk olurdu.
Köy Enstitüsü’nde geçen çocukluğumun benim 
üzerimdeki dolaylı etkiyi şöyle anlatabilirim. Birisine 
mutluluğun tanımını yapın derseniz, genelde 
çeşitli mutluluk tanımları yapılır. Kimisi param çok 
olursa mutluyum der, kimisi sevdiğim insanla bir 
arada olursam mutluyum der, kimisi de şöhret 
olursam mutluyum der ve buna benzer tanımlarla 
karşılaşırsınız. Oysa, ben çalışırsam mutluyum, ya 
da ben üretirsem mutluyum diyen çok az kişiyle 
karşılaşırsınız. İşte Köy Enstitüsü’nde dolaylı olarak 
verilmeye çalışılan sonuncu tanımdı. Yani oradaki 
eğitim sisteminin özü, üretimin içinde eğitimdi 
ve herkes üretirse hem öğreniyor hem de mutlu 
oluyordu. İşte benim çocukluğumda dolaylı bir şekilde 
bilinç altıma işleyen bu mutluluk tanımı yaşantımdaki 
en güvendiğim rehberim olmuştu.
Özellikle ülkenin doğusundaki feodal yapı, Köy 
Enstitüleri’nin sürekliliğinine engel oldu; Köylü 
uyanırsa, toplumumuz o feodal yapıya teslim 
olmayacak üreten, bilinçli bir toplum olacaktı. 
Köy Enstitüleri ile yapılmak isteneni, hakim güçler 
engellediler. İngilizce bir ifade vardır, (take off) ben 
Türkçesi’ni tam bulamıyorum. Köy Enstitülerinin 
önce niteliğinin değiştirilmesi ve sonra tümüyle 
kapatılmasıyla Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin take 
off’u engellenmiş oldu. Ayrıca “Köy Enstitüleri”, 
felsefesi, düşünce sistematiği, yöntemleri, kaynakları 
vb ile, kısası tümüyle bizimdi ve ezilen toplumlar için 
bir kurtuluş modeli olabilirdi, ama olamadı...
Eğitim hayatınız, Harita Mühendisliği Mesleğini 
seçmeniz, sonrasında bugüne dek geçen süreci 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yıl 1951, Çivril’deyim. Ortaokul birinci sınıftan ikinci 
sınıfa geçmişim, 15-20 gün gibi kısa bir süre önce 
babamı kaybetmişiz... O çocuk aklımla bir şeyler 
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yapmam gerekir diye düşünüp, inşaatlarda amelelik 
yapıyorum, domates, biber alıp satarak pazarcılık 
falan yapıyorum. İşte tam o sırada bir fırsat doğuyor. 
Çivril’de Tapulama Müdürü ve ağabeyimin arkadaşı 
olan Bahri Çevik, ağabeyim vasıtasıyla bana bir 
iş veriyor, günde 4 lira yevmiye alacağım. İnşaat 
ustalarının yevmiyelerinin 2,5, ameleninkinin 1,5 
lira olduğu düşünülürse 4 lira yevmiye çok para. 
Yapacağım iş de şu, bir masanın bir tarafında oturan 
yaşlıca bir bey önündeki tapu kütüğünden Arap 
Harfleri ile yazılı olan tapu kayıtlarını okuyacak ben de 
masanın öteki ucunda önümdeki boş tapu kütüğüne 
onun okuduklarını Latin Harfleri ile yazacağım, Ben 
hemen çalışmaya başlıyorum ama bu çalışma biçimi 
bana çok sıkıcı geliyor. Düşünün 13 yaşında cıvıl cıvıl 
hareketli bir çocuğum ve sabah saat 8’den akşam 
17’ye kadar sürekli olarak kapalı bir alanda karşımdaki 
yaşlı bey okuyor ben de yazıyordum, ne espri  ne 
şaka ne de hareket vardı. Pencereden arkadaşlarımın 
top oynadıklarını, bağırış çağırışlarını duyuyordum 
ve kahroluyordum. Bu psikoloji altında bir hafta 
sonra işe gitmedim. Ertesi günü ağabeyim Bahri 
Bey’in beni çağırdığını söyledi. Tabii gittim, kendi 
odasında masasında oturuyordu, içeri girince beni 
de karşısındaki bir iskemleye oturtup “bak, işi ya da 
parasını beğenmemiş olabilirsin, ama ne olursa olsun 
gelmeyeceksen, artık çalışmayacaksan  haber vermen 
lazım, çünkü bu iş yürüyecek, sen olmazsan ben 
başka birisini bulurum”  dedi. Bu sözler 13 yaşımda 
iş yaşamıyla ilgili alabileceğim en büyük ders idi. Ben 
çok mahcup olup, çok utanmıştım, ne diyeceğimi, 
elimi kolumu nereye koyacağımı, nereye bakacağımı 
bilemez bir haldeyken tam o sırada odaya iki tane 
genç insan girdiler, neşeliydiler. Birbirleriyle ve hatta  
Müdür Bey’le bile şakalaşıyorlardı. İşle ilgili kısa 
bir konuşmadan sonra onlar odadan çıkıp gittiler. 
Odada yine yalnız kalmıştık ama benim o utanma 
durumum da hafiflemişti. Bahri Bey sanki o utanma 
halimi anlamış gibi gayet normal bir ses tonuyla “bu 
ağabeyleri beğendin mi?” diye sordu. Ben henüz 
cevap veremeden “çok yakındaki bir köyde ölçüm 
yapıyorlar istersen oraya gidip gelebilirsin ve onlarla 
çalışabilirsin” dedi. Şimdi idrak ediyorum ki Bahri 
Bey, bana mutlaka yardımcı olmak istemişti. Ben o 

mahcubiyetten kurtulmuş bir halde gülerek odadan 
çıkıp kanımın ısındığı o iki ağabey ile tanıştım. 
Bugün gibi aklımdadır; Teknisyen olanın ismi Emin, 
Teknisyen Yardımcısı olanın ismi ise Mehmet’ti. 
Emin Bey daha büyüktü, o yıllarda hukuk fakültesini 
dışarıdan okuyordu. Mehmet Bey daha gençti ve 
ailesiyle Bulgaristan’dan göç etmişti. Sanırım onlar 
da beni sevmişlerdi. Dediler ki “yarın sabah köye 
(Menteş Köyü) gel, neler yapmakta olduğumuza 
bir bak”. Köy, Çivril’e en çok 3 km uzaktaydı ve bir 
şose ile bağlıydı. Ertesi sabah bisikletimle gittim. 
Köyün okuluna yerleşmişler, ölçüm aletleri ve bir 
çizim masaları vardı. Ben de mühendis olacağım 
ya, bu görüntü çok hoşuma gitmişti. Geceyi köyde 
geçirmiştim, ertesi günü erken saatte kalkıp Mehmet 
Bey ile ikimiz araziye çıktık. Kendisi takeometreyi 
aldı, bana da mirayı verdi. Ben tarif etmiş olduğu 
tarla köşesine mirayı tutuyorum o da okuyup 
karneye bir şeyler yazıyordu. O “değiştir” dedikçe de 
ben koşarak bir başka  tarlanın köşesine gidip mira 
tutuyordum. Çok mutluydum, koşturuyor, şarkılar, 
türküler söyleyip ıslık çalıyordum, bostan tarlasından 
geçerken bir karpuz buluyor dizime vurarak parçalayıp 
kemiriyordum, Gerçekten inanılmaz bir mutluluk 
içerisinde, kendimce “Tamam, ben işimi buldum” 
diyordum. O gün akşama kadar böyle geçti ve biz gün 
batmadan önce köye döndük ve gün batana kadar da 
Mehmet Bey takeometrenin nasıl okunacağını bana 
öğretti. Ertesi günü yine birlikte araziye çıktık ama bu 
kez Mehmet Bey, kendisi hem krokiyi hazırlıyor hem 
de elinde mira ile gezip tarla köşesine tutuyordu, 
ben de takeometreyi okuyup okuduklarımı karneye 

yazıyordum. Bir süre sonra öğrendim ki, o yıllarda 
alet operatörlüğü diye bir meslek varmış ve insanlar 
bu meslekle aile geçindiriyorlarmış. Ben daha 13 
yaşında bu işi yapabiliyordum ve dolaysıyla kendime 
güvenim iyice artmıştı .Ondan sonraki iki yılda da, 
yaz aylarında orada çalıştım. İşte meslekle tanışmam 
böyle oldu. Ötesini zaten biliyorsunuz. 
Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nin sınavları iki 
aşamalıymış. İlk aşamayı ben kaçırmışım. Ama 
Eğer ortaokulda 3 karne, 9 dönem iftihar listesine 
geçmişseniz, birinci sınava girmeden, doğrudan 
doğruya mülakata gidebiliyordunuz. Ben de iftihar 
listesindeydim. Mülakata gitmek için bisikletimi 
sattım, gidiş biletimi aldım. Mülakata girdim, 
kazandığımı öğrenince de Ankara’da kaldım. Mesleğe 
girişim de böyle olmuştu
Peki, Oda ile tanışmanız, içerisinde yer almanız 
nasıl oldu? 
O yıllarda devletin herhangi bir kurumunda mühendis 
olarak kadrolu bir işte çalışabilmeniz için zorunlu 
olarak Meslek Odası’na kaydolmanız gerekiyordu. 
İstanbul Teknik Okulu’ndan mühendis olarak mezun 
olunca TKGM’de bir ühendis kadrosuna atamanızın 
yapılması için Oda’dan bir belge getirmeniz 
gerekiyordu. Benim Oda sicil numaram 268’dir. Ayrıca 
benim odayla daha öncesinde de bazı ilişkilerim 
olmuştu. İstanbul Teknik Okulu’nda öğrenciyken 
ben bölümümüz Talebe  Cemiyeti’nin Sekreterliğini 
yapmıştım. Konuşmacı daveti, toplantı düzenleme 
vb. konularda Talebe Cemiyetimiz başkanı Muzaffer 
Ersan ile birlikte Odamızın desteğini sağlıyorduk.
Ama Oda’nın faaliyetleri içinde bulunmaya 
başlamam, askerlik hizmetimi tamamladıktan 
sonraya rastlar. 1960’lı yılların ortalarıydı, Ankara’da 
TKGM’de görev yapıyordum. O tarihte Oda Başkanı 
kimdi tam anımsamıyorum ama bizler yani Onur 
Gürkan, Ahmet Yaşayan ve Kemal Özden üçlüsü 
olarak, Odamızın ilk sürekli yayın organı olan “Harita 
Mühendisliği” dergisini çıkarmaya başlamıştık. 
Bu mesleki dergimizin ilk sayılarındaki Yayın Kurulu 
listesine bakarsanız, yukarıda adlarını saydığım 
kişileri görürsünüz...
Bunun dışında, Sürekli Bilimsel Teknik 
Komisyonlardan Jeodezi Komisyonunun uzun yıllar 
Başkanlığını yaptım, 10. THBTK’nın  Başkanı bendim. 
O zamana kadar olan Kurultaylarda bildiriler sadece 
kitapçık olarak dağıtılıyordu, ilk kez 10. Kurultayda 
her şey dijital ortama aktarılmış olarak üyelerin 
online ulaşımına olanak sağlandı. Bu vesile ile başta 
Tevfik Özlüdemir olmak üzere, Kurultay Düzenleme 
Kurulu’nun tüm üyelerine ve Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne teşekkür ederim...
Düşünce babası olduğumu söyleyebileceğim 
Odamızın iki adet sürekli faaliyeti vardır. Bunlardan 
birisi Odamız İzmir Şube’nin düzenlediği Öğrenci 
Yaz Eğitim Kampı’dır. Uzun yıllar aralıksız olarak bu 
kampa, ya konuşmacı ya da Onur konuğu olarak 
davet edilmiştim ve koşarak katılmıştım. Ancak 
bilmediğim bir nedenle artık son yıllarda davet 
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almaz oldum. Benden kaynaklanan bir yanlışlık 
varsa ben şahsen özür dilerim. İkincisi ise rahmetli 
İskender Iğdır adını ölümsüzleştirmek gibi bir amacı 
da olan İstanbul Şubenin düzenlediği Öğrenci 
Sosyal Çalıştayları’dır. Bilindiği gibi meslektaşımız 
İskender Iğdır 29 Şubat 2000 tarihinde, Ağrı Dağı 
tırmanışında talihsiz bir kaza sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Kendisi mesleğimizin yanı sıra hobi 
olarak uğraştığı, dağcılık, mağaracılık, fotoğrafçılık 
gibi konularda ün yapmıştı. İşte bu kavramlardan 
yola çıkarak biz 29 Şubat 2004 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi’nin İznik’teki tesislerinde yalnızca 
öğrencilerin katılacağı ve “şiir ve haritacılık”, “sinema 
ve haritacılık”, vb. konularda atölye çalışmalarının 
sergileneceği bir çalıştay düzenlemiştik ve çok başarılı 
olmuştu. Tüm organizasyonu da zaten  Odamız 
İstanbul Şube’nin desteği ile öğrenciler yapmıştı 
.İşte bu Öğrenci Sosyal Çalıştayı da İstanbul Şube’nin 
sürekli faaliyetleri arasına katıldı... Düşünce babası 
olduğumu iddia edebileceğim bu iki faaliyetin 
Odamız açısından amaçlarında farklılıklar vardır ve 
bu farklılıklar faaliyetlerin hem düzenlenme biçimine 
hem de içeriklerine yansımalıdır. Ancak görüyorum 
ki son yıllarda bu iki faaliyet birbirine karıştırılmaya 
başlanmıştır, bu durum da beni üzmektedir.
Odamız, 1954 yılında bir sivil toplum kuruluşu 
olarak, meslek odası halinde faaliyete başlamıştır. 
Sayın Arif Delikanlı, Odamız Başkanı olana kadar da 
bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Ancak Arif Delikanlı’nın Başkanlığı 
döneminde Odamız bir STK’dan bir Demokratik Kitle 
Örgütü haline dönüşmüştür. Olaya yüzeyden bakanlar 
“ne farkı var?” diye sorabilir: Bence fark büyüktür. 
Örnek vermek gerekirse, Kanarya Sevenler Derneği 
de bir STK’dır ama bir Demokratik Kitle Örgütü 
değildir. Herhangi bir kuruluşun Demokratik Kitle 
Örgütü olabilmesi için emeğe saygılı, özgürlükçü, 
sözde değil özde demokrasiyi özümsemiş; yılmadan 
bunların savaşını vermesi gerekir. Örnekte verilen 
Kanarya Sevenler Derneğinin hiçbir zaman böylesi 
amaçları olamaz. Sayın Arif Delikanlı’nın Başkanlığı 
dönemindeki bu dönüşümün sonucu da zaten 
HKMO’nun TMMOB’deki ağırlığını artırmakla kalmamış 
orayı da etkilemiştir. O günlerden bu yana Oda’mızın  
anılan bu toplumsal içerikli dünya görüşünü yansıtan 
bir üslubu, bir duruşu daima olagelmiştir. Dilerim 
ve umarım ki bundan böyle de Odamız bu özelliğini 
sürdürür.
Mesleğimiz açısından önemli olan, yarı resmi bir başka 
kuruluş daha vardır; Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik 
Birliği (TUJJB). Bu birliğin bir genel konseyi ile sekiz 
adet komisyonu vardır. Komisyonların her birine bir 
devlet kuruluşu başkanlık eder ve her komisyonun 
bir tane de  üniversite temsilcisi vardır. Komisyon 
başkanları ile Üniversite temsilcileri, Birliğin genel 
konseyinin doğal üyeleridir. Bizi ilgilendiren de Türkiye 
Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) olup, temsilci kurum 
Harita Genel Komutanlığı Jeodezi Dairesi’dir. Ben 
şahsen resmen emekli olana kadar TUJK’nın Üniversite 
temsilcisiydim. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin 

ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi’nin İznik 
tesislerinde, ilk yıllık olağan TUJK Bilimsel toplantısını 
“Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı” adıyla 
gerçekleştirdik. Bu toplantıya esas desteği iki kuruluş 
üstlenmişti; birisi TÜBİTAK öteki de HKMO idi. İlki 
böyle başlayan TUJK Yıllık Bilimsel toplantıları çeşitli 
üniversitelerin ev sahipliğinde aralıksız gerçekleştirildi, 
sonuncusu da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
oldu... Gururla söyleyebilirim ki bu toplantıların bir 
gelenek haline gelmesinde yeterince katkım olduğunu 
söyleyebilirim ve her toplantımıza destek veren 
HKMO’ya da teşekkürlerimi sunarım.
Mesleğiniz açısından, olmak istediğiniz yerde 
misiniz?
Bu sorunuza sevinçle “Evet” diyebiliyorum, Mira ve 
jalon tutarak tanışmış olduğum mesleğimin, ülke 
düzeyindeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde, 
mesleğimizin ulusal ve uluslararası tanıtım ve 
kaynaşma etkinliklerinde  başat rollerden birisini 
oynamanın gurunu taşıyorum. Büyük, küçük tüm 
meslektaşlarımdan sonsuz sevgi ve saygı görüyor 
ve mutlu oluyorum. KTÜ ve BÜ gibi ülkemizin iki 
saygın üniversitesinde mesleki eğitimin başlamasında 
kurucu öğretim üyesi olarak anılacak olmanın hazzını 
yaşıyorum. Mesleki becerilerimin ötesinde beni 
yakından tanıyan bazı dostlarım tarafından, insani 
niteliklerim bakımından bana benzemeleri dileği ve 
umuduyla çocuklarının ya da torunlarının adını “Onur” 
koymalarından kıvanç duyuyorum. Şimdinin Yıldız 
Teknik Üniversitesi olarak bilinen İstanbul Teknik 
Okulu’nda o yıllarda okuyan bizler, genelde az ya 
da çok yoksul kesimin çocuklarıydık. Oysa bugünün 
Boğaziçi Üniversitesi olarak bilinen o günlerin Robert 
Koleji’nde okuyanlar ise ülkenin elit katmanın 
çocuklarıydı. İşte o yıllarda bizler Robert Koleji’nin 
kapısının önünden geçmeye çekinirdik. Ve ben kapısını 
önünden geçmeye çekindiğim bu eğitim kurumunda 
profesör unvanlı bir kadro alabildim. Bundan ötesini 
zaten ben düşünemezdim. Tüm bunları düşündükten 
sonra diyebiliyorum ki; evet, meslek açısından olmak 
istediğimin de ötesindeyim...
Mesleğiniz, yani Harita Mühendisliği dışında ilginizi 
çeken alanlar var mıdır? Hobileriniz, uğraşlarınız 
nelerdir?
Çok belirgin bir hobim olduğunu söyleyemem. Bir 
zamanlar Cumhuriyet Dönemi’ne ait demir paraları 
biriktirirdim ama son yıllardaki enflasyon yüzünden 
toplamakta olduğum bozuk paraları kavanozlara 
bile sığdıramaz olmuştum, Şimdi toplamıyorum. 
Benzeri bir  durum da kartpostallarda yaşadım. Boş 
zamanlarımın büyük bir çoğunluğunu okuyarak 
geçiririm. Eğer okuma gibi bir kavram olmasaydı ne 
yapardım bilmiyorum. Son yıllarda yoğunlaştığım 
konu yakın tarihimiz diyebilirim. Emekli olduktan 
sonra yemek yapmaya merak sardım. Bazen 
istemediğim halde çok spesifik bir konuyu düşünerek 
kendimi yoruyorum, işte böyle zamanlarda o konuyu 
düşünmekten kurtulmak için Sudoku, Futoshiki gibi 
bulmacalar çözüyorum. Mesleğimi çok seviyorum, 
yeniden doğsam tekrar haritacı olurum. Ama bunun 

yanı sıra endüstri mühendisliğinin operation research 
kesimi de ilgimi çok çekiyor. Çünkü bu kesim özde, 
ister bireysel isterse toplumsal düzeyde olsun tüm 
faaliyet tasarımlarında optimumu yakalayabilmek 
adına, deterministik ya da stokastik  matematik 
modellerle ilgileniyor.
Türkiye’de Harita Mühendisi eğitimi son yıllarda 
sizce yeterli mi, nasıl bir mesleki eğitim çerçevemiz 
ve metodumuz olmalı?
Hesaplama ve iletişim araçlarındaki çok hızlı gelişme 
tüm dünyada eğitimin içeriğinde ve yöntemlerinde de 
hızlı değişime neden oldu. Bilgiyi öğrenip gerektiğinde 
kullanmak için aklınızda tutmanıza gerek yok artık. 
Dolayısıyla da eğitimde de sınıf denen kapalı bir 
hacimde öğreneceklerle öğreteceği bir araya getirip 
“chalk and talk” yöntemiyle bilgi aktarma dönemi 
bitti. Mühendislik açısından bakınca ne gibi problemi 
çözmek için ne gibi bilgilere gereksinim olduğunu 
ve istenen bilgilere nasıl ulaşabileceğini öğretmeniz 
yeterli. Biliyoruz ki okul en genelde dağarcığınızı 
tüm bilgilerle doldurarak bizi hayata hazırlayamaz, 
okul bize gerekli olan bilgi ambarlarının anahtarlarını 
vermelidir. Bir başka deyişle eğitim ve öğretim 
yaşam boyu içinde olacağımız bir süreçtir. Herhangi 
bir mal ya da hizmet üretiminde beden emekçileri 
nasıl sorularının yanıtları olan yöntemleri refleks 
olarak bilirler. Öte yandan aynı mesleğin karar 
organlarında çalışanlar ve yöneticiler niçin sorularının 
yanıtlarına ulaşmanın yollarını keşfedecek yetenekler 
geliştirmelidirler... Bir mal ya da hizmetin üretim 
sürecinde mühendisler, ya karar organlarında çalışır 
ya da yöneticilik yapar. Dolayısıyla mühendislik 
eğitimi de buna göre tasarlanmalı, bu ilkeye göre 
şekillenmelidir. Oysa şu anda üniversitelerimizin 
mühendislik bölümlerinde uygulanan yöntem 
daha çok “kes yapıştır (copy paste)” öğretmektir 
İncelerseniz görürsünüz ki bazı derslerin içeriği 
hazır bir programlama paketinin kullanılmasını 
öğretmektir. Oysa artık mühendis niçin sorularının 
yanıtlarını keşfedebilmek, üretimde kullanılacak 
yöntemler geliştirebilmek için daha çok teori bilmek 
zorundadır. Kendi meslek eğitimimizi bu gerçekten 
soyutlayamayız. 
Eğitim yöntemleriyle ilintili bir yenilik de şudur. 
İletişim araçlarındaki gelişimin bir sonucu olarak son 
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yıllarda uzaktan çevrimiçi (online) eğitim verilmektir. 
Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışayım. Ben uzun 
yıllar boyunca hem Üniversitemde hem de Harita 
Genel Komutanlığı’nın HYTO’da fiziksel jeodezi 
dersleri verdim, ancak arada bir fark vardı. Ders için 
ayrılan süre HYTO’da haftada dört saatten iki yarıyıl 
sürüyordu, oysa üniversitede bu süre haftada iki 
saatten bir yarıyıl idi. Bir yarıyılın 14 hafta olduğunu 
düşünürseniz Fiziksel Jeodezi dersi için ayrılan 
süre HYTO’da toplam 112 saat iken üniversitede 
bu 28 saatte kalıyordu. Bu ayrımın nedenine 
gelince, HYTO’daki öğrenciler mezun olunca bu 
konularla ilgili üretimin içinde bizzat olacaklardı, 
oysa üniversitelerdeki öğrenciler mezuniyetlerinden 
sonra ancak bu ürünlerin kullanıcısı olacaklardı. Bu 
durumda görünüyor ki Türkiye’de Fiziksel Jeodezi 
konusunu uzmanlık alanı seçecek onlarca öğretim 
üyesi yetiştirmek yerine bir ya da iki tane tam uzman 
olarak yetiştirip gereksinimi olan üniversitelere 
çevirim içi (online) ve gerçek zamanlı (real time) 
eğitim sağlamak daha doğru olacaktır. Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Teknoloji bu olanağı bize 
sağlamaktadır, yeter ki akılcı bir şekilde organize 
olalım.
Mesleğimizle ilgili olarak eğitimde gördüğüm 
en büyük tehlike kopyala yapıştır (copy paste) 
yönteminin yaygınlaşmasıdır. Ne yazık ki bu 
yöntemin tez ve makale hazırlamada bile 
kullanılmaya başlandığına tanık oldum... Çok üzücü 
bir durum...
Türkiye’deki genel eğitime bakınca ne yazık ki 
iyimser olduğumu söyleyemiyorum. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında getirilmiş olan Tevhidi Tedrisat Kanunları 
delinmiş durumda. Okullarda pozitif bilim giderek 
rafa kaldırılmakta, yerine dogmaların öğretildiği 
bir eğitim sistemi getirilmekte. Aslında şaka yollu 
da olsa Atatürk’e kızgınlığımı dile getirip sitem 
ediyorum. Şu anda ben 76 yaşındayım ve yaşama 
tutunmaya çabalıyorum. Kendimce “57 yaşında 
ölünür mü?” diye sitem ediyorum, “biraz daha 
direnseydin de sen ülkenin başındayken şu 1940’lı 
yılları milletçe atlatsaydık” diyorum. Bana göre şu 
yıllarda Türkiye’nin başına gelen tüm olumsuzlukların 
tohumları 1940’lı yıllarda atılmıştır...

Mesleğimizle ilgili bugün ve gelecekte ne gibi 
çalışmalar yapılmalıdır? Mesleğimizin ülkemizde ve 
dünyadaki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce bir konuya açıklık getirmek lazım. 
Bilindiği gibi her meslek bir bireyin dağarcığında 
toplayabileceği bilgi ve becerilerden oluşur. Öte 
yandan toplum düzeyinde organize faaliyetler 
ise bir mal ya da hizmet için çeşitli mesleklere ait 
bilgi ve becerilerle gerçekleştirilen işlemler dizisidir 
.Uygarlık tarihi boyunca tüm toplumlarda böylesi bir 
iş bölümü ve işbirliği oluşturulmuştur. Bu bağlamda 
ülkemize bakılınca görülür ki, çoğunluğu mesleğimize 
ait bilgi ve becerilerle gerçekleştirilen toplum 
düzeyinde faaliyetler vardır. Bunlar “Ülke Temel 
Jeodezik Ağlarının Kurulması ve Yaşatılması”, “ Ülke 
Temel Haritalarının Yapılması ve Güncel Tutulması” 
ile “Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Yürütülmesi” 
olarak özetlenebilir. Tüm dünyada bunlardan ilk ikisi 
Ordu tarafından başlatılmış ve sonra sivil kurumlara 
devredilmiştir. Nitekim bizim ülkemizde de Mayıs 
1925 yılında aynı anda peşpeşe çıkarılan iki yasa 
vardır, 657 ve 658 sayılı yasalar. Bunlardan birisi 
yukarıda sözü edilen ilk iki faaliyetin sorumluluğunu 
bir Askeri Kurum olan Harita Genel Komutanlığına, 
üçüncü faaliyetin sorumluluğunu da Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne verrmiştir. Burada gururla 
söyleyebiliriz ki HGK üstlendiği görevi tüm dünyaya 
örnek olabilecek bir titizlikle gerçekleştirmiştir. 
Öte yandan bu görevlerin artık sivil bir kuruluşa 
devredilmesi gerekirken ülkemizde henüz bu 
düzeyde  bir sivil kuruluşun olmaması da üzücüdür. 
Yine üzücü olan bir başka husus, ülke düzeyinde 
Tapu ve Kadastro hizmetlerinin yeteri niteliklerle 
verilemiyor olmasıdır. Bana göre bunun ana nedeni 
hizmeti yürütmekle yetkili ve sorumlu olan kişilerin 
verecekleri hizmeti ne kavramsal(conceptual) olarak 
ne de işlemsel(operational) olarak özümseyebilmiş 
olmalarıdır. En yetkili ağızların hala “Kadastronun 
bitirilmesinden söz etmeleri bana çok komik geliyor 
ama yukarıdaki teşhisimi de doğruluyor. Çok ilginçtir 
ki kimse de çıkıp “Kadastroyu bitirmişseniz ise o 
koltukta niçin oturuyorsunuz?” diye sormuyor. 
Aslında ülke düzeyinde kadastro hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasından söz etmek gerekir. Bir yerde 
kadastro hizmetini başlatmışsanız artık orada 
sonsuza kadar sürecek görev var demektir. Konu 
buraya gelmişken bir anımdan söz etmek isterim. 
1985 yılında o zaman TKGM’den sorumlu devlet 
bakanı Mustafa Tınaz Titiz, sorumlu olduğu bu 
kurumdaki işlerin nasıl bir kaos içinde yürütüldüğünü 
görmüş ve TÜBİTAK’ın bünyesinde Harita Kadastro 
Reform(HAKAR) adıyla bir proje başlatmıştı. Ben 
de bu projenin yürütücülerinden birisiydim. Proje üç 
adımlı güdümlü bir projeydi. İlk aşamanın adı “Ön 
Etüd” idi ve genelde fizibiliteye dönüktü. Buradaki 
bulgular yetkililerce onaylanırsa ikinci aşamaya yani 
faaliyetlerin “Çerçeve Tasarımı” yapılacaktı. Üçüncü 
aşama ise faaliyetlerin “Ayrıntılı Tasatımı” ve “Eylem 
Planı”nı içeriyordu. Ne yazık ki biz ikinci aşamayı 
tamamlayabildik. Üçüncü aşama gerçekleşmeden 

proje elimizden alındı. Ayrıntılarına inilmeden proje 
1987 yılında gerçekleştirilen 1. Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayının bir oturumunda sunulmuştur. 
Daha fazla bilgiyi isteyen oradan edinebilir. Burada 
özde bir bilgi sisteminden söz edilmektedir ve 
kadastronun tanımı buna oturtulmuştur. Oradaki 
tanım çok basittir ve “Kadastro, toprak insan 
ilişkilerini betimleyen bir bilgi sistemidir”. Bilgi 
sisteminin minimum içeriği, geometrik şekiller ile 
devlet güvencesi verilen hak ve yükümlülüklerdir. 
Deprem riski, imar durumu, arazi verimliliği, vb. 
bilgiler eklenmekle sistem zenginleşir ve kullanım 
alanları genişler... Bence görev çok basittir, böylesi 
bir bilgi sistemi oluşturulup güncel tutularak 
hizmetin tüm alt yapısı yaratılmış demektir. Ayrıca 
böylesi bir bilgi sisteminiz olursa devletin üst düzey 
karar organlarının işlerini kolaylaştıracak sosyal ve 
ekonomik içerikli haftalık, aylık ve yıllık periyodik 
raporlar elde edebilirsiniz. Ancak ne yazık ki bu 
kavram, hizmeti yürütecek yetkili ve sorumlu kişilerin 
beyinlerine giremediği gibi, üniversitelerimizde 
Kadastro Bilgisi dersini veren Öğretim Üyesi 
arkadaşlarımın da özümseyemediği bir kavramdır.
Mesleğimiz özde bir ölçüm mühendisliğidir, 
tarımdan, turizmden arkeolojiye kadar duyarlı ölçüm 
gerektiren hemen her yerde mesleğimizin bilgi ve 
becerilerine gereksinim vardır. Yüksek yapılardaki 
kalıp aplikasyonları bunlara bir örnektir. Ne yazık ki 
ülkemizde mesleğimizin uygulama alanları yeterince 
yaygınlık kazanmıştır diyemeyiz. Bu kazanımlar 
meslektaşlarımızın yetenekleri ve gayretleri ile 
olacaktır. Bu konuda ben iyimser olduğumu 
söyleyebilirim.
Tüm genç mühendislere ne gibi önerilerde 
bulunabilirsiniz?
Bence bir meslek onu severek yapanların elinde 
saygınlık kazanır. O yüzden her şeyden önce 
genç meslektaşlarımın yaptıkları işi sevmelerini, 
sevemiyorlarsa mesleği  yapmakta ısrar 
etmemelerini öneriyorum. Doğu dillerinde mühendis 
hendese(geometri)den, batı dillerinde de, engineer 
engine(makine)den gelir. Dolayısıyla mühendis 
problemin bir parçası değil, problemin çözenidir. 
Genç meslektaşlarıma önerim bu kavramı tüm 
yaşamları boyunca ilke edinmeleridir. Ansiklopedik 
bilgi mühendis için kuru bir bilgidir. Mühendis bilgiyi 
beceriye dönüştürebilendir, doğuştan yetenekler 
istisnadır ama insan yinelemelerle yeteneğini de 
geliştirebilir. Bunu en iyi yapabilen de mühendislerdir. 
Son olarak genç meslektaşlarıma şunu anımsatmak 
isterim ki, mesleğimiz teknik içerikli olduğu kadar da 
toplumsal içeriklidir. İnsanın insanı istismar etmediği, 
herkesin yeterince özgür yaşadığı bir toplum 
düzeninin yaratılmasında bizim mesleğimize çok 
ihtiyaç vardır.
Onur Gürkan’a bizimle paylaştığı bu değerli 
bilgiler için teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler 
diliyoruz
HKMO Yayın Kurulu
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
10 Aralık 1948

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla 
donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik 
anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2
1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 
ya da başka türden kanaat, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya 
başka türden statü gibi herhangi bir ayrım 
gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen 
bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
2. Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya 
da kendi kendini yönetemeyen ya da 
egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir 
ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu 
olduğu ülke ya da memleketin siyasal, 
hukuksal ya da uluslararası statüsüne 
dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.
Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve 
güvenliğine hakkı vardır.
Madde 4
Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında 
tutulamaz; her türden kölelik ve köle 
ticareti yasaktır.
Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık 

dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza 
uygulanamaz.
Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde 
bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.
Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım 
gözetilmeksizin yasa tarafından eşit 
korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu 
Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve 
ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma 
hakkına sahiptir.
Madde 8
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış 
temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı 
yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir 
yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.
Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, 
tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin 
belirlenmesinde ve kendisine herhangi 
bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir 
mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, 
hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya 
hakkı vardır.
Madde 11
1. Kendisine cezai bir suç yüklenen 
herkesin, savunması için gerekli olan tüm 

güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir 
yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya 
göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma 
hakkı vardır.
2. Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal 
ya da uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak ya 
da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz. 
Kimseye, suçun işlendiği sırada yasalarda 
öngörülen cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez.
Madde 12
Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine 
ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, 
onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, 
bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı 
yasa tarafından korunma hakkı vardır.
Madde 13
1. Herkesin, her Devletin sınırları içinde 
seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı 
vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi 
bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme 
hakkına sahiptir.
Madde 14
1. Herkesin, sürekli baskı altında 
tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve 
kabul edilme hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan 
suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş 
Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi`nin 
65. Yılında Umutlu Olmak İstiyoruz
Bilindiği üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu`nun Haziran1948‘de hazırladığı ve bazı değişiklikler yapıldıktan 
sonra 10 Aralık 1948`de BM Genel Kurulu‘nun Paris‘de yapılan oturumunda kabul edilen 30 
maddelik bildiridir.
Bildirge, İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınması amacıyla hazırlanmıştır.
Ülkemiz, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi`ni 
ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük 
bölümüne taraf olmuştur. 1950 yılında TBMM`de kabul edilmiş, hatta okullarda ders olarak 
okutulması karar altına alınmıştır.
65 yıl sonra bugün, 30 maddeden oluşan Bildirgeyi yeniden anımsatmak istedik.
Saygılarımızla.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI  
ARALIK 2013
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fiillerden kaynaklanan kovuşturma 
durumunda, bu hak ileri sürülemez.
Madde 15
1. Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı 
vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan 
yoksun bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu 
değiştirme hakkı yadsınamaz.
Madde 16
1. Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk 
ya da din bakımından herhangi bir sınırlama 
yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile 
kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte 
ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.
2. Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen 
eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.
3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir; 
toplum ve Devlet tarafından korunur.
Madde 17
1. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla 
ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.
2. Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun 
bırakılamaz.
Madde 18
Herkesin düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya 
inancını değiştirme özgürlüğünü ve din 
veya inancını, tek başına veya topluca ve 
kamuwya açık veya özel olarak öğretme, 
uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama 
serbestliğini de kapsar.
Madde 19
Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı 
vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat 
taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke 
sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere 
ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma 
serbestliğini de kapsar.
Madde 20
1. Herkes, barış içinde toplanma ve 
örgütlenme hakkına sahiptir.
2. Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya 
zorlanamaz.
Madde 21
1. Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş 
temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine 
katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden 
eşit yararlanma hakkı vardır.
3. Halk iradesi, hükümet otoritesinin 

temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve 
eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama 
yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst 
seçimlerle belirtilir.
Madde 22
Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, 
toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal 
çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve 
her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına 
göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür 
gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan 
ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının 
gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil 
ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe 
karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım 
gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı 
vardır.
3. Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için 
insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak 
düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye 
hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal 
korunma yollarıyla desteklenmelidir.
4. Herkesin, çıkarını korumak için sendika 
kurma ya da sendikaya üye olma hakkı 
vardır.
Madde 24
Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı 
vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde 
sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli 
tatil yapma hakkını da kapsar.
Madde 25
1. Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı 
ve iyi yaşaması için yeterli yaşama 
standartlarına hakkı vardır; bu hak, 
beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile 
gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, 
hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da 
kendi denetiminin dışındaki koşullardan 
kaynaklanan başka geçimini sağlayamama 
durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.
2. Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma 
hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da 
dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı 
toplumsal korumadan yararlanır.
Madde 26
1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en 
azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında 
parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik 

ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek 
öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak 
sağlanır.
2. Eğitim, insan kişiliğinin tam 
geliştirilmesine, insan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik 
olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve 
dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü 
ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş 
Milletlerin barışı koruma yolundaki 
etkinliklerini güçlendirmelidir.
3. Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi 
seçmede öncelikli hak sahibidir. 
Madde 27
1. Herkes, topluluğun kültürel yaşamına 
özgürce katılma, sanattan yararlanma ve 
bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını 
paylaşma hakkına sahiptir.
2. Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın 
ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve 
maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde 28
Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve 
özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği 
bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
vardır.
Madde 29
1. Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam 
gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan 
topluluğuna karşı ödevleri vardır.
2. Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, 
ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
gereğince tanınması ve bunlara saygı 
gösterilmesinin sağlanması ile demokratik 
bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve 
genel refahın adil gereklerinin karşılanması 
amacıyla, yasayla belirlenmiş sınırlamalara 
bağlı olabilir.
3. Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda 
Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı 
olarak kullanılamaz.
Madde 30
Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir 
Devlet, grup ya da kişiye, burada belirtilen 
hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok 
edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte 
ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde 
yorumlanamaz.
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Her Türlü Denetime Açığız! 
Bugün 17 Aralık 2013 Salı.  Odamızın da içerisinde bulunduğu 11 Oda, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın idari ve mali yönden vesayet denetimine bağlanmıştır.
Siyasi iktidarın, Meslek Odalarını mali ve idari açından neden denetime tabi tutmak istediğine ilişkin görüşlerimizi birçok kez kamuoyu 
ile paylaşmıştık. Odaların kamu idaresinin karar ve tasarruflarını kamu adına denetlediğini, toplumsal ve kamusal açıdan zarar 
yaratan projelere itiraz ettiğini, pek çoğunu yargıya taşıyarak iptal ettirdiğini ve bu nedenle de siyasi iktidarın meslek Odalarından 
duyduğu rahatsızlığın anlaşılabilir olduğunu belirtmiştik. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişkinin koparılmak, ekonomik anlamda 
güçsüzleştirilmek istendiğini, kamu adına yapılan mesleki denetim yetkisinin elinden alındığına dikkat çekmiştik. Ayrıca, Odamızda 
yapılacak mali ve idari yönden vesayet denetiminin, önümüzdeki süreçte, ilk önce birikmiş Oda aidatlarının ve alacaklarının neden tahsil 
edilmediği yönünden yapılacağını da paylaşmıştık.
Bilinmelidir ki; Meslek Odalarında yol haritası aklın ve bilimin ışığında belirlenmiştir. Odalarımızda, üreterek büyüme ve paylaşarak 
gelişme anlayışı özümsenmiş, hiçbir dönem şeffaflık ilkesinden ödün verilmemiş, bütün karar ve tasarrufları bilgiye ve denetime açık 
tutulmuştur. Bu nedenle, Odalarımızın ilgili Bakanlıkların vesayet denetimine tabi tutulmasıyla ilgili bir sorunu yoktur. 
Ancak; kamuda bazı ihalelerin “Kamu İhale Kanunu”na tabi olmadan yürütülmesi, Sayıştay raporlarının Meclise sunulmaması, adam 
kayırmacılık gibi uygulamalar, kamuya karşı bir güvensizlik ortamının oluşmasına neden olmuşken ve bu sorunlar apaçık ortada iken ve 
çözüme ilişkin beklentiler sürerken, bu konuda tatmin edici adımlar atılmaması, bunun yerine; devletten hiçbir kaynak almayan, denetim 
sistemi zaten bulunan, üyelerinin denetimine de açık, yargı denetimine de tabi olan Odalarımızın mali ve idari denetimlerinin ilgili 
Bakanlıkların vesayeti altına sokulmak istenmesini çok manidar bulmaktayız.
Diğer taraftan; kamuda, özellikle yatırım, denetim ve işletme kalemlerinde sürekli azaltılma yapılması, ardı ardına gerçekleştirilen 
özelleştirmelerle Cumhuriyet tarihi boyunca halkın vergileriyle yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının önemli bir kısmının satılması, eğitim 
ve sağlık hizmetleri dahil sosyal devlet anlayışından uzaklaşılması, piyasaya terk edilen alanlarda kamu denetiminin etkisizleştirilmesi, 
çalışma yaşamında güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın ve taşeronlaştırmanın artırılması, ormanlar, meralar ve kıyı alanları dahil ülke 
topraklarının önemli parçalarının rant haline getirilerek yerli-yabancı sermaye sahiplerine satılması, doğayı tahrip eden HES projelerinin 
yaygınlaşması, tutukluluk sürelerinin kabul edilemez şekilde uzaması, yargılama sürecinin kendisinin bir cezalandırma aracı haline 
getirilmesi, basın ve haberleşme özgürlüğünün yaygın bir biçimde ihlal edilmesi, son zamanlarda kaygıyla izlediğimiz diğer ülke sorunları 
arasındadır.
Çeşitli çevrelerde paylaşılan tüm bu sorunlar,  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nı tedirgin etmektedir.
Dileriz ki; Odalarımızın mali ve idari denetimlerinin ilgili Bakanlıkların vesayeti altına alınmasıyla, yukarıda belirtilen tüm sorunlar 
çözülsün.
Kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyururuz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
AĞUSTOS 2013

Kubilay`ı Katledilişinin  
83. Yılında Anıyoruz
Devrim şehidi Kubilay‘ı katledilişinin 83. yılında saygıyla anarken, 
gericiliğe karşı çağdaşlaşmanın, demokratikleşmenin yanında 
olduğumuzu bugün bir kez daha ifade ediyoruz.
Saygılarımızla.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ARALIK 2013
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Prof. Dr. Muammer Aksoy'u 
Unutmadık... 
Ülkemizin yetiştirdiği önemli hukukçu ve aydınlarımızdan Prof. Dr. Muammer 
Aksoy‘u, 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler‘deki evinin önünde kurşunlanarak 
haince öldürülmesinin 24. yılında saygıyla anıyoruz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
OCAK 2013

Bundan tam yedi yıl önce Ermeni kökenli gazetecimiz Hrant Dink, 19 Ocak 2007 
tarihinde saat 15:00 sıralarında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin 
Şişli Halaskârgazi Caddesi‘ndeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetmişti.
Ne yazık ki suçu işleyen katiller yakalanıp yargılansa da onların arkasındaki gerçek 
katiller hala bulunamadı. Yargılama çeşitli tartışmalarla birlikte sürdü. Katillerle 
ilişkileri olan devlet görevlileri hakkında tek bir soruşturma yapılmadı. Aksine terfi 
ettirildi.
Hrant Dink gerçek bir yurtseverdi. “Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, 
Türkiyeliyim. Anadoluluk içime işlemiş. Burası benim atalarımın yaşadığı topraklar, 
ben burada yaşamak istiyorum. Dilim giderim dese de adımlarım gitmek istemiyor. 
Kalmak istiyorum, burada yaşamak istiyorum. İnşallah bunu başarırım.” demişti.
Ne yazık ki ülkemiz kendi evlatlarını yeme konusunda ön sıralardadır. Hrant Dink 
ülkemizde 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti`nin verdiği listeye göre, Türkiye`de 1909 yılında 
öldürülen Hasan Fehmi Bey`den beri Abdi İpekçi (1979), Ümit Kaftancıoğlu 
(1980), Sami Başaran (1989), Çetin Emeç (1990), Musa Anter (1992), Uğur 
Mumcu (1993), Metin Göktepe (1996), Kutlu Adalı (1996), Ahmet Taner Kışlalı 
(1999) gibi tam 61 gazeteci cinayeti işlenmişti. Hrant Dink listeye eklenen 62. 
gazeteci oldu.
Hrant Dink‘i kaybetmenin acısını hala hissediyoruz. Onu öldüren kirli elleri ve kirli 
düşünceleri bir kez daha kınıyor, ülkemizin herkesin kardeşçe yaşayabildiği barış 
içinde bir ülke olması özlemimizi yineliyoruz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
OCAK 2013

Hrant Dink Ölümünün 7. Yılında Kalbimizde Yaşıyor... 
Hrant Dink`i kaybetmenin acısını hala hissediyoruz. Onu öldüren kirli elleri ve kirli düşünceleri bir kez daha kınıyor, ülkemizin 
herkesin kardeşçe yaşayabildiği barış içinde bir ülke olması özlemimizi yineliyoruz. 
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Uğur Mumcu... 
Uğur Mumcu bugünleri yıllar öncesinden görebilen bir gazeteciydi. Ülkemizin bugünkü durumuna bakınca onun 
kıymetini daha iyi anlıyoruz. 
Uğur Mumcu, bundan tam 21 yıl önce 24 Ocak 1993 günü, emperyalizmin maşası gerici odaklar tarafından 
evinin önünde arabasına konan bombanın patlaması sonucu hunharca katledilmişti.
Uğur Mumcu‘yu anmak için çeşitli törenler yapılıyor. 24 Ocak 2014 günü saat 12:00‘de Uğur Mumcu‘nun evinin 
bulunduğu sokakta başlayacak tören saat 14:30‘da gömütü başında ve saat 18:00‘de Kuğulu Park‘dan Uğur 
Mumcu sokağına meşalelerle yürüyüşle sürecek.
Ayrıca, 21. Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde, 24 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında, Uğur Mumcu‘nun bir 
yazısından alınan “Eğilmeden Bükülmeden” başlığıyla halka açık toplantılar ve tartışmalar düzenlenecek.

Uğur Mumcu bugünleri yıllar öncesinden görebilen bir gazeteciydi. Ülkemizin bugünkü durumuna bakınca onun kıymetini daha iyi anlıyoruz.
Uğur Mumcu, katledilmeden bir yıl önce, “Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri 
okurlara sunan insan demektir. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. 
Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve 
güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir.” demişti. Bu ilkeler doğrultusunda yaşamını kaybetti.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, tam bağımsız Türkiye şiarıyla, eşitlik ve özgürlük uğruna hayatını kaybeden büyük gazeteci 
Uğur Mumcu‘yu bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz.

Halkın Aklıyla Alay Eden Projeler! 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek’in, yerel seçimler öncesi Ankara için yapmayı planladıkları yeni projeleri hakkında 
Odamızdan değerlendirme. 
Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Sayın Gökçek`in yeni projeleri arasında, yüksekliği 333 metreye ulaşan Avrupa`nın en yüksek binasını 
yapmak var. ANKAPARK adı verilen Avrupa`nın en büyük parkını yapmak var. Cami yapmak var. Teleferik otobüsleri var. Ankara`ya boğaz 
getirmek bile var.
Kent yönetimleri ve kent yöneticileri elbette proje yapacaklar ve uygulayacaklardır. Ancak, proje yapmak ve uygulamak ciddiyet gerektiren 
kamusal işlerdir. Sayın Gökçek`in, 20 yıllık Belediye Başkanlığından sonra, hayal kurmaktan vazgeçip, Ankara`nın ve Ankaralı`nın var olan 
sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesini elbette beklemiyorduk.
Çünkü: Sayın Gökçek`in, kamu yararının, bilimin, toplum ve çevrenin esas alınarak çağdaş toplumlara yakışır bir kentleşme ve kent 
yönetimi anlayışı yerine; insani, hukuki, toplumsal ya da evrensel kural tanımaksızın siyasetin ve sermaye çıkarlarının esas alınarak, 
yağma ve talana açık, yerel yönetim anlayışını yansıtan 20 yıllık Belediye Başkanlığı geçmişi, bizi bu beklentiden uzak tutmuştur.
Yeni Gökçek Projeleri`nin de Ankara`nın kentsel sorunlarının çözümüne, güvenli kentsel çevrelerin üretilmesine, kentsel yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine bir katkısı bulunmayacaktır.Meslek örgütlerinin demokratik katılımlarını ve denetimini de sağlayarak, niteliksiz 
yapılaşmaya, sürekli, plansız ve sağlıksız büyümeye, alt yapı hizmetlerinin yetersizliğine, eğitim, sağlık, kültür tesislerinden ve açık yeşil 
alanlardan yoksun çarpık kentleşmeye çözüm aranması, gelir eşitsizliğini, sosyal kutuplaşmayı, sosyal kırılmaları, mekansal ayrışmayı 
giderecek projeler üretilmesi yerine; çağdaş toplum yaşamı ve çağdaş kentleşme anlayışına aykırı, toplumsal çıkarları göz ardı eden, 
birbirleriyle ilişkisiz ve kamu kaynağının israfına yol açacak bu yeni projeler belli çıkar çevrelerinin kentsel yaşamı ekonomik ilişkilere 
indirgeyen kent ekonomisi anlayışının bir sonucudur ve sorunları çözmek bir yana çeşitlendirecek ve derinleştirecektir.
Toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim anlayışını savunan HKMO olarak, halkın, meslek örgütlerinin katılımı ve denetimi 
sağlanmadan, çağdaş kent ve kentleşme anlayışına aykırı, insanı, toplumu, çevreyi, tarihi, kültürü göz ardı eden, siyaset ve ekonomik 
çıkar amaçlı, halkın aklıyla alay eden bu ve benzer projelere karşı kamuoyunu bilgilendirmeye, her türlü demokratik araçla mücadele 
etmeye devam edeceğimizi, ülke ve toplum çıkarlarını, geleceğimizi, bedeli ne olursa olsun inatla ve ısrarla savunacağımızı kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
OCAK 2013

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ŞUBAT 2013
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Değerli meslektaşlarımız,
Hem ülkemizde hem bölgemizde önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bırakırken, 
Oda Yönetim Kurulu olarak 2014 yılının 
mutluluk, esenlik, barış içinde geçmesini diler, 
yeni yılınızı kutlarız.
2013 yılında “olmaz” denilen tüm olayları 
yaşadık, siyasi gelişmelerin yanında meslek 
alanlarımızı da yakından ilgilendiren 
gelişmelere tanık olduk. 
Ülkemizde, her şeyin söylendiği gibi 
yolunda gitmediğini HKMO olarak tv-radyo 
programlarında, basın açıklamalarımızda, 
Bültenlerimizde defalarca dile getirdik. 
Üretim ekonomisiyle değil, -yabancı parasıyla 
yabancının malını aldığımız- çılgın bir tüketim 
ekonomisiyle, planlamayla değil, piyasanın 
isteklerine bile bırakılmayan, ranta dönük emir 
ve talimatlarla yürüyen bir ekonomi anlayışıyla, 
yabancılara toprak satmakla, dereleri imara 
açmak ya da üstüne santral kurmakla, bir 
devleti tasfiye etme boyutuna dönüşen 
özelleştirme politikalarıyla her yıl artan 
oranda cari açık ve devasa dış ticaret açığıyla 
karşılaşacağımızı, stratejik olarak çok kırılgan 
bir coğrafyada bulunan 75 milyon nüfuslu bir 
ülkenin bu programlarla yönetilemeyeceğini, 
bu ülkenin bunu kaldıramayacağını, bu gidişle 
toplum olarak büyük acılar yaşayacağımızı 
söyledik, yazdık. 
Yurttaşlık ve kardeşlik duygularını bir daha 
onarılmayacak biçimde bozan, yurttaşlar 
arasında düşmanlık tohumları eken eylem ve 
söylemlerden kaçınılmasını, hukuk devletinin 
çağdaş bir ülkenin olmazsa olmaz temel 
unsuru olduğunu, bağımsız yargının bir gün 
herkese lazım olacağını sürekli dile getirdik.
“Yurtta sulh cihanda sulh!” anlayışı gereği 
Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluşundan beri 
dış politika ilkesi haline gelen Ortadoğu 
ülkelerinin iç işlerine karışmama, iç işlerimize 
karıştırmama politikalarının önemli olduğunu, 
bölge ülkeleriyle kardeşlik ve dostluk 
ilişkilerinin ötesinde düşmanca politikalara 
yönelinmemesi gerektiğini sürekli vurguladık.
Ancak, sanki inadına neo-liberal politikalar 
acımasızca uygulanmaya devam ettirildi. 
Sonunda 30 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi 
Parkı‘nda “rant”a karşı yeşili korumaya yönelik 
olarak başlayan barışçıl eylemler hükümet 
karşıtı eylemlere dönüştü. Ülkeyi dalga dalga 
saran hükümet karşıtı eylemler bir ay boyunca 
sürdü. Hükümet, halka karşı şiddetle karşılık 
verdi, polisin uyguladığı şiddet sonucu TTB 
rakamlarına göre tüm Türkiye sathında 7 
gencimiz yaşamını kaybetti 10 bine yakın 
vatandaşımız yaralandı. Eylemler, halkımızın 
çağdaş, laik, demokratik hukuk devleti içinde, 
neo-liberal politikalardan kurtulmuş bağımsız 

bir Türkiye‘de tüm çeşitliliği ve zenginliğiyle 
kardeşçe yaşamak istediğini hem siyasal 
iktidara, hem tüm dünyaya yeniden haykırma 
isteğinin bir sonucuydu.
Değerli meslektaşlarımız,
Gezi parkı eylemlerinde HKMO olarak biz de 
üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Gezi 
Parkı‘nın tapusunun İstanbul büyükşehir 
Belediyesi‘ne hangi şerhle emanet edildiğini, 
buranın park dışında kullanılamayacağını 
kamuoyuna açıkladık.  
Hükümet bu kez, TMMOB ve Odalarımıza 
saldırmakta gecikmedi. 12 Eylül döneminde, 
1983 yılında mevzuata giren, fakat ne 
o dönemde, ne de sonraki hükümetler 
tarafından uygulanmayan bir kanun hükmünde 
kararname düzenlemesi, 17 Aralık 2013 günü 
Resmi Gazete‘de yayınlandı. TMMOB ve bağlı 
Odalarının “idari ve mali denetimleri” çeşitli 
bakanlıklara verildi ve uygulamaya hemen 
başlandı. 
Değerli meslektaşlarımız,
Oda olarak birinci görevimiz önce bağımsız 
olarak ayakta kalmak ve mesleğimizle ilgili 
planladığımız etkinlikleri eksiksiz yerine 
getirmek, üyelerimizin çıkarlarını ve onurunu 
korumak, gittikçe daraltılmaya çalışılan meslek 
alanlarımızı savunmaktır. Bu kapsamda 
eksik bir iş yaptığımız söz konusu değildir. 
Denetlenmekten de hiç çekinmiyoruz. Ancak 
şunu belirtmek isteriz ki devletten hiçbir 
kaynak almayan, denetim sistemi zaten 
bulunan, üyelerinin denetimine açık, yargı 
denetimine de tabi olan Odalarımızın mali 
ve idari denetimlerinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`na verilmesi çok manidardır.
Neden denetim adı altında Odalarımıza 
saldırıldığına ilişkin görüşlerimizi muhtelif 
tarihlerde kamuoyu ile paylaşılmıştık. 
Bu paylaşımlarda, Odalarımızın kamu 
idaresinin karar ve tasarruflarını kamu adına 
denetlediğini, toplumsal ve kamusal açıdan 
zarar yaratan projelere itiraz ettiğini, pek 
çoğunu yargıya taşıdığını ve bu nedenle 
de siyasi iktidarın meslek Odalarından 
duyduğu rahatsızlığın anlaşılabilir olduğunu 
belirtilmiştik. Hala bunu söylüyoruz. 
Bu denetimin yapılmak istenmesinde kamu 
yararı olmadığı, meslek Odalarına yönelik 
yeni bir saldırı olduğu açıktır. Bilinmelidir ki 
Odalarımız tüm saldırılara karşın toplumsal 
ve mesleki yararı savunmak için mücadeleye 
devam edecektir.
Değerli meslektaşlarımız,
2013 yılının şüphesiz en önemli gelişmesi 17 
Aralık 2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığınca Türkiye Cumhuriyeti hatta dünya 
tarihinde yaşanmayan boyutta yolsuzluk 
iddialarıyla operasyon başlatılmış olmasıdır. 

Bakanların çocukları, en büyük bankamızdan 
birinin müdürü tutuklanmış, yürütülen 
soruşturma kapsamında yapılan teknik 
takiplere ilişkin çok çarpıcı fotoğraflar ortaya 
çıkmış, para sayma makinaları, ayakkabı 
kutularında milyonlarca dolar para, para kasası 
görüntüleri kamuoyunda büyük bir moral 
yıkıma ve şaşkınlığa neden olmuştur. Siyasal 
iktidarın bu olayların üzerine gidecek yerde 
savunmaya geçmiş olması, daha dün “benim 
polisim, benim savcım” dediği kurumlara karşı 
kin ve nefret söylemiyle saldırılması, yüzlerce 
polis şefinin görevden alınması, dosyaları 
soruşturma savcılarının elinden alınması, 
yönetmelik değişiklikleri vs. gibi kabul 
edilemez olaylar, ülkenin sıkıntıda olduğunun 
açık göstergeleridir. Bütün bunlar, eminiz ki, 
meslek camiamızı da derinden sarsmıştır.
Değerli meslektaşlarımız,
Ülkemiz gerçekten büyük bir ülkedir, heyecan 
verici bir ülkedir, bu sıkıntıları da atlatacaktır. 
Ancak ekonomik ve siyasi tahribat 2014 yılı 
ve devam eden yıllar içinde tüm şiddetiyle 
kendini mutlaka belli edecek, bizlere belki de 
yaşadığımız günleri arar hale getirecektir. 
Yine de umutsuz değiliz. Aydınlık yarınlar 
vardır ve yakındır. Biz buna inanıyoruz. 
Ülkemizin çağdaş, demokratik bir devlet 
olma yolunda, biz mühendislere dün olduğu 
gibi, bugün de ihtiyaç çoktur. Önümüzdeki 
yıllarda da daha çok çalışacağız, daha çok 
üreteceğiz, yüreğimizdeki insan sevgisini 
sürekli büyüteceğiz, bilimden, teknikten 
ayrılmayacağız ve emekten yana keskin 
tavrımızı devam ettireceğiz. 1954 yılından 
beri geliştirilen Oda politikalarımızın yaşama 
geçirilmesi için yine mücadele edeceğiz.
Değerli meslektaşlarımız, 
2014 yılı Oda Organlarımızın yeniden oluşması 
için seçim yılıdır. Oda yönetimlerimizin, 
seçilmiş organlarının, tam bağımsız, laik, 
demokratik, sosyal-hukuk devletinin bireyin 
tüm haklarını eşit olarak koruduğu, barış içinde 
bir ülkede yaşamayı savunan anlayışta yeniden 
oluşacağına inancımız tamdır.
Oda yönetimi olarak bütün sorunlarımızı 
demokratik ortam içinde tartışarak, konuşarak, 
aynı geminin yolcuları olduğumuzun bilincinde 
olarak çözebileceğimize ve tüm üyelerimizin 
buna katkı vereceğine yürekten inanıyoruz.
Bu düşünceyle geleceğin, onurlu ve yaşanılası 
yarınlar olması dileğiyle tüm üyelerimizin yeni 
yılını kutluyor,  sağlık mutluluk dileklerimizle 
hepinizi selamlıyoruz.
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TMMOB Tüm Saldırılara Karşın Toplumsal ve Mesleki Yararı 
Savunmak İçin Mücadeleye Devam Edecektir 
TMMOB`ye bağlı Odalar 9 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

TMMOB Tüm Saldırılara Karşın Toplumsal ve Mesleki Yararı Savunmak İçin Mücadeleye Devam Edecektir

AKP`nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, kamu açısından hayati önem 
taşıyan kurumlarda ve meslek alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, akarsular, yeşil alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, 
yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-kültürel tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde düzenlenmektedir.
Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak 
alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn 
saldırı dalgasının önde gelen hedeflerinden biridir.
Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin evrensel 
kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan kaldırıldı. Meslek 
Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki denetim 
uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca paylaştık.
Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının TMMOB ve bağlı Odaları üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi geliştirerek, geleneksel mücadeleci 
ruhumuzu diri tutarak ve en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direneceğiz.
AKP iktidara geldiği günden bu güne kadar devlet olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde ele geçiremediği TMMOB`ye bağlı meslek 
Odalarını yasal düzenlemelerle ele geçirmeye çalışıyor. Rant politikaları ile kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP`ye 
karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, iktidara geldiği günden bu güne AKP`nin saldırılarına karşı direniyor. En son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice 
artan bu saldırılarla TMMOB`nin sesini kesemeyen AKP iktidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor.  
Başbakan Erdoğan`ın özel yaşama müdahale anlamına gelen ve öğrenci evlerini hedef gösteren konuşmasının yarattığı tartışma ortamında, Bakanlar 
Kurulu sessiz sedasız bir karara imza attı. Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalacağının habercisi 
olduğundan kuşkumuz yok. Çünkü Bakanlar Kurulu, 12 Eylül hukukunu işleterek Meslek Odalarının “mali ve İdari denetime” tabi tutulacağını hükmetti. 
Bu doğrultudaki ilk karar, Orman Mühendisleri Odası`nın mali ve idari açıdan denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı`na verilmesi oldu. TMMOB`ye bağlı 
11 Odanın ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da bugün yarın açıklanması bekleniyor.
Nereden ne bulur yaparım da TMMOB`ye bağlı Odaların sesini keserim, diye düşünen AKP iktidarı, 1983 yılında 12 Eylül Faşist cuntası döneminde, yine 
TMMOB`nin sesini kesme amacıyla yapılan bir Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesini bulup işletmeye karar vermiştir. Şu noktanın bilinmesini 
istiyoruz: TMMOB Kanunu`ndaki ilgili hüküm, 1983 yılında, yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak eklenmiş ancak 
ne o dönemde ne de ondan sonraki Hükümetler döneminde uygulamaya alınmıştır. Askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir siyasi iktidarın, 
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü üzerinde 12 Eylül düzenlemesini esas alan bir vesayet ilişkisi tesis etmesini kabullenmemiz 
mümkün değildir. AKP iktidarının 12 Eylülcüleri aratmayacak derecede, otoriter ve faşizan yaklaşıma sahip olduğu şimdiye dek defalarca görülmüştür. 
Bugün karşı karşıya kaldığımız durum bunun son ve dramatik örneğidir. Mühendis, mimar, şehir plancıları buna izin vermeyecektir. 12 Eylül yasalarından, 
antidemokratik yol ve yöntemlerden medet uman AKP iktidarı aslında kendi sonunu hazırlamaktadır.
Mühendislik, en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; uygarlıkları var etmiş ve geleceğe taşımıştır. TMMOB yarım asrı çoktan tamamladığı ömründe, 
Anayasa`dan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 
Üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin nedeni TMMOB`nin bu özelliğidir.
TMMOB ve bağlı Odaların, AKP`nin havsalasının alamayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunun malumudur. Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden 
ellerimizi kirletmeden, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu olmasın yine biliriz.
Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB`ye bağlı Odalar Anayasa`nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, 
demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa`dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası`ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri 
doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa`nın 135. maddesi doğrultusunda 
Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur.
İddia ediyoruz, TMMOB`ye bağlı meslek Odaları AKP hükümetinin elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve temizdir.
Duyuruyoruz: TMMOB`yi susturmaya 12 Eylülcülerin gücü yetmedi, 12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç yetmez. Meslek Odaları susmadı, susmaz. 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Fizik Mühendisleri Odası 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası  
Gıda Mühendisleri Odası 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İçmimarlar Odası 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 

Metalurji Mühendisleri Odası 
Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası
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Tarhan Erdem'e Açık Mektup 
Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem`in 14.11.2013 tarihli “Odaların yeniden tanımı” başlıklı köşe yazısı üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla bir yanıt gönderildi. 
Sayın Erdem,
Hatırlayacağınız üzere, 27 ve 31 Ekim 2011 tarihli “Depremin mühendislere hatırlattıkları” ve “Kaçak yapılar sorunu” başlıklı yazılarınıza tekzip yazısı 
göndermiştik, ancak köşenizde yayımlama gereği duymamıştınız. Basın etik ilkelerine ne kadar bağlı olduğunuzu ve yanıt hakkına ne kadar saygılı 
olduğunuzu bu tutumunuzla anlama fırsatı vermiştiniz.
Bu nedenle, bu yazımız bir tekzip değil size bir açık mektuptur.
14.11.2013 tarihli Radikal gazetesindeki köşenizde “Odaların yeniden tanımı” yazınızı ilgiyle okuduk. Önceki yazılarınızda depremin afete 
dönüşmesinin ve kaçak yapıların sorumluluğunu mühendislere ve Odalara yüklemiş; imar planları, yapıların denetimi ve imar aflarından siyasal 
iktidarı aklamış, bütün günahları mühendis ve mimarlara yüklemiştiniz. 14.11.2013 tarihli yazınızda ise vesayet rejimine ne kadar karşı(!) 
olduğunuzu unutarak, 1982 Anayasası‘na, generallerin KHK‘sine yaslanarak alınan Bakanlar Kurulu kararını savunur duruma düşmektesiniz.
Sayın Erdem,
TMMOB ile bu kadar ilgili iseniz; şahsınızdan; 36. ve 37. Dönem Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Sevgili Kaya Güvenç tarafından derlenen 
ve yazılan TMMOB yayınlarından “Yasaların İçinden TMMOB‘nin Öyküsü”nü okumanızı talep etsek çok mu şey istemiş oluruz? Sizce 1954 yılında 
TMMOB Yasası ile bu Birlik ve odalar niçin kuruldu ve sonrasında gelen hükümetler bu kuruluştan niçin rahatsız oldular? 1961 Anayasası‘nda 
“vesayet denetimi” diye bir denetimin olmadığını, meslek odaları üzerindeki vesayet denetiminin 1982 Anayasası ile getirildiğini ve buna 
paralel meslek odalarının kuruluş kanununa 12 Eylül darbecileri tarafından KHK ile derç edildiğini bu kitapta derli toplu ve belgeleriyle görmeniz 
mümkündür. 1982 Anayasası‘na muhalefet eden “demokrat bir aydın” olarak bu Anayasa‘ya dört elle sarılmanız herhalde kendinize izaha 
muhtaçtır.
Sayın Erdem,
Önce olguları objektif olarak ortaya koyalım:
Öncelikle, meslek odaları tipik kamu tüzelkişisi değildir. Yöneticileri atamayla değil seçimle gelir, genel kurullarda sizin deyimizle idari ve mali 
yönden meslek mensuplarına hesap verirler, genel kurul aklamaz ise yargıda hesap verirler. Yani “seçimle geldiler” diye dokunulmazlık zırhına sahip 
değillerdir. Bu yöneticiliği ücreti mukabilinde de yapmazlar, sorumluluğu gönüllük temelinde yüklenirler. Odalar genel bütçeden pay da almazlar. 
Bu nedenle, ihale, özelleştirme vs gibi Sayıştay denetimine tabi tutulacakları bir yönleri de bulunmamaktadır. Genel bütçeden pay almayan, vergi 
tahakkuku gibi yetkisi olmayan, görev ve yetki yönünden, sorumluluk açısından kıyaslanamayacak belediyelerle odaları bir potaya koymanız da 
anlaşılır bir şey değildir. Kaldı ki belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin iktidar eliyle muhalif belediyeler üzerinde nasıl kullanıldığını dünya-alem 
bilmektedir. Yazınızda, “Bakanlık mali denetim yapma gereği duymuş olmalı ki ‘orman mühendisleri ilgili bakanlığının Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
olduğu‘ hakkında kararname çıkarılması için Başbakanlık‘a başvurmuştur” cümleniz çok manidardır. Sayıştay raporları TBMM‘de tartışılmazken 
ve Sayıştay kendi raporlarını sansürlerken, bakanlıkların kendisi açıklık ve şeffaflıktan yoksun iken, idari kararlarını ve üç aylık denetim raporlarını 
web sitesinde yayımlanan odaları kamuoyu önünde töhmet altına sokan yazınızın kamuoyuna doğru bilgi verme yükümlülüğünüzle örtüştüğünü 
söyleyebilir misiniz? Siyasal iktidarın iş ve işlemlerini meşru göstermek için; topluma hizmet eden, toplum adına denetim yapan odaları 
itibarsızlaştırmak ve dağıtmak için silahşorluğa soyunmayı ne inşaat mühendisi ne de basın mensubu kimliğinizle izah etmek olanaklı değildir.
Yazınızdan anladığımız, idari ve mali denetime “yetmez ama evet” diyorsunuz. Oysa vesayet denetimi Türk hukukuna Fransız hukukundan 
alınmıştır. Siz Türkiye‘de demokratik yapıların dağıtılmasına yönelik görev üstlenmişken, merkezi devlet modelini benimsemiş Fransa hukukundaki 
vesayeti savunmanız olanaklı değildir. Bunun yanında “mühendislerin halka karşı sorumluğu ve mühendis kavramı yeniden tanımlanmalı ve bu 
odalar dağıtılmalı” diyorsunuz. Mühendislerin cezai, hukuki ve mesleki olarak sorumluluğu yasalarda açıktır. Mühendislik tanımsız mıdır ki, yeniden 
tanımlayacaksınız? Dünya ölçeğinde ve bilimsel çevrelerde en çok referans alınan ABET tanımı; “Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile 
edinilen matematik ve doğa bilimleri bilgisinin, doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve mühendislik 
etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme uğraşıdır” biçimindedir. Bilimin dayanağı siyasi referanslar olamayacağına göre, bu ülkede 
farklı bir mühendislik tanımı yapacak bağımsız ve yetkin kurum mu vardır? Bakanlıklar mı, Başbakanlık mı yoksa vesayet altındaki YÖK mü? 
Hangisi?
Sayın Erdem,
Odaların denetimini merkezi idarenin emrine amade kılarken, “mühendislerin tek bir kurumca temsil edilemeyeceğini, bu kurumun lağvedilmesini, 
dernek statüsüne indirgenmesini” savunuyorsunuz. Bu sizin için çelişki değil midir? Aşağıda her şeyin parçalanmasını, yerelleşmeyi savunurken, 
merkeze niye bu kadar yetki tanıyorsunuz? Çok acelecisiniz, hemen “yetmez ama evet” demeyiniz.
Şimdi temel soru şu:
12 Eylül generallerinin dahi yaşama geçirmediği KHK maddesi AKP Hükümeti tarafından neden uygulamaya sokulmuştur? Birliğimiz üzerinde zaten 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın vesayet denetimi vardır. Odalarımız bu kanalla zaman zaman denetime muhatap olmuşlardır. Bakanlık tarafından 
yollanan müfettişlere “biz denetimden kaçıyoruz” denmemiştir. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı‘nın bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı‘nın 
başvurmadığı Devlet Denetleme Kurulu aracılığı ile Odaların geriye dönük 10 yılı denetlenmiş, bir rapor olarak Başbakanlığa sunulmuştur. Bu raporda 
bile dernekleşme modeli sunulmamış, ancak TMMOB ve bağlı odaların açtığı davalar ile gerçekleştirdiği mitingler örnek gösterilerek “siyaset yaptığı” 
tespitine yer verilmiştir.
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AKP’nin Bakanlıkları TMMOB’ye Bağlı Odaları Paylaşmayı 
Nihayet (!) Tamamlayabilmiş 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB`ye bağlı odaların bakanlıklarca idari ve mali 
denetiminin yapılması yönünde hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı üzerine 12 Aralık 2013 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
AKP‘NİN BAKANLIKLARI TMMOB‘YE BAĞLI ODALARI PAYLAŞMAYI NİHAYET(!) TAMAMLAYABİLMİŞ
Tüm kurumları olduğu gibi TMMOB‘yi de kendinden yana yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı, uzun zamandır bu yönde sürdürdüğü 
çalışmalarını son olarak 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘na 12 Eylül darbecilerince 1983 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan 
“bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılmasını” gündeme getirerek somutlaştırmıştı.
7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimini Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı‘na veren Siyasi İktidar‘ın 11 meslek odasının idari ve mali denetimini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na vermek üzere bir 
kararname hazırladığını biliyorduk. Yayımlanma aşamasında olan Bakanlar Kurulu Kararına göre Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, 
Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odalarımızın idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak.
Şimdi öğrendik ki geri kalan 12 odamızın AKP‘nin Bakanlıkları tarafından paylaşılması da tamamlanmış. Başbakanlık İdareyi Geliştirme 
Başkanlığı‘nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne sunduğu kararname taslağına göre; kalan 12 odamızın idari-mali denetimini yapacak 
Bakanlıklar şöyle belirlenmiş:
Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın; Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının; Gıda Mühendisleri ile Ziraat 
Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine giriyor.
12 Eylül darbecilerinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname ile “odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti” aradan geçen otuz yıl boyunca 
AKP iktidarına kadar hiçbir hükümet tarafından kullanılmamıştır. “Vesayet rejimine” karşı argümanlar kullanarak iktidarını sürdüren AKP 
Hükümetinin, bağlı odalarımıza yönelik vesayet uygulamasını hayata geçirmek istemesi hep söylediğimiz “12 Eylül AKP ile sürüyor” sözlerinin 
doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının 
Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her 
zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.
Biz biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB‘yi susturmak ve 
işlevsizleştirmektir.
Bir kez daha söyleyelim; AKP, TMMOB‘yi yürüdüğü yoldan döndüremeyecektir.
TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle birlikte asla saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde 
dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda; görecek, duyacak ve daha da önemlisi “Kral Çıplak!” demeye devam 
edecektir.

"Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı"

"Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı"

1995 yılında yapılan Anayasa revizyonunda 12 Eylül bakiyesi siyaset yapma yasağı kaldırılmış olduğu gerçeği karşısında, iktidarın davalar yoluyla da 
olsa yargı denetimine karşı olduğu gerçeği karşısında, Siz hala neyi savunuyorsunuz Sayın Erdem? Odalara siyaset yasağı uygulanmasını mı, yoksa 
yalnızca mevcut iktidarın emrine amade siyaset yapılmasını mı?
Sayın Erdem,
Söyleminiz, 80‘li yıllarda atağa geçen ve on yıllardır insanlığın başına bela olan neo-liberal saldırganlığın söylemiyle örtüşmektedir. Bilindiği gibi, 
bu saldırganlığın özü, bütün dünyada ve bütün ülkelerde doğal kaynakların sınırsız talanına ve insan emeğinin hoyratça sömürüsüne sınırlama 
getirebilecek kişilerin, kurumların, ideolojilerin, politik yapıların, partilerin, kamu kuruluşlarının ya da kamunun hak ve hukukunu savunacak 
kuruluşların gözden düşürülmesi, geriletilmesi, hatta ilgasıdır. Siz işte bu saldırganlığın kalemşorlarından birisiniz.

Bu hangi kimliğinize yakışıyor, gerçekten? Mühendis kimliğinize mi, basın mensubu kimliğinize mi, aydın kimliğinize mi?

Saygılarımızla.
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Çok sayıda Oda yöneticisi ve TMMOB üyesinin katıldığı TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri‘nin açılışını TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta yaptığı 
konuşmada, TMMOB‘nin "Gençlik geleceğimizdir" sözünü 41. ve 42. Genel 
Kurullarında daha da büyüterek "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi" 
yapma kararı aldığını anlattı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri binasının tümüyle 
TMMOB ve bağlı odalarının yarattıkları değer ile yapıldığını kaydeden 
Soğancı, "Yapılan harcamalar için sağlanan kaynağın her kuruşunda 
sadece örgütlü üyelerimizin ve Oda yöneticilerimizin emeği vardır. Bu 
konu hiç unutulmamalıdır. Bu değerin yaratılması için çaba harcayan tüm 
örgütlülüğümüze, Oda Yönetim Kurullarına ve örgütlü üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Öğrenci evimizin bitirilmesi için açtığımız bağış kampanyamıza 
katılan tüm TMMOB gönüllülerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

13 Şubat 2012 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı ile imzalanan 
protokolle "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi" yapımının fiilen 

başladığını söyleyen Soğancı, "Binanın temel atma töreninin tarihini de Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk‘ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 
tarihine denk getirerek, bir kez daha Teoman Öztürk ve arkadaşlarının TMMOB felsefesine sahip çıktığımızı, geliştirdiğimizi, büyüttüğümüzü hep birlikte 
herkese gösterdik. Kısa süre içerisinde de Öğrenci evimizi kullanıma hazır hale getirdik. Otuz yıl süre ile TMMOB ortamına bu değerli arazinin kullanım 
hakkını veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar‘a ve ekibine, Belediye Meclisine,  Belediye İmar Müdürlüğüne ve Müdürlükte gören yapan tüm 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İşin başından bugüne binanın tasarımında ve yapımında emekleri geçen mühendis, mimar meslektaşlarımın 
tümüne, hiçbirini ayırmadan Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. ‘TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Çalışma Grubu‘nda yer alan ve bizim 
adımıza binamızın projelendirilmesi ve yapılması için örgütümüzün önünü açan Oda ve TMMOB temsilcisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Özellikte binamızın oluşumunda hepimizden çok emeği geçen Hazeli kardeşime, Züber‘e ve Selçuk‘a teşekkür ediyorum. İnşaatın başlangıcından 
bugününe şantiyede bulunarak ter akıtan tüm çalışan kardeşlerime, emekçi kardeşlerime ayrıca ve özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Soğancı, TMMOB Öğrenci Evinin, ülkemizin bu gününde yaşananlara ve yaşatılanlara inat bir "meydan okuma" projesi olarak algılanması 
gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Öğrenci Evimiz, gelecekte örgütümüzü yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü büyütecek bizim gençlerimiz arasındaki 
dayanışmayı şimdiden büyütecektir. Öğrenci evimizi burada kalacak kızlı, erkekli bizim çocuklarımız, kendileri yönetecektir. Biliyorum ki; Öğrenci Evimizin 
salonlarında ülkemiz için, halkımız için, mesleğimiz için, örgütümüz için, aydınlık geleceğimiz için en bilimsel, en nitelikli etkinlikler gerçekleşecektir.

Hepinizin bildiği ve inandığı gibi;

Gelecek güzel günler için, Masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması için, Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, 
Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması için, Mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, Emperyalizme ve kapitalizme 
karşı insanca bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için, TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye ve başka bir dünya 
mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Öğrenci Evimiz bu anlayışlarımızın bir sonucu olarak yarattığımız bir değerdir. 
Herkes böyle algılamalıdır."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, üniversite öğrencilerinin barınma hakkı konusunda büyük sıkıntılar bulunduğunu belirterek, bölgede daha 
rantsal bir proje yerine öğrencilerin barınma sorununu çözecek bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında gündemdeki konuları değerlendirdi. 17 Aralık‘ta başlayan yolsuzluk operasyonuna değinen 
Kılıçdaroğlu, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olduğunu belirtti.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Törenle Açıldı
TMMOB’nin son yıllarda en büyük projelerinden biri olan TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisleri 5 Ocak 2013 Pazar günü törenle açıldı. 14.500 m2 kapalı alanda iki bloktan oluşan öğrenci evinde 336 
öğrenci konaklayabilecek. Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği alan üzerinde TMMOB’nin inşa ettiği tesise 
TMMOB’nin efsanevi başkanı Teoman Öztürk’ün adı verildi.
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Siyasi İktidar, TMMOB Üzerinde 12 Eylül Darbecilerinin 
Uygulamaya Utandığı Vesayeti Uygulayacakmış!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı ve TMMOB`ye bağlı odalar üzerinde 
bakanlıklarca vesayet uygulanmasına yönelik olarak 7 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

AKP, uzunca bir süredir TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme, TMMOB‘ye kendine göre bir düzen 
verme çabalarını “geliştirerek” sürdürüyor.

KHK‘larla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarına müdahale eden, mesleki denetimi kaldırarak meslek odalarının 
üyelerini denetlemesini yasaklamaya çalışan AKP, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki 
hükümetlerin uygulamadığı “vesayet” sistemini “uygulama” kararı aldı.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimi Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı‘na verildi. Bugün itibarı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın da Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın idari ve mali denetimi için kararname talebi olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Anlaşılan TMMOB‘ye bağlı odalar bakanlıkların iştahını kabartmış durumda.

12 Eylül darbecileri 1983 yılında 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nda değişiklik yaparak Ek 3. Maddede “(KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali 
denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir.” biçiminde düzenleme yapmıştı. 12 Eylül darbecileri bu 
konuda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi hazırlamamışlardı. Merkezi idareye meslek örgütleri üzerindeki vesayeti de aşan yetkiler getiren bu 
yaklaşım, sonra gelen hükümetlerce de kabul görmemiş ve anılan madde öylece yürürlükte kalmıştı.

Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre sonra bugün uygulanmaya kalkışılması, aslında 12 Eylül hukukunun bugün AKP eliyle yürütülüyor 
olmasındandır.

Herkesin bildiği gibi, meslek örgütleri devlet tüzel kişiliği içinde olmayıp, ayrı tüzelkişiliği olan “yerinden hizmet yönetim” kuruluşlarıdır. 
Yerinden yönetim, merkezi devlet idaresi dışında ayrı tüzel kişilik olarak örgütlenmiş bir yapıyı ifade etmektedir. Merkezi idarenin değil de, 
o konuda uzmanlaşmış birimlerin yapması istenen faaliyetler, meslek örgütlerine verilmiştir. Meslek alanı, yalnızca meslek mensuplarının 
söz ve karar sahibi olduğu ve denetim mekanizmalarını da yine kendilerinin oluşturduğu demokratik bir yapı içerisinde düzenlenmekte ve 
yürütülmektedir. Bu nedenle,  meslek kuruluşları, devletten hem mali hem de idari olarak tamamen bağımsız, özerk kuruluşlardır. Öte yandan 
meslek örgütlerinin aldığı kararlar, yaptığı uygulamalar da zaten yargı denetimine açıktır.

AKP vesayete sarılırken, sözde uyum sürecinde olduğumuz Avrupa ülkelerinde meslek örgütleri, devletten hem mali hem de idari olarak 
tamamen bağımsız kuruluşlardır.

12 Eylül bakiyesi olan ve özerkliği ortadan kaldıran bu düzenleme, AKP iktidarına kadar hiçbir iktidar tarafından kullanılmamış ve bu yönde 
bir çalışma yapılmamıştır. Herkes açıkça görüyor ki; Birliğimize yönelik baskı ve yetki gaspı AKP iktidarı döneminde hızlanarak artmaktadır. Bu 
vesayet bu şekilde algılanmalıdır.

Ne ironidir ki, AKP “vesayet rejimine” karşı argümanlar kullanarak bugüne kadar iktidarını sürdürmüştür. Bugün “askeri vesayete karşıyız” 
söylemiyle kendi varlığına ihanet eden sözde aydınlardan destek alarak meşrulaştırılan bir iktidarın kendi vesayet düzenini kurduğuna da 
herkes tanıklık etmektedir. Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, iktidarın onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamadığı ve söylenemediği bir 
noktaya hızla sürüklenmekteyiz. İktidarı elde tutacak tüm 12 Eylül yasalarının yürürlükte olduğu, 12 Eylül yasalarının öngörmediği ve bu kadarı 
da fazla dediği noktalardaki demokratik alanları iktidar hızla kapatmaktadır.

AKP‘nin kararnamesinin gerekçesine 12 Eylül KHK‘sinin yazılması bizce çok anlamlıdır.

Evet, 12 Eylül‘ün yıldönümünde söylemiştik, yine söylüyoruz: 12 Eylül AKP ile sürüyor.

Çok söyledik, yine söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle birlikte saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde 
dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda “Kral Çıplak!” demeye devam edecektir.

"Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı"
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Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş 26. 11. 2013 
günü Kanal B’de Emre Saklıca’nın hazırlayıp 
sunduğu “Günce” programına konuk oldu. 

Candaş, Enerji Bakanının “Hes’lerde yanlış 
yaptık...” açıklaması üzerine Emre Saklıca’nın 
sorusuna, “Şimdi bakanın yıllardır bu 
uyarıyı yapan meslek Odalarından bir özür 
dileme borcu yok mu. Yanış yaptık pardon 
diyorsunuz dereler için. Nükleer enerji için  
pardon  demeyeceğiniz mümkün mü? bir 
Karadenizli olarak söylüyorum, biz Çernobil’i 
unutmadık. Japonya’daki kaza daha dün 
oldu. Biz bunu, ‘Pardonu nükleere geçeceğiz 
hazırlıklı olun’ olarak anlıyorum. Bunun 
altyapısı tamamlanmış mıdır? Yeterince 
tartışılmış mıdır? Nükleer enerji yatırımı 
sonra pardon denecek iş değildir.”

Odaların siyşaset yaptığı suçlamasına ilişkin 
bir soruyu ise, “Biz siyaset yapmıyoruz. 
Meslek alanımızdan ülkenin sorunlarına 
bakıyor ve yanlışları dile getiriyoruz. Bu 
ülkenin sorunlarına çözüm getirmeye 
çalışıyoruz. Bu herkesin yararınadır...” diye 
yanıtladı.

Ertuğrul Candaş, “Torba yasa” denen 
yeni TMMOB yasasını Odalara yapılan bir 
saldırı olarak değerlendirdi. Candaş, “Önce 
Odalar ekonomik olarak zayıflatarak üye 
ile arasındaki bağın koparılmasına çalışıldı. 
Bununla da yetinilmedi şimdi de vesayet 
denetimi getirilip ilgili bakanlıklarla Odalar 
ilişkilendirilmeye çalışılıyor. 12 Eylül bu ülkeye 
zarar vermiştir diyorlar. Ama gündemdeki 
bu yasa 12 Eylül ürünü bir yasadır. 1983’de 
6313 sayılı TMMOB kanununa ek 3. madde 
eklenmiş. Ama uygulanmamış. Bugün 12 
Eylül yasasını uyguluyorlar... Denetimden 
kaçmıyoruz. Bizde belki üye aidatlarını 
tahsil etmediğimiz için sorun çıkabilir. Bunu 
duyurduk, tahsile başladık. Sonuçta gördük 
ki insanlar Odalarına sahip çıkıyorlar... Odaları 
baskı altına almanın kimseye yararı yok. 
TMMOB’un açtığı davalara bakın her parti 
belediye başkanına dava açmış; yanlışa 
dava açmış. Bu ülkeye katkıdır. Yoksa durup 
dururken üçüncü havalimanına, köprüye niçin 
yanlış çıkalım. Ama yatırıı amacına uygun 
doğaya çevreye, mühendislige uygun yapın...” 
diye konuştu.

Yabancı mühendislerle ilgili bir soruya 
ise, “Yabancı mühendislerin getirilmesi 
söz konusudur. Ülkemizde bunca proje 
uygulanıyor, ihale ediliyor. Bunca projede 
yabancı şirket kendi mühendisini getirecek. 
Şirketler, kendilerinin sözünden çıkmayan 
mühendisler getirecek. Zengin bir adam 
şirket kuracak, herhangi bir mühendis alacak 
şirkete; Odaya bağını kimse sormayacak; 
Ticaret Odasına üye olacak; tamam... Zaten 
yaşam koşulları düşük mühendislerin 
şartları daha da bozulacak. Bu da Odaların 
etkisizleştirilmesiyle yapılacak. Büyük 
sermaye şirketleri Odaların meslektaşlarını 
korumasını kendileri için sıkıntı görüyorlar...” 
diye yanıt verdi.

Candaş, bir soruya karşılık, “Odaların 
eleştirilerinden rahatsızsanız gücünüz var, 
kapatın Odaları, Bakanlığa bağlayın; bir 
yönetici atayın; kimses sizi eleştirmez...” 
dedi. Candaş devamla, “Ancak bu kolay 
değildir. Odalar bir ihtiyaçtan doğmuştur.” 
dedi.

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B Televizyonunda 
TMMOB Yasası, Hes, Nükleer Enerji Politikaları Üzerine 
Açıklamalarda Bulundu
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Adana Üye Toplantısı

Kanal A’da  
Kentsel Dönüşüm Konulu Söyleşi

Gaziantep Temsilciler ve 
Danışma Kurulu Toplantısı

HKMO Adana Şubemizce her yıl düzenlenmekte olan genişletilmiş 
Danışma Kurulu 16-17 Kasım 2013 tarihinde Gaziantep’te yapıldı. 
Adana Şubenin Danışma Kurulu’na Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı 
İl ve İlçe Temsilcileri, Temsilci Yardımcıları, Mesleki Denetim Görevlileri 
ve Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Niğde ve Osmaniye İlleri’nden 
Danışma Kurulu Üyeleri katıldılar. Genel Merkezden Danışma Kurulu’na 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Serkan 
Atagün, Denetleme Kurulu Üyesi Şafak Fidan katılım ve katkı sağladılar.
Toplantı programına göre açılış sürecinde Gaziantep İl Temsilcisi Eray 
Yıldız,  Şube Başkanı Hasan Zengin ve Genel Başkan Ertuğrul Candaş 
tarafından birer konuşma yapıldı. 
Şube Başkanı Hasan Zengin açılış konuşmasında, adana Şubemizin 
kuruluşundan günümüze yapmış olduğu çalışmaları ve Kurumsallaşma 
sürecini özetledikten sonra İktidar tarafından Odalara yapılan baskıları 
anlatmıştır. Konuşmasının son bölümünde, gelinen süreçte yapılması 
gereken önemli değişiklikler hakkında Yönetim kurulunca Hazırlanan 
öneriler katılımcılarca paylaşılmıştır.
Danışma Kurulu Toplantısı açılış konuşmalarından sonra Şube Başkanı 
Hasan Zengin’in yönetiminde sürdürüldü. Bağlı illerin temsilcileri 
tarafından çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İktidarın 
TMMOB’yi tasfiye etmeye yönelik, memleketimize, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze yapmış olduğu saldırılar (3194 
Sayılı imar kanununa eklenen madde ve Odaların mali ve idari yönden 
vesayet denetiminin ilgili Bakanlıklarca yapılması) ve örgütün karşı 
duruş mekanizmaları değerlendirildiği, karşılıklı görüş alışverişi şeklinde 
yürütülen birinci bölümün ardından, HKMO örgütlülüğü çerçevesinde, 
Adana Şubesi’nin bu süreçteki örgütlenme yapısının yeniden 
değerlendirildiği ikinci bölüm karşılıklı konuşmalar şeklinde sürdürüldü.
LİHKAB’lar ve LİHKAB’ların yeniden yapılanma süreci toplantının 
ikinci bölümünün ağırlıklı konusu olmuştur. Adana Şube Danışma 
Kurulu’ndan bu karanlık süreçte el ele oldukları ve şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da güçlerini herkese gösterecekleri ve örgütlerine sahip 
çıkacakları mesajları kararlılıkla belirtilmiştir. 

11.12.2013 tarihinde Şube binamızda kamu ve özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın da katılımı ile üye toplantısı yapıldı.

Şube Başkanımız Hasan Zengin, 6495 sayılı “Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” isimli Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunun 
8. Maddesine eklenen madde ile Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Mesleki Denetim 
Uygulamaları, Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması ile bunun 
Fenni Mesuliyetinin üstlenilmesi, Genel Merkezden gelen “Yapı 
Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet 
Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi” taslağı ve üyelerimizin 
mesleki sorunları tartışıldı.

Şube Başkanı Hasan Zengin konuşmasında; Tapu Planları 
Tüzüğü ile “Bağımsız Bölüm Planı” ve “Vaziyet Planı” tanımları 
yapılarak uygulanmaları zorunlu hale gelmiştir, Planlı Alanlar 
Tip İmar Yönetmeliği ile hayata geçen “Yapı Aplikasyon 
Projesi”nin uygulanması aşamasında büyük eksiklikler 
bulunmaktadır. Yerel seçimlerden sonra Şube olarak mesleki 
alanlarımızın korunması ve bahse konu Yönetmeliklerin bize 
vermiş olduğu yetki ve sorumlulukların sonuna kadar takibi 
yönünde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz, bir anlamda seferberlik 
başlatmalıyız, dedi. 

Çukurova Bölgesi’ne yayın yapan yerel medya kanalı Kanal 
A’da 11.12.2013 tarihinde yapılan manşet programına katılan 
Şube Başkanımız Hasan Zengin, ülkemizde ve Adana’da 
yapılan “Kentsel Dönüşüm Çalışmaları” konulu programa 
katılmıştır. Yaklaşık 2 saat süren programda Başkan Hasan 
Zengin ülkemizin gündemini işgal eden “Kentsel Dönüşüm” 
konusunda detaylı bir sunum yaparak vatandaşlarca sıkça 
sorulan güncel sorulara cevap vermiştir. 

Harita Yazılım Eğitimi
Harita Mühendisliği uygulamaları kapsamında mesleki yazılımların 
tanıtımı etkinliklerinden olan Netcad yazılımı eğitimi 06-09 Şubat 2014 
tarihleri arasında Şubemizde gerçekleştirilmiştir. Verilen eğitim sonrasında 
katılımcılara sertifika verilmiştir.
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Şube Geleneksel Yemeği

Niğde Toplantısı

Odamızca geleneksel olarak Aralık ayı içerisinde düzenlenmekte 
olan Geleneksel Yemek Organizasyonu 20 Aralık 2013 tarihinde 
Adana Baro Tesisleri’nde yapılmıştır. Geceye Mersin Gaziantep, 
Niğde, Osmaniye, Hatay temsilcilerimiz, Yürütme Kurulu üyeleri 
ve Adana’da ikamet eden üyelerimiz katılmıştır. Yaklaşık 200 
kişinin katıldığı etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Sayın Yıldıray 
Arıkan, Ceyhan Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü konuk olarak 
katılmışlardır. Şube Başkanı Hasan Zengin’in açılış konuşmasından 
sonra konuk Belediye Başkanları da kısa konuşma yaparak gecenin 
iyi geçmesi temennisinde bulunmuştur. 

HKMO Adana Şubemizce 03.01.2014 tarihinde Niğde İl 
Temsilciliğimizde üye toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Niğde’de 
faaliyet gösteren üyelerimiz katılmışlardır. Şube Başkanımız Hasan 
Zengin ve Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri Fatih Doğan, 
Mikail Aksungur, Banu Nevruz, Mustafa Erdem ve üyelerimiz 
katılmışlardır. Yönetim Kurulumuzca yapılan bilgilendirme 
konuşmasından sonra LİHKAB, Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri, Planlı Alanlar Yönetmeliği, 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği konuları üyelerimiz ile 
tartışılmıştır. Toplantı sonrası toplantıya katılan üyelerimiz ile 
akşam yemeği yenilmiştir. 

Mersin, Tarsus ve İskenderun Üye Toplantıları
Şube Yönetim Kurulumuzca 22.12.2013 tarihinde Mersin’de, 07.01.2014 tarihinde Tarsus’ta ve 08.01.2014 tarihinde İskenderun’da üye toplantıları 
yapılmıştır. Toplantılara Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımız katılmıştır. Yoğun katılım ile gerçekleşen 
toplantılarda TMMOB Yasası’nı da değiştiren torba yasa şeklindeki “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı”nın meslek alanımıza etkileri, Lisanslı Bürolar ile ilgili yaşanan sıkıntılı süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Lisanslı Harita Kadastro Büroları’nı 
kapatma kararı, diğer mesleki disiplinlerle yapılan meslek alanı mücadelesi, mesleki denetimin önemi ve gerekliliği, Yapı Denetim Kanunu taslağı, TUS ile 
ilgili sıkıntılar, yapı aplikasyon projesinin uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar konuşulmuştur.

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

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 11 Ocak 2014 tarihinde Seyhan Oteli 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurula İşçi Partisi Adana İl Başkanı Hayrettin Çavuşoğlu, Ceyhan 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TMMOB Adana İKK Sekreteri Nazım Biçer, 
Seyhan Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Adana Çukurova Belediye 
Başkan Aday Adayı Elif Doğan Türkmen,  Şehir Plancıları Odası Adana 
Şube Başkanı Gülcan Ulutürk, İl ve İlçe Temsilcilerimiz ile meslektaşlarımız 
katıldı.

10. Dönem Şube 2. Başkanı Yaşar Tanrıverdi’nin açış konuşmasıyla 
başlayan Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na Sebahattin Ulutürk, Divan 
Başkan Yardımcılığı’na Jale Güler, Yazman Üyeliği’ne M. Barış Erbey ve 
Nazem Doğan seçilmiştir. 

10. Dönem Şube Yazmanı Filiz Mersin tarafından, 11. dönem Faaliyet 
Raporu sunumu yapılmıştır. 

Seçimler sonrasında Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri 367 oy 
alarak, Değişim Harita Mühendisleri Grubu’nun 167 oyu karşısında seçimi 
kazanmıştır.

11. Olağan Genel Kurulumuzun ve seçimlerin Harita ve Kadastro 
Mühendisleri’ne yakışır şekilde kaliteli geçmesinde katkısı bulunan başta 
Divan Başkanlığı, konuk katılımcılar, Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri 
Grubu, Değişim Harita Mühendisleri Grubu ile Genel Kurulumuzu 
onurlandıran meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Şube 11. Olağan Genel Kurulu ve Seçimler
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Şubemizin Denetlemesi Yapıldı
Şubemizin denetlemesi, 5 Ekim 2013 Cumartesi günü Odamız Denetleme Kurulu üyesi Ayhan Erdoğan tarafından yapılmıştır.

Kamulaştırma Davaları’nda Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Şubemizce 23-24 Kasım 2013 tarihleri 
arasında MİSEM‘de eğitim düzenlenmiştir.

Konularında eğitime katılan üyelerimize eğitmenler tarafından bilgi verilmiştir. Eğitime, 
katkı sağlayan eğitmenlerimiz, Sayın Namık Gazioğlu, Sayın Abdulkadir Karakuş‘a 
katkılarından dolayı, HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız.

HKMO Ankara Şubemizce Meslekte 30 Hizmet Yılını dolduran 1983 yılı 
mezunu üyelerimize 7 Aralık 2013 tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde 
düzenlenen gecede plaketleri verildi.
Düzenlenen etkinliğe 1983 yılı mezunları ve eşleri, Oda ve Şubelerimiz 
yöneticileri, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, Kamu Kurum ve 
Kuruluş Temsilcileri, Daire Başkanları, Oda ve Şube eski yöneticileri, İl/İlçe 
Temsilcilerimiz ve meslektaşlarımız katıldılar.
Gecede Şube Başkanı Sayın Levent Özmüş tarafından yapılan açılış 
konuşmasının ardından Odamız Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş da 
meslektaşlarımıza hitaben bir konuşma yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçilerek, meslekte 30 
Hizmet yılını dolduran üyelerimize “30.Yıl Hizmet Plaketleri” takdim edildi.
Oda, Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz arasında birlikteliğin ve dostluğun 
artarak yaşanmasının güzel bir örneği olan geleneksel yemeğimiz, 
başta 30 hizmet yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere tüm katılımcılar 
açısından coşkulu ve heyecanlı bir şekilde geçmiştir.
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak, başta mesleğimize ve 
ülkemize 30 yıl boyunca hizmet eden değerli üyelerimize ve yemeğe 
katılan tüm konuklarımıza, katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunarız.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı

15. Geleneksel Yemeğimiz Düzenlendi

Eğitimin 1. gününde
· TMMOB ve Oda Mevzuatı, Bilirkişilik İlkeleri,
· Bilirkişilik Mevzuatı,
· Kamulaştırmanın Sosyal ve Ekonomik Etkileri, 
· Bilirkişilik Raporlarının Hazırlanması,

2. gününde ise;
· Hukuksal Çerçeve,
·Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları,

Oda Yönetim Kurulumuz 
Şubemizi Ziyaret Etti
05.02.2014 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu (Genel Başkan 
Ertuğrul Candaş, II. Başkan Hacı Hasan Tuzcu, Genel Sekreter 
Mustafa Erdoğan, Genel Sayman Hüseyin Altun, Örgütlenme 
Sekreteri Burak Kukul, Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Suiçmez, 
Önder Serkan Atagün ve Oda Müdürü Timur Bilinç Batur) 
Şubemizi ziyaret etmişlerdir. 
Yapılan görüşmede Şubemiz 11. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde, Şube etkinlik alanı içerisinde gerçekleştirilmesi 
planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılarak 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın sorunları görüşülmüş ve çözüm önerileri 
getirilmiştir. 
Oda Yönetim Kurulumuza ziyaretlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

52  www.hkmo.org.tr

Harita Bülteni • Mart 2014 
ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  ankara

52  www.hkmo.org.tr



Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 12 Şubat 2014 Çarşamba günü Anıtkabir ziyaret 
edildi. Ziyarete Şube Başkanımız Recep Vadi, II. Başkanımız Harun Kılıç, Saymanımız 
Tayfun Sinan Polat, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Arkan, Erkan Oğuzhan Erdoğdu, 
Seher Tarhan, Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Nusret Kaya ve Şube Müdürümüz Nalan 
Kayıket katılmışlardır.
Yapılan ziyarette, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmuş ve saygı 
duruşunun ardından Şube Başkanımız Recep Vadi tarafından Anıtkabir Defteri'ne 
aşağıdaki sözler yazılarak ziyaret tamamlanmıştır.
Büyük Atatürk;
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak;
Barıştan, halktan ve emekten yana demokrat ve yurtsever karakterimizle mesleki ve 
bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğimize;
Büyük Milletimizi onurlu ve aydınlık yarınlara taşımak için gösterdiğiniz Çağdaş Türkiye 
yolunda ilerleyeceğimize huzurunuzda söz veriyoruz.

Yönetim Kurulu adına
Recep Vadi

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Başarı ile Tamamlandı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 
2014 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
ilk olarak divan üyeleri seçildi. Divan Başkanlığı’nı 
Cengiz Dağdelen, Divan Başkan Yardımcılığı’nı Hakan 
Güngör ve Divan Yazman Üyelikleri’ni Şebnem Gürses 
ve Kıvılcım Turgut yürüttüler.
Genel Kurul’un açılışında ilk olarak 10. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmüş, HKMO Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi A.Fahri Özten konuşma yaptılar. Ardından 
Şube Yazmanı S. Nazım Akar tarafından 10. Dönem 
Şube Çalışma Raporu sunuldu. 
Çalışma raporuna ilişkin yapılan görüşmelerin 

ardından yeni Yönetim Kurulu asıl ve yedek adaylarının duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul delegeleri belirlendi. Son olarak dilek ve öneriler 
bölümünde ise üyelerimiz görüşlerini sundular.
19 Ocak 2014 Pazar günü ise, HKMO Lokali’nde yapılan seçim sonucunda “Çağdaş Harita Mühendisleri” seçimi kazandı. 

Şubemiz 11. Dönem 
Yönetim Kurulu 
Devir Teslim İşlemi Yapıldı

29.01.2012 tarihinde, 10. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri Levent Özmüş, Coşkun Demir, 
Tayfun Sinan Polat, Muzaffer Eren ve Ozan Özer'in 
katılımıyla birlikte, 11. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri Recep Vadi, Harun Kılıç, Volkan 
Bilgin, Tayfun Sinan Polat, Seher Tarhan, Erkan 
Oğuzhan Erdoğdu, Hüseyin Arkan ile HKMO Ankara 
Şubemizde toplanılarak devir teslim gerçekleştirildi. 
10. Dönem Şube Başkanı Sayın Levent Özmüş'ün 
konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu 
üyelerimiz 10. dönem Yönetim Kurulu üyelerimize 
2012-2013 yıllarında göstermiş oldukları 
hizmetlerin anısı olarak birer plaket takdim ettiler.

11. Dönem Yönetim Kurulumuz Ulu Önderimizin 
Huzurunda
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02.10.2013 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Eciş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok’u makamında 
ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Sevimçok harita mühendislerinin de tıpkı 
esnaflar gibi vatandaşlarla içli dışlı olduklarını ve bu kişilerin şehrin imarı ve 
estetiği adına çok büyük bir öneme sahip olduklarını söyledi. Antalya’nın çağın 
gerektirdiği ölçülerde modernleşmesi,  daha fazla yeşil alana ve parklara sahip 
olmasının artık zamanının geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Sevimçok, 
kentteki yapıların da bir an evvel elden geçirilerek depreme dayanıklı hale 
getirilmesini ve artık miadını doldurmuş eski binalarınsa kentsel dönüşüm 
çerçevesinde yıkılarak yerine insanların güven içinde yaşayabileceği çok katlı ve 
yeşil alanı daha fazla olan binaların yapılması gerektiğini belirtti.

14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da HKMO Antalya Şubesi 
Eğitim Salonumuzda Türk Hukuk Sistemi’nde “Sözleşme ve 
İmza’nın Yeri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Odamız ve Antalya Barosu İşbirliği ile düzenlenen toplantıya 
Av. Adnan Taşkın ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. 
Muharrem Şentürk katılarak, toplantıya katılım sağlayan 
üyelerimize Anayasa, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’ndaki yeri, önemi ve sözleşme türleri, 
sözleşme düzenlerken dikkat edilmesi gererken hususlar ile 
sözleşme ve imza konusundaki örnek yargı kararları konusunda 
bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıya katılan üyelerimiz Av. Adnan Taşkın ve Yrd. Doç. 
Dr. Muharrem Şentürk’e sorularını yöneltmişlerdir. Sunumun 
sonunda Şube Başkanımız Ramazan Eciş, bilgilendirme yapan 
hocalara teşekkür ederek günün anısına “Piri Reis Dünya 
Haritası ve Antalya” kataloğunu kendilerine takdim etmiştir.
Türk Hukuk Sistemi’nde “Sözleşme ve İmza’nın Yeri” konulu 
bilgilendirme toplantısına değerli vakitlerini ayırarak katılım 
sağlayan Av. Adnan Taşkın, Yrd. Doç Dr. Muharrem Şentürk ve 
kıymetli üyelerimize şükranlarımızı sunarız.

UNESCO, 2013 yılını tüm dünyada Piri Reis Dünya Haritası’nın (1513) 
hazırlanışının 500. anma yılı ilan edilmesi sebebiyle TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Antalya Şubesi 40 parçadan oluşan 2013 yılının 
son “Piri Reis Dünya ve Antalya Haritaları” sergisi Antalya Fettah Tamince 
Denizcilik Lisesi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.  Sergi 16-23 Aralık tarihleri 
arasında sergiye açılmıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş ise Antalya’nın modern şehircilik gelişimine yaptıkları ve 
yapacakları çalışmalarla imar ve düzenli yerleşim adına ne gerekiyorsa ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonrada yapacaklarını söyledi. 
Sorumluluk alanları ve yönetiminin faaliyetleri hakkında da Başkan Sevimçok’a bilgi veren Eciş, AESOB’la birlikte her türlü sosyal sorumluluk 
projesinde de ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Kurumlar arası işbirliğine de değinen Eciş, “Hepimiz bu şehir için hizmet 
veriyoruz” diye konuştu.
Bu yıl Piri Reis Dünya Haritası(1513) hazırlanışının 500. yılı olduğunu ifade eden Başkan Ramazan Eciş, talep etmeleri halinde AESOB’la birlikte 
40 parçalık “Piri Reis Haritaları ve Antalya” koleksiyonunu sergilenmek üzere paylaşabileceklerini ifade etti.
Nazik davetlerinden dolayı Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok ve Yönetim Kurulu’na 
şükranlarımızı sunarız. 

AESOB Başkanı Sayın Abdullah Sevimçok Ziyaret Edildi

Türk Hukuk Sisteminde "Sözleşme 
ve İmza'nın Yeri" Konulu 
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

"Piri Reis Dünya ve Antalya Haritaları" 
Sergisi Fettah Tamince Denizcilik 
Lisesi Sergi Salonu'nda Sergilendi
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UNESCO, 2013 yılını tüm dünyada Piri Reis 
Dünya Haritasının (1513) hazırlanışının 500. 
anma yılı ilan edilmesi sebebiyle TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Antalya 
Şubesi 40 parçadan oluşan “Piri Reis 
Dünya ve Antalya Haritaları” sergisi Antalya 
Müzesi Sergi Salonu’nda yerli ve yabancı 
vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergi 11-20 
Aralık tarihleri arasında sergiye açılmıştır.

Merkez İlçe Belediyeleri (Konyaaltı, Kepez, 
Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı) İmar 
Müdürleri ile 27 Haziran 2013 tarihinde 
ilki yapılan toplantıdan sonra, ikincisi de 
20.11.2013 tarihinde Şube binamızda “Yapı 
Aplikasyon Projesi-Plankote-Yol Kotu 
Tutanağı” ve “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” 
uygulamaları konulu toplantı gerçekleştirildi. 

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı 
Belediyeleri İmar Müdürleri’nin katılım 
sağladığı toplantıda Şube Başkanı Ramazan 
Eciş; yeni çıkan Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin 57. Maddesi’nin gereği 
olarak bu ikinci toplantıyı düzenlediklerini 
ifade ederek Antalya Merkez’de yapılacak 
olan uygulamalarda standart ve uygulama 
birliği sağlamak adına bir araya geldiklerini 
söyleyerek katılım sağlayan İmar Müdürleri’ne 
teşekkür etti. Toplantıya Katılan imar 
Müdürleri de uygulamada standart birliği 
olması gerektiği hususunu söyleyerek bir an 
evvel uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade 

ettiler. Toplantıda aşağıdaki şu ilke kararları 
alındı.

1) 01 Aralık 2013 tarihinden itibaren “Yapı 
Aplikasyon Projesi” uygulamasına tüm 
merkez ilçe belediyelerinde aynı konseptte ve 
dosya standartında  uygulamaya geçilmesi,

2) Yol kotu tutanağının  harita 
mühendislerince ön onay aşamasında 
hazırlanarak ruhsata esas olarak dosyasına 
eklenmesi,

3) HKMO Antalya Şubesi tarafından 01 
Aralık 2013 tarihine kadar “Yapı Aplikasyon 
Projesi” örnek dosya formatının tüm merkez 
Belediyelere ve Oda üyelerine yazı ile 
gönderilmesi,

Şube Başkanı Ramazan Eciş de önümüzdeki 
23 Kasım 2013 Cumartesi günü, serbest 
çalışan meslektaşlarımızla kahvaltıda bir 
araya gelerek tüm alınan bu kararları hep 
beraber değerlendireceğimizi ifade ederek 
katılımlarından dolayı İmar Müdürleri’ne 
teşekkür etti. Toplantı bu şekilde sona erdi.

İlçe Belediyeleri İmar Müdürleri İle Şube Binamızda 
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ve “Yapı 
Aplikasyon Projesi” Hakkında Toplantı Yapıldı

“Piri Reis Dünya ve 
Antalya Haritaları” 
Sergisi Antalya Müzesi 
Sergi Salonu’nda 
Sergilendi

2013 Antalya Yapex Yapı 
Fuarı’na Hkmo Antalya 
Şubesi Olarak Stand Açtık
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi olarak 2013 Antalya 
Yapex Yapı Fuarı’nda stand açarak katılım 
sağlandı. Röleve ve Restorasyon temalı 
fuarda envanterimizde bulunan 40 parçalık 
Piri Reis Haritaları sergilendi. Fuarda 
Oda Yayınlarımızdan olan kitaplar satışa 
sunuldu. Ayrıca mesleğimizle ilgili çeşitli 
aletler sergilenip, mesleğimiz ve meslek 
alanlarımızla ilgili tanıtım yapıldı.
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 12. Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı

Divan Başkanının İstiklal Marşı Söylenmesi ve Saygı Duruşu’na 
davetinin ardından 11. Dönem Şube Başkanı Veysel Barut 
tarafından açılış konuşması yapılmıştır. Muratpaşa Belediye 
Başkanı Süleyman Evcilmen de Divandan söz istemiş ve 
konuşma yaparak başarı dileklerini belirtmiştir. Antalya Tabib 
Odası Başkanı Can Ertürk bir konuşma yaparak Odaların önemini 
dile getirmiş ve Genel Kurul’a iyi dileklerde bulunmuştur. Böylece 
4. gündem maddesi tamamlanmıştır.

Tebrik telgraflarının okunması sonrası 5. gündem maddesi 
gereği, Çalışma Raporu’nun okunmasına Şube Yazmanı Yakup 
Öztürk tarafından geçilmiştir. 

Rapor okunması tamamlanarak 6. Gündem Maddesi’ne 
geçilmiştir. İlhami Okudan söz alarak mesleki eğitim konusunda 
ve Oda çalışmalarına katılım sağlanması yönünde görüşlerini dile 
getirmiştir. Hakan Dirican söz alarak mesleki faaliyet denetimi 
ve sözleşmeler ile ilgili görüş ve önerilerini belirtmiştir. Şube Başkanı Veysel Barut ve Jale Taşer aynı konuda bilgilendirme yapmıştır. Davut 
Koyuncu’nun da görüşlerini dile getirmesi ile 6. gündem maddesi tamamlanmıştır.

7. gündem maddesine geçilmiş, Kazım Ay tarafından sözlü olarak, Oda Genel Kurul Delegeleri adaylıklarına, yedek delege adaylarının da 
eklenmesi yönünde öneride bulunulmuştur. Şube Genel Kurulu Oda Gözlemcisi Ümit Ertürk tarafından da sözlü önerge sahibiyle aynı yönde 
görüş bildirmesi üzerine önerge oylanarak kabul edilmiştir. Ardından Veysel Barut tarafından Oda Genel Kurul Delegelerinin basılı liste ile 
oylanması yönünde sözlü önerge verilmiş, Divan tarafından Genel Kurul’un oyuna sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu: 7 asil, 7 yedek üye ve Oda Genel Kurul Delegeleri: 27 Asil, 9 yedek üye olmak üzere adaylık dilekçeleri Divan tarafından 
alınmış, Divanca kabul edilmiş ve gündemin 8. maddesi gereği 12. Olağan Genel Kurul saat 12:20’de kapatılmıştır.

Şube Yönetim Kurulu seçimi 23 Şubat 2014 Pazar günü Şube Hizmet binasında saat 09:00’da  başlamış ve saat 17:00’da tamamlanmıştır. Şube 
Yönetim Kurulu seçimine tek liste halinde girilmiş olup; seçime katılan her bir üyemize “Piri Reis Dünya Haritaları ve Antalya Katoloğu” hediye 
edilmiştir.

22 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da, Şube Binası toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündem ile 12. Olağan Genel Kurul başlamıştır.

11. Dönem Şube Başkanımız Ramazan Eciş'e Teşekkür Plaketi Takdim Edildi
2014 Yerel Seçimleri'nde aday olması münasebetiyle Şube Başkanlığı'ndan 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan 11. Dönem Şube Başkanımız Sayın 
Ramazan Eciş'e teşekkür plaketi takdim edildi. Şube Binası'nda yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan veda konuşmasında Şube 
Başkanımız Ramazan Eciş; yaklaşık iki yıldır kolektif akıl ve uyum içinde 
çalıştıklarını belirterek önemli işlere imza attıklarını ifade ederek herkese 
teşekkür etti.

Yeni Şube Başkanımız Sayın Veysel Barut ise Ramazan Bey'in ayrılmasından 
üzüntü duyduklarını belirterek her zaman Şube çalışmalarında desteklerini 
beklediğini ifade etti. İki yıl boyunca başarıyla yürüttüğü Şube Başkanlığı'ndan 
ve hizmetlerinden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz diyerek yerel 
seçimlerde başarılar diledi. Daha sonra teşekkür plaketini sayın Ramazan 
Eciş'e takdim etti.

Şube Yönetim Kurulu olarak sayın Ramazan Eciş'e şükranlarımızı sunar ve 
siyasi çalışma hayatında başarılar dileriz.
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Serbest Çalışan Üyelerimizle Şube Binamızda Kahvaltılı Toplantıda “Yapı 
Aplikasyon Projesi ve Uygulamaları” Gündemiyle Biraraya Geldik

Meslektaşlarımızla 
Kahvaltıda Biraraya 
Geldik

Antalya Şubesi  
12. Dönem Yönetim  
Kurulu Görevi Devraldı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetimi; Serbest çalışan üyelerimizle “Yapı Aplikasyon Projesi” uygulaması ve 
standart dosya formatı konusunda Belediye İmar Müdürleri ile en son yapılan toplantıda alınan kararları değerlendirme kapsamında, 23 Kasım 2013 
Cumartesi günü Şube Binamızda kahvaltıda biraraya geldik. Sıcak, samimi, verimli bir ortamda gecen kahvaltıda, Şube Başkanımız Ramazan Eciş; 
20 Kasım 2013 Çarşamba günü İmar Müdürleri ile yaptıkları toplantıda alınan kararları meslektaşlarımıza anlatarak, üyelerimizin görüş ve önerilerini 
de alarak “Yapı Aplikasyon Projesi” uygulaması ve dosya standardı konusunda Yönetim Kurulu olarak son şeklini vererek örnek dosya formatını 
Belediyelere ve serbest çalışmakta olan üyelerimize göndereceklerini söyledi.
Kahvaltıya katılan meslektaşlarımızla toplantının asıl gündemi olan “Yapı Aplikasyon Projesi” yanı sıra mesleki denetim ve mesleki sorunlar ile ilgili 
konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Şube Başkanı Ramazan Eciş; “Türk Hukuk Sisteminde Sözleşmeler ve İmzanın Önemi” konusunda 
Antalya Barosu ile işbirliğiyle Aralık ayının ikinci haftasının sonunda üyelerimize bir seminer vermeyi planladıklarını söyledi.  Şube Yönetim Kurulu 
olarak kahvaltıya katılım sağlayarak değerli fikirleriyle çalışmalarımıza yön veren tüm meslektaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı 
sunar çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu’nun şekillenmesinin ardından 04 
Mart 2014 tarihinde, 12. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu asil üyeleri Veysel Barut, Yakup Öztürk, Okan 
Hançer, Yakup Bozlar, İbrahim Atçakarlar, Deniz 
Dönmez, Ufuk Aydın ve yedek üyelerin katılımı 
ile 11. Dönem Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Muhsin Şenel ile üyeler Murat Aslaner, Akın Kurt 
ve S. Cengiz Yılmaz’ın katılımları ile HKMO Antalya 
Şubemizde toplanılarak sembolik devir teslim töreni 
gerçekleştirildi. 
12. Dönem Şube Başkanı Sayın Veysel Barut ve 
11. Dönem Şube II. Başkanı Sayın Muhsin Şenel 
konuşmalarını yaptılar. Şube Başkanı Veysel Barut 
yaptığı konuşmada, önceki dönem Yönetim Kurulu 
üyelerine hizmetleri ve çalışmaları için teşekkür 
etti. Genel Kurulların bir yenilenme ve tazelenme 
için fırsat oluşturduğunu belirtti.  Meslek Odalarının 
kentin önemli dinamiklerinden olduğu ve toplum 
vicdanının yansıtılmasında ve dillendirilmesinde 
önemli bir işlevi olduğunu belirtti. Konuşmaların 
ardından eski Yönetim Kurulu’nu temsilen Şube 
Başkanı Veysel Barut tarafından 11. Dönem Yönetim 
Kurulu üyelerimize 2012–2014 yıllarında göstermiş 
oldukları çalışmalar ve görevlerinin anısına Hizmet 
Plaketi takdim edildi.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Yönetimi; üyelerle bir 
arada olmayı ve kaynaşmayı amaçlayan 
faaliyetler kapsamında, 25.01.2014 Cumartesi 
günü Ertürk Harita Makina Müh. Mim. Hiz. 
İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şirketi’nin konuğu oldu. 
Ziyaret, Meslektaşımız Ümit Ertürk’ün ev 
sahipliğinde; Şube Başkanı Veysel Barut, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Yakup Öztürk, Murat 
Aslaner, Okan Hançer, Akın Kurt ve  Ramazan 
Eciş ile  üyelerimiz Ufuk Aydın, Naim Uygun 
ve Niyazi Ertan’ın katılımıyla gerçekleşti.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret, 
sabah kahvaltısı ile başladı. Şube Başkanı 
Veysel Barut, ev sahipliği yapan Ümit Bey’e 
teşekkür ederek iş hayatında başarılar 
diledi. Meslektaşımız Ümit Bey de yapılan 
ziyaretten ve bir araya gelmekten dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek Şube 
Yönetimi’ne teşekkür etti. 
Şube Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız 
adına; meslektaşımız Ümit Ertürk ve ekibine 
nazik davetlerinden, ilgi ve alakalarından 
dolayı şükranlarımızı sunarız.

CHP’den Muratpaşa 
Belediye Başkanı Aday 
Adayı Adnan Yıldız’ın 
Şubemizi Ziyareti

2014 Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi’nden 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı 
olan Sayın Mehmet Fatih Tekin ve İl Yönetimi 
Şubemizi ziyaret etti. Yapılan ziyarette kent 
ve ülke sorunları ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu.

2014 Yerel Seçimleri’nde CHP’den 
Muratpaşa Belediye Başkanlığı aday adayı 
olan İnşaat Mühendisi Sayın Adnan Yıldız 
Şubemizi ziyaret etti. Yapılan ziyarette 
özelde Muratpaşa İlçesi ve kent sorunları 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

SP Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Fatih 
Tekin’in Şubemizi Ziyareti
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Yazılım Eğitimi Programı Düzenlendi

Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu 
Tamamlandı
Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu 15 Şubat 2014 tarihinde Bursa 
Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genel Kurula CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, TMMOB Bursa İKK 
sekreteri Fikri Düşünceli, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanı Ertuğrul Aksoy, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı 
Hakan Karademir, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi II. Başkanı 
Bahar Mestan, Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Başkanı 

Ahmet Ağlan, Maden Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilcisi Kadir Atlıhan Öge, Bursa Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi Metin Şentürk, Akp 
Mudanya İlçe Başkanı Harita Mühendisi Paşabey Arslan, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necati Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Akp Nilüfer Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Esgin, CHP Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, önceki dönemler 
Şube Başkanlarımız, İl ve İlçe Temsilcilerimiz ile meslektaşlarımız katıldı.
11. Dönem Şube Başkanı Ali Faruk Çolak’ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na 5. ve 6. dönemlerde Şube 
Başkanlığı görevlerini yürüten Temel Öztürk, Divan Başkan Yardımcılığı’na Ali Coşkun, yazman üyeliğe Nesrin Tuncer ve Ayhan Karadeniz 
seçilmiş ve akabinde Kubilay Öksüz tarafından 11. dönem Faaliyet Raporu sunumu yapılmıştır.
Genel Kurul’un harita ve kadastro mühendislerine yakışır şekilde kaliteli geçmesinde katkısı bulunan başta Divan Başkanlığı, konuk katılımcılar, 
Çağdaş Harita Mühendisleri Grubu, Demokrat Harita Mühendisleri Grubu ile Genel Kurulumuzu onurlandıran meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.
12. Olağan Genel Kurulumuzun mesleğimize, meslektaşlarımıza, Milletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Geleneksel Şube Yemeğimiz Düzenlendi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubemizin, 
Geleneksel yemeği 20 Aralık 2013 tarihinde Çelik Palas Otel Balo 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Geceye Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Şube eski başkanları, Akademik 
Oda Başkanları ve yöneticileri, Oda üyelerinin yanı sıra, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey,  MHP İl Başkanı Hasan Toktaş ve MHP 
Osmangazi Belediye Başkan Adayı Avukat Zafer Karakılıç, CHP Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Necati Şahin katıldı.
Gecenin açılışında konuşan HKMO Bursa Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, 
geceye katılan tüm konuklara teşekkür ederek, ülkemizde yapılacak 
olan Genel ve Yerel Seçimler’in ayrıca 16 Şubat 2014 günü yapılacak 
olan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubemizin 
seçimlerinin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. 25 yılını dolduran üyelerimizi yanlarında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi 
ve meslekteki 25. yıllarını kutladı.
Ayrıca yemeğimize değerli katkılarından dolayı BURSAGAZ AŞ yöneticilerine; GEOTEKNİK Ltd. Şti. yöneticilerine, SATLAB Ltd. Şti. yöneticilerine 
ve GEOMATİK hizmetler Ltd. Şti. yöneticilerine, geceye olan katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.
Katılımın oldukça yüksek olduğu; Koza dans ekibinin modern dans gösterisi ile devam ettiği gecede Oda üyeleri keyifli dakikalar yaşadı. Gecede 
ayrıca HKMO bünyesinde meslekte 25’nci yıllarını tamamlamış üyelere teşekkür plaketleri takdim edilirken, Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, 
gecenin sonunda Yönetim Kurulu üyeleri, Akademik Oda Başkanları ve eski oda başkanları ile birlikte HKMO pastasını kesti.

Ulusal CAD ve GIS Çözümleri A.Ş. tarafından Netcad Kampüs Eğitim Programı kapsamında 17-18-19 Ocak 2014 tarihinde Şube Binamızda 
Harita ve İmar Uygulamaları (nk009a/HRT) Sertifika Eğitim Programı verilmiştir.
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Temsilcilik Toplantısı Yapıldı
Şubemiz 11. Dönem Çalışma Programı içerisinde yer alan 
programlı etkinliklerden temsilcilik toplantısı 20 Aralık 2013 
tarihinde Çelik Palas Otel Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, 
şubemize bağlı İl/İlçe Temsilcilerimiz, Mesleki Faaliyet 
Denetimi görevlilerimiz, Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube 
Sekreterimiz Kubilay Öksüz, Şube Saymanımız Atilla Yurttaş ve 
Şube Teknik Personelimiz Irmak Budak katılım sağladılar.
Toplantı, Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak’ın yaptığı açılış 
konuşması ile başladı. Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak toplantı 
gündemini oluşturan: “HKMO Genel Merkezin 12/12/2013 tarih 
ve Tip Sözleşmeler Konulu 2013/2 Sayılı Uygulama Genelgesi” 
ve “Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması ile Fenni 
Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları” hakkında kısa bilgilendirmelerde 
bulundu.
Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz,  Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları hakkında 
bilgilendirmede bulunarak: “Yürürlükte olan İmar Kanunu’nun 28. maddesine göre: yapıda inşaat ve tesisat işleri kullanılan malzemelerin 
kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı 
ayrı üstlenilmek zorundadır. Yapı Denetimi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin b) fıkrası ile de yapı denetim firmalarına, bünyesinde konu ile ilgili 
teknik eleman bulunmayan hallerde, hizmet satın almak suretiyle, teknik eleman görevlendirerek (Danıştay 6.dairesinin 28.06.2010 tarih 
ve 2008/3363 esas ve 2010/6802 numaralı kararı gereğince teknik eleman serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi olmak zorundadır) 
arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini 
sağlama sorumluluğu getirilmiştir. Yukarıda bahsedilen kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, Danıştay kararının içeriği ve HKMO Genel 
Merkez tarafından 10/10/2013 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları 
Şartnamesi’nden anlaşılacağı üzere; yapı aplikasyon projesinin hazırlanması ve zemin aplikasyonunun mal sahibi veya vekili ile sözleşme 
düzenleyen bir serbest çalışan harita ve kadastro mühendisince yapılması, bu işin fenni mesuliyetinin de yapı denetim kuruluşu adına yapı 
denetim firması ile sözleşme düzenleyen (Yapı Denetimi Kanunu gereğince harita ve kadastro mühendisi bulunmadığından) bir başka serbest 
harita ve kadastro mühendisince üstlenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ilgili kurumlarla 
gerekli yazışmalar yapılarak konunun takibi şubemizce yapılmaktadır” diyerek fikir alışverişinde bulunuldu.
Şube teknik personelimiz Irmak Budak 12 Aralık 2013 tarihinde HKMO Genel Merkez tarafından yayımlanan 2013/2 sayılı Tip Sözleşmeler 
Hakkında Uygulama Genelgesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Irmak Budak, Genelge içeriğine göre; “SHKM üyelerimiz tarafından 
üretecekleri hizmetler için kullanılacak sözleşmeler Tip_1, Tip_2 ve Tip_3 olmak üzere üç çeşit sözleşme vardır. Bunlardan Tip_1: Harita ve 
planların yapımı ve mesleki kontrollük hizmetleri için proje müellifi ile işveren arasında sözleşmeyi, (İmar planı uygulamaları ile vaziyet planı, 
bağımsız bölüm planı, röperli kroki işlemleri için) Tip_2: Yapı aplikasyon projesi ve uygulaması hizmetleri için proje müellifi ile işveren arasında 
sözleşmeyi, Tip_3: Yapı aplikasyon projesi ve uygulaması denetimi hizmetleri için fenni mesul ile işveren arasında sözleşmeyi ifade etmektedir. 
Her bir sözleşme ayrı seri numaralı olarak SHKM üyelerimiz tarafından kullanıcı şifreleri ile odamızın web sayfasındaki “HKMO:BİS ÜYE GİRİŞİ” 
bölümünden doğrudan veya Şube/Temsilciliklerimizden ücreti karşılığında 1 asıl nüsha olarak temin edilebilecektir. Hizmeti verecek üyenin 
meslek mensubu olması, mesleğini serbest icra yetkisi bulunması, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle 
herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması halinde SHKM üyelerimize “Tip Sözleşme” verilecek, bu sözleşmelerin kaydı HKMO:BİS’te tutulacaktır. 
İhaleli işler dışındaki hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Odamızca verilecek 
“Tip Sözleşme” ile düzenlenmesi ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Odamız mevzuatı kapsamında 
ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilecektir. “Tip Sözleşme” temini öncesinde, her bir belge için maktu 25,00 TL (31 Aralık 2013 tarihine 
kadar) ödeme yapılacaktır. Bu ücrete mesleki faaliyet denetim hizmeti dâhil olup mesleki faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep 
edilmeyecektir. Ücret her yılbaşında diğer belge ücretleri kapsamında yeniden belirlenecektir” diyerek uygulamanın hkmo bis üzerinden de 
nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Toplantının gündemini oluşturan maddelerden; Temsilci ve Mesleki Faaliyet Denetimi görevlilerimiz kendi bölgelerinde yaşadıkları 
sıkıntıları anlatmış, yaşanan aksaklıkların nasıl giderilebileceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur. Yararlı geçtiğini ve etkili olduğunu 
düşündüğümüz toplantımıza katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 8 Şubat 2014 tarihinde Şube hizmet binamızda 
gerçekleşti. 11. Dönem Olağan Genel Kurulumuz, Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş , TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Necati Pirinççioğlu, 
Şubemize Bağlı Temsilciliklerimiz ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığı’na Ali Rıza Ayduran, Divan Başkan Yardımcılığı’na Veysel Çeri, Divan Yazman Üyelikleri’ne ise Şilan Parlak ve Serdal Gezici  
seçildiler.

Genel Kurul’un açılışında ilk olarak 10. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırşan, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş birer 
konuşma yaptılar. Şube Başkanı Hüseyin Kırşan konuşmasında 10. dönem yönetim kurulu olarak yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında 
bilgilendirme yapmış, bölgemizde yaşanan toplumsal olaylardan  ve yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsetmiştir. Kürt sorununun 
çözüm sürecinde bölgenin hassasiyetlerini ve bir meslek örgütü olarak olaya bakış açımızı ve yapılan çalışmaların barış sürecine olan  etkileri 
hakkında değerlendirmeler yaparak konuşmasını tamamlamıştır.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise son dönemde TMMOB çalışma alanı ve  bağlı meslek disiplinlerinin sıkıntılı süreçlerden geçtiğini, 
sürekli mevzuat değişikliği ile Odaların etkinliğinin yitirilmeye çalışıldığı hususunda bilgilendirme yaptı. TMMOB Yasası, İmar Kanunu vb. 
Kanunlarda yapılan değişiklikler bunlardan birkaç tanesidir. LİHKAB’ların durumu, Oda faaliyetleri, gelinen aşamada Odamızın yeni döneme 
ilişkin görüşlerini paylaştı. Ardından Şube Sekreteri Burhan Kılıç tarafından 10. Dönem Şube Çalışma Raporu sunuldu. Çalışma Raporu’na ilişkin 
yapılan görüşmelerin ardından  mali durum ve çalışma raporu Genel Kurul’un onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

11. Dönem Yönetim Kurulu asıl ve yedek adaylarının duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul delege adayları belirlendi. Son olarak dilek ve 
temenniler bölümünde ise üyelerimiz 10. Dönem çalışmaları ve yeni dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerini sundular.

Şubemizin 10. Dönem değerlendirmelerini yapmak üzere sırasıyla Elazığ İl Temsilcimiz Ahmet Vechi Yüksek, Diyarbakır Temsilci 
Yardımcılarımızdan Talip Kıran, Eski Şube Başkanlarımızdan Ali Akdamar, üyemiz Medine Kahraman ve Şube Saymanı Can Deniz Akdemir, Oda 
faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yaparak görüş, öneri, dilek ve temennilerini belirtiler.

9 Şubat  2014 Pazar günü ise, HKMO Diyarbakır Şube hizmet binasında tek liste olarak girilen seçim sonucunda “Yurtsever ve Demokrat Harita 
Mühendisleri” seçimi kazandı. 

HKMO Diyarbakır Şube 11. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi 
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UNESCO tarafından Piri Reis’in bilinen haritasının 500. yılı olması nedeni ile 2013 yılının Piri Reis Yılı olarak kabul edilmesi ile başlayan 
etkinlikler kapsamında 5 Kasım 2013 tarihinde İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde 500. Yılında Piri Reis Haritası başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin birinci bölümünde üyemiz Prof. Dr. Erol Köktürk tarafından geçmişten günümüze haritacılık konusunda bir sunum yapılırken, 
ikinci bölümde Sayın Prof. Dr. Tevfik Ayan’ın oturum yürütücülüğünde üyemiz Em. Müh. Alb. Memduh Ülgen, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Önalp ve Dnz. Alb. Erdoğan Şimşek’in katıldığı Piri Reis ve haritasının yapım 
dönemi ile bilgilendirmelerin olduğu bir oturum gerçekleştirildi. Etkinliğin üçüncü bölümünde Sayın Prof. Dr. N. Necla Uluğtekin’in oturum 
yürütücülüğünde Çankaya Belediyesi’nden Harita Mühendisi Serdar Aydın sanat ve harita üzerine bir sunum yaparken, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Yılmaz ve İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Serdar 
Bilgi Piri Reis Haritası’nı kartoğrafik yönden inceleyen sunumlarını yaptılar. Sunumların sonunda forum bölümü ile soru ve cevapların yer aldığı 
etkinliğimizde, Antalya Şubemiz tarafından gönderilen Piri Reis Haritaları da etkinlik alanında sergilendi.

Etkinliğimizin gerçekleşmesinde katkı sunan Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk, Sayın Prof. Dr. Tevfik Ayan, Sayın Prof. Dr. N. Necla Uluğtekin, Sayın 
Em. Müh. Alb. Memduh Ülgen, Sayın Dr. Ertuğrul Önalp, Sayın Dnz. Alb. Erdoğan Şimşek, Sayın Serdar Aydın, Sayın Doç. Dr. İbrahim Yılmaz, 
Sayın Dr. Serdar Bilgi, HKMO Antalya Şube Yönetimi ve Şişli Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği 
Bölümü ve İTÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri Kulübü 
(JFK) tarafından her 
yıl geleneksel olarak 
düzenlenen İTÜ tanışma 
çayı, bu yıl 9 Ekim 2013 
Çarşamba günü, bölüm 
öğrencileri, bölüm 
öğretim üyeleri, Şube 
Yönetim Kurulu ve öğrenci 
üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Doğan 

Uçar ve bölüm öğretim üyelerinin Geomatik Mühendisliği Eğitimi ve bölüm işleyişi hakkında 
yaptıkları bilgilendirmenin ardından JFK adına Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik ve Onur Karaca 
birer konuşma yaptılar. HKMO Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Hasan Bakır ve öğrenci üyemiz 
Eyüp Sevilmiş’in Oda örgütlülüğü ve öğrenci üyelik konusunda bilgilendirmede bulunmalarının 
ardından tanışma çayı, yapılan ikram ve sohbetlerle devam etti. Oda-Öğretim Görevlisi-
Öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir araç olduğuna inandığımız tanışma çaylarının 
düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımıza ve Bölüm Başkanlığı’na teşekkür 
eder, Oda-Öğrenci ilişkilerinin pekiştirilmesi ve geleceğe taşınmasında önemli rolü olan bu tür 
etkinliklerin, ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesini dileriz.

500. Yılında Piri Reis Haritası Etkinliği Yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Tanışma Çayı Gerçekleştirildi 2013 Yılı 
Kamulaştırma 
Bilirkişiliği Eğitimi 
Yapıldı
Maliye Bakanlığı tarafından 24.11.2006 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelik 
ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 
kapsamında görev alacak bilirkişilerin 
eğitimi 2 Kasım 2013 Cumartesi günü Şube 
toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. 
Eğitime 26 meslektaşımız katıldı. Taşınmaz 
Değerleme Yöntemleri ve Kamulaştırmada 
Bedel Takdiri, Kamulaştırma ve Bilirkişilik 
Mevzuatı, Bilirkişi Raporları konusunda 
yapılan eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 
araştırma görevlisi olarak görev yapan 
üyemiz Ahmet Yılmaz tarafından 
verildi. Eğitimi veren Sayın Yılmaz’a ve 
Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi'ne katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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30. Geleneksel Şube Yemeğimiz 
Gerçekleştirildi
Dayanışma kültürümüzün bir göstergesi olarak meslektaşlarımızın yoğun 
ilgisiyle, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmekte olan Geleneksel 
Yemeğimizin otuzuncusu, 26 Ekim 2013 tarihinde Nakkaştepe Rakkas’ta 
gerçekleştirildi.
8 Haziran 2013 tarihinde yapmayı planladığımız Geleneksel Şube Yemeğimiz 
Haziran ayı başında İstanbul’da başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan Gezi Parkı 
eylemlerinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanması 
üzerine 26 Ekim 2013 tarihine ertelenmişti.

Geleneksel Yemeğimize; Odamız Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun, Odamız Ankara Şube Başkanı 
Levent Özmüş, meslektaşımız Namık Gazioğlu, Odamız Diyarbakır Şubesi Başkanı Hüseyin Kırşan, Diyarbakır Şubesi Saymanı Can Deniz Akdemir’in de 
katılarak onurlandırdığı yemeğimize, mesleğimize ve örgütlülüğümüze önemli katkılarda bulunan yaklaşık 200 meslektaşımız katılım sağladı.
Geleneksel Yemeğimizin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım, 22. Dönem Şube Yönetim Kurulu adına 
konukları selamlayarak başladığı açılış konuşmasında, dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde ve çeşitli çalışmalarda bir araya geldiğimiz 
meslektaşlarımız ile bu anlamlı gecede de birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma ekseninde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşması sonrasında gece müzik ve sohbetler eşliğinde kaldığı yerden devam etti. Meslek camiası olarak 
bir araya geldiğimiz etkinliklerimizin, önümüzdeki günlerde de siz değerli meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz 
inancımızla, mesleğimizin her alanında birlikte üretmeyi ve dayanışmayı ilke edinen ve 30. Geleneksel yemeğimizi onurlandıran meslektaşlarımıza ve 
yemeğimizin düzenlenmesinde katkı sağlayan temsilcilerimize en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

Genç Harita 
Mühendisleri 
Kahvaltılı 
Toplantısı Yapıldı
Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonu ile Şubemizdeki 
Genç Harita Mühendisleri 3 
Kasım 2013 Pazar günü Şube 
toplantı salonumuzda kahvaltılı 
toplantıda bir araya geldi. 20 
kişinin katıldığı toplantıda 
Genç Harita Mühendisleri’nin 
sorunları, TMMOB çalışmaları, 
Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonu’nun çalışmaları 
hakkında bilgi verilirken 
Oda çalışmalarında genç 
meslektaşlarımızın katılımının 
önemine vurgu yapıldı. 
Oldukça verimli olduğunu 
düşündüğümüz toplantının 
gelecek zamanlarda da 
devam ettirilmesi gerekliliği 
düşüncesi ile toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

HKMO İstanbul Şubesi 23. Dönem Genel Kurulu ve Seçimleri Yapıldı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu 18 Ocak 2014 tarihinde 
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurulumuzun başlangıcında salondan yapılan 
öneriler doğrultusunda Üyemiz Nail Güler Divan Başkanlığı’na, Üyemiz Selahattin Avşar Divan Başkan 
Yardımcılığı’na, Üyemiz Ayşegül Gervan ve Çağdaş Çalcalı’da Divan Yazmanlığı’na oybirliğiyle seçildiler.
Divan Başkanı Nail Güler’in Genel Kurul işleyişine ilişkin yaptığı kısa süreli bilgilendirmenin ardından bir 
dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sonrasında Nail Güler Şube Genel Kurulları’na taşınan 
başlıkların, Oda Genel Kurulu’na ve TMMOB Genel Kurulu’na aktarılması noktasında önemli işlevler 
gördüğünü ifade ederek, üyelerimizden bu sürece katkıda bulunacak önerilerini dile getirebileceklerini ifade 
etti.
Divan Başkanı’nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi. Şubemiz 22. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yıldırım, üyeleri, Odamızın ve Demokratik Kitle Örgütlerinin temsilcilerini, öğrencileri ve 
konukları selamlayarak başladığı açılış konuşmasında meslek ve ülke gündemine ilişkin çeşitli başlıklarda 
görüşlerini dile getirdi.
Şubemiz 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın açılış konuşması sonrasında TMMOB 42. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın ve Odamız 43. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertuğrul Candaş’ın gönderdiği mesajlar okundu.
Açılış konuşmalarının devamında Şubemiz 22. Dönem Yönetim Kurulu Sekreteri Alişan Çalcalı tarafından 
Şube 22. Dönem Çalışma Raporu’nun, Şube 22. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı Ali Hasan Bakır tarafından 
Mali Bütçe Raporu'nun sunumu gerçekleştirilerek, üyelerimiz tarafından raporlara ilişkin lehte ve aleyhte 
konuşmalar gerçekleştirildi.
Çalışma Raporu ve Şube Mali Bütçe Raporu görüşmelerin sonrasında Genel Kurulumuz tarafından 
oybirliğiyle kabul edildi. 22. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım’ın teşekkür 
konuşması sonrasında delege listeleri ve yönetim kurulu aday listeleri salona aktarıldı.
Genel Kurulumuzun devamında gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümünde ise öncelikle 23. Dönem 
Yönetim Kurulu adayları tarafından gruplar adına konuşmalar gerçekleştirildi.
Şubemizin 23. Olağan Genel Kurul Seçimleri ise 19 Ocak 2014 tarihinde Şişli Özel Ermeni Karagözyan 
İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat Harita 
Mühendisleri Grubu 736, Meslekte Birlik Grubu ise 511 oy aldı.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
üçüncüsü düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu 
“Yaşanabilir bir İstanbul” temasıyla 22-24 Kasım 
2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç günde 1100 
dolayında katılımcının izlediği sempozyumda 
İstanbul’un ve İstanbulluların sorunları ile Gezi 
direnişi sonrası İstanbul konuşuldu.
Sempozyumun ilk iki gününde Şişli Kent Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen oturumlarda etkin, özerk, 
demokratik bir kent yönetimi, tarihi/kültürel mirasın 
korunması ve geliştirilmesi, bütüncül, çağdaş, 
kamusal hizmet sunumu, altyapı ve ulaşım, sağlıklı 
ve güvenceli yaşama/barınma hakkı, kentsel/
toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliği, örgütlenme, 
katılım ve kent hukuku, dezavantajlı kesimlerin 
kentsel yaşama katılımı, mekan-emek mücadelesi 
ve direniş, doğal yaşamın/çevrenin korunması ve 
geliştirilmesi konuları ele alındı. Sempozyumun son 
gününde ise İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal 
(G Amfisi olarak da bilinir) Amfisi’nde İstanbul Kent 
Forumu düzenlendi.
Sempozyumun ilk gününün Bütüncül, Çağdaş, 
Kamusal Hizmet Sunumu, Altyapı ve Ulaşım başlıklı 
3. Oturumda üyemiz İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Caner 
Güney “Birlikte Çalışabilir Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 
Megakent Yönetimi” ve üyemiz Dr. Erdal Köktürk 
“İstanbul’da Kent Topraklarının Toplum Yararına 
Aykırı Kullanılması” başlıklı sunumları ile yer aldılar.
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım sempozyumun 
ikinci günü “Dezavantajlı Kesimlerin Kentsel Yaşama 
Katılımı” başlıklı üçüncü oturumunda oturum 
yürütücülüğünü gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube Yazmanımız Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Turğay Erkan ve Mehmet Yıldırım 26 Kasım 
2013 tarihinde İBB Harita Müdürü Yılmaz Yıldız ve Harita Müdür Yardımcısı Şükrü Kengil’i makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Yıldırım Şube çalışmalarımız hakkında bilgi verirken, İBB Harita Müdürlüğü ile şubemizin yapabilecekleri konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

TMMOB İstanbul III. Kent 
Sempozyumu Yapıldı

İBB Harita Müdürlüğü Ziyareti Yapıldı

HKMO Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi Dizisi-
Prof. Dr. Rasim Deniz ile Söyleşisi Yapıldı

Genç Harita 
Mühendisleri Kahvaltısı 
ve Toplantısı Yapıldı

"HKMO Tarihine Işık Tutanlar" başlıklı söyleşi dizisi kapsamında, Kurucu Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 8. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği,  3.Dönem 
Jeodezi S.T.B. Komisyonu Başkanlığı, 4. Dönem Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu 
Başkanlığı yapan ve çeşitli dönemlerde Şube Komisyonları ve Çalışma Grupları'nda 
görev alan İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve 693 sicil numaralı 
üyemiz Sayın Prof. Dr. Rasim Deniz ile 4 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 19:00’da 
Şubemizde bir söyleşi gerçekleştirildi.
Oldukça verimli geçtiğine inandığımız, geçmiş deneyimlerin kapsamlı bir şekilde yeni 
kuşaklara farklı açılımlarla aktarıldığı söyleşimize katılan tüm meslektaşlarımıza, 
öğrenci üyelerimize ve bu güne kadar hep birlikte yürüdüğümüz, odamızın örgütlü 
yaşamına büyük katkıları olan ve olmaya devam eden Sayın Rasim Deniz’e 
katkılarından ötürü en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

8 Aralık 2013 Pazar günü 
Yıldız Teknik Üniversitesi Çatı 
Restaurant’ta Şubemiz Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu 
tarafından düzenlenen Kahvaltı 
ve Forum Etkinliği gerçekleştirildi. 
Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu üyeleri, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, Şube 
Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonu üyeleri ve genç 
meslektaşlarımızın katıldığı 
kahvaltı oldukça verimli geçti. Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım açılış 
konuşmasında böyle bir etkinlikte 
genç mühendisler ile bir arada 
olmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtirken, Oda çalışmalarında 
genç mühendislerin daha etkin rol 
alması gerekliliği vurgusunu yaptı. 
Şube Başkanı Mehmet Yıldırım’dan 
sonra komisyon adına söz alan 

Selin Bostan Genç Harita Mühendisleri’nin 
bugün içinde bulundukları iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlara kısaca değinirken 
çözüm önerilerinin burada, birlikte paylaşılarak 
üretilebileceğini belirtti. Selin Bostan’dan 
sonra söz alan üyelerimiz iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlara değindiler. Bunun 
yanı sıra “nasıl bir Oda ve nasıl bir TMMOB” 
sorularına cevap aranırken son dönemde 
TMMOB ve Odalar üzerindeki baskılara da 
dikkat çekildi. 80 kişinin katıldığı Kahvaltı 
ve Forum’da ayrıca Oda ve komisyondan 
beklentilerin de sorulduğu mini bir anket 
düzenlendi. 
Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen, 
başta Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
üyelerimiz ve şube personelimiz olmak üzere, 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.
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7 Aralık 2013 tarihinde TRT FM Radyosu’nda yayınlanan 
Cumartesi’den Pazar’a adlı radyo programına Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım ve oda üyemiz YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Taylan Öcalan konuk oldu. Programda 
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım TMMOB, HKMO ve 
Şubemizin örgütsel yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi 
verirken, Taylan Öcalan mesleğimizin bugünkü durumu, iş 
alanları ve gelişmeler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

TMMOB HKMO İstanbul Şubesi Mekansal Bilişim ve CBS Komisyonu tarafından, 
Dünya CBS Günü etkinlikleri kapsamında, 20 Aralık 2013 tarihinde İTÜ İnşaat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda "CBS’de Yeni Ufuklar ve Güncel Teknolojiler" konulu bir etkinlik 
düzenlenmiştir. 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan Uçar’ın açılış konuşmasının ardından HKMO İstanbul 
Şubesi adına Yönetim Kurulu üyesi Turğay Erkan söz alarak; Şube-Üniversite 
ilişkilerine her zaman önem verdiklerini, bilimde ve teknolojideki gelişmeleri yakından 
takip etmenin gereğine vurgu yaparak etkinliği düzenleyen komisyon üyelerine, katkı 
koyan konuşmacılara ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlenen ve CBS ile ilgili 4 teknik 
sunumun yapıldığı etkinliğin ilk bölümünde, Here Maps İstanbul Ofis Takım Lideri 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi S. Doğaş Sağlıklı tarafından "Here Maps ile Topluluk Haritaları" başlıklı bir sunum yapılmıştır. Bu sunum ile 
dinleyicilere navigasyon amaçlı veri toplama ve güncelleme yöntemlerinde gelinen nokta hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümün ikinci sunumu 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ve Openstreet Map Türkiye üyesi Murat Yılmaz tarafından yapılmıştır. "Open Street Map: CBS’de Kitle 
Kaynaklı Veri Kullanımı" başlıklı bu sunumda "açık veri" ve "kitle kaynaklı veri" üretimi ve kullanımı konuları CBS perspektifinde ele alınmış ve 
Dünya’da yaygın bir kullanıcı ağına ulaşan Open Street Map uygulamasının Türkiye’deki konumu vurgulanmıştır. Etkinliğin ikinci bölümünde 
"halka hizmet için Kent Bilgi Sistemleri" vurgusuyla iki sunum gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Caner Güney "Birlikte Çalışabilir Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Megakent 
Yönetimi" başlıklı sunumu ile Kent Bilgi Sistemleri’nin megakentlerin yönetiminde aktif olarak kullanılabilmesi için gereken teknik ve idari 
şartları değerlendirmiş ve günümüz kent bilgi sistemi uygulamalarını eleştirel ve yapıcı bir yaklaşımla ele almıştır. Etkinliğin son sunumunda 
Konya Büyük Şehir Belediyesi kent bilgi sistemleri uygulamaları, Şehir Bölge Plancısı ve Veritabanı Yöneticisi Emra Sert tarafından detaylı 
bir şekilde anlatılmıştır. Ülkemizde çalışan en iyi tasarlanmış kent bilgi sistemi uygulamalarından biri olarak değerlendirilen çalışmalar, CBS 
teknolojisinin halka hizmet için kullanımına örnek teşkil etmektedir. Bu sunumla, Konya’da gerçekleştirilen Kent Bilgi Sistemi çalışmaları, hem 
teknik hem de yönetimsel detayları ile derinlemesine anlatılmıştır.

TRT Fm’de Cumartesi’den 
Pazar’a Programına Konuk Olduk

HKMO İstanbul Şubesi 23. Dönem I. 
Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şube Danışma Kurulumuz, 22 Şubat 2014 tarihinde Şube Toplantı 
Salonumuzda gerçekleştirildi. Danışma Kurulumuzun açılış konuşması, 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım tarafından 
gerçekleştirildi.
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, açılış konuşmasında, üyelerimizin 
görüş, katkı ve önerileri ile şekillenecek Şube çalışma programımızın, 
üyelerimizin bu süreci sahiplenmesiyle başarıya ulaşacağı, Şubemizin 
kurulduğu 1976 yılından beri sürdürdüğü çağdaş, demokrat ve katılımcı 
yönetim anlayışının bu dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.
Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz 
Evrim Gülcan Savaş tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına ilişkin 
çeşitli bilgilendirmelerde ve değerlendirmelerde bulunularak; 23. Çalışma 
Dönemi’nde Şubemizce yapılması planlanan etkinlikler, kurulması 
planlanan komisyonlar ve çalışma grupları hakkında üyelerimizin görüş ve 
önerileri ele alındı.
Oldukça verimli geçen Şube Danışma Kurulumuza katılım sağlayan, 
görüş ve önerileri ile Şubemizin yeni dönemde yürüteceği çalışmaları 
şekillendirmek amacıyla katkısını ve desteğini sunan tüm üyelerimize en 
içten duygularımızla teşekkür ederiz.

“CBS’de Yeni Ufuklar ve Güncel Teknolojiler” Konulu Etkinlik Düzenlendi
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İBB Yol Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü Ziyareti Yapıldı
10 Aralık 2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde çalışan 
meslektaşlarımızla Edirnekapı’da bulunan 
Hizmet Binası'nda bir araya geldi. Ziyarete Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube Sekreterimiz 
Alişan Çalcalı, örgütlenmeden sorumlu Yönetim 
Kurulu üyemiz Turğay Erkan ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Mehmet Yıldırım katıldı. Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım 22. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak işyeri ve bölge ziyaretlerine önem 
verdiklerini, bu ziyaretlerin seçim dönemleri 
dışında da üyelerimizin sorunları ve taleplerini 
dile getirmesinin ve Yönetim Kurulları ile 
paylaşmasının önemli bir aracı olduğunu 
vurguladı.
Toplantıya katılan üyelerimiz, çeşitli konularda 
görüş ve önerilerini Yönetim Kurulumuz ile 
paylaşırken, Yönetim Kurulumuz tarafından 
son dönem tartışmaları içinde yer alan Odaların 
idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na bağlanma girişimleri ile üye aidatları 
konusundaki gelişmeler hakkında bilgi verildi.
Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen 
meslektaşımız Ayşegül Gervan’a ve toplantıya 
katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

17 Aralık 2013 tarihinde Şube 
Yönetim Kurulu, İBB Merter Ek 
Hizmet Binası’ndaki Ulaşım Daire 
Başkanlığı bünyesinde görev yapan 
meslektaşlarla toplantı düzenlendi. 
Toplantıda Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım, 22. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak işyeri ve bölge ziyaretlerine 
önem verdiklerini, dönem boyunca çok 
sayıda işyeri ve bölgelerde üyelerle bir 
araya geldiklerini, sorunlar ve talepler 
konusunda görüş alışverişlerinin 

önemine vurgu yaptı. Ayrıca üye aidatları ile ilgili yaşanan sorunlar konusunda 
bilgilendirme yaparak, Oda'nın üyeleriyle bir bütün olduğunu dile getirdi.
Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, temsilciler ve örgütlenmeden 
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Turğay Erkan, Şube Yazmanı Alişan Çalcalı, Şube Saymanı 
Ali Hasan Bakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım katıldı.
Verimli geçen bu toplantıyı düzenleyen İşyeri Temsilcisi Nail Güler’e ve katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz

Ümraniye Belediyesi'nde 
Çalışan Meslektaşlarımız 
Ziyaret Edildi
24 Aralık 2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu, 
Ümraniye Belediyesi’nde çalışan meslektaşlarla 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 
Toplantıda üye aidatları ile ilgili son 
dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgilendirme 
ve değerlendirmelerde bulunuldu. Birikmiş 
aidat borçlarının ödenmesi konusunda yasal 
düzenlemelerin yapılması önerildi. Oda 
örgütlülüğüne ve dayanışmaya her zamankinden 
daha fazla gereksinimin vurgusu yapıldı.
Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldırım, temsilciler ve örgütlenmeden sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesi Turğay Erkan, Yönetim 
Kurulu üyesi Mehmet Yıldırım katıldı.
Toplantıyı düzenleyen Ümraniye İlçesi Temsilci 
Yardımcısı Elif Suyabatmaz’a ve katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ve HKMO Öğrenci Komisyonu 
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen YTÜ tanışma çayı, bu yıl 14 Kasım 2013 
Perşembe günü, bölüm öğrencileri, bölüm öğretim üyeleri, Şube Yönetim Kurulu ve 
öğrenci üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerif Hekimoğlu 
ve bölüm öğretim üyelerinin Geomatik Mühendisliği eğitimi ve bölüm işleyişi hakkında 
yaptıkları bilgilendirmenin ardından HKMO İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yıldırım 
ve HKMO Öğrenci Komisyonu adına Umut Koca birer konuşma yaptılar. Oda-Öğretim 
Görevlisi-Öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir araç olduğuna inandığımız 
tanışma çaylarının düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımıza 
ve bölüm başkanlığına teşekkür eder, Oda-Öğrenci ilişkilerinin pekiştirilmesi ve 
geleceğe taşınmasında önemli rolü olan bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de 
sürdürülmesini dileriz.

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Tanışma Çayı Yapıldı

İBB Merter Ek Hizmet Binasında Çalışan 
Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi
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HKMO İzmir Şubemizin 14. Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Bordo Salonu’nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığı’nı Dursun Çelik, Divan Başkan Yardımcılıklarını Zerrin Ertan ve Erdem Deniz 
yürüttüler. Genel Kurul’un açılışında 13. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Servet Alabalık 
konuşmasını yaptı.
Genel Kurul’da Mehmet Tütüncü, M. Levent Sınmaz, Şahmar Dalmış, Muhittin Selvitopu, 
Hüseyin Ülkü, Hüseyin Evran, M Tevfik Yüksel, Mehmet Gürler, Ali Ekber Gül, M. Kubilay Yıldırım  
gelecek döneme ilişkin dilek ve önerilerini sundular.
19 Ocak 2014 Pazar günü HKMO İzmir Şube binamızda yapılan seçimi, üyelere ”Birlikte 
üretelim, beraber yönetelim” mesajı vererek, seçime tek liste olarak giren “Çağdaş Demokrat 
Harita Mühendisleri” kazanmıştır.
Genel Kurulumuza ve seçimlere katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu'nun şekillenmesi üzerine 27 Ocak 2014 tarihinde 14. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile 13. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri HKMO İzmir Şube binasında toplanarak, sembolik devir teslim 
töreni gerçekleştirdi. 13. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Servet 
Alabalık, gelecek döneme ilişkin temennilerde bulundu. 14. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, geçmiş dönem Yönetim 
Kurulu üyelerine hizmetleri ve çalışmaları için teşekkür etti.

Şubemizin 14. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı 

14. Dönem Yönetim Kurulu Görevi Devraldı
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Manisa ve Uşak Bölgesi'nde Üyelerle Toplantı Gerçekleştirildi
Manisa ve Uşak temsilci ziyaretimiz, 1 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz İsmail Mutaf, Semih Saatçı, Özhan Kaynarca ve 27 üyemiz katıldı. Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 14. Dönem 
için şube faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra Oda üyeleri düşüncelerini ve beklentilerini Oda Yönetimi ile paylaştı. Toplantıda 
mesleki denetimde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. LİHKAB mevzuatının son durumu hakkında görüşler sunuldu. 
Temsilcilik çalışmaları ile ilgili bilgiler alındı.  Oda Yönetimi'nin bölgelerde daha sık toplantı yapması gerektiği, bu toplantıların üyelerin birbirleri ile 
olan ilişkilerinin artmasında fayda sağlayacağı hususunda görüş birliğine varıldı. Toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Dikili ve Bergama’da Üyelerle Toplantı Gerçekleştirildi
Dikili Temsilciliği ziyaretimiz, 20 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, düzenlenen toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şubemiz Saymanı Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu üyemiz Sunay Özkılıç, Dikili temsilcimiz Ali Uygan katılım sağladı. Toplantıda, 
temsilcilik çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Aynı gün Bergama’da da 3 üyemizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan, görüşlerini paylaşan meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Muğla İl Temsilciliğimizde Üyelerle 
Toplantı Gerçekleştirildi
Muğla Temsilci Ziyaretimiz 8 Şubat 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya önceki dönemlerde HKMO Genel 
Başkanlığı yapmış olan Hüseyin Ülkü, Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, Şube II. Başkanımız 
Mustafa Fillik, Şube Saymanımız Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Ufuk Kansu, İsmail Mutaf ve 17 üyemiz katıldı.  
Toplantıda mesleki denetim, yapı denetim şirketleri ve TUS 
işlemi ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında görüş bildirildi. Ayrıca 
6360 sayılı Yasa kapsamında Büyükşehir olacak olan Muğla’da, 
meslektaşlarımızı nelerin beklediği noktasından hareketle, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişi anlatıldı. Son dönemde 
yasa ve yönetmeliklerle ilgili ortaya çıkan gelişmeler hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Yönetimin temsilcilik ziyaretlerini daha 
sık yapması gerektiği vurgulandı. Mesleki eğitim seminerlerinin 
yaygınlaştırılması, LİHKAB mevzuatı hakkında gelişmeler ve 
üye sorunları hakkında çeşitli konulara değinildi.
Toplantıya katılan, ilgi gösteren tüm meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.
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Aydın İl Temsilciliğimizde 
Üyelerle Toplantı 
Gerçekleştirildi
Aydın temsilci ziyaretimiz, 12 Şubat 
2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 
düzenlenen toplantıya Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Şubemiz II. Başkanı Mustafa Fillik, 
Şubemiz Saymanı Nejat Toscalı, Yönetim 
Kurulu üyemiz Tarkan Abacı, Semih 
Saatçı, Neslihan Yiğit ve Aydın’dan 8 
meslektaşımız katılım sağladı. Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 14. 
Dönem Yönetim Kurulu'nca yapılması 
gereken faaliyetleri anlattı. Mesleki 
denetim faaliyetlerinde karşılaşılan 
sorunların çözüme kavuşturulması için 
izlenebilecek yol ve yöntemler tartışıldı. 
Üyelerimizin mesleki açıdan bölgede 
karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri 
değerlendirildi.
Toplantıya ilgi gösteren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İzmir Şube 14. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 15.02.2014 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Ege Salonunda İl-İlçe temsilciliklerimiz, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleşti.
Danışma Kurulu toplantısının açılış konuşmasında, Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 14. 
Döneme ilişkin yapılacak olan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, meslektaşlar arasındaki 
birlik, beraberlik ve dayanışmanın özellikle bu dönemde daha güçlü olması gerektiği mesajını verdi. 
Ayrıca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler'de Belediye Başkanlıklarına aday olan tüm 
meslektaşlarımıza başarılar diledi. 13. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine mesleğimiz adına yaptıkları 
hizmetler için teşekkür etti. Odamıza verdikleri hizmetlerden dolayı, aralarında Mehmet Gürler, 
Mahmut Şatır, Zühtü Önder ve Halil Kaynarca gibi duayen isimlerin de bulunduğu meslektaşlarımıza 
plaket takdim edildi.
Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, 14. Dönem Çalışma Programı'nı okudu ve program Danışma 
Kurulu'na katılan üyelerimizin görüş, eleştiri ve önerilerine sunuldu. TMMOB'a yönelik baskı ve 
yaptırımların, özellikle ekonomik açıdan hissedilmeye başladığı bu süreçte örgütlü yapımızın 
zarar görmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması için üyelerin birlikte hareket etmesi ve yapılan bu 
toplantılara katılımın arttırılması gerektiği üyelerimizce de vurgulandı.
Toplantıya, Şube komisyonları oluşturularak, komisyonlarda görev alacak arkadaşlarımızın 
belirlenmesi ile devam edildi.
Danışma Kurulu toplantısına katılan, ilgi gösteren, değerli fikirleri ile katkı koyan tüm 
meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

Menemen’de 
Meslektaşlarımızla Bir 
Araya Geldik
İzmir’in Menemen İlçesi'nde, 27 Şubat 2014 
tarihinde üyelerle düzenlenen toplantıya 
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şubemiz Saymanı Nejat 
Toscalı, Yönetim Kurulu üyemiz Sunay 
Özkılıç, Tarkan Abacı ve çevre ilçelerde 
bulunan üyelerimiz katıldı. Toplantıda 
üyelerimizin mesleki açıdan karşılaştıkları 
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
görüşler değerlendirildi. 14. Dönem'e ilişkin 
yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Ayrıca, aynı gün Menemen Belediyesi 
İmar Müdürlüğü de ziyaret edildi.
Toplantıya ilgi gösteren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Denizli İl 
Temsilciliğimizde Üyelerle 
Toplantı Gerçekleştirildi
Denizli temsilci ziyaretimiz, 7 Şubat 2014 
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, düzenlenen 
toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, Şubemiz 
II. Başkanı Mustafa Fillik, Şubemiz Saymanı 
Nejat Toscalı ve 15 meslektaşımız katılım 
sağladı. Yönetim Kurulu'nun beklentileri 
ve temsilcilerin karşılaştığı sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
Mesleki denetim faaliyetlerinde karşılaşılan 
sorunların çözümüne yönelik görüşler 
değerlendirildi.

Toplantıya katılan, ilgi gösteren tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

HKMO İzmir 
Şube 14. 
Dönem 1. 
Danışma Kurulu 
Toplantısı 
Yapıldı

Temsilciler  
Toplantısı Yapıldı
Şube binamızda, 28 Şubat 2014 tarihinde 
düzenlenen toplantıya HKMO Genel Saymanı 
Hüseyin Altun ve HKMO Hukuk Danışmanı 
Hüseyin Özgün, Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve Şubemize bağlı 15 temsilcimiz 
katıldı.
Toplantıda Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
Yıldırım, Genel Kurul ve Danışma Kurulu’na 
ilişkin değerlendirme ve bilgilendirmelerde 
bulundu. HKMO Genel Saymanı Hüseyin 
Altun ve HKMO Hukuk Danışmanı Hüseyin 
Özgün, Genel Merkez çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Toplantıda, TUS işlemleri ile 
ilgili yaşanan sorunlar, LİHKAB mevzuatı 
hakkındaki gelişmeler ve üye sorunları 
hakkında çeşitli konulara değinildi. Eski ve yeni 
tip sözleşmelerle ilgili olarak temsilcilerimizin 
bölgelerinde yaşadıkları sorunlar hakkında 
bilgiler alındı.
Toplantıya katılan temsilcilerimize teşekkür 
eder, başarılarının devamını dileriz.



TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubemizin 12. Olağan 
Genel Kurulu 25 Ocak 2014 tarihinde Konya Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şube Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
ardından ilk olarak divan üyeleri seçildi. Divan Başkanlığı'nı Üyemiz Hikmet 
Çay, Divan Başkan Yardımcılığı'nı Üyemiz Kerim Uyar  ve Divan Yazman 
Üyeliklerini Cihan Altuntaş yürüttüler.
Genel Kurul'un açılışında ilk olarak 11. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Prof. Dr. Ferruh Yıldız, altı dönemdir yürütmekte olduğu Konya 
Şube Başkanlığı hakkında katılımcılara bir veda konuşması yaptı. Şubemiz 
12. Dönem Şube Yönetim Kurulu'na aday olan iki başkan adayı Doç. Dr. Fatih 
İşcan ve Mehmet Can, Genel Kurul'a hitaben konuşmalarını gerçekleştirdiler. 
Konuşmaların ardından Şubemiz Yönetim Kurulu Üyelerimizden Abdulkadir 
Aksoy tarafından 11. Dönem Şube Çalışma Raporu sunuldu. 
Çalışma Raporu'na ilişkin yapılan görüşmelerin ardından yeni Yönetim Kurulu 
asıl ve yedek adaylarının duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul delegeleri 
belirlendi. Son olarak dilek ve öneriler bölümünde ise üyelerimiz görüşlerini 
Genel Kurula hitaben sundular.
26 Ocak 2014 Pazar günü ise, Şube hizmet binamızda yapılan seçim 
sonucunda, "Meslekte Atılım Grubu" seçimi kazandı. 
Genel Kurulumuza bizzat katılan, telgraf ve çiçek gönderen tüm 
davetlilerimize 12. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Handan 
Gülce, Dekan Yardımcısı 
Üyemiz Doç. Dr. S. Savaş 
Durduran ve Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Orhan 
Engin, 19 Şubat 2004 
Çarşamba günü Şubemizi 
ziyaret etmişlerdir.

01 Mart 2014 Cumartesi günü Şube hizmet binamızda, İşyeri 
Temsilcilerimiz ile yemekli toplantı düzenlenmiştir.

Şubemiz 12. Olağan Genel Kurulu Yapıldı 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı Şubemizi Ziyaret Etmişlerdir

Şubemiz Faaliyet Alanında 
Bulunan İşyeri Temsilcilerimizle İlk 
Toplantımız Yapıldı

Anadolu Teknik Elemanlar Derneği 12 Şubat 2014 Çarşamba 
günü Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etmişlerdir.

Anadolu Teknik Elemanlar Derneği 
Şubemizi Ziyaret Etmişlerdir

TMMOB 42. Dönem 4. Danışma 
Kurulu Toplantısı'na Katıldık

22 Şubat 2014 Cumartesi günü TMMOB Teoman ÖZTÜRK 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Çok Amaçlı Salonu'nda TMMOB 
42. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. 
Düzenlenen toplantıya Şubemizi temsilen Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Fatih İşcan katılım sağlamıştır.

68  www.hkmo.org.tr

Harita Bülteni • Mart 2014 

68  www.hkmo.org.tr

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  konya



Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
Harita Mühendisliği 
Bölümü, 26 Şubat 
2014 Çarşamba 
günü Şube  Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir 

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Meram Belediye 
Başkan Adayı Üyemiz 
Fatma Toru ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi 
Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Ulvi Bezirci 26 
Şubat 2014 çarşamba 
günü Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Üyemiz 
İbrahim Işık, Karatay Belediye 
Başkan Adayı Durmuş 
Özata, Meram Belediye 
Başkan Adayı Ramazan 
Aydın ve Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkan Yardımcısı 
Tahir Biter ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 05 Mart 
2014 Çarşamba günü Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Mine 
Sezer ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Selçuklu 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri 05 Mart 2014 
Çarşamba günü Şube 
Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etmişlerdir.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
Konya Şube Yönetim 
Kurulu, 26 Şubat 
2014 Çarşamba günü 
Şubemizi ziyaret 
etmişlerdir.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Konya 
Milletvekili Hüseyin 
Üzülmez ve Selçuklu 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 10 
Şubat 2014 Pazartesi 
günü Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü Şubemizi 
Ziyaret Etmişlerdir

AKP Meram Belediye Başkan Adayı 
Üyemiz Fatma Toru Şubemizi Ziyaret 
Etmişlerdir

CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Üyemiz İbrahim Işık Şubemiz 
Ziyaret Etmişlerdir

MHP Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Mine Sezer Şubemizi Ziyaret 
Etmişlerdir

Konya Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Şubemizi Ziyaret 
Etmişlerdir

Konya Millet Vekili Hüseyin Üzülmez ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay Şubemizi Ziyaret Etmişlerdir
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Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun  Şubesi'nin çoğunluksuz 
11. Olağan Genel Kurulu, 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Tapu ve Kadastro 10. Bölge 
Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Heyeti, 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Özalban'ın başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Aziz 
Şişman, Müh. Çetin Çelik  ve Müh. Erhan Kül'den oluştu.
Açılış konuşmalarının ardından 10. Dönem Faaliyet Raporu okundu. Arkasından, 11. 
dönem Şugbe Yürütme Kurulları için aday belirleme sürecine geçildi. 12 Ocak 2014  
Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler için divan başkanlığına iki liste verildi.
Dilek ve temenniler bölümünde seçimlere katılacak liste sözcüleri Sayın Ertuğrul Çöl 

ve Sayın Mustafa Akkul kısa birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında dostluk ve kardeşlik mesajları veren adaylar Genel Kurul'un ve seçimlerin, 
başta üyelerimiz olmak üzere tüm bölgeye hayırlı olmasını dilediler. “Sonuç ne olursa olsun önemli olan harita mühendisleri camiasının  
kazanmasıdır” diyen adaylar el sıkışarak Genel Kurul'u noktaladılar. Üyelerimiz ile birlikte akşam yemeği yenildi. 
TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nin, 11. Olağan Genel Kurulu'nun 2. gününde Şube Yönetim Kurulu Asıl ve 
Yedek üyeleri ile Oda Genel Kurulu delege seçimi, demokratik ve dostça bir ortamda gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Emre Hiçsönmez, Hakan Bursa ve  Ali Ün,  özel sektörde hizmet 
veren Mekan Harita Bürosu'nu ziyaret etmiştir. 

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hakan 
Bursa ve  Ersen Genç,  özel sektörde hizmet veren  özel sektörde hizmet 
veren Samsun Harita ve Pınar Harita  Bürolarını ziyaret etmiştir. 

Türk İmar Sendikası Samsun Şube Başkanı Mustafa Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri Şubemizi ziyaret etmişlerdir.

Türk İmar-Sen Sendikası Samsun Şubesi’nin  Odamızı Ziyareti

Özel Büro Ziyaretleri

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Hakan Bursa ve  Ersen 
Genç,  özel sektörde hizmet veren  özel 
sektörde hizmet veren Samsun Kent Harita 
Bürosu’nu ziyaret etmiştir.

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Hakan Bursa ve  Ersen 
Genç,  özel sektörde hizmet veren  özel 
sektörde hizmet veren Samsun  Aktev Harita 
ve Map Harita Bürolarını ziyaret etmiştir.

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Hakan Bursa ve  Ersen 
Genç,  özel sektörde hizmet veren  özel 
sektörde hizmet veren Samsun  Aktev Harita 
ve Map Harita Bürolarını ziyaret etmiştir.
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Şubemizin üyesi olan Ali Özkan, birçok ameliyat geçirmiş 
olup, uzun süredir hastanede yatmaktadır.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
olarak, Yönetim Kurulu'ndan, Başkan Ertuğrul Çöl, Yazman 
Aytül Durukan, Sayman Fatih Doğa Ünal ve Şubemiz 
Personeli olan Fatma Korkmaz,  üyemizi ziyaret ederek 
kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunmuşlardır.

Üyemiz Ali Özkan Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Mustafa Akkul 
ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Emre Hiçsönmez, Hakan Bursa, 
ve Ersen Genç,  Samsun Kadastro 
Müdürü Şaduman Malkoç'u, 
Atakum Tapu Müdürü Satılmış 
Köse'yi, İlkadım Tapu Müdürü 
Ahmet Bektemir'i ve Canik 
Tapu Müdürü Recep Demircan'ı  
makamında ziyaret etmiştir.

Samsun Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini Ziyaret

Şube Başkanımız 
Mustafa Akkul, Ankara'da 
düzenlenen TMMOB 
Danışma Kurulu'na 
katılmıştır. Şube 
Başkanımız Mustafa 
Akkul, Trabzon Şube 
Başkanı Recep Nişancı, 
Konya Şube Başkanı  
Fatih İşcan ve Bursa Şube 
Başkanı Ali Faruk Çolak 
ile Kurul'da bir araya 
gelip, görüş alışverişinde 
bulunmuştur. 

Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Emre Hiçsönmez, Hakan Bursa, Murat Keleşoğlu ve Ali Ün, 
Samsun Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret 
etmiştir.
Vali Hüseyin Aksoy, ziyareti gerçekleştiren Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri ile tek tek tanışarak, resmi kurum ve özel sektör 
çalışanlarından oluşan Yönetim Kurulumuzu tebrik etmiştir.
Ziyaret esnasında yürürlüğe giren yasa ile Büyükşehir 
Belediyeleri'nin sınırlarının il sınırları olarak değişmesi, 
Samsun  İlimizin de  içinde bulunduğu Büyükşehir 
Belediyeleri'nin de 30 Mart 2014 tarihinden sonra İl Özel 
İdareleri'nin tüzel kişiliklerinin kaldırılması sunucunda, 
Samsun'da yönetimin tek elden olması,  Samsun Valiliği 
ve Büyükşehir Belediyesi'nin  koordinasyonu ile  bağlı 
ilçe ve mahalle statüsüne giren  tüm köylere hizmetlerin 
sağlanması konuları konuşulmuştur.
Bu bağlamda, Şube Başkanımız Mustafa Akkul 
sözcülüğünde, Oda yönetimi olarak, Sayın Valimize her türlü 
desteğe hazır olduğumuzu belirttik ve teşekkürlerimizi 
sunarak ziyaretimizi sonlandırdık.Şube Başkanımız Mustafa Akkul ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Emre 

Hiçsönmez, Hakan Bursa ve Ersen Genç , Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü  
Hasan Özalban'ı makamında ziyaret etmiştir.
Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Özalban, ziyareti gerçekleştiren 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimizi tebrik ederek, genç ve dinamik üyelerden 
oluşan yeni yönetim anlayışının Samsun'a ve tüm bölgeye katkı 
sağlayacağından emin olduğunu dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, daha 
sonra Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Uzun'u da ziyaret etmiştir.

TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu 
Toplantısı’na Katıldık

Samsun Valisi’ni Ziyaret

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge 
Müdürlüğü’ne Ziyaret
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1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu'na Katıldık

Gazi Anadolu Lisesi Öğrencilerine Haritayı 
Anlattık…

Dünya CBS Günü Kapsamında, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve Arazi Yönetimi Konulu 
Sempozyum DüzenledikGeleneksel Bayramlaşma 

Buluşmamızı Gerçekleştirdik

HKMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu olarak; Kurban 
Bayramı'nda üyelerimizle buluştuk. 
Üyelerimizin sorunlarını, isteklerini, Odamızdan beklentilerini 
dinledik. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma 
buluşmamız birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Bu 
etkinliğimize katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

HKMO Trabzon Şubesi olarak, tüm dünyada her yıl Kasım ayı içerisinde 
kutlanan CBS günü kapsamında, 08.11.2013 tarihinde Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde sempozyum düzenledik.
Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Nişancı'nın açılış konuşmasıyla 
başlayan etkinlik, KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Cemal Bıyık ve KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Alemdar Bayraktar'ın açılış konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra 
sempozyumun teknik kısmına geçildi. İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Öğretim Üyeleri'nden Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, “Arazi 
Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu sunum yaptılar. Ardından 
İTÜ Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyeleri'nden Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Yanalak, “Kadastro ve Arazi Bilgi Sistemleri” konulu sunum 
yaptılar. Teknik oturumun ardından sunum yapan değerli hocalarımıza 
plaket verildi. Son olarak “GISDAY” pastası kesilerek tüm katılımcılara 
dağıtıldı ve hep birlikte CBS günü kutlandı. Bu özel günde bizi yalnız 
bırakmayan üyelerimize, değerli hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür 
ederiz.

KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Recep Nişancı ve KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Doç. Dr. Volkan Yıldırım, 
Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerine harita mühendisliği ve coğrafi bilgi 
sistemleri konusunda değerli bilgiler verdiler. 
Yapılan sunumda harita mühendisliğinin ne olduğu öğrencilere anlatıldı. 
Bu konuda daha önce TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
tarafından hazırlanmış olan tanıtım videosu öğrencilere izletildi. 
Sonrasında ise coğrafi bilgi sistemlerinin ne olduğu, akıllı haritalar ve 
hayatımıza kattıkları kolaylıklar, sunular eşliğinde öğrencilere anlatıldı.

Şubemiz Yönetim Kurulu olarak 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’na katıldık. İlginin büyük olduğu sempozyumda 
başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Nişancı, “4 Boyutlu 
Kadastro” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Başkanımız 
sunumunda 2 boyutlu kadastronun yetersiz olduğuna, çünkü 
yeryüzünün 3 boyutlu olduğuna ve 2 boyutlu kadastronun 
gerçek dünyayı temsil etmesinin mümkün olmadığına vurgu 
yaptı. Ayrıca dünya üzerindeki zamansal değişimlerin de 
kadastro tarafından temsim edilmesi gerektiğini, bu yüzden 
de 4. boyut olarak zaman boyutunun mutlaka günümüz 
kadastrosunda olması gerektiğini ifade etti. Daha sonrasında 
Başkanımız 2 boyutlu kadastronun yetersiz kaldığı durumlara 
örnek teşkil eden çeşitli fotoğraflar göstererek sunumunu 
sonlandırdı. İlgiyle dinlenen sunumu için kendisine ve bu 
sempozyumu gerçekleştiren Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Merkezi’ne teşekkürü borç biliriz.
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Unesco tarafından 2013 yılının Piri 
Reis yılı ilan edilmesi münasebetiyle, 
500. yılını kutladığımız bu 
muhteşem dünya haritasının 
ve diğer Piri Reis haritalarının 
sergilendiği etkinliğimizin açılışını 
gerçekleştirdik. 
Sergimizin açılışını, Trabzon Valisi 
Sayın Abdil Celil Öz ve KTÜ Rektörü 
Sayın Süleyman Baykal ile birlikte 
gerçekleştirdik. Sergimiz, tüm hafta 
boyunca Trabzon Forum AVM'de 
ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğradı. 
Sergiyi ziyaret eden herkese teşekkür 
ederiz.

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Şubemizin çoğunluksuz 10. Olağan Genel 
Kurulu, aşağıdaki gündem maddeleri 
doğrultusunda, 4 Şubat 2012 Cumartesi 
günü hizmet binasında yapıldı.

Şubemizin Eğitim Salonu'nda yapılan 
Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan 
Heyeti, KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Cemal Bıyık'ın başkanlığında, Yrd. Doç. 
Dr. Veysel Atasoy ve Müh. Sibel Seyhan'ın 
katılımıyla oluşturuldu.

Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep 
Nişancı yaptığı açılış konuşmasında; 
Odamızın bugünlere gelmesini sağlayan, 

büyük bir özveri, inanç, kararlılık ve amatör ruhla yapılan çalışmalar için önceki dönemlerde görev almış tüm Yönetim Kurulları'na teşekkür etti.

Şube Başkanımızın açılış konuşmasının ardından, Genel Kurulumuz'u onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, ülke gündemi ile 
ilgili birçok konuya değindiği, çarpıcı bir konuşma yaptı. Hükûmetin, Odalar üzerinde baskı kurduğundan ve ekonomik gelirlerini bilinçli olarak 
azalttığından bahsederek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 10. Dönem Faaliyet Raporu okunarak, 11. dönem Şube Yürütme Kurulları için aday belirleme sürecine geçildi. 
16 Şubat 2014 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler için Divan Başkanlığı'na iki liste verildi. Dilek ve temenniler bölümünde, Odamız Trabzon 
Temsilcisi'nin, bundan sonra her seçimle birlikte Trabzon Şube Yönetim Kurulu tarafından atanması oy çokluğuyla önerildi.

Piri Reis Haritaları Sergisi Düzenledik ve Açılışını Sayın Valimiz ve 
Rektörümüzün Katılımlarıyla Gerçekleştirdik
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MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLERMERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

SAKARYA ÜYE ZİYARETİ 

Sakarya Kenti’nde Aralık ve Ocak aylarında üyelerimizle iki toplantı düzenlendi. Üyelerimizin 
sorunları ve bu sorunların çözümleri üzerine görüş alış-verişi yapıldı. Özellikle Mesleki Faaliyet 
Denetimi ve Mesleki Faaliyet Denetim görevlisi ataması için, isimler üzerine çalışma yapıldı.
Bu çalışma üzerine, Sakarya Kadastro Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalışan Burak 
An, Fatih Pamukcu ve Hendek’te serbest çalışan G. Emel Öcal’ın, Mesleki Faaliyet Denetim 
Görevlileri olarak atanması kararlaştırıldı. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz.

Sakarya Kadastro Müdürlüğü’ne yeni atanan meslektaşımız Ömer Ay, iş yerinde ziyaret edildi. Sakarya’da çalışan meslektaşlarımızın yaşamış 
oldukları birtakım sorunların çözümü konusunda karşılıklı istişarede bulunuldu. Ömer Ay’a, mesleğimize verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder 
yeni görevinde başarılar dileriz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TUS ÇALIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ SUNULDU

Sakarya Kenti’nde Aralık ve Ocak aylarında üyelerimizle iki toplantı düzenlendi. Üyelerimizin 
sorunları ve bu sorunların çözümleri üzerine görüş alış-verişi yapıldı. Özellikle Mesleki Faaliyet 
Denetimi ve Mesleki Faaliyet Denetim görevlisi ataması için, isimler üzerine çalışma yapıldı.
Bu çalışma üzerine, Sakarya Kadastro Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalışan Burak 
An, Fatih Pamukcu ve Hendek’te serbest çalışan G. Emel Öcal’ın, Mesleki Faaliyet Denetim 
Görevlileri olarak atanması kararlaştırıldı. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz.
Sakarya Kadastro Müdürlüğü’ne yeni atanan meslektaşımız Ömer Ay, iş yerinde ziyaret 
edildi. Sakarya’da çalışan meslektaşlarımızın yaşamış oldukları birtakım sorunların çözümü 
konusunda karşılıklı istişarede bulunuldu. Ömer Ay’a, mesleğimize verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz.

GENEL KURUL

08 Şubat 2014 Cumartesi günü HKMO Kocaeli 
Temsilciliği’nde Genel Kurul Delege seçimi 
yapılarak 16 asil 16 yedek üyeden oluşan delege 
listesi oluşmuştur.

Kocaeli’den Kısa Kısa

Van’dan Kısa Kısa

Zonguldak’tan Kısa Kısa

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Van Bölge Temsilciliğimizin, çoğunluksuz II. Olağan Genel Kurulu 1 Şubat 
2014 tarihinde, temsilciliğimizde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, ilk olarak divan üyeleri seçildi. 
Divan Başkanlığı'nı Eyup Kızıltaş, Divan Başkan Yardımcılığı'nı Serkan Bozbay ve Divan Yazman Üyeliği'ni İbrahim 
Kardoğan yürüttüler.
Genel Kurul'un açılışında, ilk olarak Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Keser konuşma yaptılar. Ardından 
Temsilciliğimiz Saymanı İsa Şen tarafından Temsilcilik Çalışma Raporu sunuldu.
Çalışma Raporu'na ilişkin yapılan görüşmelerin ardından, yeni Yönetim Kurulu asıl adaylarının duyurusu yapıldı ve Oda 
Genel Kurul delegeleri belirlendi. Son olarak dilek ve öneriler bölümünde ise üyelerimiz görüşlerini sundular.
01 Şubat 2014 Cumartesi günü ise, HKMO Lokali'nde yapılan seçim sonucunda oluşan II. Dönem Temsilciliğimiz delege 
üyelikleri aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

Asıl Üyeler

Abdullah Günbatar
M.Yüksel Sunkur
M. İkbal Erez
M. Reşit Altun
İbrahim Kardoğan
Umut Ürün
Bahat Özçelik
Fatih Karaniçomak

Asıl Üyeler
1. BARIŞ DEMİREL
2. HAKAN AKÇIN
3. VELİ AKARSU
4. HALİL SERHAN ÇELİK
5. KEZBAN TUNCER
6. RIFAT YAĞCI
7. SUAT ADİL ÇEVİK
8. ŞEVKİ ÜNAL
9. GÖKHAN GÖKTAŞ
10. MEHMET DADA
11. SERCAN AYDIN

TEMSİLCİLİĞİMİZİN 2. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Bölge Temsilciliğimiz’in 25 Ocak 2014 tarihinde çoğunluksuz Genel Kurul ve seçimleri, Zonguldak Bölge 
Temsilciliği binasında yapıldı. İlk olarak Divan Üyeleri seçildi. Divan Başkanlığı’nı Kadastro Müdürü Suat 
Adil Çevik, Divan Başkan Yardımcılığı’nı Veli Akarsu ve Yazman Üyeliği’ni Hava Kalyoncu yürüttüler. 
Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılış yapıldı. Genel Kurul’un açılışında Zonguldak Bölge 
Temsilcisi Hakan Akçın, temsilciliğin gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dilek ve temenniler 
kısmında temsilcilik kapsamında üyelerimizin görüş ve önerileri alındı. Daha sonra gerçekleştirilen 
oylama sonunda, Yönetim Kurulu asıl ve yedek adayların duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul 
Delegeleri belirlendi. Son olarak da konuşmalar, öneriler sunuldu ve yemek yenildi.      
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Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI - International Theatre Institute) 
UNESCO tarafından 1948 yılında kuruldu. Bu enstitü 1961 yılında 
aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak 
kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkelerde 27 Mart günü Tiyatro 
Bayramı olarak kutlanır. 27 Mart günü her ülkenin sanat ve tiyatro 
adamlarınca hazırlanan bir bildiri, sahnelerde okunur. Tiyatrolar o 
gece halka parasız gösteriler düzenler. Tiyatroyu halka sevdirmeye 
çalışırlar. 

Her gece saat sekizde ya da dokuzda dünyanın dört bir bucağında 
binlerce perde açılır; milyonlarca insan ışıklandırılmış bir sahnede 
binlerce oyuncunun ve görünmez emekçinin büyük özverilerle 
hazırlayıp özenle oynadıkları oyunları izleyerek oyuncularla 
kaynaşır, hem eğlenir, hem öğrenir, hem insanın trajedisini daha 
derinden kavrayarak bilinçli bir birey haline gelir.

Ünlü tiyatro insanımız Haldun Taner'in deyimiyle tiyatro, insanlara, 
"Koşun, bana gelin, size ilginç bir şeyler göstereceğim! Gelin, 
beni izleyin memnun kalacaksınız!" der. Tiyatro insanoğlu var 
oldukça var olmuş bir gereksinmedir. Çünkü tiyatro insanoğlunun 
gençliğidir. İnsanlar arasında kopmaz bir bağ kuran tiyatro, 
toplum kültürünün de aynasıdır. Tiyatrosuz bir toplum uygarlık 
yolunda daha emekleme aşamasındadır. Tiyatrosu olan bir ülkede 
kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar kalıcı olamaz.

Araştırmacılar tiyatronun ilkel insanların av dönüşü vurdukları avın 
çevresinde sevinç ve heyecan sesleri çıkararak dans etmelerinden 
doğduğunu anlatırlar. Daha sonraları topluluk halinde yaşamaya 
başlayan insanlar yılın belirli günlerinde, belirli bir yerde 
toplanmaya, eğlenmeye, anlatmaya, oynamaya başladılar.

Bizim kültürümüzde tiyatro orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık, danslı ve taklidi oyunlar şeklinde vardı. Osmanlı 
İmpartorluğu döneminde tiyatro geleneği ortaoyunu, meddah, Karagöz-Hacivat ile saraydan halka, halktan saraya bir köprü olmuştur. 
Köylerimizde hâlâ, oyun çıkarma adıyla seyirlik oyunlar düzenlenmektedir. 

Çünkü bereketli Anadolu toprakları üzerinde antik çağlardan beri tiyatro en önemli sanat dalıdır. Kazıldığında neredeyse her metrekaresine bir 
antik amfi tiyatro düşecek kadar zengin, başlıbaşına bir kültür hazinesine sahip bir ülkede yaşıyoruz.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise tiyatro alanında neredeyse bir Rönesans yaşandı Türkiyede. Tiyatro oyunculuğunun özel eğitimi gerektiren 
bir meslek olduğunu kavrayan kurucular, tiyatro eğitimi için konservatuvarlar kurdular. Türkiye, gerek tiyatronun kurumsallaşması, gerekse oyun 
yazarlığının gelişmesi bakımından önemli atılımlar yapıldı.  

1950'den sonra tiyatro kuramlarının gelişmesi bakımından önemli atılımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Tiyatronun yaygınlaştırılması yolunda 
devlet eliyle sürdürülen çabalar sonucunda Devlet Tiyatroları, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon ve Diyarbakır gibi kentlerde perdelerini 
açarak ve turneler düzenleyerek Türkiye'nin her yanında izleyiciye ulaşır hale geldi. 

Etkinliklerini 1960'lardan bu yana sürdüren özel topluluklar arasında Kent Oyuncuları, Ortaoyuncular, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Halk 
Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu gibi onlarca topluluk başarıyla ülkenin dört bir yanında temsiller verdi.

21 Mart 2014 yılı Dünya Tiyatrolar Gününü'nü kutluyor bütün bu zorlukların altından tiyatromuzun halkla el ele aşacağına inanıyoruz.

  27 Mart 

“DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ” NEDİR?
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Erol Toy 1936 yılında Manisa'da doğdu. Çocukluğundan itibaren fırıncılık, 
bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan 
sonra, İstanbul'a yerleşti. Bank-İş sendikasanın kurucuları arasında yer 
alarak sendikacılığa başladı. Gazetelerde yazıları yayımlanan Erol Toy, ilk 
basımı 1974 yılında yapılan ve Vehbi Koç'un yaşamöyküsünün anlatıldığı 
iddia edilen İmparator adlı romanıyla ünlendi. Vehbi Koç kitabı ilk 
duyunca incelettirmiş, danışmanları bu kitap zaten satmaz demiş ama 
kitap en çok satan romanlar arasına girmişti.  

Erol Toy'un öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında Pir 
Sultan Abdal gibi sahnelenmiş tiyatro oyunları da vardır.

13 Nisan 1914 tarihinde doğan ünlü şairimiz Türk 
şiirinde devrim sayılacak ve “Garipçiler” diye anılan 
“1. Yeni”nin kurucularındandır. Süslü ve ağdalı eski şiiri 
atıp sokak dili diyebileceğimiz basit bir dili şiirimize 
taşıdı.
Orhan Veli'nin 100. yaşını, “Hürriyete Doğru” adlı 
şiiriyle kutluyoruz.

HÜRRİYETE DOĞRU 
Gün doğmadan
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında
İçinde bir iş görmenin saadeti
Gideceksin
Gideceksin ırıpların çalkantısında
Balıklar çıkacak yoluna karşıcı
Sevineceksin
Ağları silkeledikçe
Deniz gelecek eline pul pul
Ruhları sustuğu vakit martıların
Kayalıklarındaki mezarlarında
Birden
Bir kıyamettir kopacak ufuklarda
Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin
Bayramlık seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi
Gelin alayı, teller, duvaklar, donanmalar mı
Heeeey
Ne duruyorsun be at kendini denize
Geride bekleyenin varmış aldırma
Görmüyor musun her yanda hürriyet
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol
Git gidebildiğin yere 

Orhan Veli Kanık 100 Yaşında!

Erol Toy ve
İMPARATOR 
romanı
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Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.comB R İ Ç

“Dummy Reversal”
Temel Eli, Yere Ya Da Ele Aktarma Yöntemi

GÜNEY BATI KUZEY DOĞU
1 Pik Pas 2 Sinek Pas
2 Karo Pas 2 Pik Pas
3 Kör Pas 3 Kozsuz Pas
4 Sinek Pas 4 Kozsuz Pas
5 Sinek Pas 5 Kozsuz Pas
6 Sinek Pas 7 Pik Pas
   Pas Pas    Pas

Oyun Yedi pik. Batı sinek rua atak etti.
Yedi piki yapmak için nasıl bir oyun planınız olmalıdır?

Güney ve Kuzeyin, Konuşmalarının Açıklanması:

Güneyin bir pik konuşması: Beşli pik en az 13 ve üzeri onör sayısı gösterir.

Kuzeyin iki sinek yanıtı: Enaz dörtlü sinek ve 10 üzeri onör sayısı. 

Güneyin iki karo konuşması: İkinci dörtlü renk var. Ortağına bir kez daha konuş emri.

Kuzeyin iki Pik yanıtı: Elimde üçlü pik var diyor. 

Güneyin açıcının üç kör konuşması: Zon garanti kör renginde kontrol var diyor.

Kuzeyin üç kozsuz konuşması: Bende de kör kontrolleri var diyor. 

Güneyin konuşmaları sineğe yükseltmesi: Elimdeki sineklerden kontrolüm Bu renk bende tek ya da ruadır. İletisini veriyor.. 

Kuzeyin dört kozsuz sorusu: Ortak şilem oynamayı düşünüyorum. Lütfen bana elinizdeki kontrol karlarının sayısını (0–3;1–4 durumunda) Key 
kart konvansiyonu ile ver diyor.

Güneyin beş sinek yanıtı: Elimde üç adet kontrol kartı var. Ya da hiç kontrol kartı yok diyor
Kuzeyin beş kozsuz sorusu: Kuzey; sinek ası ve pik rua kendisinde olduğu için; ortağının beş sinek yanıtı ile ortağının elinde ki asların kesinlikle 
pik, kör ve karo ası olduğunu öğreniyor. Şimdi sıra ortağının elinde bulunan rua sayısını öğrenmeye geldi. Beş kozsuz ile ortağının elinde bulunan 
ruaları soruyor. 
Güneyin altı sinek yanıtı: Elimde üç adet ruadan kontrol kartı var. Ya da hiç yok diyor
Kuzey son konuşmayı yaparak yedip pik diyor. Bu konuşması ile büyük şilemi ilan ediyor: Kuzey; ortağının elindeki kartları ve puanları 
yaklaşık olarak sayar. Pikten beşli kart ve altı puan, körden iki ya da üç kart en az dört puan, karodan dörtlü kart en az dört en çok yedi puan, 
sinek kartından kontrolü var. Bu saptamayı ortağının üç kozsuza dört sinek yanıtı verdiği zaman öğrenmiştir. Bu durum karşısında ortağının 
elinde bulunan kartların dağılım sayısını beşli pik, üçlü kör, dörtlü karo ve tek sinek olarak saptıyor. 
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Yedi Piki Yapma Seçenekleri:

Not: Bu el 1980 yılında Belfond Press’ in “Belladonna ile Briç” köşesinde 
Giorgio Belladonna tarafından yayınlanmıştır. 

Batının sinek rua atağına karşı güney yedi pik oynuyor. Güney, direkt aldığı 
elleri oniki olarak saymaktadır. Şayet kör ilerden kestirmesi geçerse onüç 
ele ulaşmaktadır. Kör ilerden kestirmesinin yüzde elli olasılığı vardır. 
Zorunlu olmadıkça ilerden kestirme yöntemine başvurulmamalıdır. Bu 
seçeneği denemeden önce başka seçenekleri araştırmalıyız.

Yerde onbeş ve elde onyedi onör puanımız var. Bu durumda, temel eli olarak 
oynayanın eli esas alınmalıdır. Acaba bu doğru bir karar mı? 

Ortak, bütün elleri almamızı istiyor.  El ve yer arasında güvenli geçişleri 
yaparak onüç ele nasıl alınır? Bir başka söylemle elde bulunan beş kozu 
yerdeki bir renge çakarak azalttıktan sonra yerdeki üç kozdan bir kozu 
artırmak olasımı? Yani kozlardan nasıl altıncı eli alabilirim? Kozdan altı el 
almanın yolu elbette vardır. Nasıl mı? Eldeki ve karşı oyunculardaki kozları 
bitirip yerde tek koz bırakmak gerekir. 

� İlk eli sinek ası ile aldıktan sonra, ikinci elde yerden pik rua çekilir. 
Herkes uyarsa karşı oyuncularda koz dağılımı beş sıfır değildir. Şu an için 
kör ilerden kestirmesi yapmanın zamanı değildir. “Dummy revesal= 

temel eli; el ya da yer olarak değiştirme’”işleminin bir 
yolu ufuk da gözükmüştür.

� Yerden sinek çekerek elden büyük çakın. Sonra elden koz 
oyna, yer geç. Koza herkes uyarsa karşı oyuncularda koz 
dağılımı dört bir değil üç iki olduğu ortaya çıkar. Bizimde 
istediğimiz kozların üç iki dağılmasıdır.  Şimdi. “büyük eli 
yere aktarma” nın tam zamanı. 

� Yerden sinek çek elden büyük koz ile çak. Sonra karo ile 
yere geç. Yerdeki son sineğe elden çak kör ile yere geç. 
Eldeki küçük körü yerdeki koza at. Ve kalan elleri al. 

Aldığımız elleri: Altı koz+ İki kör+ dört karo+ Bir sinek 
olmak üzere onüç el eder.

Kutlarım. Ortağınızın yüzünü kara çıkarmadınız!

Yukarda verilen elde, karşı oyunculardaki koz dağılımı üç iki 
olma koşuluna bağlı olarak temel el seçilen yere göre bir el 
fazla yapmanın yöntemi vurgulanmaktadır. Bu oyunun bu 
yöntemin dışımda başka bir şekilde onüç pik yapmanın 
olanaklı olduğu gözükmemektedir. Sizce bu oyunu yapmak 
için başka bir yol varsa lütfen bizler ile paylaşınız.

Bu sayıda sizlere dünya klasiklerine girmiş ve briç dünyasında 
“Dummy Reversal= “Temel elin yerinde değişiklik yapma” 
uygulaması diye isimlendirilen yöntemi anlatmaya çalıştık. 
Bu örnekle bazı durumlarda az onör’ ü elde, temel el seçile 
bileceğini gördük Böylece temel el gibi gözüken onsekiz onör’ 
ü elin temel el olamadığı da anlaşılmış oldu. 

Bir oyuncu; hangi eli temel alıp oynaması gerektiğine, tüm 
seçenekleri araştırıp değerlendirildikten sonra karar vermelidir. 
Sıradan düşünüldüğünde; bu oyun her zaman büyük şilem 
değil oniki el alan küçük şilem oynanır. Aradaki farkı görüp bu 
eli büyük şilem oynayanlar usta oyunculardır. Sizce de öğle 
değimli? 

Temel el: Oyunu yapmak için temel aldığımız ele temel denir. 
Temel elin yerinde değişiklik yapmak için, oyuna başlamadan 
önce oyun oynama şeklinde bir şeylerin değişmesi gerektiğine 
karar verdikten sonra uygulanır..

Elimizden geldiğince her zaman yaptığımız gibi karşılıklı 
konuşmaların ne anlama geldiğini yorumlaya çalıştık. İyi 
oyunlar. 
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Kuzeyin yedi pik demesinin mantığı: Kuzeyin elde, rua vale onludan üç 
parça pik var. Ortak üç kozsuzu kaldırdığı için pik dam elinde olmalı. 
İki ortağın elindeki pikler kapandı. Körler ellerinde üç parça. Peki, karo 
kendisinde üçlü ortağında dörtlü, kayıp kör karoya atılır mı?  Ya da elde 
bulunan dörtlü sineğe kayıp kör atmak olasımı? İki olasılık bir doğru eder 
düşüncesi ile kuzey oyunu yedi pike bağlıyor.
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Doğanlar

Atananlar-Emekli Olanlar
�	2917 sicil numaralı üyemiz Ayşe Düşer 2006 yılında Küçükçekmece Belediye 

Başkanlığı'ndan emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

�	4199 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Ferruh Yıldız 28.01.2014 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

�	10538 sicil numaralı üyemiz Mehmet Fatih Baş T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 1. İletim Tesis ve İşletme Grup 
Müdürlüğü'nde Harita Mühendisi iken 07.06.2013 tarihinde Emlak ve 
Kamulaştırma Baş Mühendisi olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

�		4795 sicil numaralı üyemiz Ramazan Eciş 
ile Ceyhan Eciş çiftinin 01.11.2014 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Hamiyet Sena adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		6067 sicil numaralı üyemiz Hasan Aztopal ile 
Gülden Aztopal çiftinin 11.11.2013 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Doğa adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		7424 sicil numaralı üyemiz Burak Kukul ve Zeynep 
Kukul çiftinin 25.12.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Yağmur adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		7735 sicil numaralı üyemiz Harun Ertaş ve Filiz 
Ertaş çiftinin 02.01.2013 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Buğra adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		7858 sicil numaralı üyemiz Nükhet Konuk ve 
Volkan Konuk çiftinin 27.09.2013 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. İpek adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		8615 sicil numaralı üyemiz Önder Serkan Atagün 
ve Ayşen Atagün çiftinin 28.07.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Ata Önder adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		8723 sicil numaralı üyemiz Okan Hançer ile Esin 
Hançer çiftinin 01.11.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Beril adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		8810 sicil numaralı üyemiz Eda Baysal ve 
Ali Baysal 27.12.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Beren adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		9496 sicil numaralı üyemiz Ömer Candar Kozan 
ve 9605 sicil numaralı üyemiz Serpil Kozan'ın 
18.01.2014 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Arif Kaan adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		9681 sicil numaralı üyemiz Hasan Duran ile 
Kamile Duran çiftinin 08.01.2014 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Metehan adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		9736 sicil numaralı üyemiz Zuhal Çakır ile Erhan 
Çakır çiftinin 13.11.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Melis Serra adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		9759 sicil numaralı üyemiz Atilla Yurttaş ve 
Fatma Yurttaş çiftinin 16.09.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Yusuf Kemal adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		9781 sicil numaralı üyemiz Savaş Yoldaş Balcı 
ve Sezen Balcı çiftinin 09.01.2014 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Kuzey Deniz adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		9944 sicil numaralı üyemiz İsmail Behlül Çakır 
ve İlknur Çakır  çiftinin 20.11.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Ali İhsan adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		10331 sicil numaralı üyemiz Gökhan Yüksel 
ve Yıldız Yüksel çiftinin 23.02.2014 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Mert Efe adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		10395 sicil numaralı üyemiz Gönül Karabulut 
Özdemir ve 11094 sicil numaralı üyemiz 
Mesut Özdemir çiftinin 15.02.2014 tarihinde 

bir erkek çocuğu olmuştur. Aşkın Devrim adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�		10998 sicil numaralı üyemiz Ali Şiyar Dağ ve Zeliha 
Dağ çiftinin 14.02.2014 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Fırat adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		11886 sicil numaralı üyemiz Onur İskeçeli ve Ayça 
İskeçeli çiftinin 17.01.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Demir adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		11917 sicil numaralı üyemiz Gökhan Yılmaz ve 
Tuğba Yılmaz çiftinin 19.03.2014 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Mira adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		12012 sicil numaralı üyemiz Osman Görkem Orhan 
ve Merve Orhan çiftinin 10.02.2014 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Defne Zülal adını verdikleri bebeğe 
"Aramıza hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�		12263 sicil numaralı üyemiz Ümit İnce ve Özge 
İnce çiftinin 10.02.2014 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Arda adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

�		12287 sicil numaralı üyemiz Erdal Yakar ve 
Fadime Yakar çiftinin 09.01.2014 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Eymen adını 
verdikleri bebeğe "Aramıza hoş geldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	12353 sicil numaralı üyemiz Mustafa Candan'ın 
13.12.2013 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Yiğit Birkan adını verdikleri bebeğe "Aramıza 
hoş geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

Evlenenler
�	5871 sicil numaralı üyemiz Cihangir Güç ile Pınar Ekelik çifti 28.02.2014 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
�	7937 sicil numaralı üyemiz Seyhan Soman ile Gülcan Başer çifti 15.11.2013 

tarihinde ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
�	10438 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çağdaş Ciyer ile Ezgi Akgöl çifti 

28.10.2013 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
�	10538 sicil numaralı üyemiz Mehmet Fatih Baş ile Ebru Yıldız çifti 24.08.2013 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	10987 sicil numaralı üyemiz Sercan Güneş ile Esma Aksoy çifti 15.08.2013 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	11586 sicil numaralı üyemiz Sadullah Durgut ile 10370 sicil numaralı üyemiz 
Tülay Tufan çifti 08.03.2013 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

�	12012 sicil numaralı üyemiz Osman Görkem Orhan ile Merve Yalçınkaya çifti 
17.05.2013 tarihinde ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Aramızdan Ayrılanlar
�	111 sicil numaralı üyemiz Hikmet Salıngan 

23.03.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	486 sicil numaralı üyemiz Çetin Teksoy yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	952 sicil numaralı üyemiz Atalay Güvener 
28.03.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	1013 sicil numaralı üyemiz Mehmet Aktaş'ın annesi 
Mesrure Aktaş 14.10.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	1064 sicil numaralı üyemiz Fethullah Arıkan 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	1076 sicil numaralı üyemiz Mustafa Nazım 
Erman'ın abisi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	1637 sicil numaralı üyemiz Hakkı Eyüboğlu'nun 
babası Yakup Eyüboğlu yaşamını yitirmiştir. 

�	Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	1798 sicil numaralı üyemiz Yaşar Tanrıverdi'nin 
annesi Meliha Tanrıverdi 08.11.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	1935 sicil numaralı üyemiz Salih Atay 07.12.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2047 sicil numaralı üyemiz Salih Yavuz'un abisi 
Halil Yavuz yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2065 sicil numaralı üyemiz Hatice Seda Soyluol'un 
kardeşi 07.11.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	2375 sicil numaralı üyemiz Osman Yayla'nın babası 
Cafer Yayla yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2483 sicil numaralı üyemiz Ali Osman Demirer'in 
kardeşi Mehmet İbrahim Demirer, 26.11.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2654 sicil numaralı üyemiz Osman Nuri Osmanlı'nın 
annesi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2786 sicil numaralı üyemiz Hakkı Kara'nın eşi 
Gönül Kara 16.01.2014 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	2912 sicil numaralı üyemiz Faik Yücel Esen'in annesi 
Faika Esen 23.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	2964 sicil numaralı üyemiz Mutlu Bingül 
05.03.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	2966 sicil numaralı üyemiz Esen Güleryüz'ün 
annesi Semahat Güleryüz 27.01.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3051 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Kanbolat'ın 
annesi Semahat Kanbolat 27.10.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3151 sicil numaralı üyemiz Metin Kulein'in kardeşi 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3153 sicil numaralı üyemiz Misal Bolat'ın annesi 
Fadık Bolat 26.01.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3192 sicil numaralı üyemiz Ragip Bekaroğlu'nun 
abisi 22.12.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	3702 sicil numaralı üyemiz İsmail Narlıoğlu'nun 
eşi Nilgün Narlıoğlu 05.10.2013 tarihinde vefat 
etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3874 sicil numaralı üyemiz Muhammet Demir 
03.04.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3982 sicil numaralı üyemiz Halil İbrahim Okutan'ın 
annesi Fatma Okutan 20.11.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4328 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Karakan 
09.04.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4354 sicil numaralı üyemiz Ahmet Tor'un babası 
Arif Tor, 27.02.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	4493 sicil numaralı üyemiz Şebnem Nikes'in 
babası Ali Kutbettin Nikes yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	4818 sicil numaralı üyemiz Ali Nevzat Keleş'in 
babası Ömer Keleş 05.02.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4863 sicil numaralı üyemiz M. Serdar İnanç'ın 
babası Nuri İnanç 13.01.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	5496 sicil numaralı üyemiz Sabire Özşenol'un 
babası Osman Kırıcı 20.02.2014 tarihinde  yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	5964 sicil numaralı üyemiz Fahri Özer'in babası 
İsmail Özer 08.12.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	6350 sicil numaralı üyemiz Feramis Aktaş'ın 
kardeşi  yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	7576 sicil numaralı üyemiz Zahide Özdemir'in 
babası  vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	7993 sicil numaralı üyemiz Özgür Akar'ın babası 
Kenan Akar 25.05.2012  tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	8064 sicil numaralı üyemiz Abdullah Çağlar'ın 
annesi Hatice Çağlar 26.12.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	8135 sicil numaralı üyemiz Osman Talha Şeker'in 
annesi Fatma Şeker 24.02.2014 tarihinde vefat 
etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	8899 sicil numaralı üyemiz Özgür Kahraman'ın 
babası Süleyman Kahraman 11.01.2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	9346 sicil numaralı üyemiz Mehmet Arar'ın babası  
Hasan Arar, yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	9450 sicil numaralı üyemiz Sıtar Karabil'in 
babası Mehmet Karabil, yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	9478 sicil numaralı üyemiz Ümüt Serdar 
Sarıkaya'nın annesi Nahide Sarıkaya, 22.02.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	9911 sicil numaralı üyemiz İsmail Üzdemir'in 
eşi 17.12.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	10785 sicil numaralı üyemiz Sait Uçar'ın annesi 
Ayşe Özalp Uçar, 26.11.2012 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

�	11334 sicil numaralı üyemiz Ali Fatih Dündar 
21.03.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	11537 sicil numaralı üyemiz Mahmut Fahri Uzun'un 
annesi Şerife Uzun, 13.02.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
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Sayın Üyemiz,

Odamız 17. Dönem Yönetim Kurulu Genel Başkanı ve Harita Kadastro Tapu Müzesi Dernek Başkanı Arif Delikanlı’nın, Ülkemizde kurulacak 
Harita Kadastro Tapu Müzesi ve Araştırma Merkezi’nin önemi ve gerekliliğini anlatan yazısı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
NİSAN 2014

Harita Kadastro Tapu Müzesi ve Araştırma Merkezi Hemen Kurulmalıdır

Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin bilimsel kurallara uygun olarak düzenlenip sergilenerek, halkların beğeni ve kültürel 
zenginlilerini gün ışığına çıkaran, bilgilerimizi zenginleştiren, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıp geliştiren ve tarihi değerlerin 
gelecek kuşaklara görsel olarak aktarıldığı birer uygarlık vitrinidir.

HARİTANIN VE HARİTACILIĞIN ÜLKEMİZDEKİ TARİHİ SÜRECİ

Her ne kadar araştırılıp yeteri kadar günışığına çıkarılmadıysa da, Ülkemizde haritanın ve haritacılığın tarihinin çok eskilere dayandığının 
açık belirtileri vardır.

Yapılan araştırmalar, insanoğlunun yazıdan önce harita çizdiğini göstermiştir.

Örneğin insanların topluluklar halinde bir mekana yerleşmesi ve mekanı tanıma ve kullanma evresinde ilk harita ve planların izlerine 
rastlamaktayız. Sümerlerin Yukarı Mezopotamya’daki bazı şehirlerinin taş üzerine kazınmış haritaları bulunmuştur. Bilindiği gibi 
Çatalhöyük’te (Çorum), Alacahöyük’te (Konya) ve Göbekli Tepe’de (Urfa) yapılan kazılar neolitik döneme ait çok önemli bilgi ve bulguları 
gün ışığına çıkarmıştır. 10-12 bin yıl gerilere kadar ışık tutan bu kazılarda da şehirlerin taş tabletlere kazınmış haritalarına rastlanmıştır.

Daha yakın tarihlere gelince, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminde dünyamızın yaklaşık 20 000 000 km2.lik bir bölümünde 
egemenlik kurduğunu ve sürdürdüğünü biliyoruz. Bu süreçte Devlet yüz binlerce askerini, topunu-tüfeğini binlerce km. uzaklara taşımıştır. 
Üstelik bu hareketlilik ve gidiş-gelişler bir sefere özgü değildir. Her sefer öncesinde, gerekli görülen yerlerde yeni yollar açılmış, köprüler 
kurulmuş ve konaklama yerleri seçilip düzenlenmiştir. Peki bütün bu hareketlilik içinde hiç harita kullanılmadı mı? Bu seferlerde yol 
gösteren haritacıların olmadığı düşünülebilir mi?

Piri Reis’in 1513 de çizdiği Avrupa ve Afrika’nın batı kıyılarını, Güney Amerika’nın doğu kıyılarını gösteren haritası ile, 1528 de çizdiği ikinci 
bir Amerika haritasının varlığını biliyoruz. Ama haritanın yalnızca 1/4 üne sahip olduğumuz halde, araştırmacılarımız acaba artakalanının 
nerede olduğunu araştırabildiler mi? Kitab-ı Bahriye sergilenmeyi ve araştırmacılarımızın rahat kullanımını beklemiyor mu?

Osmanlı’nın II. Viyana Kuşatmasının hemen öncesinde 1683 de yaptırmış olduğu Viyana haritası 1688 de Avusturya’lılar tarafından 
Belgrad’da bulunup Viyana’ya getirilmiştir. Bu haritanın kopyaları  bugün Viyana’daki bir müzenin kapısında turistlere satılmaktadır.(*)

ESKİ KAYITLAR VE VAKIFNAMELER:

Kısaca da olsa değinilmesi gereken bir başka konu şudur:

İyelik hakkıyla ilgili önemli belgelerden biri olan tapunun dışında Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu mülklerinin ve yapılarının, işletim, 
bakım, onarım ve yaşatılmalarına yönelik düzenlemeleri yazılı olarak içeren belgeler arasında özellikle vakıfnameler büyük önem 
taşır. Örneğin kilise olarak yapılmış bulunan  bugünkü Ayasofya Müzesinin 60 metrelik bir ceylan derisi üzerine Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yazdırılan vakıfnamesi, süslemeleri ile önemli bir sanat eseri niteliği taşır, ama eni 40 cm. dolayında olan bu şeride 60 metre 
boyunca yazılanlar, acaba vakfiyeye ilişkin bilgilerin dışında o günlerin sosyal, ekonomik ve hatta siyasal yapısından izler de taşır mı 
taşımaz mı? Araştırmacılarımızı bekleyen ne çok iş var, değil mi?

Evvelce Osmanlı Devleti sınırları içinde olup da şimdi birer bağımsız ülke olan yerlerdeki arazilerin kayıtları büyük ölçüde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Bunların kullanılır olmaktan çıkmaları tehlikesi vardır ve bunlar ancak bir müzenin titizliği 
içinde onarılıp korunabilir.
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YAKIN TARİHİMİZDE HARİTACILIĞIMIZ:
1895 Modern Türk Haritacılığının miladı olarak kabul edilir. Ülkemizde o tarihten buyana çeşitli ölçeklerde, farklı-farklı özellikleri olan 
haritalar üretilmektedir. Bu evrede bilimsel yöntemlerin yanı sıra dönemin gelişmiş araçları ve son teknikleri de kullanılagelmiştir. 

Bu haritaların üretiminde ve harita bilgilerinin kullanımında jeodezik ölçmeler ve hesaplamalarından, fotogrametriden, 
kartografyadan ve astronomi çalışmalarından yararlanılmaktadır.

Yol, baraj, liman, havaalanı ve köprü gibi bütün bayındırlık ve belediye hizmetlerinde, şehir planlaması ve bunların araziye 
uygulamasında, sulama-kurutma, elektrik hatları inşaatı, petrol ve maden aramalarında, tarım işletmelerinde, arazi değerlemesi 
ve arazinin ülke ekonomisini zenginleştirecek yönde kullanımında, ulaşımda, turizmde v.b birçok alanda harita ve onun taşıdığı 
temel bilgiler olmazsa olmaz. Daha da özetle kalkınmaya, gelişmeye, savunmaya ve mekana ilişkin her türlü plan ve proje haritaya 
dayanmaktadır. 

Taşınmaz malın insan yaşamına etkisi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri biçimlendirmesi, insan ilişkilerini çok yönlü olarak etkilemesi 
ve giderek arazinin başlı başına ekonomik bir değer taşıdığının fark edilmesi ve nihayet ülkelerin global ekonomilerinin en önemli 
itici güçleri arasında yerini almasıyla araziye ait hizmetler çeşitlenmiş ve artmıştır.

10 dan fazla Kamu kurumu, kendi gereksinimi yönünde çeşitli ölçek ve nitelikte harita üretirken, büyüklü küçüklü 2800 den fazla 
özel şirket de bu alanda çalışmaktadır. 

 Bugün, 13 üniversitemizde harita mühendisliği, jeodezi ve fotgrametri mühendisliği ve geomatik mühendisliği gibi değişik adlar 
altında öğretim yapan bölümler vardır. Meslek yüksek okullarımızın sayısı da 10 a yakındır. Ülkemizde 2013 yılı itibariyle 15 000 
haritacı mühendis vardır ve bunların büyük bölümü TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın üyesidir.

Yukarda oldukça özetlenmiş ama gene de zenginliği ve derinliği kendini duyuran haritanın ve haritacılığın Ülkemizde bir müzesinin 
ve ona bağlı bir araştırma merkezinin bugüne kadar kurulamamış olması gerçekten içler acısıdır. Bugün bile bu konunun bir 
bürokratik savsaklama içinde yürütülmeye çalışılması duyulan acıyı artırmaktadır. Ama özlenen bu müzenin önünde sonunda 
kurulacağı umudu hiçbir zaman azalmayacak, aksine artacaktır.

 Görsel efektler, simülasyonlar, envanter vitrinleriyle bezenmiş salonları yanı sıra, arşivi, kütüphanesi araştırma merkezi, konferans 
ve dinlenme salonlarıyla zenginleştirilmiş bu müzede:

• Sanat, kültür, teknik, bilimsel ve tarihi değerleri olan eski haritaların yanı sıra bugünün haritalarından da örnekler,

• En eskisinden en gelişmişine kadar Jeodezi, fotogrametri ve kartografya çalışmalarında kullanılan aletler ile harita üretim süreci,

• Ölçme, hesaplama ve kartografya aşamalarıyla tarihsel ve güncel harita üretim tekniği senaryoları,

• Mülkiyet düzenini simgeleyen ve kanıtlayan tapu, vakıfname veya başkaca kayıtlardan  örnekler,

• Ülkemizin harita ve kadastro çalışmalarına ve gelişme sürecine değerli katkılarda bulunmuş, eserleriyle tarihe mal olmuş bilim 
insanlarının eserleri,

başta olmak üzere konuya zenginlik katacak her türlü obje ve çalışma sergilenecektir.

Bu alanda Avrupa’da bizden çok önce kurulmuş müzelerin varlığını biliyoruz. Ülkemizde kurulacak müze ile bunların arasında 
yaratılacak ilişki ve işbirliği, karşılıklı sergiler açılması, konferanslar verilmesi ve araştırma fırsatları yaratılması her iki taraf için de 
zenginlikleri artıracaktır. Ayrıca böyle bir işbirliği dünyanın bu alandaki tarihsel ve kültürel birikiminde gölgede kalmış bölümler varsa 
onları da gün ışığına çıkaracaktır.

Arif DELİKANLI
(*) Prof.Dr.Zeki Arıkan –(Batı ile kurulan ilk iletişim yılları) konulu bildirisi.

NOT: Web sayfamıza erişmenin iki yolu:

1 – Google arama motoru boşluğuna harita kadastro tapu müzesi derneği sözcükleri yazılarak enter tuşuna basınız (örnekte 
gösterildiği gibi her sözcüğün arası açık olmalı)

2 – Ekranınızın en üstünde bulunan adres bölmesini boşaltınız ve oraya http://www.muzekur.org yazıp tıklayınız.
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Yersel Fotogrametri Eğitimi Hakkında 
Odamızın Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarından olan Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu tarafından 08-09 Şubat 2014 
tarihinde yapılması planlanan “Yersel Fotogrametri Eğitimi” 01-02 Mart 2014 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu eğitime katılacak üyelerimize eğitim sonunda sertifika verilecektir. Katılım sınırlı olduğundan üyelerimizin katılım taleplerini 
yazılı olarak en geç 21 Şubat 2014 tarihine kadar Odamızın e-posta adresine (hkmo@hkmo.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Katılım durumuna göre katılımcılara eğitim programının saatleri bildirilecektir. Eğitimle ilgili bilgiler ektedir.

Bilgilerinize sunarız.
                           

Yersel Fotogrametri Eğitimi 
Kurs Tarihi  : 1-2 Mart 2014
Eğitim Verilecek Katılımcı Sayısı  : 15 Kişi
Kurs Eğitmenleri : Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, Doç. Dr. Murat Yakar
Kurs Ücreti : 400.00 TL
Kursun Yapılacağı Yer  : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
     Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi Necatibey Cad. 
     Sezenler Sok. Lozan Apt. No: 2/13 Kızılay/ANKARA Tel: +90 312 2302563 
Kurs Programı:
1. Fotogrametri hakkında genel bilgi 
2. Fotogrametrik Değerlendirme Yöntemleri (Analog Fotogrametri, Analitik Fotogrametri,  Digital Fotogrametri)
3. Digital Kameralar ve Özellikleri
4. Digital Fotogrametrinin Kullanım Alanları
5. Mimarlık Fotogrametrisi
6. Fotogrametrik Proje Üretiminin İşlem Adımları
    6.1 Kalibrasyon işlemleri 
    6.2 Fotogrametrik veri elde etmek için yapılan Arazi Çalışması
    6.3 Fotogrametrik Resim Çekimi ve Resimlerin Özellikleri 
    6.4 Fotogrametrik Yazılımlar
    6.5 Digital Fotogrametri Yazılımları ile Proje Adımları
     6.5.1  Fotogrametrik yazılım ile İşlem Adımları 
 6.5.2  Resimlerin sisteme yüklenmesi (Import)
 6.5.3  Yeni Proje Oluşturulması
 6.5.4  Fotoğraf Üzerindeki Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi
 6.5.5  Farklı Fotoğraflar Üzerindeki Eşlenik Noktaların Eşleştirilmesi
 6.5.6  Verilerin Dengelenmesi
 6.5.7  Mimari Detayların Çizimi
 6.5.8 Çizimlerin Autocad ve benzeri CAD programlarına export edilmesi
 6.5.9  Yüzey oluşturma ve resim kaplama
 6.5.10 Projenin saklanması ve sonuç ürünlerin değerlendirilmesi
7.Değerlendirme ve sertifikaların verilmesi

UZAL-CBS Hakkında
Sayın Üyemiz,
Uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin entegrasyonu konularının tanıtıldığı ve tartışıldığı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 
(UZAL-CBS) 2006 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmektedir. Beşinci UZAL-CBS‘nin Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası işbirliğinde 14-17 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan algılama ve CBS konularında çalışmalar yürüten ve bu 
konulara ilgi duyan tüm akademisyen, araştırmacı, kamu ve özel sektör temsilcilerini katkı vermeye davet ediyoruz. Sempozyumla ilgili tüm bilgileri 
http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz. Özet gönderimi ve önkayıt için son tarih 6 Haziran 2014’tür.
Saygılarımızla. 24.2.2014
Prof. Dr. Derya MAKTAV (Eş-başkan)                                     
Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ (Eş-başkan)
Not: Tekrarlı gönderimler için özür dileriz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
OCAK 2014

Harita Bülteni • Mart 2014 

84  www.hkmo.org.tr

DUYURULAR



Şubelerimizde Yeni Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımları Yapıldı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın Ana Yönetmeliği gereğince Ocak-Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Şube/Merkeze Bağlı 
Temsilcilik Genel Kurulları ve seçimleri tamamlandı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Genel Kurulları ile 2014-2016 yılları arasında 
Şubelerde görev yapacak olan yönetimler belirlendi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkez Genel Kurulu ve seçimler çoğunluklu 
olarak 11-13 Nisan 2014, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara`da yapılacak. Mayıs 2014`de yapılacak 
TMMOB Genel Kurulu ile Genel Kurullar süreci sona erecek.

Yeni seçilen Şube Yönetim Kurullarının değerli yöneticilerine başarılar dileriz.
                
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2014-2016 Şube Yönetim Kurulları: 

Adana Şube 11. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Hasan Zengin
2. Başkan Yaşar Tanrıverdi
Sekreter Cem Küçükekmekci
Sayman Ali Kuzu
Üye İlker Cem Küçük
Üye Filiz Mersin
Üye Eyyüp Aydın
Ankara Şube 11. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Recep Vadı
2.Başkan Harun Kılıç
Sekreter Volkan Bilgin
Sayman Tayfun Sinan Polat
Üye Seher Tarhan
Üye Erkan Oğuzhan Erdoğdu
Üye Hüseyin Arkan
Antalya Şube 12. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Veysel Barut
2.Başkan İbrahim Atçakarlar
Sayman Okan Hançer
Sekreter Yakup Öztürk
Üye Ufuk Aydın   
Üye Deniz Dönmez
Üye Yakup Bozlar
Bursa Şube 12. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Ali Faruk Çolak
2.Başkan Ahmet Ergin Muşlu
Sayman Atilla Yurttaş
Sekreter Kubilay Öksüz
Üye Murat Sancak
Üye Mustafa Önsoy
Üye Hüseyin Serkan Bulut
Diyarbakır Şube 11. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Can Deniz Akdemir
2.Başkan Gülbin Erdemir
Sayman Volkan Yılmaz Erdoğmuş
Sekreter Şilan Parlak
Üye Ramazan Akkoç
Üye Umut Tosun
Üye Serdal Gezici

İstanbul Şube 23. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Mehmet Yıldırım
2.Başkan Turğay Erkan
Sayman Meral Başkal
Sekreter Evrim Gülcan Savaş
Üye Batuhan Sarıtürk
Üye Selin Bostan
Üye Akif Yılmazkaya
İzmir Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Mustafa Kubilay Yıldırım
2.Başkan Mustafa Fillik
Sayman Nejat Toscalı
Sekreter Nilüfer Barışcan
Üye Özhan Kaynarca
Üye Semih Saatçı
Üye İsmail Mutaf
Konya Şube 12. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Fatih İşcan
2.Başkan Mustafa Yılmaz
Sayman Mustafa Gediz
Sekreter Abdullah Aslan
Üye Mehmet Parlatan
Üye Abdulkadir Aksoy
Üye Engin Karasaka
Samsun Şube 11. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Mustafa Akkul
2.Başkan Emre Hiçsönmez
Sayman Hakan Bursa
Sekreter Ersen Genç
Üye Hanefi Murat Keleşoğlu
Üye Mustafa Tok
Üye Ali Ün
Trabzon Şube 11. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Recep Nişanci
2.Başkan Şakir Seyhan
Sayman Hüsniye Ebru Çolak
Sekreter Muhammet Hanefi Fidan
Üye Ahmet Türesin Tamzaralı
Üye Okan Yıldız
Üye Şenol Adanur

LİHKAB Yönetmeliği‘nin iptal edildiğine ilişkin üyelerimizin Odamıza yaptığı gerek sözlü gerekse yazılı soruları sonucu Odamızca konu 
hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
Bilindiği üzere, 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Yönetmelik`in” yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca 28.06.2013 tarihi itibariyle Danıştay‘da dava açılmıştı. 
Konuyla ilgili Danıştay 8. Dairesi‘nce 11/07/2013 tarihinde uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin isteğin, davalı idarenin (TKGM) savunması alındıktan sonra incelenmesi kararı verilmiştir.
Söz konusu dava hakkında yukarıda belirtilen karar haricinde henüz Odamıza ulaşan yargı yerince verilen herhangi bir karar 
bulunmamaktadır. 
Üyelerimize duyurulur.
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Üye Aidat Ödemeleri Hakkında 
Değerli Üyelerimiz,
Bilindiği üzere, Odamız genel bütçeden, başka kurum ve kuruluşlardan ödenek ve yardım almaksızın başta üye aidatları olmak üzere yasada 
öngörülen kendi gelirleriyle ve kendi öz gücüyle faaliyetlerini sürdürmekte, gelir veya kâr amacı gütmeksizin meslek içi eğitimleri, ferdi kaza 
sigortası, sempozyum, kongre, kurultay gibi etkinlikler düzenlemekte, meslek menfaatlerini ve kamu yararını ilgilendiren konularda hukuki 
inceleme ve değerlendirmeler yapmakta, meslek menfaatine ve kamu yararına aykırı idari işlem ve kararların iptali için idari davalar açmakta, 
meslek menfaatinin, meslek etiğinin korunması için gerekli denetimleri yapmakta ve girişimlerde bulunmaktadır.
Odamızca mesleki ve kamusal sorumluluğumuz esas alınarak bugüne kadar çalışma ve etkinliklerimiz aksatılmadan sürdürülmüştür. Oda 
çalışmalarımızı bütün üyelerimizin yararlanacağı kapsayıcılıkta gerçekleştirme çabamıza karşın, üye aidatlarının zamanında yatırılmaması 
özellikle son süreçte Yönetim Kurulumuz açısından sıkıntı oluşturabilecektir.
Odamız Ana Yönetmeliği`nin ilgili maddeleri ve Odamız Genel Kurulunda kabul edilen Bütçe Uygulama Esasları kapsamında üye aidatları her 
yıl için belirlenmekte olup yönetmelik gereği Aralık ayı sonuna kadar ödenmesi üyelerimizin sorumluluğu ve yasal zorunluluğudur. Ayrıca, 
gerek Oda Genel Kurulu, gerekse Oda Denetleme Kurulu tarafından birikmiş üye ödenti borçlarının tahsil edilmesi konusunda Oda Yönetim 
Kurulumuz yetkilendirilmiş ve sorumlu tutulmuştur.
Son süreçte, Meslek Odalarının örgütlü gücünün parçalanması, etkisizleştirilmesi, susturulması çabalarının yoğunlaştığına hep birlikte tanık 
olmaktayız. Bu kapsamda, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının, “mali ve idari denetime” tabi tutulması yönünde Bakanlar Kurulu Kararıyla 
son zamanlarda kararnameler çıkarılmaktadır. Buna ilişkin ilk karar Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası`nın 
“mali ve idari” açıdan vesayet denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı`na verilmiştir. Odamızın da içinde olduğu 11 Odanın Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`nın vesayet denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da bugün yarın açıklanması beklenmektedir.
Devletten hiçbir kaynak almayan, denetim sistemi zaten bulunan, üyelerinin denetimine açık, yargı denetimine tabi olan Odalarımızın mali ve 
idari denetimlerinin ilgili Bakanlıkların vesayeti altına sokulmak istenmesini doğru bulmadığımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Ancak, süreç 
yukarıda açıkladığımız şekilde yürütülmektedir.
Odamızda yapılacak mali ve idari yönden vesayet denetiminin, önümüzdeki süreçte, ilk önce birikmiş Oda aidatlarının ve alacaklarının neden 
tahsil edilmediği yönünden yapılacağı ve Oda Yönetim Kurulumuzun hukuki sorumluluğunu doğuracak sonuçların zorlanabileceği açıktır.
Gelinen noktada, Odamızla üyelerimiz arasındaki bağın ve bağlılığın en somut yansımalarından olan üye aidatlarının ödenmesi konusunda 
üyelerimizin ilgi ve duyarlılığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu belirtmek isteriz.
Önümüzdeki süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Odamızda yapabileceği olası “mali ve idari” açıdan vesayet denetimi nedeniyle, Odamız 
Yönetimi ödenmeyen aidatları takibe girişmek zorunda kalmıştır. Üyelerimizin, üye aidatı yanında takip masrafına ve avukatlık ücretlerine 
katlanmak zorunda kalmamaları için, geçmişe dönük aidat borcu olan her üyemizin, bu borçlarını ödemeleri gerektiğini belirtir, üyelerimizin 
bizi anlayışla karşılayacağını ümit ederiz.
Saygılarımızla,
                                          

Ödeme Bilgileri:
Genel Merkez ve Şubelerimizden İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halk Bankası kredi kartları ile 12 taksitle ödeme yapabilirsiniz. 
Ayrıca internet üzerinden HKMOBİS/Üye arayüzünden taksitle ödeme yapabilirsiniz. 
Aidat borcunuzu Halk Bankası Demirtepe Şubesi  0389-16000004  (TR030001200938900016000004) nolu hesaba havale/EFT yoluyla da 
ödeyebilirsiniz.
İletişim: 
TMMOB Harita ve Kadastro  Mühendisleri Odası
Sümer 1. Sokak No:12 /4   Kızılay – ANKARA

Muhasebe Birimi
Tel: 0312 232 57 77 (Dahili133)  Faks: 0312 230  85 74

Üyelik ve Şifre İşlemleri
Tel: 0312 232 57 77 (Dahili118-119)  Faks: 0312 230  85 74
WEB: www.hkmo.org.tr    hkmo@hkmo.org.tr

NOT: Bildirilen ödenti miktarlarında bir yanlışlık olduğu ya da tarafınızca ödeme yapılmış olmasına karşın Odamız kayıtlarında bu bilginin yer almadığını belirlemeniz halinde, ödemelerinize dair bilgi ve belgeler ile 
Oda Genel Merkezi Muhasebe Birimi ile iletişime geçilerek gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. 
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Üye Aidat Ödemeleri Hakkında Son Hatırlatma 
Değerli Üyemiz,
20 Kasım 2013 tarihinde yaptığımız Üye Aidat Ödemeleri Hakkındaki duyurumuz ile; ödenmeyen aidatların takibine başlanacağı tüm 
üyelerimize duyurulmuştur. Üye aidatı yanında takip masrafına ve avukatlık ücretlerine katlanmak zorunda kalmamanız için, geçmişe 
dönük aidat borcunuzu (2012 yılı dahil) Oda birimlerimizden ya da HKMOBİS üzerinden üye şifreniz ile sorgulayarak, en geç 25 Kasım 2013 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Odamız hesabına yatırmanızı, bu tarih sonrası 2012 yılı ve öncesi borcunuzun  tespiti durumunda 
bu borçlarınızı bildirerek tarafınıza yasal tebligat başlatacağımızı üzülerek hatırlatırız.
Saygılarımızla, 

NOT: Bu mesajı alan üyelerimiz sistemimizde 2012 yılı dahil geçmiş borcu olan üyelerimizdir. Borcunuzun olmadığını ya da bildirilen ödenti miktarlarında bir yanlışlık olduğu ya da 
tarafınızca ödeme yapılmış olmasına karşın Odamız kayıtlarında bu bilginin yer almadığını belirlemeniz halinde, ödemelerinize dair bilgi ve belgeler ile Oda Genel Merkezi Muhasebe 
Birimi ile iletişime geçilerek gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. 
Ödeme Bilgileri
Genel Merkez ve Şubelerimizden İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halk Bankası kredi kartları ile 12 taksitle ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden HKMOBİS/Üye 
arayüzünden taksitle ödeme yapabilirsiniz.
Aidat borcunuzu Halk Bankası Demirtepe Şubesi  0389-16000004  (TR030001200938900016000004) nolu hesaba havale/EFT yoluyla da ödeyebilirsiniz.

Sayın Üyemiz;
HKMOBİS üye giriş arayüzü üzerinden edinilen 
Sözleşmeler bölümümüzde zorunlu bir çalışma söz 
konusudur. Acil sözleşme ihtiyacı olan üyelerimizin 
sözleşmelerini şube ve temsilciliklerden edinmelerini 
rica ederiz.

2014 Yılı Hizmet ve Belge Ücretleri Yeniden Belirlenmiştir. 
Sayın Üyemiz,
Gerek mesleki faaliyet denetimi uygulamalarındaki yeni gelişmeler ve gerekse üyelerimizden gelen yeni talepler birlikte değerlendirilerek, Büro 
ve Şirketlerin “ilk tescil ve tescil yenileme ücretleri”  aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle yeniden belirlenmiştir. 
Bilgilerinize sunarız.

HKMO 2014 YILI HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ
Üye Kimlik Belgesi 50,00.- TL
Giriş Ödentisi 0 – 1 YIL : ÜCRETSİZ
Giriş Ödentisi 1 – 2 YIL : 120.00.- TL
Giriş Ödentisi 2 – 3 YIL : 200,00.- TL
Giriş Ödentisi 3 – 4 YIL : 250,00.- TL
Giriş Ödentisi 4 – 5 YIL : 300,00.- TL
Giriş Ödentisi 5 YIL ÜZERİ 400,00.- TL
Üyelik Ödentisi(10.00*12 Ay) 120.00.- TL
Büro Tescil İşlemi (İlk Tescil ) 550.00.- TL
Büro Tescil Yenileme 400.00.- TL
Şirket Tescil İşlemi ( İlk Tescil ) 750.00.- TL
Şirket Tescil Yenileme 500.00.- TL
SHKMM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi (Büro/Şirketler İçin) 140.00.- TL
Tip İmar Yönetmeliği Şartnamesine İlişkin SHKMM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi 25.00.- TL
Oda Sicil Kayıt Belgesi (Üyeler İçin) 100.00.- TL
TİP Sözleşmeler 30.00.- TL
Tescil Belge Değişim 70.00.- TL
LPG Sorumlu Müdür Belgesi 100.00.-TL
Karne Başvuru Belgesi 100.00.-TL

Not -1: Oda Yönetim Kurulumuzun 30.12.2013 
tarihli ve 1278 sayılı kararına göre, Odamıza 
kayıtlı Büro/Şirketlerin  her yıl yapılması zorunlu 
olan tescil yenileme işlemelerinin gecikmeli 
yapılması durumunda; 31.12.2013 tarihine kadar 
yapılmayan tesciller için ait oldukları yılın ceza 
oranına göre,  01.02.2014 tarihinden itibaren 
ise aylık %1,5 (yüzde bir buçuk) gecikme zammı 
uygulanarak tescil yenilme işlemleri yapılacaktır. 
Not-2: Talep edilmesi halinde, tescil yenileme 
ücretini “2014 yılı için belirlenen eski bedelden” 
ödemiş olan üyelerimize, fazla ödemiş oldukları 
miktarlar geri iade edilecektir. 

Mesleki Faaliyet Denetimi Konulu 2013/1 Sayılı 
Genelge Hakkında
Oda Yönetim Kurulu‘muzun 30/09/2013 tarih ve 68/1141 sayılı kararıyla 
hazırlanan Mesleki Faaliyet Denetimi konulu 2013/1 sayılı Genelgesi, 10.10.2013 
tarih ve 69/1152 sayılı kararıyla yayımlanmıştır. Genelge metnine linkten 
ulaşabilirsiniz.Link:http://www.hkmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.
php?kod=108&turu=GE&tipi=ODA TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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Sayı : 3/B15-1507                                                                                                                            15/11/2013
Konu : CBS Meslek Standartları Hk.

T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü‘ne 
ANKARA
“Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Meslek Standartları” belirleme konulu çalıştay Genel Müdürlüğünüz tarafından 8/11/2013 tarihinde Ankara‘da 
düzenlenmiştir. Çalıştaya farklı kurum ve kuruluşlardan birçok katılımcıyla birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu‘ndan da katılım sağlanmış 
olduğunu, Çalıştay sonucunda katılımcıların önerilen CBS Meslek Standartlarına ilişkin görüşlerini yazılı olarak ifade etmelerinin istendiğini 
öğrenmiş durumdayız. Aşağıdaki Odamız görüşü bu talep doğrultusunda oluşturulmuştur.
21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) Kanunu‘nun Amaç ve Kapsama ilişkin birinci maddesinin ikinci 
kısmında aşağıda ifade edildiği biçimde mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olduğu ifade 
edilmektedir.
“(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, MÜHENDİSLİK ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi 
gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.”
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusuyla Harita ve Kadastro Mühendislerinin (Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden 
mezun olanların) birincil derecede ilgili olduğu tüm dünyada ve ülkemizde yasa, standart, akademik çalışmalarca kabul görmektedir. Harita 
ve Kadastro Mühendisliğinin ve diğer mühendisliklerin meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmaları tüm dünyada akademik ve araştırma 
kurumları ile meslek odalarının etkin olarak görev aldığı organizasyonel yapılarca yapılmaktadır. Bir kamu kurumunun bu tür meslek standardı 
belirleme çalışması yapmasının dünyada örneği bulunmamaktadır.
Coğrafi Bilgi Alanında mesleki yeterlilik ve belgelendirmeyle ilgili uluslarası standart olan ISO 19122 (Geographic Information/Geomatics 
- Qualification and Certification of personnel) bu tür bir meslek standardı belirleme çalışmasının bağımsız bir kurum/oluşum tarafından 
yapılmasının gerekliliğini ifade etmektedir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının yeterliliklerinin esaslarını belirleyememesi dolayısıyla, denetimini, 
ölçmesini ve değerlendirmesini, sertifikalandırmasını da yapamaz. Bu nedenle “CBS Uzmanı (Seviye 6)” konulu taslak öneri 5544 sayılı yasaya 
aykırılık oluşturmaktadır.
Bunun en somut örneği “CBS Uzmanı” taslak öneri dükümanın “Meslek Tanıtımı” bölümünde bulunan “Meslek Tanımı” ve “Meslekle ile ilgili 
Mevzuat” kısımlarıdır.
· Meslek Tanımı bilgisinin Harita ve Kadastro Mühendisliğinin tanımına çok yakın olduğu görülecektir.
• Taslak Dokümandaki Meslek Tanımı: “Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite 
sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, CBS projeleri kapsamında, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale 
getiren, gerek arazi gerekse farklı kaynaklardan elde edilen verilerin CBS ortamında düzenlenmesini, hazırlanmasını ve analizinin yapılmasını 
sağlayan, yapılan işlem ve analiz sonuçlarını raporlayan, sunan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.”
• “Harita ve Kadastro Mühendisliği; geleneksel ölçme, jeodezi, kartografya, fotogrametri, uzaktan algılama konuları ile birlikte coğrafi/
mekansal bilginin elde edilmesi, analizi, işlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi, saklanması, yönetimi, organizasyonu ve kalite güvencesi 
konularını da dikkate alarak, mekansal verinin, bilginin, yararlı bilginin sistemleştirilmesi ve sistemlerde kullanılmasını temel süreç olarak 
alan bilim, teknoloji ve uygulama bütünü” olarak ele alınmaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisi; ISO TC211 ve 19122‘i de belirtilen coğrafi 
bilginin kavramsal çerçevesi konusunda uzman ve CBS‘yi mühendislik aracı olarak kullanmada derinlemesine bilgi sahibi eleman olarak 
tanımlanmaktadır.
· Mesleğe ilişkin mevzuata bakıldığında tamamının Harita ve Kadastro Mühendisliğinin çalışma alanlarına ilişkin mevzuat olduğu görülecektir:
    • 155 Sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunu
    • 2859 Sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
    • 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
    • 3194 Sayılı İmar Kanunu
    • 3213 Maden Kanunu
    • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
    • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
    • 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun
    • 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
    • 6831 Orman Kanunu
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    • Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
    • Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği
    • Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik
    • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Öte yandan, ülkemizde lisans düzeyinde “Harita Mühendisi, Geomatik Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” adıyla eğitim veren 
üniverstelerimizin (İTÜ, YTÜ, KTÜ, Selçuk, Ondokuz Mayıs, Erciyes, Kocatepe, Bülent Ecevit vs.) lisans ve lisansüstü öğretim planları incelenirse 
her bir üniversitemizin V, VI, VII ve VIII yarıyıllarda yukarıda “Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6);adıyla tanımlanan eğitimlerin 
tamamının fazlasıyla bu ünivertelerce verilmekte olduğu gözlemlenecektir. Diğer disiplinlerde ne lisans ne de lisansüstü düzeyde CBS 
alanında bu kadar yoğun eğitim verilmemektedir.
Diğer taraftan, örneğin, http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/akademik/Default.htm web adresi incelenirse 1.026Coğrafi Bilgi Sistemleri 
anahtar sözcüğü 909. Harita Mühendisliği Temel Alanı içerisinde mütalaa edilmiştir. Üniversitelerin web sayfalarının incelenmesinde diğer 
disiplinler için doğrudan bu şekilde bir tanımlama yapılmadığı görülecektir.
Yetkisi ve yeterliliği tartışma konusu olacak tüzel kişilerce verilmesi planlanan sertifikaların Anayasal bir kurum olan Yüksek Öğretim 
Kurumu‘na bağlı Üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümleri tarafından verilmekte olan diplomaların üstünde tutulacak olması 
Anayasaya aykırıdır. Ayrıca bu tür bir uygulama Türkiye‘de Harita ve Kadastro Mühendisliği diplomasının geçerliliğini yitirmesine sebep olacak 
ve Harita ve Kadastro Mühendislerini ehil olmayan kurumlarca verilecek sertifikaları almaya zorlayacaktır.
Ülkemizde farklı ünversitelerde farklı eğitimlerin verilmesi nedeniyle mezunlar arasında ortaya çıkabilecek farklılıklar nedeniyle denklik 
programlarının yönetilebilmesi için MÜDEK adında bir kurul yükseköğretim düzeyinde oluşturulmuş olmasına karşılık hala akreditasyon 
alamamış birçok yüksek öğretim kurumu bulunduğu unutulmamalıdır.
Böyle bir durum söz konusu iken Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun “nerede nasıl öğrendiğin değil ne öğrendiğin” yaklaşımı mühendislik alanları 
için geçerli olmamalıdır. Söz konusu meslek standardı ülkemize katma değer sağlayacak birbirinden önemli, kritik değere sahip birçok CBS 
projelerinde sorumluluk ve inisiyatif kullanma hakkını CBS kavramını tam algılayamayan kişilere açmış olacaktır.
CBS Uzmanı tanımı kavramsal olarak çok geniş bir yelpazeye sahiptir. CBS konusu sürekli olarak evrim geçiren çok yönlü bir disiplindir. Bir 
sertifika programı ile CBS uzmanlığı kazanacak kişi CBS projelerinin planlanmasından, uygun sistemlerin belirlenmesinden, mekansal verinin 
üretiminden, yönetilmesinden, modellenmesinden, analiz edilmesinden, bilişim ve iletişim teknolojilerinin yapılandırıması ve kullanılmasına 
kadar birçok aşamada uzmanlık kazanmış olacaktır. Bu kadar geniş bir yelpazedeki uzmanlığın, lisans derecesine sahip bir bireye sertifika 
programı ile kazandırabilmesi kabul edilecek bir durum değildir. Harita ve Kadastro Mühendisliği disiplini dışında CBS‘ni ve teknolojilerini 
etkin olarak kullanabilen Şehir Plancıları, Çevre Mühendisleri, Tabibler gibi farklı disiplinler de bulunmaktadır. Ancak bu disiplinlerin kendi asıl 
çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemini araç olarak kullanmaları bu disiplinlerdeki kullanıcıların CBS uzmanı olmalarını değil kendi konularındaki 
CBS Analizcisi/Uygulayıcısı gibi başka bir ünvan kazanma hakkını sağlayacaktır. Diğer taraftan Harita ve Kadastro Mühendisliği disiplini 
Coğrafi Bilgi Sistemlerini hem araç hem de amaç olarak kullanarak CBS teorisini ve uygulamalarını geliştirerek diğer disiplinlerin bu aracı etkin 
ve verimli kullanmasına yönelik çalışır.
Gelişmiş ülkelerin bu konulara olan yaklaşımı izlendiğinde hızlı bir biçimde değil mekansal bilgi sektörünün tüm bileşenleri ile birlikte ortak 
akılda uzlaşarak hareket ettikleri görülmektedir. Ülkemizde ise bu derece önemli bir konu hızlı bir biçimde sonuçlarının neler olabileceği 
iyi analiz edilmeden kısa dönemli çözüm olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak orta ve uzun dönemde oluşabilecek sıkıntıların neler 
olabileceğini öngörmek çok da zor değildir.
Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda CBS Meslek Standartlarına ilişkin somut önerilerimiz aşağıda görüldüğü gibi listelenmiştir:
1. Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanların kendi lisans diplomalarıyla “CBS Uzmanı (Seviye 
6)” olmaya hak kazanmaları gerekmektedir.
2. Diğer mühendislikler ile mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinden mezun olanların ise kendi müfredatları dışında kalan Coğrafi Bilgi 
Sistemlerine ilişkin konularda sertifika almaları durumunda “CBS Uzmanı” dışında aldıkları sertifika eğitimine bağlı olarak farklı ünvanlar 
almaya hak kazanmaları gerekmektedir.
a. Örneğin bir Bilgisayar Mühendisi CBS konsunda eğitim ve sertifika almışsa “CBS Sistem Mimarı” ya da “CBS Veritabanı Geliştirici”, “CBS 
Analiz Programcısı”, bir Çevre Mühendisi ya da Şehir Plancısı için “CBS Analisti”, yalnız uzmanlık konusu için “CBS Danışmanı” ünvanları almayı 
hak kazanmaları gerekmektedir.
3. Benzer biçimde Harita/Harita ve Kadastro Teknisyenleri ile CBS önlisans programı mezunlarının “CBS Operatörü (Seviye 4)” olmaya hak 
kazanmaları gerekmektedir.

Ertuğrul CANDAŞ 
Yönetim Kurlu a. 
Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-7069                                                                                                                     13/12/2013
Konu : Mesleki Faaliyet Denetimimizi engelleyen işlemlerin geri alınarak, yeniden düzenleme yapılması hakkında.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI‘NA
ANKARA
İlgi: a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın basın açıklaması.
b) Odamızın 2013/1 sayılı Genelgesi.
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 15.08.2013 tarih ve 11968226-310.06-7319 sayılı yazısı.
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü‘nün 28.08.2013 tarih ve 62123802-305.07-3151/13201 sayılı yazısı.
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 25.09.2013 tarih ve 32381507.010.07/8655 sayılı yazısı.
f) Odamızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne gönderdiği 04.12.2013 tarih ve 3/B15- 7038 sayılı yazısı.
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 04.12.2013 tarih ve 32381507.010.07/10986 sayılı yazısı.
02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun‘un 73. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen (ı) bendi ile “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili 
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun, vize ve onayına tabi tutulamaz, 
tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya 
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın, ilgi (a) da kayıtlı basın açıklamasında, yapılan bu yasal düzenlemeyle, “hiçbir şekilde Meslek Odalarının Kanunlarda 
verilen yetkilerinin ortadan kaldırılmadığı, üyeleri üzerindeki mesleki denetime ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmediği, yapılan düzenlemeyle, 
3194 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan ve idarelerce onaylanan ruhsat eki projelerin, mesleki denetim adı altında idare dışında ayrıca meslek 
odasınca incelenerek onaylanması uygulamasına son verilmesinden ibaret olduğu” belirtilmiştir.

Bu yasal düzenlemeden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yukarıda belirtilen açıklamalarından anlaşılacağı üzere, yasal düzenleme, 3194 sayılı 
Kanun kapsamında hazırlanan ve idarelerce onaylanan harita, plan, etüt ve projelerin yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruluşun 
inceleyerek vize ve onayına tabi tutulamayacağına ilişkin olup, düzenleme Anayasa‘nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu‘nun ilgili hükümleri uyarınca mimarlık/mühendislik meslek alanlarındaki hizmetlerde hizmetin ilgili odaya kayıtlımimar/mühendis 
tarafından yapılıp yapılmadığının ya da mimar/mühendisin hizmetin yapılması sırasında yasal kısıtlılığının bulunup, bulunmadığının, mevzuat 
gereği Meslek Odalarınca belirlenen en az ücret tarifelerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine ilişkin Meslek Odalarının üyeleriyle ilgili denetim 
yetkilerini kaldırmamaktadır.

Nitekim 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanun`un 2 inci maddesinde; “…..

c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;….” hükmü ile ihtisas odalarının mesleki 
faaliyetlerde ve meslektaşların birbiri ile ve halk olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak görevi TMMOB ve Odalara verilmiştir.

Odamızca da, 01.11.2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği‘nin “hizmeti üreten 
gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların mesleki denetimini, ürettikleri hizmetlerin asgari ücret tarifesine uygunluğunun denetimini” kapsadığına 
ilişkin 2. maddesi, denetimin işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımayacağına ilişkin 9. maddesi hükümleri, yukarıda sözü 
edilen TMMOB Yasası, İmar Kanunu‘na eklenen ilgili hüküm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın basın açıklaması ve konuya ilişkin yargı kararları da 
dikkate alınarak ilgi (b) de kayıtlı 2013/1 sayılı Genelge‘mizle konuya açıklık getirilerek özetle; “Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik hizmeti 
üreten gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların, mesleki faaliyet ve ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğu denetimini yaptırmakla yükümlü 
olduklarına, Odamızca yapılacak mesleki faaliyet denetiminin, işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamı taşımayacağına, hizmeti 
yapanın odaya kayıtlı meslek mensubu olup olmadığına, mesleğini serbest icra yetkisi bulunup, bulunmadığına, meslekten süreli veya süresiz men 
edilmesine, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığına, sicil durumuna, Odamızca onaylı “Tip Sözleşme”nin 
kullanılıp, kullanılmadığına ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğuna ilişkin olacağına, hizmete ilişkin sözleşmelerin 
mevzuat gereği Odamızca hazırlanan Tip Sözleşme ile düzenlenmesinin ve mesleki faaliyet denetimi sırasında Odamız mesleki faaliyet denetimi 
görevlisine sunulmasının zorunlu olduğuna” ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, üyelerimiz ve ilgili birimlerimize uygulamaların bu Genelgemiz 
doğrultusunda yapılması bildirilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (f) de kayıtlı, Odamızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne yönelik 04.12.2013 tarih ve 3/B15-7038 sayılı yazısıyla da mesleki 
faaliyet denetiminin, Odamız yetki ve yükümlülükleri yanında başta Katma Değer Vergisi Kanunu‘nda belirtildiği üzere katma değer vergisi, gelir 
vergisi ve damga vergisi olmak üzere vergi mevzuatından kaynaklanan ve doğrudan kamu gelirlerini ilgilendiren yönüne de değinilerek, Meslek 
ve Meslektaşların hak ve menfaatleri kapsamında Odamızın mesleki faaliyet denetimini etkin olarak sürdürebilmesi, kamu gelirlerinde meydana 
gelebilecek zararların önlenebilmesi açısından, mesleki faaliyet denetimine konu Tip Sözleşmelerin gerçeğe ve Odamızca belirlenen ücret tarifesine 
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uygun olarak düzenlenmesi önem taşıdığından, İdareleriyle Odamız arasında eşgüdüm ve işbirliğine gereksinim duyulduğu belirtilerek, İdarelerine 
sunulan sözleşmelerin birer örneğinin her ayın sonunda Odamız ilgili birimlerine gönderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması dileği 
iletilmiştir.

Yukarıdan beri aktarılan mevzuat hükümleri ve belirtilen hukuki duruma karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 
ilgi (c) de kayıtlı 15.08.2013 tarih ve 11968226-310.06-7319 sayılı yazılarıyla, 3194 sayılı Kanun‘un 8/1 maddesine eklenen (ı) bendi hükmünde sicil 
durum belgesi istenilmesine ilişkin bir kural bulunmadığından bahisle sicil durum belgesi aranması uygulamasına son verilmesi istenilirken, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü‘nün ilgi (d) de kayıtlı 28.08.2013 tarihli ve 62123802-305.07-3151/13201 sayılı yazıları ile 
de sicil durum belgesi uygulamasına son verilmesi ve durumun tüm belediyelere ve il özel idarelerine bildirilmesi istenilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın ilgi (e) de kayıtlı 25.09.2013 tarih ve 
32381.507.010.07/8655 sayılı yazıları ile de, sunulan sözleşmenin Oda‘ca onaylı Tip Sözleşme olması gerektiği belirtilirken, her yapılan 
işlem dosyasının Odanın vize ve onayının aranmasını gerektirmediği belirtilmiş, aynı İdarenin ilgi (g) de kayıtlı 04.12.2013 tarih ve 
32381.507.010.07/10986 sayılı yazılarında ise, Oda‘nın herhangi bir onay veya vizesinin aranılmaması istenilirken, talebe bağlı işlerde kullanılan Tip 
Sözleşmenin Odaca onaylı olmasından da vazgeçilerek, Oda‘dan alınan Tip Sözleşmelerin (onaysız olarak) kullanılması yeterli görülmüştür.

Görüleceği üzere, sözü edilen idari işlemler ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8/1 maddesinin (ı) bendi ile getirilen “işin, hizmetin incelenerek, onayı/
vizesi” uygulamasının kısıtlanmasından öte, hizmeti yürüten mimarın/mühendisin odaya kayıtlı serbest çalışan ve disiplin cezası alıp almadığı ile 
ücret tarifesine uyulup uyulmadığının denetimine ilişkin olup,işin içeriğiyle ilgisi bulunmayan, Anayasa, 6235 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerden 
dayanak alan Odamızın Mesleki Faaliyet Denetimi‘nin de kaldırılmasını, bertaraf edilmesini amaçlar nitelikte düzenlemeler yapılmıştır.

Odamızın Mesleki Faaliyet Denetimi‘ne ilişkin yetkilerinin dayanağını oluşturan Anayasa ve yasa hükümleri yürürlükte iken, idari işlemlerle bu 
yetkinin uygulama olanağının kaldırılması hukuka aykırı olduğu gibi, Odamızın konuya ilişkin HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği de dava 
konusu yapılıp, iptal edilmedikçe, hukuka uygunluk karinesi gereğince uyulması, uygulanması zorunlu bir düzenleyici işlem olup, başka bir idari karar 
veya kamu görevlisi tasarrufuyla kaldırılmasına, uygulanamaz hale getirilmesine hukuki olanak bulunmamaktadır.

Diğer yandan, her idari işlemin kamu hizmeti gereği ve kamu yararına tesis edilmesi gerektiğine ilişkin idare hukuku ilkesi karşısında, Odamız 
yetkilerini ortadan kaldıran, kamu güvenliği, kamu gelirleri vemeslektaşların birbiri ile ve halk ile ilişkilerinde rekabet hukuku yönünden sakıncalar 
doğuran sözkonusu düzenlemelerin düzenleniş amacı anlaşılamadığı gibi, hizmet gereği ve kamu yararıyla bağdaştırma olanağı da görülememiştir.

Sonuç olarak, yapılan işin estetiği ve içeriğinin incelenmesine ilişkin olmayan, tamamen mevzuatından kaynaklanan, işi yapanın oda ilişkileri ve 
ücretin denetimine ilişkin olan Odamızın Mesleki Faaliyet Denetimine ilişkin yetkilerinin kaldırılması, kullanılmasının engellenmesi, bertaraf edilmesi 
niteliğindeki düzenlemeler hukuka aykırı olduğundan, konu Odamız yetki ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi yanında 
hizmet alanının niteliği gereği kamunun can ve mal güvenliğine, kamu yararına ve vergi mevzuatı gereği kamu gelirlerine ilişkin olduğundan, 
sözkonusu hukuka aykırı düzenlemelerin ivedilikle geri alınarak, gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu görülmektedir.

Buna göre de, hukuka aykırı düzenlemelerin geri alınarak, işin yapıldığı/sözleşmenin imzalandığı tarihte işi yapanın kısıtlılığının bulunup, 
bulunmadığının sicil durumunun saptanması için ve ücret tarifesine uyulup uyulmadığının tespiti için, talebe bağlı işlerde Odaca onaylı Tip 
Sözleşmenin istenmesi ve bu amacı içeren Odamızın Mesleki Faaliyet Denetiminin yapılıp yapılmadığının aranması gerektiğine, oluşacak boşluk 
ve eksikliği, kamu geliri kaybını önlemek ve Odamızın amaçlarına uygun olarak görevini etkin olarak yerine getirebilmesi amacıyla da yapılan iş 
ve sözleşmelerin her ay sonunda ilgili İdarelerce Odamıza bildirilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin düzenlemeler yapılmasına, ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu‘nda getirilen söz konusu düzenlemenin, bu kanun kapsamında sayılan ve ilgili idarelerce onaylanan işlerin içeriğinin incelenerek vize ve 
onaya tabi tutulamayacağı kısıtlamasıyla sınırlı olduğuna ilişkin bir açıklama konulmasına ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, durumun değerlendirilerek, Odamız yetkilerini kaldıran, uygulanamaz hale getiren, kamu güvenliği, kamu gelirleri ve rekabet 
hukuku yönünden sakıncalar oluşturan düzenlemelerin geri alınarak, içeriği konusundaki dileklerimizi yukarıda belirttiğimiz düzenlemelerin 
yapılmasını, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 11. maddesi gereğince saygılarımızla arz ederiz.

Ertuğrul CANDAŞ 
Yönetim Kurlu a. 
Genel Başkan

EKLER :
Ek-1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın basın açıklaması.
Ek-2 Odamızın 2013/1 sayılı Genelgesi.
Ek-3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 15.08.2013 tarih ve 11968226-310.06-7319 sayılı yazısı.
Ek-4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü‘nün 28.08.2013 tarih ve 62123802-305.07-3151/13201 sayılı yazısı.
Ek-5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 25.09.2013 tarih ve 32381507.010.07/8655 sayılı yazısı.
Ek-6 Odamızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne gönderdiği 04.12.2013 tarih ve 3/B15-7038 sayılı yazısı.
Ek-7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 04.12.2013 tarih ve 32381507.010.07/10986 sayılı 
yazısı.
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7. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU 1. DUYURU
 

Sayı: 3/B15-685                                                                                                                      18/03/2014
  

Konu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
             1. Duyuru

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA,
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Hitit Üniversitesi tarafından 15 - 17 Ekim 2014 
tarihlerinde Hitit Üniversitesi/Çorum`da düzenlenecektir.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun ilki 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde, ikincisi 2005 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi‘nde, üçüncüsü 2007 yılında Selçuk Üniversitesi‘nde, dördüncüsü 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde, beşincisi 
2010 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi‘nde, altıncısı ise 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi`nde düzenlenmiştir. Bu 
sempozyumların ortak özelliği, uygulamaya yönelik olması ve üniversitelerimizle ortaklaşa düzenlenmesidir. Bu kapsamda HKMO 
Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun yedincisi, Hitit 
Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde Çorum‘da yapılacaktır.

Bu sempozyum kapsamında; üniversiteler, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve özel sektörden araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi alışverişinde 
bulunması, uygulama ve araştırma sonuçlarını böyle bir platformda sergilemeleri, teori ve uygulamadaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve 
bunların pratikte uygulanabilirliğine yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu olgudan hareketle, bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği ve meslek alanlarımızı her yönüyle etkilediği günümüzde, sempozyumumuza 
destek vereceğinize ve kurumunuzda görev yapan teknik elemanların katılımını özendireceğinize olan inancımızla sizleri sempozyumumuza 
katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

NOT: Sempozyum web sitesine http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/muholc/ adresinden ulaşabilirsiniz.

EKLER:
Ek-1: Birinci Duyuru

DAĞITIM:
Gereği: Kamu Kurum ve Kuruluşları
Üniversite Bölüm Başkanlıkları

TMMOB ve TMMOB Bileşeni Odalar
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0-3000 m2 2.000,00 TL

0-2 ha. 1.900,00 TL

2 Parsel 530,00 TL

2 Parsel 465,00 TL

 1.500,00 TL

III- BİRLEŞTİRME (TEVHİD)
a) İmar planı içinde (oluşmuş imar adaları veya parsellerin) birleştirilmesi
 Her fazla parsel için 87,00 TL eklenir.
b) İmar alanı dışında birleştirme
 Her fazla parsel için 56,00 TL eklenir.

IV- İHDAS YOLUYLA PARSEL OLUŞTURMA 
 Aynı adada her fazla parsel için 100,00 TL eklenir.

VI- FENNİ MESULİYET - TUS
İnşaat Alanı (bir yapı için):
 5000 m2’den büyük alanlar için ise her 100 m2 için 9 TL. eklenir.

Aynı Parselde birden fazla bina varsa:
 -   2-10 binada her bina için %10
 - 11-20 binada her bina için %15
 - 21-30 binada her bina için %20
 - 31 ve daha çok binada her bina için %25 indirim uygulanır.

NOT: TUS görevi GABARİ’yi içeriyor ise;
 - 5 kata kadar 205,00 TL.
 - 5 kattan sonra her kat için 56,00 TL. eklenir.
 - Bodrumlu binalarda, 1 kat bodrum için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin 
yarısı, fazla bodrum olması halinde 2. bodrumdan itibaren, her bodrum kat için taban alanı fiyatının 
%25’i bedele ilave edilir.

Bir Yapı İçin

      0-100 m2  420,00 TL

  101-200 m2  560,00 TL

  201-300 m2  680,00 TL

  301-750 m2  (her 100 m2 için) 74,00 TL  eklenir.

  751-1500 m2  (her 100 m2 için) 50,00 TL  eklenir.

1501-3000 m2  (her 100 m2 için) 27,00 TL  eklenir.

3001-5000 m2  (her 100 m2 için) 15,00 TL  eklenir.

0-1 ha.                      5.000,00 TL

BİRİM         ÜCRETYAPILACAK PROJENİN CİNSİ

I- İMAR PLANI UYGULAMALARI
a- İmar Planı içerisinde olup da 1 kadastro parseli bazında yapılan uygulamalarda çarpan 1’dir.
b- Uygulama alanı dışında kalan artık kadastro parselinin birim m2’si için 0,056 TL eklenir.
c- Arazi ve arsa düzenlemelerinde çarpan 1.25’tir.
d- Oluşmuş imar adaları içinde yeniden parsel bölümlemesi yapılması durumunda çarpan 0.60’tır.
e- İmar planı uygulama alanında oluşacak parselin büyüklüğü (2001-5000) m2 için                
 çarpan 0.75, 5001 m2 ve yukarısı için ise çarpan 0.50’dir.

II- AYIRMA (İFRAZ, TERK İŞLEMLERİ)
a) İmar Planı içerisinde yapılan ifrazlarda en çok üç parsel oluşuyorsa
 - 3000 m2’den 5000 m2’ye kadar her bin m2 için 360,00 TL
 - 5000 m2’den 10.000 m2’ye (1 hektar) kadar her bin m2 için 320,00 TL
 - 1 hektardan 10 hektara kadar her hektar için 620,00 TL
 - 10 hektardan büyük alanlar için her hektar için 265,00 TL eklenir.
b) İmar Planı dışında yapılan ifrazlarda
 - İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise her parsel için 380,00 TL eklenir.
 - 2 ha.’dan büyük alanlar için 10 hektara kadar her hektar için 195,00 TL ve 10 hektar - 50 
hektar arası her hektar için 135,00 TL, 50-100 hektar arası her hektar için 67,00 TL, 100  
hektardan büyük alanlar için ise her hektar için 40,00 TL eklenir.

V- YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI
 - Bir bina için Taban Alanı 0 - 99 m2 ise ...........................................................................................................................................................................500,00 TL
 - Bir bina için Taban Alanı 100 - 130 m2 ise .....................................................................................................................................................................600,00 TL
 - Bir bina için Taban Alanı 131 - 250 m2 ise .....................................................................................................................................................................800,00 TL
 - 250 m2’den sonraki her 100 m2 için  .............................................................................................................................................................................115,00 TL  eklenir.
 - 1000 m2 - 2000 m2 arasında her 100 m2 için ..................................................................................................................................................................75,00 TL  eklenir.
 - 2000 m2 - 5000 m2 arasında her 100 m2 için ..................................................................................................................................................................33,00 TL  eklenir.
 - 5000 m2’den sonraki her 100 m2 için ................................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.
Aynı parselde birden fazla bina varsa;
 -   2 - 10 binada her bina için ..........................................................................................................................................................................................200,00 TL  ekenir.
 - 11 - 20 binada her bina için ..........................................................................................................................................................................................135,00 TL  eklenir.
 - 21 - 30 binada her bina için ............................................................................................................................................................................................95,00 TL  eklenir.
 - 30 bina sonrası her bina için ...........................................................................................................................................................................................75,00 TL  eklenir.
Parsel Alanı (Mimari Proje öncesi parselde yapılacak her türlü yatay ve düşey ölçümler için): 
 - 0 - 500 m2 (P. Alan) .......................................................................................................................................................................................................400,00 TL
 - 500 - 1000 m2’ye kadar her 100 m2 için ..........................................................................................................................................................................53,00 TL  eklenir.
 - 1000 - 2000 m2’ye kadar her 100 m2 için ........................................................................................................................................................................30,00 TL  eklenir.
 - 2000 - 5000 m2’ye kadar her 100 m2 için  .......................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
 - 5000 - 10000 m2’ye kadar her 100 m2 için  .......................................................................................................................................................................7,00 TL  eklenir.
 - 1 ha.’dan büyük alanlar için her 1000 m2 için  ...................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.

VII- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT VB. HARİTALARI (1/1000)
    Fazla her ha için 615,00 TL. eklenir.

- Aplikasyon Belgesi düzenlenmesinde planlı ya da plansız alanlarda, taban alanı katsayısı (TAKS) % 5’i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m2 inşaat alanı (KAKS) olan 
parsellerde 0,50 çarpan katsayısı uygulanır.

* 0 - 500.000 m2 arasındaki alanlar için
(2.500.000 - m2 ) x [(m2 x 0,62 TL) + 1.460,00 TL)]
     2.500.000
formülü kullanılarak ücret belirlemesi yapılır.
* 500.000 m2 ’den sonra;
  500.000 - 750.000 m2  arasında her birim m2  için 0,48 TL
  750.000 -1.000.000 m2  arasında her birim m2  için 0,24 TL
  1.000.000 -1.500.000 m2  arasında her birim m2  için 0,13 TL
  1.500.000 m2 ’den sonra her birim m2  için 0,075 TL eklenir.
* Ancak bu ücret 1.250,00 TL’den aşağı olamaz.
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BİRİM     ÜCRETYAPILACAK PROJENİN CİNSİ
VIII- MADEN VE TAŞOCAĞI GİBİ İŞLETME SAHALARININ ÜRETİM HARİTALARI
a) Ruhsata Esas Halihazır Harita Yapımı
Fazla her hektar için 565,00 TL eklenir.
b) İşletme İmalat Haritaları
Fazla her hektar için 565,00 TL eklenir.

IX- PLANKOTE VE KÜBAJ HESABI
a) Serbest Ölçü ile Plankote
500 - 10.000 m2’ye kadar her 500 m2 için 100,00 TL eklenir.
10.000 m2’den büyük alanlarda her ha. için 550,00 TL eklenir.
b) Karelajlı Yüzey Nivelman ile Plankote
Fazla her hektar için 875,00 TL eklenir.
c) Kübaj hesabında a ve b maddelerinde fiyatlara %10 ek yapılır.  

XI- SINIRLANDIRMA HARİTALARI
10 ha.’a kadar her fazla hektar için 330,00 TL
10 ha.’dan sonra her hektar için 185,00 TL

XIII- VAZİYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI, RÖPERLİ KROKİ
a) Vaziyet Planı + Bağımsız Bölüm Planı               
Parsel Alanı: 
- 0 - 500 m2 ................................................................................................................................................................................................................................ 445,00 TL
- 500 - 1000  m2’ye kadar her 100 m2 için ......................................................................................................................................................................................29,00 TL  eklenir.
- 1000 - 2500  m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
- 2500 - 10.000 m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.
- 10.000 m2’den sonraki her 1000 m2 için ........................................................................................................................................................................................2,00 TL  eklenir. 
- Aynı parsel içerisinde her fazla bina için .....................................................................................................................................................................................125,00 TL  eklenir.
  (Her binanın her katı ve her bağımsız bölümleri için aşağıdaki bedeller ilave edilir.)
- Binanın her katı için......................................................................................................................................................................................................................24,00 TL  eklenir.
- Binadaki her bağımsız bölüm için .................................................................................................................................................................................................13,00 TL  eklenir.
b) Röperli Kroki
Parsel Alanı:
- 0 - 500 m2  ................................................................................................................................................................................................................................500,00 TL
- 500 - 1000  m2’ye kadar her 100 m2 için ......................................................................................................................................................................................29,00 TL  eklenir.
- 1000 - 2500  m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
- 2500  m2’den sonraki  her 100 m2 için ...........................................................................................................................................................................................7,00 TL  eklenir.
- Aynı parsel içerisinde her fazla bina için .....................................................................................................................................................................................125,00 TL  eklenir.

XII- KONUM BELİRLEME
a) Röleve Ölçüsü, Nokta Aplikasyonu

X- ŞERİTVARİ HARİTALAR
a)Kamulaştırma Haritaları
 Güzergah Şekli
  Her fazla km için 3.700,00 TL eklenir.
 Parsel bazında
  Her fazla bir ha. için 515,00 TL eklenir.
  Her fazla parsel için 335,00 TL eklenir.
b)İrtifak Hakkı
 Güzergah Şekli
  Her fazla km. için 2.470,00 TL eklenir.
 Parsel bazında
  Her fazla bir ha. için 515,00 TL
  Her fazla parsel için 270,00 TL eklenir.
c) Güzergah Haritaları (Karayolu, içmesuyu, kanal vb.)
 Her fazla km için 2.160,00 TL eklenir.

HKMO
Yönetim Kurulu Adına

Ertuğrul CANDAŞ
Genel Başkan

XIV- DANIŞMANLIK ÜCRETİ
Büroda sözlü danışma 

- ilk bir saate kadar 110,00 TL
- Takip eden her saat için 55,00 TL  eklenir.

İmar planı içinde ya da dışında yer alanlarda taban alanı katsayısı (TAKS) % 5’i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m2 inşaat alanı (KAKS) olan parsellerde 0,50 
çarpan katsayısı uygulanır.

A- GENEL HÜKÜMLER
 1-  HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği esastır.
 2-  Müellif ve işveren arasında HKMO tarafından hazırlanan “Tip 1, Tip 2, Tip 3 Sözleşme” yapılması zorunludur.
 3-  Büro ve şirketler her denetimde Tescil Yenileme kartlarını ilgili Temsilciliğe ibraz etmekle yükümlüdürler.
 4-  Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde tanımlanan projeler için yapılacak sözleşme ücreti ve Mesleki Faaliyet Denetimi Bedeli toplam 30 TL’dir. 
 5-  Fiyatlara ruhsat, tapu ve kadastro vb. harçları, damga vergisi, pul giderleri, gereğinde teknik danışmanlık giderleri, laboratuvar giderleri, harita ve planların onay 
  giderleri gibi çeşitli giderler ve KDV dahil değildir. 
 6-  Bu tarife yöresel katsayılar eki ile bir bütündür.
 7-  Bilirkişilik Danışmanlık Hizmet ücretlerinin belirlenmesinde TMMOB Bilirkişi Eksperlik - Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği uygulanır.
 8-  Yöresel Katsayılar aksi belirtilmedikçe Belediye sınırı veya köy idari sınırları içinde geçerlidir.
 9- Bu çizelgede yer almayan hususlara ait fiyatlar için Odamızca yayınlanan “Tescile veya Tasdike Konu Harita ve Planların Birim Fiyatları” kullanılır. Bu durumda   
  çarpan 0.75’tir.
10- Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli’ndeki iş kalemlerinin hesaplama modüllerine www.hkmo.org.tr adresindeki üye girişi’nden kullanıcı 
  şifrenizle ulaşabilirsiniz.
11- SHKMM tarafından denetimi yapılacak işin bedeli, ilgili bölümde tanımlanan iş bedelinin % 30’udur.

0-1 ha. 4.500,00 TL

0-1 ha. 2.650,00 TL

0-500 m2 900,00 TL

0-1 ha. 4.650,00 TL

0-1 km 8.000,00 TL

0-1 ha. 2.700,00 TL

0-1 km 7.000,00 TL

0-1 ha. 2.600,00 TL

0-1 km 5.500,00 TL

0-2 ha.            620,00 TL+ 0,08 TL x m2

  1 - 10 nokta 390,00 TL
11 - 50 nokta arası her bir nokta için 14,00 TL  eklenir.
51 - 100 nokta arası her bir nokta için 8,00 TL  eklenir.
101 nokta sonrası her bir nokta için 3,00 TL  eklenir.

1 Parsel 1.450,00 TLb) İşletmelerin tabela tespiti
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FIG (Uluslararası Haritacılar Birliği, www.fig.net/fig2014); mesleğimiz alanındaki tüm 
alanlar ile uygulamalarının gelişimi için uluslararası işbirliğini desteklemeyi amaç 
edinmiş, uluslararası sivil toplum örgütü niteliğinde, uluslararası mesleki işbirliğini 
sağlamak amacı ile kurulmuş mesleki bir federasyondur.

FIG Genel Kurulu ile “Farkındalığı Arttırma; Zorlukları Aşma” konulu Kongresi 
16–21 Haziran 2014 tarihleri arasında Kuala Lumpur / Malezya’da yapılacaktır. 

Kongrede teknik ve poster sunum oturumları, çeşitli çalıştaylar, kongre öncesi 
seminerleri ve özel forumları içeren tam anlamıyla profesyonel bir program 
olacaktır. Kongreye 100 farklı ülkeden 2000`in üzerinde katılımcı beklenmektedir. 
Kongre bu nedenle şüphesiz haritacılık faaliyetleri yürüten profesyonellerin 
küresel buluşma yeri olacaktır. Kongrede Harita ve/veya Kadastro Kurumlarının 
Genel Müdürleri için özel bir forum da yer alacaktır. 

Odamız, 2018 yılında yapılacak FIG Genel Kurulu ve Kongresinin Türkiye’de 
yapılması için gerekli başvuruyu yaparak aday olmuştur. 

Bu çerçevede Odamız, Kuala Lumpur`da bir tanıtım standı açacak, tanıtım ve 
seçimle ilgili faaliyetler yürütecektir. FIG 2018 ev sahipliğimizin oylanacağı Kuala 
Lumpur`da yapılacak bu Kongre ülkemiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Katılım ve desteklerinizi bekler saygılar sunarız.



Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara - TÜRKİYE
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Sizi yüksek performans ve sorunsuz sistemi 
görmek için araziye davet ediyoruz.

Hiç arazide denediniz mi?

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

GEOSOLUTIONS

Yerli sermaye ile üretilen                                                    ’ü

Kampanyalı fiyatlar ve kredi kartına
taksit seçenekleri için arayınız. Tel : 0(312) 474 0 474 • Faks : 0(312) 474 0 424



Profesyonel Hizmet

Kusursuz Ölçüm...

ELEKTRONİK LTD.ŞTİ

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

A.C. Milan Football Club 
Offical Sponsor

DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK

GNSS,  GPS,  Total Station,  Teodolit,  Digital Nivo,  Otomatik Nivo, Lazer Nivo,  Lazer Scanner, Echosounder, Aksesuar 

SATIŞ VE TEKNİK SERVİS

STONEX S9III GNNS

• Çok Hızlı Fixleme
• Her zaman Hassas ve Doğru ÖlÇüm
• HaFiF kompakt ve Dayanıklı GÖvDe

STONEX S7 Gnss sistem
CORS ALICISINDA BÜYÜK YENİLİK!
SİZ HALA HERYERDE ANTEN, JALON VE  
TUTUCU MU TAŞIYORSUNUZ? 

• 120 kanal, tek Başına cm Hassasiyet
• DaHili kamera, cep teleFonu
• HaFiF ve kolay kullanım.

STONEX R9 roBotıc total statıon

• 1000m ye kaDar Hassas reFlektÖrsüz ÖlÇüm
• renkli Dokunmatik ekran ile keyiFli kullanım

STONEX X300 laser scanner

• 5 DakikaDa 22 Ha arazi moDelleme
• tek tuşla kolay kullanım
• DaHili kamera ile kompakt ve HaFiF (7 kG)
• estetik ıtalyan tasarım ve imalatı
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