
83Haziran 2008

HKMO Adana Şubesi görüş olarak; 
“Yerel seçimler öncesi, İl Özel İdaresi 
yoluyla merkezi idarenin hizmet 
alanını genişleten kanunun apar topar 
meclisten geçirilmesi demokratik 
anayasal hukuk devleti ilkeleriyle 
uyuşmadığı kanaatindeyiz. 

Bilindiği gibi, Fransa‘da 1700, 
İtalya‘da 7.300, İspanya‘da ise 
6.800 kişiye bir belediye düşerken 
Türkiye‘de 21.850 kişiye bir belediye 
düşmektedir. Yeni değişiklik ile 
Belediyelerin yürüttüğü harita, 
planlama, altyapı çalışmaları ve 
kentleşmeden uzaklaşılarak 35.000‘in 
üzerinde olan köy yerleşim birimlerine 
yenileri eklenecektir. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla 
köy yerleşim birimlerine bu hizmetlerin 
götürülmesi İl Özel İdaresi‘ne 
devredilmiştir. Gelinen süreçte İl Özel 
İdarelerine devredilen yığınla görev 
ve beraberinde getirdiği sorunların İl 
Özel İdarelerince çözülmesi mümkün 
değildir.

Yeni düzenleme ile, Yüreğir’in 
doğusunda Sarıçam ismiyle yeni 
bir belediye kurulacak. Bu belediye 
mahalle statüsüne dönüştürülerek, 
Sofulu, İncirlik, Buruk, Baklalı beldeleri 
dahil olacaktır. Güneyde ise Havutlu, 
Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu 
beldeleri de mahalleye dönüştükten 
sonra mevcut Yüreğir İlçesine dahil 
olacaktır.

HKMO Adana Şubemizce, bu ve 
benzeri bölünmelerin halka daha 
kaliteli hizmet götürülmesi 
amaçlanarak yapılmasının doğru 
olacağını, sorunların çözümünü 
zorlaştıracak bölünmenin doğru 
olmayacağını düşünmekteyiz” görüşleri 
toplantıda dile getirilmiştir.

Bu kapsamda, Yüreğir Belediyesi’ni 
Sarıçam ve Yüreğir olarak bölen hattın 
yanlış yerden geçirildiğin belirtilerek. 
1994 yılından bu yana günümüze 
Yüreğir Belediyesi’nin üzerinde 
durduğu “Kuzey Yüreğir Projesi”nin 
bu bölünmeyle zaafa uğrayacağı. 
Yeni bölünmeyle Kuzey Yüreğir 
Projesinde yer alan mahallelerin 
Sarıçam’a bağlanacağı. Ayrıca 
Yüreğir Belediyesi’nin yeni haliyle 
Apdioğlu, Yunusoğlu, Doğankent 
gibi (30-35 km) uzaklıktaki beldelere 
hizmet götürmesinin de zor olacağı 
konularında görüş birliğine varılmıştır.

Bu görüşmelerimizi Yüreğir Belediye 
Başkanı Sayın Ömer TOPÇU ile 
paylaştıktan sonra ziyaret sona ermiş, 

HKMO Adana Şubemiz ve TMMOB’ye 
bağlı 12 oda, konu hakkındaki 
görüşlerini bir basın açıklaması 
yaparak kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Hatay Toplantısı:

HKMO Adana Şubesi Yönetim 
Kurulunca 07.03.2008 tarihinde, 
Hatay İl Temsilciliğimiz binasında bir 
üye toplantısı yapılmıştır.

Toplantı da Odamızın 19-20 Nisan 
2008’de gerçekleştireceği 41. 
Olağan Genel Kuruluna taşınacak 
görüş ve öneriler, Bilirkişilik, Mesleki 
Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği, 
Mesleki Denetim ve Hatay İl 
Temsilcilik binamızın tefrişatı konuları 
görüşülmüştür.

Osmaniye toplantısı:

HKMO Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulunca 14.03.2008 tarihinde 
Osmaniye Temsilciliğimizde bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda Osmaniye’de ki üyelerimiz 
ve Temsilcilik Yürütme Kurulunun 
istekleri doğrultusunda Osmaniye İl 
temsilciliğine atanan Mustafa ŞEN 
ve üyelerimizin katıldığı toplantıda 
Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Odamızın gündeminde 
olan konular hakkında genel 
bir bilgilendirme yapmışlardır. 
Meslektaşlarımızın Osmaniye İl 
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Temsilciliği ve mesleğimiz hakkında 
görüş ve önerilerinin konuşulduğu 
toplantı; Osmaniye’deki meslek ve 
meslektaş sorunlarının çözümünde 
temsilciliğin ve üyelerin daha aktif 
katılımlarıyla çözüme ulaşacağı 
görüşüyle sona ermiştir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı 
Ziyareti:

HKMO Adana Şubemizce 19.03.2008 
tarihinde Adana İli Yüreğir Merkez 
İlçesi Belediye Başkanı Sayın Ömer 
TOPÇU makamında ziyaret edilmiştir.

Genel olarak Adana’mızın sorunları 
ve Yüreğir Belediyemizin kentleşme, 
altyapı ve finans sorunlarının tartışıldığı 
ziyarette özetle; Odamızın uzmanlık 
alanlarında Belediyelerimize her 
türlü teknik desteği vermeye hazır 
olduğumuz bunun örneklerinin de var 
olduğu yetkililere iletilmiştir. Yüreğir 
İlçe Belediye Başkanı Sayın Ömer 
TOPÇU’ya,İmar Müdürü Ali Rıza 
ULAŞTIRICI’ya, Belediye çalışanlarına 
ve toplantıya katılan üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Çukurova Yüksek Öğrenim 
Tanıtım Günleri

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) “6. 
Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 
Günleri” 09-10-11 Nisan 2008 
tarihinde Çukurova Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Sergi Sarayı‘nda 

gerçekleştirilmiştir. 90 standın yer 
aldığı Tanıtım Günleri’nde HKMO 
Adana Şubesi olarak katılım 
sağlanmıştır.

ÇÜ Yerleşkesi’ndeki Sakıp Sabancı 
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “6. 
Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 
Günleri”nin açılışı nedeniyle bir tören 
düzenlenmiştir. Törende konuşan ÇÜ 
Rektörü Prof. Dr. Alper AKINOĞLU, 
gençlerin tercihini doğru yapmalarını 
sağlamak ve onlara üniversiteleri 
tanıtmak amacıyla düzenledikleri 
“Çukurova Yüksek Öğrenim 
Tanıtım Günleri”nin bu yıl 6.’sını 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Tanıtım 
Günleri’ne ÇÜ’nün yanı sıra Bilkent, 
Yakındoğu, Uluslararası Kıbrıs, Gazi, 
Çağ, Mersin, Erciyes, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam, Hitit ve Korkut Ata 
Üniversitelerinin katıldığını ifade eden 
Akınoğlu, Tanıtım Günleri’nin ÇÜ için 
olduğu kadar diğer üniversiteler için 
de önemli olduğunu kaydetti.

11 üniversite, TMMOB’ye bağlı 11 
odanın Adana Şubeleri, İŞKUR, 
Yurt-Kur, TEMA ve PDR Derneği ile 
ÇÜ’ye bağlı tüm fakülte, yüksek 
okul ve araştırma merkezlerinin 
stant açtığı sergi 3 gün sürmüştür. 
Katılımın oldukça fazla olduğu 
tanıtım günlerinde stantları gezen 
ortaöğretim öğrencilerine ve velilerine 
stantta kurulu olan total staton, nivo 
ve el gps’i hakkında, Üniversitelerin 

“Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği” 
bölümü hakkında ve mesleğin 
gelecekteki iş imkanlarının çokluğu 
hakkında bilgi verilmiştir.  

Söyleşi

08.05.2008 tarihinde HKMO 
Osmaniye Temsilcisi Mustafa ŞEN’in 
Korkuata Üniversitesi HKMYO 
öğrencileri ile ‘Meslekte Vizyon ve 
Misyon’ konulu söyleşi yapmıştır. 
Bölüm Başkanı Nuri SAĞIR’ın organize 
etmiş olduğu sohbete öğrenciler yoğun 
ilgi göstermiştir. Benzer söyleşilerin 
daha kapsamlı olarak önümüzdeki 
yıllarda da yapılması hususunda 
görüşmeler olmuştur. 

Adana Kent Sorunları 
Sempozyumu

“Adana Kent Sorunları Sempozyumu”, 
TMMOB adına TMMOB Adana İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından, 9–10 
Mayıs 2008 tarihlerinde Seyhan 
Otel’de gerçekleştirilmiştir.
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Sempozyum öncesinde, 9 Şubat 
2008’de, Adana’daki farklı, örgütlü 
toplumsal kesimlerin sözcülerini bir 

araya getiren, “Adana Kent Sorunları 
Forumu” gerçekleştirilmiş, ayrıca 
mahallelerin sorunlarının kent 
sorunlarından ayrılamayacağı 
düşüncesinden yola çıkarak, 131 
mahalle muhtarı ile yüz yüze 
gerçekleştirilen bir anket çalışması 
düzenlenmiştir. 

Yaklaşık 6 aylık bir sürede, HKMO 
Adana Şubemizin de içinde 
bulunduğu, farklı kurum ve kuruluşları 
temsilen 27 kişiden oluşan 
Sempozyum Düzenleme kurulu ile 
HKMO Adana Şube Başkanımızın da 

içinde bulunduğu 10 kişiden oluşan 
Sempozyum Yürütme Kurulunun 
çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 
bu etkinliğe, 600’ün üzerinde kayıtlı 
delege katılmıştır.

Sempozyum kapsamında Odamız 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
kentsel dönüşüm içerikli oturumda, 
Odamız Adana Şube Başkanı Hasan 
ZENGİN altyapı, su havzaları ve 
tarımsal alanlar içerikli oturumda, 

oturum başkanlığı görevlerini 
yürütmüşlerdir.

Sempozyumda Odamız üyeleri,  
M.Özer İSKENDER, “Zağnos Vadisi 
Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu 
bir sunum ve HKMO Adana Şube 
Başkanı Hasan ZENGİN “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri”  konulu sunum yaptılar. 
İki gün süren etkinliğe Genel Sayman 
Asiye Ülkü KUTLU, Adana Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Adana 
Şube İl-İlçe temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katılmışlardır.

Sempozyumda 9 ayrı oturumda 30 
adet bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin 
dışında Sempozyum gündemi, Adana 
resimleri slayt sunumu ve Adana 
kentindeki muhtarlara yönelik 
düzenlenen anketin sonuçları 
değerlendirilmiş, kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

Sempozyum, 2 gün boyunca, 
canlı olarak internet üzerinden 
yayınlanmıştır. Sempozyum 
oturumlarının bant kayıtlarına ve 
sunulan bildirilerin içeriklerine, 
2 yıl boyunca internet üzerinden 
http://adanakent.tmmob.org.tr/ ve 

http://adanakent.sempozyum.tv/ 
adreslerinden ulaşılabilecektir.

Taşınmaz Değerlemesi 
Eğitimi:

HKMO Adana Şubemizce, 
üyelerimizden gelen istek üzerine,  
15 Mart – 04 Mayıs 2008 tarihleri 
arasında taşınmaz değerlemesi 
eğitimi düzenlenmiştir. SPK Kursu, 
Adana’daki  meslektaşlarımızın 
haricinde  Mersin, Hatay ve Nevşehir 
illerinden katılan toplam 20 katılımcı 
ile  tamamlanmıştır. Toplam 130 saat 
ders programı içeren kurs, 8 hafta 
sürmüş olup, Cumartesi-Pazar günleri 
Saat 09:00 ile 18:00 arasında Şube 
Hizmet Binamızda gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 5 dersten oluşmakta olan 
kursun derslerini; Mesleki Mevzuata 
ilişkin bölümü Seyhan 3. Bölge Tapu 
Sicil Müdürü Mehmet TEMEL, İnşaat 
Muhasebesi dersi Mali Müşavir 
Emrah ÇIRAK, Finans Matematiği 
ve Değerleme Esasları dersi Prof. 
Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL ve Vergi 
Mevzuatı dersi Doç. Dr. Keramettin 
TEZCAN tarafından anlatılmıştır.

Oldukça başarılı geçen kursun 
organizasyonunu yapan üyemiz Yener 
Kazım ÖLÇER’e, konusunda uzman 
birbirinden değerli hocalarımıza, çok 
ağır iş saatlerinden vakit ayırıp  kursa 
katılan üyelerimize ve katılımcılara 
teşekkür eder sınavlarında başarılar 
dileriz.  
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TKGM Ziyareti

HKMO Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu, kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek bağlamında, 12 Mart 2008 tarihinde 
ilk ziyaretini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapmıştır.

Ziyaret programı kapsamında yapılan toplantıya, TKGM‘den Genel 
Müdür Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcıları Nihat ŞAHİN, Şinasi 
BAYRAKTAR, Mehmet Ali ANBAR ile Daire Başkanları Davut GÜNEY, 
Yusuf MEHŞUR ile Ahmet ÖZKAN, HKMO Ankara Şubesinden ise, 
Başkan Doç. Dr. Halil AKDENİZ, 2.Başkan Atakan SERT, Yazman Burak 
KUKUL, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent ÖZMÜŞ, Tamer FİDAN, Asude 
ERÇİN ile yedek üyelerden Sıtar KARABİL, Sevsin ERDOĞAN ile Şube 
Müdürü Murat İŞBİLİROĞLU‘ katılmıştır.

Toplantıda, Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ tarafından, 
Ankara Şubesinin tanıtımını 
yapan ve HKMO ile 
TKGM‘nin ortak çalışma 
alanlarını vurgulayan bir 
sunum yapılmıştır. 

Sunum ile ilgili olarak 
Sayın Genel Müdür M. Zeki 
ADLI tarafından;

• HKMO ile mesleki mevzuatı geliştirmeye ve meslektaşlarımızın 
koşullarını iyileştirmeye yönelik ortak çalışmalar yapıldığı, 

• Mesleki denetim uygulamaları konusunda Genel Müdür Yardımcısı 
M. Ali ANBAR‘ın konu ile ilgili olarak görevlendirildiği ve çalışmaların 
devam ettiği, 

• Harita şirketlerinin kurumsallaşmanın 
önemli olduğu, aşırı fiyat kırımlarının işin 
kalitesini düşürdüğü ve sorunun bir ölçüde 
HKMO‘nun öncülüğünde çözülebileceği, 

• Kadastro Yenileme çalışmalarının devam 
ettiği ve konu ile ilgili olarak Genel Müdür 
Yardımcısı Nihat ŞAHİN ile her an bağlantı 
kurulabileceği, 

• Mayıs 2008 ayında yapılması planlanan 
İkinci Kadastro Kongresi ile ilgili hazırlıkların 
sorunsuz devam ettiği, 

• HKMO‘nun uygulamaya yönelik 
proje önerilerini her zaman TKGM‘ye 
getirebileceği, 

• Toplulaştırma Tüzüğü çalışmaları için 
gereken her tür desteği sağladıkları ve 
HKMO ile birçok konuda düşüncelerinin 
ortak olduğu, 

• Kadastronun bitme aşamasında olduğu 
ve yenileme faaliyetlerine kısa süre içinde 
başlayacakları belirtilmiştir.

Ayrıca, TKGM‘de meslek içi eğitim gören 
harita mühendisleri hakkında görüşme 
yapılmış ve TKGM‘de görev yapan harita 
mühendislerinin çalışma koşulları ile özlük 
hakları konusu gündeme getirilmiştir.

ANKARA
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Harita Genel Komutanlığı 
Ziyaret Edildi

HKMO Ankara Şubesi 8. Dönem 
Yönetim Kurulu, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile ilişkileri geliştirme 
kapsamında, 19 Mart 2008 Çarşamba 
günü Harita Genel Komutanlığını 
ziyaret etmiştir.

HKMO Ankara Şubesi Başkanı Doç. 
Dr. Halil AKDENİZ, Yazman Burak 
KUKUL, Sayman Rabia SATIR, Üyeler 
Levent ÖZMÜŞ, Asude ERÇİN, Sevsin 
ERDOĞAN ile Şube Müdürü Murat 
İŞBİLİROĞLU‘ndan oluşan heyet, 
Harita Genel Komutanı Tümgeneral 
Sabri DEMİREZEN‘i makamında ziyaret 
etmiştir. 

Ziyaret aşamasında Oda faaliyetlerine 
ilişkin genel bilgi verildikten sonra;

• Bakanlıklararası Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
faaliyetleri ile bu kapsamda 
oluşturulan komisyonlara oda 
desteğinin devam edeceği, 

Harita Genel Komutanlığınca;

• Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesinin üyelerine 
yönelik eğitim desteğinin 
sürdürülmesinin, 

• Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesince oluşturulacak 

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fotogrametri 
ve Uzaktan Algılama, Jeodezi, 
Kartoğrafya vb. Teknik Komisyonlara 
üye desteğinin sağlanmasının, 

• Kamu ve Özel Sektör tarafından 
yoğun biçimde kullanılan 1/25.000 
ölçekli standart topoğrafik haritaların 
gizlilik derecelerinin TASNİF DIŞI 
olarak değiştirilmesinin 

hem ülke kalkınmasına destek 
sağlayacak hem de Harita ve 
Kadastro Mühendisliği sektörünün 
çalışmalarında verimliliği arttıracağı 
dile getirilmiştir.

Hizmet İçi Eğitim Gören 
Meslektaşlarımıza
Yemek Düzenlendi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 
Hizmet İçi Eğitim gören 
meslektaşlarımız adına 25.03.2008 
tarihinde Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası Lokalinde yemek 
düzenlenmiştir.

Özel Sektör Sorunlarına 
İlişkin Forum 
Gerçekleştirilmiştir

Özel Sektör sorunları kapsamında 
26.03.2008 tarihinde “İhalelerdeki 
Fiyat Kırımları” konusu Erdal AKDAĞ 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen bir 
forumda ele alınmıştır.

Şube Başkanı Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ‘in açış konuşması ile 
başlayan toplantıda özet olarak;

• Bu tür toplantıların devamlılığının 
sağlanması, 

• İhale sisteminin çeşitli eksiklikleri 
bulunduğu ve “en düşük teklif” 
yerine “ortalama değere” geçilmesi, 
ihalelerin “hizmet alımı” altında değil 
“danışmanlık hizmetleri” olarak ele 
alınması gerektiği, 

• İş bitirmenin geçerlilik süresinin 
artırılması, 

• Kurumsallaşmış firmaların zor 
durumda kaldığı, 
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• İhalelerde “kırım” arttıkça 
kurumların da yaklaşık maliyeti daha 
da düşürdüğü, 

• İhalelerdeki aşırı kırımların 
çalışanların sosyal haklarına ve maddi 
durumuna olumsuz yansıdığı, 

• “Kırım” sorununun siyaset, kamu 
yönetimi ve özel sektör olarak üç 
ayrı bileşeninin olduğu, sorunun bu 
bütünlükte ele alınması gerektiği, 

• Müteahhitler olarak odayla uyumlu 
çalışacak farklı bir örgütlenme olması 
gerektiği,

• Özel sektör tarafından bir girişim 
grubu oluşturulabileceği hususları 
dile getirilmiştir. Ayrıca, HKMO 
Genel Merkezinin aldığı kararlar 
doğrultusunda, KİK ile görüşmeler 
yapıldığı ayrıca en düşük teklifi verecek 
üç firmanın denetleneceği bildirilmiştir. 
KİK‘nın taslak kararlarını Odanın takip 
ettiği ve gerek duyulduğu takdirde 
yargıya başvurulacağı belirtilmiştir.

1 Mayıs Kutlaması

1 Mayıs; İşçinin Emekçinin Bayramı 
İşçinin, emekçinin bayramı olan 1 
Mayıs, uluslararası birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olarak yüzyılı aşkın 
bir süredir tüm dünyada 
kutlanmaktadır. Aradan geçen sürede 
dünya ülkeleri 1 Mayıs‘ı bayram 
coşkusuyla kutlamayı gelenek haline 
getirmiştir.

Mücadele ve dayanışma günü,

İşçinin ve emekçinin bayram günü 
olarak,

Barış, özgürlük ve eşitlik için,

Demokrasi ve insan hakları için,

Emekten yana olduğumuzu göstermek 
için,

Küresel saldırıya karşı küresel direniş 
için

Emek dostları, özgür ve demokratik bir 
ülke özlemi içinde olan HKMO Ankara 
Şubesi, Ankara‘da 1 Mayıs emekçi 
bayramını coşkuyla kutlamıştır.

Dr. Haldun ÖZEN Anıldı.

2002 yılında aramızdan ayrılan 
Aydınlanmanın Gülen Yüzü sevgili 
Dr. Haldun ÖZEN 6. yılında Cebeci 
Asri Mezarlığındaki gömütü başında 
5 Mayıs 2008 tarihinde dostları ve 
şubemiz tarafından anıldı.

Eşi Ülkü ÖZEN, Şube Başkanı Doç. 
Dr. Halil AKDENİZ, öğrencisi Nuri 
Kemal DEMİREL konuşmalarında; 
toplumcu ve halkçı yönüne ilişkin 
olarak değerlendirmelerde bulundular. 
Ayrıca sevgili Dr. Haldun ÖZEN’in 
aramızdan erken ayrılmasının yeri 
doldurulmayacak bir değerin kaybı 
olduğunu belirttiler.

Dr. Haldun ÖZEN 
Toplantıları- “4. Kamu 
Ölçmeleri Paneli”

HKMO Ankara Şubesi tarafından Dr. 
Haldun ÖZEN anısına gerçekleştirilen 
anma etkinliklerinin dördüncüsü 
09.05.2008 Cuma günü Afyon 
Kocatepe Üniversitesinde  “Kamu 
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Ölçmeleri” konulu panel adı altında  
gerçekleştirildi.  Etkinliğe Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA , Jeodezi ve 
Fototgrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer 
BAYBURA, Öğretim Üyeleri, 
meslektaşlarımız, HKMO Genel 
Merkezi Örgütlenme Sekreteri Ufuk 
Serdar İNCİ, Ankara Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve bölüm öğrencileri 
katıldı. 

Açılış Konuşmalarının ardından HKMO 
tanıtım filmi gösterildi ve panel 
yürütücüsü HKMO Onur Kurulu Üyesi 
İlyas OSMANAĞAOĞLU tarafından 
Dr. Haldun ÖZEN‘i tanıtan bir sunum 
gerçekleştirildi.

“Kamu Ölçmeleri” konulu panelin 
birinci bölümünde; HKMO Ankara 
Şube Başkanı Doç. Dr. Halil AKDENİZ, 
AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saffet 
ERDOĞAN, TAM_DER Başkanı Hüseyin 
KOÇAK, HKMO Ankara Şubesi II. 
Başkanı Atakan SERT panelist olarak 
konu ile ilgili kendi alanlarındaki 
bilgilerini aktardılar. Panelin ikinci 
bölümü ise, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve meslektaşlarımızın da katıldığı 
soru-yanıt ve tartışmalarla tamamlandı.

Panel sonrasında meslektaşlarımız ve 
öğrencilerle akşam yemeği yenildi. 
Bilimsel, idari  ve örgütsel sorunların 
gündeme geldiği ve konuşulduğu 
görüşmeler yararlı olmuş, oda 

faaliyetlerinin yönlendirilmesine olumlu 
katkılar sağlamıştır.

Tiyatroya (Giordano Bruno) 
Gidildi

7 Mayıs 2008 
tarihinde Akün 
Sahnesinde 
gösterimde 
olan, Erhan 
Gökgücü 
tarafından 
yazılıp yönetilen “Giordano Bruno” 
adlı oyuna gidildi.

Avrupanın ortaçağ döneminin 
yaşandığı, Vatikan ve kralların 
egemenliğinin hüküm sürdüğü 
koşullarda özgür düşüncenin 
başkaldırısını dile getiren bu oyunda, 
Giardano Bruno adlı bilim adamının 
ortaya koyduğu bilimsel doğrulara 
karşı gerici ve dogmatik Katolik 
Dünyasının baskısına tanık oluyoruz. 

Giardano Bruno, özgür düşüncenin 
ancak bilimle gerçekleşeceğini, özgür 
ortamın gelişmeden insan haklarının 
savunulamayacağını belirtmektedir. 
Bu bilim adamının öğretilerinden, 
halkın ve Katolik Dünyasının 
etkilenmesini önlemek için Vatikanca 
tuzağa düşürülerek engizasyon 
mahkemelerinde yargılanması 
sağlanıyor. 8 yıl süresince ağır 
işkencelerden geçmesine karşın 
düşüncesinden ödün vermiyor. Bu 
inanca karşın engizasyon mahkemesi 
acımasızca derisinin yüzülerek 
yakılması kararını veriyor.

Giardano Bruno bize çok şeyler 
öğretiyor. Öncelikle insanların bilimi 
rehber edinmeleri, doğruların ne 
pahasına olursa olsun savunulmasını 
buna karşın dogmatiklerden uzak 
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durulması gerektiğini gösteriyor. Her 
zaman dediğimiz gibi özgürlüklerin 
yolu bilimden geçer.

Nihat Erdem Anıldı

HKMO Ankara Şubesi, Kamu 
sendikacılığının öncülerinden değerli 
meslektaşımız Nihat ERDEM’in 
aramızdan ayrılışının 3. yılında 
üyelerimiz, Enerji Sanayi ve Maden 
Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), 
ailesi ve dostlarıyla Karşıyaka’da 
bulunan gömütü başında bir araya 
geldi. 

Yakın arkadaşlarından Hakkı Atıl, 
ESM’den Ayşe Açıkgöz, meslektaşımız 
Mehmet Ali Algancı ile eşi Nuriye 
Erdem’in konuşmalarında; sevgili 
Nihat Erdem’in Kamu Sendikacılığına, 
toplumsal mücadeleye katkısı ile insani 
değerlere bakış açısı, vurgulanmıştır..

Hakkı Atıl; Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 
1962 yılında yazdığı “ANDIKÇA” şiirini 
okuduğunda, duygulu anlar yaşadık.

ANDIKÇA 1962

Ne zaman Seni düşünsem içim ürperir

Seninle geçen her saat her gün gelir 
aklıma

Bir akşam vakti gelir. Bir deniz kıyısı 
gelir

O eşsiz hatıralar bütün gelir aklıma

Bir çıban büyürcesine ortasında 
gecenin

Dolar yüreğime hüznü seni sevmenin

Dünyada ne benim yerim var artık ne 
senin

Ağlarım başucunda ölümün gelir 
aklıma

Ümit Yaşar Oğuzcan

ArcGIS 9.2 Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi  

Anayasanın 135.maddesine göre 
kamu kurumu niteliğinde olan 
HKMO‘nın kuruluş amaçlarının 
başında;

• Harita ve kadastro mühendislerinin 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

• Harita ve kadastro faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun gelişmesini 
sağlamak hususları gelmektedir. 

Bilgi toplumuna geçiş sürecini 
yaşadığımız günümüzde, genelde bilgi 
ve bilgi sistemleri, özellikle de coğrafi 
bilgi giderek önem kazanmaktadır. 

Eş zamanlı olarak yaşadığımız 
küreselleşme olgusu da coğrafi bilgiye 
dayanmakta, çoğu gelişmiş ülke 
küresel ve bölgesel egemenliğini bu 
bilgiler aracılığıyla kurmaya ya da 
sürdürmeye çalışmaktadır. Harita ve 
Kadastro Mühendisliği, bu gelişmelerle 
doğrudan bağlantılı olup, bilgi 
toplumu ve küreselleşme süreçlerinde 
hem özne hem de nesne konumuna 
geçebilmektedir. 

Bilişim teknolojilerine bağlı olarak 
harita ve kadastro mühendisliği 
giderek daha fazla önem kazanmakta 
ancak, gereksinim duyulan bilgiler 
de aynı oranda çeşitlenmekte ve 
artmaktadır. Bir yandan artan bilgilerin 
toplanması, depolanması, analizi ve 
sunumunda klasik yöntemler yetersiz 
kalabilmekte, öte yandan bireysel bilgi 
çok kısa zamanda eskiyerek kişinin 
kendini sürekli yenilemesi zorunlu 
hale gelmektedir. Bu aşamada, 
coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı 
ile bilginin üretilmesi ve/veya mevcut 
bilgilerin paylaşımı, mesleğimizin 
gelişmesi açısından daha da önem 
kazanmaktadır.  
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HKMO Ankara Şubesi, mevcut 
bilgileri paylaşarak mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın gelişmesine katkı 
sağlayabilmek ilkesinden hareketle,  
eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmayı 
benimsemiştir. Bu bağlamda, 7-8-9 
Mayıs 2008 tarih, 14:00 - 17:30 
Saatleri arasında MİSEM‘de, ArcGIS 
9.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıda ayrıntılı programı verilen 
eğitime katılım üst düzeyde olup, 
hem kuramsal ve hem de uygulama 
boyutlarıyla başarılı olmuştur. 
Üyelerimizden yeterli talep geldiği 
takdirde eğitim tekrar edilebilecektir. 
Eğitim için gerekli her tür desteği 
sağlayan İşlem Şirketler Grubuna ve 
eğitimde görev alan Serdar KÜPCÜ ile 
Çiğdem KOL‘a katkılarından dolayı 
üyelerimiz ve HKMO Ankara Şubesi 
adına şükranlarımızı sunarız. 

AUTOCAD CİVİL 3D Eğitimi 
Gerçekleşmiştir

HKMO Ankara Şubesi, mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın gelişmesine 
katkı sağlamak ilkesinden hareketle 
planladığı eğitim faaliyetlerinden 
üçüncüsü olan AutoCAD Civil 3D 
yazılımı ile ilgili eğitimini, 28.05.2008 

- 30.05.2008 tarihlerinde üç gün 
süreli gerçekleştirerek başarı ile 
tamamlamıştır. 

Çevreden ulaşıma kadar birçok 
farklı disiplin ve projelerin teknik 
gereksinimine destek sağlayan Civil 
3D yazılımı, özellikle tasarım ve 
dökümantasyon süreçlerinde haritacılık 
çalışmalarına verimlilik sağlamaktadır.

Autocad Civil 3D Eğitimini sürekli 
takip eden katılımcılara katılım 
belgesi verilecektir. Söz konusu belge 
hazırlandığında üyelerimize gerekli 
duyuru yapılacaktır. 

Eğitimde verdiği destekten dolayı Prota 
Bilgisayar AŞ‘ye ve eğitimde görev 
alan Songül BİLGE‘ye katkılarından 
dolayı üyelerimiz ve HKMO Ankara 
Şubesi adına teşekkürlerimizi sunarız.

Uzaktan Algılama Eğitimi 
Gerçekleşmiştir

HKMO Ankara Şubesi etkinlikleri 
kapsamında, Meslek İçi Sürekli Eğitim 

Merkezinde 13-14 Mayıs 2008 
tarihlerinde, Uzaktan Algılama eğitimi 
üst düzeydeki katılımla başarılı biçimde 
tamamlanmıştır. 

Eğitimi İNTA Spaceturk‘den Dr. 
Mustafa ÖNDER ile Eğitmen Eda 
ERKİN vermişlerdir.  Çağdaş 
teknolojinin haritacılık mesleğine 
kazandırdığı yeni bir alan olan 
uydudan görüntüleme ve bu 
teknolojiden mesleğimize yönelik 
yararlanma olanakları ilgi ile 
izlenmiştir.

Eğitimde verdiği destekten dolayı 
İNTA Spaceturk‘e ve eğitimde görev 
alan Mustafa Önder ile Eda ERKİN‘e 
katkılarından dolayı üyelerimiz 
ve HKMO Ankara Şubesi adına 
teşekkürlerimizi sunarız.
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Antalya Valilik Makamına Ziyaret

Yeni göreve gelen Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetimi 
Antalya Valisi Sayın Alaaddin YÜKSEL’i 
makamında 20.03.2008 tarihinde ziyaret 

etti. Ziyarette Yönetim Kurulu olarak Antalya 
Valiliğinin çalışmalarında yanında olacağı 
belirtildi. Kendilerinden bizlerin ve Antalya’ 
nın aldığı, alacağı çok hizmet ve projeler 
olduğu belirtildi, bunlardan biri Antalya 
Valiliği olarak köylerin planlanması projesi 
olup. Gerçekleştirildiği zaman Antalya köyler 
ve şehirleri ile dengeler yerine oturacaktır 
denildi. Bu projenin içinde köy yerleşimlerini 
planlandığı gibi arazi toplulaştırılması, 
tarımsal planlama ve tarımsal sanayinin 
geliştirilmeside vardır. Bu proje meslek 
disiplinimiz içerisinde yürütülmesi gereken 
bir projedir. Bu projede her şeyimiz ve tüm 
mesaimizle katkıya hazırız denildi.

Ayrıca Antalya  Valiliğine, Kent Yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu en 
doğru bilgilere en kısa zamanda ulaşabileceği bir bilgi bankası ve 
kent bilgi sistemini kurabileceklerini bunun için bütün üyelerimiz Harita 
Mühendislerinin hazır olduklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ziyareti

Yönetim Kurulu, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sayın Menderes 
TÜREL ‘i 02.04.2008 
tarihin de makamında 
ziyaret etti. Sayın TÜREL 
Yeni Yönetim Kurulunu 
kutlayarak çalışmaların 
da başarılar diledi. 
Ayrıca HKMO ‘nun 
Belediye çalışmalarında 
fikir ve desteğini almak 

istediklerini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhami OKUDAN 
oda olarak her konuda HKMO Antalya Şube yardım ve desteklerini 
vereceklerini belirtti.

Antalya Kadastro Bölge Müdürlüğü Ziyareti

HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Kadastro 5.Bölge Müdürü Sayın 
Mülayim ÇAVUŞ’u ve meslektaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
Bölge Müdürümüz Yönetim Kurulunu kutlayarak başarılar diledi. Birlikte 

ANTALYA
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yapacağımız çalışmalarda Tapu ve 
Kadastro İşlemlerindeki yaşanan 
sıkıntıları ortadan kaldırabileceğimizi 
söyledi. Şube Başkanımız Sayın İlhami 
OKUDAN ise Oda olarak yapılacak 
çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Antalya İl Genel Meclis 
Başkanlığı Ziyareti

HKMO Antalya Şube Yeni Yönetim 
Kurulu Antalya İl Genel Meclis Başkanı 
Sayın Bilal ÖZGÜR’ü 02.04.2008 
tarihinde makamında ziyaret etti. 
Meclis Başkanı Sayın ÖZGÜR 
ziyaretten mutlu olduklarını söyledi. 
Sayın Başkan Ziraat Mühendisi 

olması sebebi ile Kırsal Alanların 
düzenlenmesinin gerekli olduğunu 
belirtti. Antalya Köy planları ve İlçeye, 
köye has projeler geliştirmeliyiz dedi. 
Ayrıca Köprülü kalyon hakkında 
yapılması ve yapmak istedikleri 
konular hakkında görüşlerini belirtti.  
Oda Başkanımızda; Amacımız zaten 
bu kamu kurumlarına görüş ve öneri 
sunmak olduğunu söyledi.

İller Bankası 5.Bölge 
Müdürlüğü Ziyareti 

Yeni göreve başlayan HKMO Antalya 
Şube Yönetimi ziyaretlerine İller 
Bankası Bölge Müdürü Murat AYAPBEK 
ve kurumdaki Mühendis üyelerini 
21.03.2008 tarihinde ziyaret ederek 
devam etti.

Bölge Müdürü Murat AYAPBEK’ in 
Harita  Mühendisliği hayatın her 
alanında etkin bir meslek olarak 

kurumumuzun bütün faaliyet 
alanlarında da Harita Mühendisleri 
etkin bir şekilde görev yapmaktadırlar. 
Özellikle Belediyelere hibe olarak 
yaptığımız halihazır haritalar, Altyapı 
hizmetlerinde mesleğiniz Lokomatif 
meslektir diyerek ziyaretten dolayı 
memnun olduklarını, Kamuya hizmet 
anlamında yapılacak her türlü 
çalışmada HKMO ile birlikte çalışmaya 
hazır olduklarını belirtti.

HKMO Antalya Şube Başkanı İlhami 
OKUDAN ise İller Bankasının 
Odamız ve Üyelerimizin gönlündeki 
yeri bir okul bir yuva gibidir. İller 
Bankasının harita yapımı ve Altyapı 
birikimleri küçümsenemez. Yerel 
İdarelerimizin yaptırımlarında ve proje 
finansmanındaki ifa ettiği görevler 
küçümsenemez. Son günlerde iller 
bankasının özelleştirilmesinden 
bahsediliyor fevkalade yanlış olur. 
Yerel İdarelerimiz elegüne muhtaç 
olur. Yabancı finans kuruluşlarının 
eline düşer. İller Bankası diğer 
bankalardan çok farklı ve çok 
daha önemlidir. İller Bankası Yerel 
İdarelerimize proje ve altyapı üreten 
Milli bir Kuruluş olarak muhafaza 
edilmeli ve geliştirilmelidir. Bizim 
mesleğimiz içinde çok önemlidir dedi. 

HKMO Antalya’daki Siyasi 
Partileri Ziyaret etti.

HKMO Antalya Şube Yönetimi 
Antalya’daki Mecliste grubu bulunan 
AK Parti İl  Başkanlığı ve İlçe 

Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı ve İlçe 
Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı ve İlçe 
Başkanlığını değişik zamanlarda 
makamlarında ziyaret etti.

1/1000 Ölçekli Sayısal

 Fotogrametrik Halihazır 
Harita teslim Töreni

1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik 
Halihazır Harita, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü tarafından alınan hibe 
kredi ile Antalya’nın sayısal 
Fotogrametrik Haritası oluşturuldu .Bu 
harita 04.04.2008 tarihinde yapılan 
teslim töreni ile Antalya Büyükşehir 
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Belediyesine teslim edildi. Teslim 
törenine odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri katıldı. Antalya’ mızın böyle bir 
haritaya kavuşmasından dolayı mutlu 
olduklarını Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e ifade 
edildi.

I. Akdeniz Üniversitesi Ve İş 
Dünyası Sinerji Zirvesine 
Harita Ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Katıldı.

Akdeniz Üniversitesi girişimcilik ve 
iş geliştirme araştırma ve uygulama 
merkezi müdürlüğünün bölgede 
istihdam sorunlarına çözüm 
geliştirebilmek üzere 31 Mart - 04 
Nisan 2008 tarihleri arasında 

Üniversite Kampüsün de Ulusal ve 
Yerel düzeyde firma ve konukların 
katılacağı 1.AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
İŞ DÜNYASI SİNERJİ ZİRVESİ 
düzenlemiştir. Bu zirvede iş dünyası 
ve Akdeniz Üniversitesi mezun ve 
öğrencileri ortak bir organizasyonla 
bir araya getirilerek sinerji yaratılması 
hedeflenmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu Harita 
kadastro programı ile Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi olarak bu sinerji 
zirvesinde Harita sektörünü bir 
araya getirilmesi,  kurulan stand’la 
yazılı yayınlar ve görsel aletlerle 
beraber , bunun yanında mezun veya 
mezun aşamasındaki öğrencilere, 
bölgemizdeki meslektaşlarımıza 
istihdam imkanlarının oluşturulabilmesi 
amacı ile birlikte hareket edilmiştir.

I. Şube Danışma Kurulu 
Toplantısı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesinin I. Danışma 
Kurulu Toplantısı 29.03.2008 
tarihinde Şube Hizmet Binası Toplantı 
Salonunda danışma Kurulu Üyeleri 
ve temsilciliklerimizin katılımı ile 
yapılmıştır.

Gündem :

– 9.Dönem çalışma programı 
taslağının görüşülmesi ve 
değerlendirilmesi

– Çalışma Komisyonlarının 
belirlenmesi ve oluşturulması 

– 41.Dönem Olağan Genel Kurula 
götürülmesi istenilen görüş ve öneriler

– Oda inşaatı hakkında bilgilendirme 
yapılması ve üyelerin düşüncelerinin 
alınması

– Dilek ve temenniler.

Konuları konuşuldu.

Temsilciliklerde Yapılan 
Toplantılar.

Manavgat Temsilciliği ; Manavgat 
Temsilciliğinde 10.04.2008 tarihinde 
üyelerimiz ile mesleki sorunlar ve oda 
inşaatı konularında görüşmeler yapıldı.

Burdur Temsilciliği ; Burdur 
Temsilciliğinde ve Bucak’ daki 
Meslektaşlarımız ile 09.05.2008 
tarihinde Üyelerimiz ve mesleki 
sorunlar ile oda inşaatına katkı 
sağlanması konularında görüşmeler 
yapıldı.

Isparta temsilciliği;  Isparta 
temsilciliğimizde 13.05.2008 tarihinde 
üyelerimizle mesleki sorunlar hakkında 
görüş alış verişi yapıldı. Ayrıca Isparta 
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Kadastro Müdürlüğü ziyaret edilerek 
çalışmalar hakkında bilgi alış verişi 
yapıldı.

Komisyonlar toplantısı.

29.03.2008 tarihinde yapılan I. 
Danışma Kurulunda belirlenen çalışma 
komisyonları, 12.04.2008 tarihinde 
yapılan toplantı ile komisyonların 
çalışma ilkeleri ve idari yapılanmaları 
hakkında görüşüldü. Buna göre 
Oda İnşaatı Ruhsat ve İnşaat Yapım, 
Bilimsel ve Teknik Etkinlikler, Yasa 
ve Yönetmelikler, Sosyal ve Kültürel 

Etkinlikler, Mesleki Denetim ve Özel 
Sektör Sorunları, Bülten Basın Yayın, 
Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları, 
Teknik Uygulama Sorumluluğundan 
oluşan sekiz adet komisyon 
kurulmuştur. Komisyon Üyeleri ve 
çalışanları hakkında detaylı bilgi 
odamız web sayfasından edinilebilir.

17. Meslek Odaları Futbol 
Turnuvası yapılıyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi’ninde yer aldığı 
17. Meslek Odaları Futbol Turnuvası 
yapılıyor. 

Gençler kategorisinde yer alan 
takımımıza sponsor olan Ulusal CAD 
ve GIS A.Ş.  (NETCAD) ve Paksoy 
Teknik Ltd. (TOPCON) Firmalarına 
katkılarından dolayı Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz.

Antalya Kent Konseyi 
Çalışmaları

Antalya Kent Konseyi Yerel Gündem 
21 Çalışma Gruplarına Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasını 
temsilen üyelerimiz katıldı. Çok 
sayıdaki çalışma grupları; Ekonomi, 
Turizm, Eğitim, Çevre, Altyapı, Toplum, 
Afetler ve Kriz, Gençlik ve Spor, Kültür 
ve Sanat, İmar ve Planlama, Tarım 
Topraklarının Kullanımı ve Korunması, 
Sürdürebilir Tüketim ve Tüketici 
Hakları, AB ve Kadın Meclisi Çalışma 
Gruplarına değişik sayıda gönüllü 
olan üyelerimiz katıldı ve çalışmalara 
başladı.

Isparta Temsilciliğinin TUS 
Hakkında ki Yazısı.

Isparta Temsilcimiz Sayın Süleyman 
GÜLBOY, bölgesinde bulunan 12 İlçe 
ve Merkez belediye Başkanlıklarına 
Teknik Uygulama Sorumluluğu 
hakkında yazı yazmıştır. Bu yazıda;

02.11.1985 Tarih ve 18916 sayılı 
resmi gazetenin mükerrer sayısında 
yayımlanan 3030 Sayılı Kanun 
Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip 
İmar Yönetmeliğinin bağzı maddeleri 
değiştirilmiş ve bu değişiklikler 
02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı 
resmi gazete ile 13.07.2000 tarih 
ve 24108 sayılı resmi gazetelerde 
yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 57. 
maddesi aplikasyon belgesinin ilgili 
fendi mesul tarafından hazırlanması, 
yine 58. maddede belirtilen fenni 
mesuliyeti (Teknik Uygulama 
Sorumluluğu veya kısa adı ile TUS) 
ile ilgili olarak projenin parsele 
aplikasyonu ile temelden su basman 
seviyesine kadar yapının yatay ve 
düşey konumunun belirlenmesi için 
ilgili fenni mesulün üstlenmesi hükme 
bağlandığı bilinmektedir.

Gerek aplikasyon gerekse su basman 
kotu verilmesi (hafriyat kotu dahil) 
konularında yönetmelikte sözü edilen 
fenni mesulün Harita Mühendisi 
olduğu kuşkusuzdur. Bu konuda 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğünün çeşitli genelgeleri 
mevcuttur.

Fenni Mesulün sorumluluğu dışında 
aplikasyon, hafriyat ve su basman kotu 
verilmesi yönetmelik gereği mümkün 
bulunmamaktadır.

İmar Yönetmeliğinin 57. ve 58. 
maddelerinin uygulanmasını 
(Fenni Mesul olarak serbest Harita 
Mühendislerinden yararlanılmasını) arz 
ederim.

                    Süleyman GÜLBOY
Isparta İl Temsilcisi
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HKMO Bursa Şubesi’nin “Kaçak 
Yapılaşma” konusundaki 
görüşleri 

Kaçak yapılaşma Bursa’nın en büyük ve 
önlem alınması gereken sorunudur. Kaçak 
yapılaşmanın Bursa’da yaygınlaşması 
Türkiye’nin 1’inci ‘5 Yıllık Kalkınma 
Planı’nın hazırlandığı döneme denk 
gelmektedir. Bursa’da ilk otomotiv 
fabrikasının kuruluşu ile de başlamıştır. 
İmar planları göçün gerisinde kaldığı için 
vatandaş istediği yerlere özellikle sanayi 
bölgeleri civarına binalarını yapmıştır. 
İkinci otomotiv fabrikasının kuruluşu da 
bu sürecin hızlanmasını beraberinde 
getirmiştir. Günümüzde uydu fotoğraflarını 
incelediğimizde Bursa’da 14 adet mevcut 
organize sanayi ve etrafında kaçak 
yapılaşmalar göze çarpmaktadır. Yine 
3 tane organize olmaya çalışan sanayi 
bölgesi ile Bursa karşı karşıyadır. Sanayi 
bölgelerinin etrafları uydudan bakıldığında 
tamamen kaçak yapılaşmalarla dolduğunu 
gözlemlemekteyiz. O bölgelere planlama 
kaçak yapılaşmanın ardından gelmiştir. 
Bursa’nın yüzde 70-80 oranında kaçak 
yapılaşma ile dolmasının sebeplerinden 
biri de siyasilerin ve yerel yönetimlerin oy 
kaygısı ile bu tür yapılara göz yummasından 
kaynaklanmıştır. Her yerel seçim öncesi 

ya da 10 günlük bayram tatillerinde yeni yeni kaçak yapıların ortaya 
çıktığına şahit olmaktayız. En son çıkarılan TCK’nın 184. maddesindeki  
“Kaçak yapı yapan ya da yaptıran 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası” bile 
caydırıcı olmamıştır. Bütün bu gelişmelerden sonra yapılması gereken 
yeni verimli ova topraklarının imara açılmasının durdurulması ve mevcut 
yapıların yerine kentsel dönüşüm projeleri ile daha modernleştirilmesidir. 
Her kaçak inşaat daha sonra Bursalılara ek maddi külfet getirmektedir. 
Bu kaçak yapılarda hiçbir mühendis emeği yoktur. Bu bakımdan olayı 
‘emek hırsızlığı’ olarak da nitelendirebiliriz. Hiçbir kaçak inşaat ceza 
dışında vergi vermediği için de devlete karşı sorumluluklarını yerine 
getirmemektedir. Kaçak yapıların durdurulması ve artık göz yumulmaması 
için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin‘i Makamında 
Ziyaret 

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Celil 
Çolak ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ufuk AY, Ahmet 
Ergin MUŞLU, Hakan 
BEBEK, Necmettin KIRTAŞ, 
Murat SANCAK, Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen 
KESKİN‘i ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan HKMO Bursa Şube Başkanı Celil ÇOLAK, Bursa‘nın 
Türkiye‘nin müstesna bir şehri olduğunu belirtti. Bursa‘nın tarih, kültür 
ve medeniyetler açısından Türkiye‘nin en zengin bölgelerinden birisi 
olduğunu söyleyerek “Yaşadığımız şehri bizden sonrakilere güzel 
bir şekilde bırakma sorumluluğumuz var” dedi. Hızlı sanayileşme ve 
Bursa‘nın aşırı bir şekilde göç aldığına işaret eden Çolak, bundan 
dolayı da nüfus artışının plansız yapılaşmaya yol açtığını ifade etti. 
Nüfusun nereye yerleşeceğinin planlanmadığını, hızlı imar planlarının 
da yapılmadığını aktardı. Vatandaşlara yasal yapılaşma imkânı 
verilmediğini herkesin uygun bulduğu yerde konut ürettiğini söyledi. Bu 
durumun kentin tarihi, kültürel ve yeşil dokusuna zarar verdiğini “Bütün 
bunlar trafik problemini getirmiş. Ciddi sıkıntılar var. Şehrin dokusu 
bozulmuş” dedi. Ziyarette çarpık yapılaşma sorunu ön plana çıkarken,  
“Biz konunun aile içi bir sorun olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. , 
Bursa‘nın bundan sonra nasıl kurtulacağı üzerinde düşünülüp, taşınılması 
gerektiğini söyledi. Son yıllarda Yıldırım‘da gözle görülür değişikliklerin 
olduğunu vurgulayarak Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü‘nün de 

BURSA
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Yıldırım‘da faaliyet gösterecek 
olmasının sevindirici olduğuna 
dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü kurulduğunu aktararak 
bunun ilçe belediyeleri tarafından da 
uygulanabileceğini hatırlattı.  Tapu 
Kadastro Bölge Müdürlüğü‘nün 
Yıldırım‘da kurulacak olmasından 
dolayı mutluluk duyduğunu anlatan 
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, bunun ilçenin gelişmesinde 
önemli katkıları olacağını aktardı. 
İlçede göreve geldikleri günden 
itibaren ciddi çalışmalar yaptıklarını 
söyleyen Keskin, 17 mahalleyi imar 
planına kavuşturduklarını söyledi. 
Sivil Toplum Kuruluşları‘yla ortak 
çalışma yaptıklarının altını çizerek, 
planlama konusunda HKMO ile 
işbirliği yaptıklarını söyledi. Kentsel 
dönüşüm konusunda da Türkiye‘ye 
örnek olduklarını belirten Keskin, 7 
yerde yaptıkları çalışmayla Yıldırım‘ın 
çehresini değiştirdiklerini aktardı. 
İlçe halkının kendilerine güvenmesi 
sayesinde bütün bu çalışmaları 
başarıyla sürdürdüklerini anlatan 
Keskin, çarpık yapılaşma ile mücadele 
için yasal boşlukların doldurulması 
gerektiğini ifade etti.

Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüklerinin Çalışma 
Ortamının İyileştirilmesi 
Konusunda Yapılan Basın 
Açıklamamız Ses Getirdi

26.02.2007 tarihinde; harita ve 
kadastro mühendisleri odası şube 
başkanı Celil ÇOLAK  Bursa’da tapu 
kadastro müdürlüklerinin çalışma 
şartları hakkında tespitlerini, sonuç 
ve önerilerini  basın açıklaması 
yaparak paylaşmıştı. Bu bildiri de 
kısaca  Cumhuriyet caddesinde 
bulunan müdürlükler acilen çağdaş, 

modern ve ferah bir hizmet binasında 
toplanmalıdır. 25 yıldır uğraş verildiği 
halde çözülemeyen bu konu, yerel 
yöneticilerimizin ve milletvekillerimizin 
desteğini beklemektedir.  İşlemlerin 
tamamı harca tabi olduğundan 
vatandaşların kuyruk beklememesi 
için,yeni hizmet binasının içinde 
mutlaka banka veznesi bulunmalıdır. 
Kurum bünyesinde bulunan çok 
değerli arşiv yangın, hırsızlık ve afet 
riskine karşı korunmalıdır. Emlak 
Müşavirliği Yasa Tasarısı  bir an önce 
kanunlaşmalı. Bilgisiz ve eğitimsiz 
kişilerin tapu işlemlerini takibinin 
önüne geçilmelidir. 3402 sayılı 
Kadastro Kanunundaki Döner sermaye 
ile ilgili eksiklik, kanun tasarısı olarak 
Meclis Genel kuruluna inmiş olup  
süratle yasalaşmalıdır. Günümüzde 
bir çok kamu kurumu lojman, 
sosyal tesise sahipken, bu kurumun 
1970‘in sonundan bu güne kiralık, 
yetersiz bir hizmet binasında faaliyet 
göstermesi Avrupa kenti olmak üzere 
yola çıkan Bursa‘nın ayıbıdır. Bu ayıp 
düzeltilmelidir. Devlet olmanın gereği 
geçmişine ve arşivine sahip çıkmaktır, 
bu bilinçle hareket edilmelidir.

Görüşleri kamuoyu ile paylaşılmış 
sorumluluk sahipleri göreve davet 
edilmiştir. Bu  haberimizden sonra 
geçen 10 aylık zamanın sonunda. 
İl Genel Meclisi’nde yapılan 
olağanüstü toplantıda Ankara yolu 
üzerinde bulunan eski Köy Hizmetleri 
arsasının yarısının Tapu Kadastro 
Bölge Müdürlüğü’ne tahsisi kararının 
alınmasının ardından Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürlüğü, vatandaşın 
tüm işlemlerini tek bir merkezde 
halledebileceği dev bir kompleks için 
kolları sıvadı.Köy Hizmetleri arsası 
üzerine yapılacak 16 bin metrekare 
kapalı alana sahip yeni hizmet 
binası ile yaşanılan olumsuzlukların 

büyük oranda ortadan kalkacağına 
inanıyoruz.

Tapu ve Kadastro birimlerinin 
bulunduğu Çancılar’daki binada 
sağlıksız koşullarda hizmet verilmekte 
olup. Dar ve sağlıksız, ayrıca risk 
altındaki ortamlarda halkımızın 
ihtiyaçlarını karşılanmaya çalışılıyor. 
Bu şekilde bir imkan oluşması hem 
çalışanlar hem de Bursa halkı için 
büyük bir nimettir. Bursa’ya yapılacak 
olan en büyük hizmetlerden biridir. 
Kısacası bu bina yapıldığı taktirde 
Bursa çağı yakalayacak hatta çağın 
ilerisine ulaşacaktır. Yatırımın bundan 
sonra da takipcisi olacağımızı bildirir 
katkısı olan herkese teşekkür ederiz

Yönetim Kurulu

Toplantı

Serbest çalışan büroları temsilen 15 
üyemiz ile Bursa MDU sorumlusu Şerif 
ÖZKAN‘ın katıldığı, şube başkanımız 
Celil ÇOLAK‘ın başkanlığında 
yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar 
alınmıştır. Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Fen dairesi başkanlığı 
tarafından 24 / 04 / 2008 tarih 2008 
/ 8 sayılı genelgesinde “ ... yapım 
sorumluluğu serbest çalışan harita 
ve kadastro mühendisleri tarafından 
üstlenilen, tescile konu harita ve 
planların kadastro müdürlüklerince 
kontrolünde; Harita ve Kadastro 
mühendisleri odasının üye sicil 
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durumu uygundur, şeklinde onayının 
alınması uygun bulunmuş olup...” 
bu genelge doğrultusunda Mesleki 
denetim uygulamalarında proje 
başlıklarına ayrıca kaşe basılması 
kararlaştırılmıştır.  Ayrıca bu genelge 
doğrultusunda tüm temsilciliklere 
yazı yazılarak mesleki denetimlerin 
titizlikle yapılmasının sağlanması 
kararlaştırılmıştır. Serbest çalışanların 
aldığı ve bitirdiği işlerin kadastro 
kontrolünden sonra faturalarının 
kesilerek mesleki denetimlerinin 
yapılması mesleki denetimler 
esnasında Asgari ücret tarifesinde 
belirtilen miktarda fatura kesildiğinin 
denetlenmesi ve tapuya üst yazı ile 
birlikte kadastro müdürlüklerince 
kendilerine teslim edilmesi, dolayısıyla 
ücretlerinin bu şekilde tahsilinin 
sağlanması kararlaştırılmıştır. Diğer bir 
problemin de TAKBİS olduğu ve bunun 
çözülmesi için üyelerin ve serbest 
çalışanların sorunlarını odaya dilekçe 
ile iletmeleri istenmiştir. Yapı denetimli 
inşaatlarda yürürlüğe giren yeni 
genelge ile serbest çalışan üyelerimizin 
durumu ve Bursa da uygulanacak 
yöntem ile ilgili oda yönetim kurulunca 
çalışma yapılması ve mesleki denetim 
( oda kayıt belgesi ) istemeyen 
belediyelerle görüşme yapılarak 
gerekirse Serbest çalışan üyelerimizin 
uyarılması kararı alınmıştır.

Recep Altepe Ziyareti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri Osmangazi Belediye Başkanı 
Recep Altepe‘yi ziyaret etti. Osmangazi 
Belediyesi‘nin yaptığı çalışmalarla 
kentin tarihi dokusunu ortaya 
çıkardığını söyleyen HKMO Bursa 
Şube Başkanı Celil Çolak, Bursa‘nın 
tarih, kültür ve medeniyetler açısından 
Türkiye‘nin en zengin bölgelerinden 
birisi olduğunu dile getirdi. Kentin 

Türkiye‘nin önemli ziynetleri arasında 
olduğunu vurgulayan Celil Çolak, hızlı 
sanayileşme sonucu göç sorununun 
ortaya çıktığını dile getirdi. Hızlı 
nüfus artışı karşısında, hızlı imar 
planlarının yapılmamasının sorun 
teşkil ettiğini vurgulayan Çolak, çarpık 
yapılaşmayla baş başa kalındığını 
belirtti. Vatandaşlara yasal yapılaşma 
imkânı verilmediğinin üzerinde duran 
Çolak, herkesin uygun bulduğu 
yerde konut ürettiğini söyledi. Bu 
durumun kentin tarihi, kültürel ve yeşil 
dokusuna zarar verdiğini kaydeden 
Çolak, “Bütün bunlar trafik problemini 
getirmiş. Ciddi sıkıntılar var. Şehrin 
dokusu bozulmuş” dedi. Osmangazi 
Belediyesi‘nin kentsel dönüşüm 
projelerini dikkatle izlediklerini anlatan 
Çolak, önümüzdeki dönemde çarpık 
yapılaşma sorunun çözümüne yönelik 
radikal adımların atılması gerektiğine 
dikkat çekti. Kaçak yapılaşmanın 
artık konut edinmenin dışında rant 
kapısı haline geldiğine değindi. 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 
kurulduğunu anlatan Çolak, bunun 
ilçe belediyeleri tarafından da 
örnek alınması gerektiğini ifade etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Recep 
Altepe de kaçak yapılaşma ile etkin 
bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. 
Çarpık yapılaşmanın sadece Bursa‘nın 
değil Türkiye‘nin sorunu olduğunu 

söyleyen Altepe, yasal boşlukların 
doldurulmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin Ziyareti

TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Celil ÇOLAK ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet ŞAHİN’i makamında 
ziyaret etti. Yaklaşan yerel seçimler 
öncesi kamuoyunda konuşulan 
kaçak yapılaşmanın artacağı 
endişelerini Başkan Şahin ile 
paylaşan Çolak, belediyelerin konuyla 
ilgili önlemleri alması gerektiğini 
vurguladı. Belediyelerin sürdürdüğü 
kentsel dönüşüm çalışmalarını 
desteklediklerini dile getiren 
Çolak, “Kentsel dönüşümler kaçak 
yapılaşmadaki çirkin yapı stoğunun 
ortadan kaldırılması için son derece 
önemli çalışmalardır. Altyapısında 
mülkiyet ve hukuki problemler olacağı 
için meslektaşlarımızın Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel 
Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nde 
görevlendirilmesi gerekmektedir” dedi.   

Çolak ‘Bursa Kaybeder’

Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel 
dönüşüm çalışmalarının Ankara’dan 
çıkarılacak yasal düzenlemelerle 
daha da etkin hale gelebileceğinin 
altını çizen Çolak, TBMM’den konuyla 
ilgili yasal düzenlemenin biran önce 
çıkması gerektiğine dikkat çekti. 
Kaçak yapılaşmanın önlenemediği 
taktirde kaybedenin Bursa ve Bursa 
halkı olacağını dile getiren Çolak, 
“Seçim sathı mahaline girilmiştir. Yerel 
seçimler öncesi kaçak yapılaşmanın 
mantar gibi biteceği düşüncesi 
hakimdir. Burada belediyeler kadar 
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halkın da dikkatli olması gerekiyor. 
İmar yoluna gelip binayı yapan 
vatandaş, yol için ayrıca kamulaştırma 
bedeli alabiliyor. Bu da hepimizin 
cebinden çıkıyor” diye konuştu.  

Kaçak Yapıya Geçit Yok

Kaçak yapılaşmanın bir kentin 
geleceği için büyük bir sorun teşkil 
edeceğinin bilincinde olduklarının 
altını çizen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak kaçak yapıya asla 
göz yummayacağız. Bu konuda 
vatandaşlarımız müsterih olsun. 
Kaçak yapılar konusunda belediye 
bünyesinde bir tespit komisyonu 
kurduk. Diğer ilçe belediyelerimizin 
de bu konuya hassasiyet göstermesi 
adına sürekli toplantılar yapıyoruz” 
şeklinde konuştu. Kentsel dönüşüm 
projelerinin Bursa’nın kurtuluşu 
anlamına geldiğini ifade eden Şahin, 
kentsel dönüşüm projelerinin daha 
sağlıklı yürütülebilmesi adına belediye 
bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm 
Şube Müdürlüğü’nün titiz bir şekilde 
çalışmalarına devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

2008 Bowling Turnuvası 

Şubemizin Geleneksel Bowling 
Turnuvası 09/04/2008 CARREFOUR 
COSMIC BOWLİNG Salonu’nda 
düzenlendi. Üyelerimizin ve ailelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 
takımlar keyifli, eğlenceli saatler 
geçirdiler. Zorlu geçen turnuvanın 

1.’liğini Sinan SARIBAL’IN kaptanlığını 
yaptığı Sinan Özbay, Teyfik PAŞA, 
Mustafa Gürbulak ve Sema 
Demircan’ın oynadığı takım 
kazandı.2.’liği Kamuran Uğurlu’nun 
kaptanlığını yaptığı Eray Örendil, Ümit 
Güler, Onur İskeçeli, Elfide Çalışkan’ın 
oynadığı takım, 3.’lüğü kaptanlığını 
Derya Bulut’un yaptığı İlyas Kara, 
Murat Akyol, Dilek Akyol, Orkun 
Çalışır kazandı.

Madalyalarını 1.olan takım  Şube 
Başkanı Celil ÇOLAK’tan ,2.olan 
takım Şube Yazmanı Hakan BEBEK’ten 
,3.olan takım Şube II.Başkanı Ufuk 
AY’dan aldılar. Takımlar coşkulu 
fotoğraf  karelerinin altına çok 
keyifli bir gece geçirdiklerinin ve 
eğlendiklerinin imzasını attılar.

13.5.2008 tarihinde 
Yönetim Kurulumuz 
BAOB yerleşkesini ziyaret 
ederek, inşaatın son 
durumu hakkında bilgi 
edinmişlerdir.

Şubemizin  SPK Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanlığı 
Kursları Başladı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi  (HKMO) ile 
Marmara Üniversitesi Nihad Sayar 

Eğitim Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 
ve Bursa’da ilk olacak ‘Serbest Piyasa 
Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanlığı Kursları’ Şube binamızda  
yapılan ilk ders ile başladı. Marmara 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Cemal İbiş’in anlatımıyla ilk ders olan 
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi’ni 
dinleyen kursiyerler 

3 hafta sonu boyunca 42 saat 
sürecek olan kurs programı içerisinde 
kursiyerler; Gayrimenkul Değerleme 
Esasları, Temel Finans Matematiği, 
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 
derslerini Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlilerinden öğrenecekler 
dersin ardından Katılım Sertifikası 
almaya hak kazanacak.  

Bugüne kadar Bursa’da açılmayan 
bu kurslara Harita ve Kadastro 
Mühendisleri yanında, inşaat 
mühendisi, mimar, şehir plancısı, 
işletme, muhasebe ve resmi 
kurumlarda çalışan kursiyerlerimiz 
de iştirak etmektedir. Kursiyer 
sayımız toplam 28’dir. HKMO 
olarak böylesi bir çalışma ile diğer 
meslek gruplarında faaliyet gösteren 
arkadaşlarımıza katkı koymanın  
gururunu yaşıyoruz 

Her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül ayları 
olmak üzere yılda 3 kez yapılan 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 
Lisans Sınavı’na başvurular sınavdan 
yaklaşık 3 ay önce http://www.spk.
gov.tr ya da http://spk.anadolu.edu.
tr internet adresinden yapılmaktadır. 
Adayların; asgari 4 yıllık üniversite 
mezunu olması ve 3 yıllık tecrübe 
koşulunu belgelemesi gerekiyor. 
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1. Şube Danışma Kurulu 
Toplantısı

Harita ve Kadastro Mühendisleri dası 
Bursa Şubesi  9.çalışma dönemi 1. 
Danışma kurulu toplantısı Osmangazi 
Belediyesi Gökdere Sosyal tesislerinde 
Danışma Kurulu Üyelerine önceden 
yazı ile bildirilen gündemle toplanarak 
aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem 

1. Uzmanlık Komisyonlarının tanıtımı 
ve Komisyon başkanlarının seçimi

2. HKMO Bursa Şubesi Çalışma 
Programı Hakkında görüşme

3. TMMOB HKMO 41. Olağan Genel 
Kurulu hakkında genel görüşme

4. Mesleğimizin İsminin 
Değiştirilmesine Yönelik Tartışmalar 
Hakkında genel görüşme

5. Çeşitli Mevzuat değişiklikleri 
konusunda genel görüşme

 • Anayasa Değişikliği

 • İhale Kanunu değişikliği

 • İmar Kanunu değişikliği

 • Vakıflar Kanunu 

1- İşyeri Temsilcilerinin seçilmesinin 
Çalışma Programına eklenmesi,

2- Resmi ve Özel Eğitim kurumlarına 
Mesleği tanıtıcı broşür gönderilmesi 
tanıtıcı seminerler düzenlenmesi 

3- Fuarlara katılımın sürdürülmesi 
özellikle Yapı Yaşam Fuarına katılım 
sağlanması,

4- Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 
programının yeni dönemde çalışma 
programına eklenmesi,

5- CBS Uzmanlık Eğitimi ve CBS Eğitim 
Uzmanlığı Belgesi verilmesinin çalışma 
programına eklenmesi

6- Asgari Birim Fiyat tarifesinde 
düzenleme yapılmalı, 

7-Ana tüzükte yapılması düşünülen 
değişiklikler taslak olarak hazırlanıp 
komisyonlarda acilen görüşülmeli 
ve Genel merkeze değişiklik teklifleri 
bildirilmesi gerekmektedir.

8-Uzmanlık Komisyonları Yönetim 
Kurulu üyeleri tarafından toplantıya 
çağrılıp, acil yönetici ve gündem 
belirlenmelidir.

9-Mesleği tanıtım konulu bir komisyon 
kurulması teklif edilmiştir.

10-Kaçak yapılaşma ile ilgili beton 
santrallere kısıtlama gelmeli vb yasal 
düzenlemeler yapılmalı valilik benzer 
konuda genelge yayınlayabilmelidir.

11-Kentsel Dönüşüm hakkında yasa 
TMMOB Meslek odalarının görüşleri 
alınarak bir an önce çıkarılmalıdır

12-3194 sayılı yasanın 18.madde 
uygulamalarındaki tebligat ile ilgili 
sıkıntıyı aşabilmek için Kadastro 
kanununda olduğu  gibi askı ilanı 
getirilmelidir.

13-Mesleğimizin adının 
değiştirilmesine yönelik tekliflerin 
oylanması sonucu Mesleğimizin  adının 
Harita Mühendisliği olması  25 e karşı 
1 oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul 
edilmiştir

14-İmar Kanunu Değişikliği 15-16 
maddeler çok net hale getirilmeli,18.
uygulama detaylandırılmalıdır.Tebligat 
kesin olarak yasa metnine girmelidir.

15-Anayasa değişikliği ile Orman 
sınırı dışına alınmada daha yakın ve 
yeni tarih belirlemenin orman talanına 
neden olacağı belirtilmiştir.

16-İhale Kanununda yapılacak 
değişiklikle ihalelerin en çok kırım 
yapana değil ortalama fiyat verene 
verilmesi yönünde düzenleme 
yapılmalıdır.

Konuları dile getirilmiş olup danışma 
kurulu önerileri çalışma programına 
yansıtılarak şube çalışmalarına 
devam edilecektir. Yönetim kurulumuz 
önemli konularda danışma kurulunun 
görüşlerine tekrardan başvuracaktır.
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BURSA HABER - 26 Mart 2008 - Sayfa:6 AVRUPA- 26 Mart 2008 - Sayfa:4

BURSA GÜNDEM - 10 Nisan 2008 - Sayfa:1-5

MEYDAN - 27 Mart 2008 - Sayfa:4

BURSA HAKİMİYET - 10 Nisan 2008 - Sayfa:7

BURSA GÜNDEM - 19 Mart 2008 - Sayfa:1

OLAY - 9 Nisan 2008 - Sayfa:13

HÜRRİYET BURSA - 27 Mart 2008 - Sayfa:4 AVRUPA - 9 Nisan 2008 - Sayfa:4

MEYDAN - 10 Nisan 2008 - Sayfa:4
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8. Dönem Yönetim Kurulumuz 
Diyarbakır İlinde Faaliyet 
Gösteren Harita Firmalarını 
Ziyaret Etti

Şubemizin Yönetim Kurulu Üyeleri,Diyarbakır 
Şubesi‘nin 8. Olağan Genel Kuruluna 
katılımlarından dolayı teşekkür etmek, 
özel sektörün sorunlarını kendi yerlerinde 
paylaşmak ve çözüm yollarını birlikte 
tartışmak, oda-üye ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 
Harita Firmalarını ziyaret etti. Ziyarette özel 
sektörün sorunları ve çözüm yolları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayapınar Belediye Başkanının Şubemizi  Ziyareti

04.03.2008 tarihinde Kayapınar Balediye Başkanı Sayın Zülküf 
KARATEKİN 8. Dönem Yönetim Kurulunu tebrik etmek ve yeni 
dönemdeki belediye çalışmaları hakkında görüş alış-verişinde bulunmak 
üzere Şubemizi  ziyaret etmiştir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

05.03.2008 
tarihinde 
Diyarbakır 
Büyükşehir 
Belediyesi Konuk 
Evinde TMMOB 
bileşenleri 
tarafından yapılan 
kokteyl ile 8 Mart 
Dünya Emekçi  
Kadınlar Günü 
kutlandı.Yapılan 
konuşmalarda 

ise; dokuma işçisi kadınların 8 Mart 1857’de daha insanca bir yaşam 
isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile 
başlayan süreç, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir güne 
dönüştüğü aradan geçen 150 yıla rağmen kadınlar ayrımcılığa karşı 
daha insani yaşam koşulları için mücadele etmeye devam ediyor. Bugün 
emekçi kadınlar neredeyse 150 yıl öncesinin koşulları ile çalıştırılmaya 
devam ediyorlar.

Ucuz iş gücü olarak çalıştırılan ve cinsiyetçi politikalarla bu alanda 
ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar, iş hayatındaki eşitsizliğin yanı sıra 
ev hayatında, toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında eşitsizlikle yüz 
yüze bırakılmaya devam ediliyor. 

Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunun 
çözülmesi için kadın üyelerimiz ve tüm emekçi kadınlarının 
mücadelelerini destekliyoruz.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‘nü kutlarız. 

Bölgemizde Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bugün Ortadoğu halklarının yüzyıllardır süre gelen geleneği ile baharın 
müjdecisi olarak kabul edilen; birlik, dayanışma ve kardeşlik günü olan 

DİYARBAKIR
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Nevruz Bayramı kutlamaları, halkların 
bir arada yaşam taleplerinin en önemli 
bir ifadesi haline gelmiştir.

21 Mart 2008 tarihinde Bölgemizde 
Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanmıştır. 
“Ya  gerçek demokrasi yada hiç” 
sloganıyla yapılan kutlamalara yüz 
binlerce kişi katılmış olup kutlamalarda 
barış ve kardeşlik vurgusu yapılmıştır. 
Nevruz ateşinin yakıldığı, şarkıların 
söylendiği, barış güvercinlerinin 
uçurulduğu kutlamalar olaysız sona 
ermiştir.

Diyarbakır’ daki kutlamalar çok sayıda 
siyasi parti, sendika, sivil toplum 
örgütü temsilcisi, aydın, sanatçı ve 
yazarların yanı sıra yurt dışından çok 
sayıda konuk katılmıştır. Kutlamalara 
TMMOB Genel Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’nın da katılması bizleri  
onurlandırmıştır.

Temsilcilerimiz Ve 
Üyeleremizle Genel Kurul 
Öncesi Toplantı Yapıldı

Şube Yönetim Kurulumuz 29.03.2008 
tarihinde Şube toplantı salonunda 
Temsilcilerimiz ve üyelerimizle toplantı 
yapmıştır. Toplantıya Diyarbakır, Van, 
Mardin, Muş ve Şanlıurfa 
temsilcilerimiz; Diyarbakır Kadastro 
Bölge Müdürü ve üyelerimiz katılmıştır. 
Toplantıda temsilcilik sorunları serbest 
çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik 
Bürolarının yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerinde durulmuştur. 
Bölgemizde SHKMB tarafından yapılan 
hizmetlerin daha kaliteli 
yapılabilmesinin üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca mesleki denetimlerinde 

yapılması konusunda gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi hakkında 
görüş bildirilmiştir. Yapılacak olan 41. 
Olağan Genel Kurul öncesi bir 
değerlendirme yapılıp görüş ve 
öneriler değerlendirilmiştir.

41. Olağan Genel Kurulda 
Şube Başkanı Şubemizin 
Yeni Döneme İlişkin Görüş 
Ve Önerileri İle İligi Bir 
Konuşma Yaptı.

HKMO 41. Dönem Olağan Genel 
Kuruluna, Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ve delegelerimiz katılım sağladılar.

Şube Başkanımız, Sayın Yusuf BİLEN 
HKMO Genel Kurulda bir konuşma 
yaptı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, kurulduğu günden bu yana; 
demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Bu nedenle de; odamız, meslek ve 
meslektaş sorunlarını, ülkenin ve 
halkın sorunlarından ayrı tutmayarak, 
demokratikleşme alanlarında durum 
tespitleri yapmayı, politikalar ve 
çözüm önerileri üretmeyi, ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf 
etmeyi önüne hedef koymuştur.

TMMOB ve HKMO tüzüğünde ve 
temel ilkelerinde de belirtildiği gibi; 

Odamızın; kamu ve toplum yararına 
sorumluluğunu yerine getirmeye 
çalışırken, her koşulda siyaset yapan, 
dünyayı, ülkeyi ve yaşam tanıyan, 
anlayan ve ona göre politikalar 
üreterek yaşama geçiren bir çalışma 
anlayışı içerisinde olmalıdır.

Değerli Meslektaşlarım,

Bölgemizde çeyrek asırdır devam eden 
uygulamalar; binlerce insanımızın 
yaşamanı yitirmesine, coğrafyamızın 
tahribatına, kentlerimizin demografk 
yapısının değişmesine, insani 
değerlerimizin yitirilmesine neden 
olmuştur. Bu çatışma ortamı; milliyetçi 
söylemler ve uygulamalar nedeniyle 
toplumda kamplaşmaları 
arttırmaktadır.

Hükümet bütçesinin büyük bir 
bölümünün; askeri harcamalara, 
iç ve dış borçlanmaların faizlerine 
ayırması ve istihdam alanlarının 
yaratılmamasından dolayı, Ülkemizde; 
işsizlik, yoksulluk, göç, gelir 
adaletsizliği, bölgeler arası kalkınmışlık 
farkı, çevre sorunları gibi meseleler 
artık daha ciddi bir noktaya ulaşmıştır.

Meclis’te büyük çoğunluğu elinde 
bulunduran AKP Hükümeti; ülkenin en 
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temel sorunu olan demakratikleşme 
sorununu ve bu bağlamda yaşanan 
Kürt sorunun çözümü için somut hiç bir 
adım atmamaktadır.

Meslis çoğunluğunun verdiği gücü, 
ülkenin temel sorunlarını çözmek için 
kullanmayan Hükümet; AB hedefinden 
uzaklaşmış, sadece türban meselesine 
kilitlenmiş, istediği yasayı da meclisten 
geçirdikten sonra, sivil anayasayı, 
demokratik reformları bir tarafa 
bırakmıştır.

Savaş çığırtkanlığı, ırkçı söylemler, 
her gün gelen ölüm haberle altında, 
Hükümet; çalışanların kazanımlarını 
yok eden yasaları bir bir Meslis’e 
getirmekte, ülkeyi ırkçı-milliyetçi, 
gerici-dinci kuşağın esiri haline getiren 
uygulamalara imza atmaktadır.

Hükümet gücünü; 22 Temmuz’daki 
halk desteğinden değil; toplumun 
ve odamız gibi demokratik kitle 
örgütlerinin tepkisizliğinden 
almaktadır,

Değerli Meslektaşlarım,

İnsan hakları ihlallerinin 
yaşanmaması,

Tek bir insanımızın ölmemesi,

Doğamızın ve coğrafyamızın tahrip 
olmaması,

Halkımızın demokratik bir ülkede 
yaşaması için;

Odamı;

Demokrasi güçleri ile birlikte hareket 
ederek, ülkemizde çağdaş demokrasi 
normlarının inşası, demokratikleşme 

ve kürt sorunun çözümü konusunda 
aktif rol almalı, 41. Dönem çalışma 
progmına alarak, TMMOB’ne 
taşımalıdır.

Toplumun tüm kesimlerini etkileyen 
bu ortamda, yaşananlar hepimizin 
sorunudur.

Bu düşüncelerle hepinizi saygı ile 
selamlarken 40. Dönem Yönetim 
Kurulu’na çalışmalarından dolayı 
teşekkür eder, 41. Dönemde görev 
alacak meslektaşlarıma şimdiden 
başarılar dilerim.

1 Mayıs İşçi Bayramı 
Kutlandı

Türkiye ve Dünyanın birçok yerinde 
kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı 
Diyarbakır’da yapılan basın açıklaması 
ile kutlandı. İlk olarak Büyükşehir 
Belediyesi önünde toplanan TMMOB 

Bileşenleri, Sendikalar ve diğer sivil 
toplum örgütü üyeleri, Dağkapı 
meydanına doğru yürüyüşe geçti. 
Dağkapı meydanına kadar sessiz 
yürüyen emekçiler, burada toplanarak 
halaylar çektiler. Şubemizde 
üyelerimizle birlikte 1 Mayıs 
etkinliklerine katılım sağlamıştır.

TMMOB Diyarbakır  Şubeler 
Arası 1. Geleneksel Halı 
Saha Futbol Turnuvası  
Düzenlendi

Sekreteryası  EMO tarafından  
yürütülen TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından ÇMO, 

İMO, EMO, HKMO, MMO, MO, JMO, 
ZMO‘dan oluşan 8 takımın katılımıyla 
organize edilen Diyarbakır Şubeler 
Arası 1. Geleneksel Halı Saha Futbol 
Turnuvası düzenlenmiştir. Şubemizde 
üyelerinden oluşturduğu takımla bu 
turnuvada yer almıştır.

Büyük Ölçekli Harita Ve 
Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği Konulu Bir 
Seminer Düzenlendi

17.05.2008 tarihinde Şube binamızda 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği hakkında  
bir seminer  yapıldı. Seminerde  
üyemiz Asım TUNCAY yeni çıkan 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Yapım Yönetmeliği ile  ilgili ayrıca 
halihazır harita yapım işine ilişkin  
üyelerimize eğitim vermiştir. Eğitime 
Diyarbakır ilindeki üyelerimiz katılım 
sağlamışlardır.
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Kanal B Televizyonu’nda Yayınlanan İmar Dosyası 
Programı’na Konuk Olduk

13 Şubat 2008 
Çarşamba günü çekimleri 
gerçekleştirilen, Oktay 
Ekinci’nin hazırlayıp 
sunduğu İmar Dosyası 
programında, Şubemizin 
19. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Candaş ile 20. 

Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir,  
mesleğimize ilişkin gündeme dair konuları değerlendirdiler.  

Programın ikinci bölümündeki genel değerlendirme bölümüne ise  Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz  ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erol Köktürk ile Beykoz Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Dr. 
Erdal Köktürk konuk oldular.  

Program 2 Mart 2008 Pazar günü  23:00 ile 01:00 saatleri arasında 
Kanal B de yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ Anması Gerçekleştirildi

2005 yılında yitirdiğimiz, mesleğimizin önemli 
isimlerinden, değerli bilim insanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şerbetçi,  Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin ve 
meslektaşlarımızın katılımıyla 21 Şubat 2008 Perşembe 
günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarı başında anıldı. 
Bilime, mesleğimize ve Oda çalışmalarımıza önemli 
katkıları olan değerli hocamızı saygıyla anıyoruz.

Maltepe Belediyesi’ndeki 
Üyelerimizle “Yapı Denetimi” 
Konulu Toplantı Düzenlendi

Şubemiz, yapı denetimi alanında mesleğimiz 
açısından yaşanan sorunlara çözüm 
üretmek ve bu alandaki yasal haklarımızın 
kazanımı adına, 5 Şubat 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren “Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği” hakkında tüm üyelerimizden 
görüşlerini istedi. Mesleğimiz açısından 
oldukça önemli olan bu alana ilişkin, 
uygulamada karşılaşılan sorunları ve bu 
konuda yerel yönetimlerin uygulamalarını 
değerlendirmek üzere, Maltepe 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle 29 Şubat 
2008 Cuma günü saat 14.00’de bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıya Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Mahmut Gültekin, Erol 
Köktürk, Taylan Öcalan, Tekin Akçapınar ile 
Maltepe İlçe Temsilcimiz Doğan Kamil Aksoy 
katılarak, üyelerimizin bu konudaki tespit, 
öneri ve değerlendirmelerini paylaşmışlardır. 
Üyelerimizden gelen görüşler ve yapılan 
toplantının ardından oluşturulan Şube 
görüşümüz Genel Merkez’e iletilmiştir. 

Pendik Bölgesinde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantılar Yapıldı

Pendik Bölgesi’nde çalışan üyelerimizin 
bölgesel sorunlarına çözüm önerileri 

İSTANBUL
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geliştirmek ve Şubemizin çalışmaları 
hakkında bilgi vermek amacıyla, 
1 Mart 2008 ve 5 Nisan 2008 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
toplantılara, II. Başkanımız Mahmut 
Gültekin ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Taylan Öcalan katılmıştır. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, bölgede serbest 
çalışan üyelerimizin fiyat birliği 
oluşturmaya yönelik yaptıkları 
çalışmalar konusunda, üyelerimizle 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
Yönetim Kurulumuz, her ay 
gerçekleştirilen bu toplantılara katılım 
sağlayarak, Pendik bölgesindeki 
serbest çalışan üyelerimizin fiyat 
birliği politikası ile mesleki diğer 
faaliyetlerdeki görüş ve önerilerini 
paylaşmak adına gereken desteği 
vermeye devam edecektir. 

DSİ İstanbul XIV. Bölge 
Müdürlüğü’ne Ziyaret

Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerimizle 
birlikte üretmeye yönelik anlayışımızın 
gereği olarak, 20. Çalışma Dönemi 
içerisindeki ilk ziyaretini, 14 Mart 
2008 günü DSİ İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’ne gerçekleştirmiştir. 
Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet İlbaşı, 
DSİ İşyeri temsilcimiz Şube Müdürü 
Hasan Gücüyener, DSİ çalışanı 7 
meslektaşımız ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden M. Tevfik Özlüdemir, 
Mahmut Gültekin, Mehmet Hışır, Tekin 

Akçapınar, Engin Kaya, Ercüment 
Ayazlı ve Özgür Avcı’nın katıldığı 
toplantıda ülke ve meslek gündemine 
yönelik önemli konularda bilgi 
paylaşımında bulunulmuştur. Özellikle 
DSİ’nde çalışan meslektaşlarımızın 
kamulaştırma bilirkişiliği konusunda 
karşılaştıkları sorunlar ele alınmış olup, 
bu konunun kamuoyunun gündemine 
getirilerek çözüm yollarının bulunması 
üzerinde durulmuştur.

Yönetim Kurulumuza gösterdikleri ilgi 
ve mesleğimiz adına yeni dönemde 
koyacakları katkılardan dolayı, 
başta DSİ İşyeri Temsilcimiz Hasan 
Gücüyener olmak üzere, tüm DSİ 
çalışanı meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

Şube Danışma Kurulu 
Toplantısı 

Şube Danışma Kurulu Toplantısı 
15 Mart 2008 Cumartesi günü, 65 
üyemizin katılımıyla Şube Toplantı 
Salonumuzda gerçekleştirilmiştir. 

Şube Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir 
yaptığı açılış konuşmasında; 
önümüzdeki 2 yıl boyunca Şubemizce 
yürütülecek etkinliklere ilişkin 
düşüncelerini paylaşmış, üyelerimizin 
bu etkinliklere koyacağı katkıların 
Odamız için yön gösterici bir nitelik 
taşıyacağını dile getirmiştir. Şube 
Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir 

konuşmasının devamında, son 
günlerde ülke gündeminde olan 
ve emekçilerin geleceğini yakından 
ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına karşı 
gerçekleştirilen eylemlilikler konusunda 
bilgilendirmelerde bulunmuştur. 
SSGSS yasası benzeri yasal düzenleme 
çalışmalarının, anayasa taslağında da 
olduğunu ve bu çalışmaların mesleki 
uygulama alanlarımızı da kapsadığını 
üyelerimizle paylaşmıştır. Şube 
Başkanımız ayrıca kentsel dönüşüm, 
imar yasası, 2B gibi başlıkların 
da önümüzdeki iki yıllık süreçte 
kamuoyu gündeminde olacağını ve 
bu konularda da gerekli çalışmaların 
yürütülmesi gerekliliğini vurgulamıştır.

Daha sonra söz alan Yönetim 
Kurulumuz Sekreter Üyesi Mehmet 
HIŞIR, 20. Dönem Şubemiz 
Çalışma Programı başlıklarını ve 
Genel Kurul sonrasında yürütülen 
çalışmaları Danışma Kurulu üyeleriyle 
paylaşmıştır. Yönetim Kurulumuz 
Sekreter Üyesi Mehmet HIŞIR, Şube 
Yönetim Kurulu’nca yürütülen 
çalışmalar sonrasında oluşturulan 
taslak komisyon, proje grupları ile 
teknik rapor ve inceleme çalışma 
grupları hakkında Danışma Kurulu 
üyelerine bilgi vermiştir. 

Danışma Kurulu üyelerinin komisyon, 
proje grupları ile teknik rapor ve 
inceleme çalışma gruplarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunması 
sonucu olgunlaştırılan düşüncelerin 
ışığında şekillenen komisyon, proje 
grupları ile teknik rapor ve inceleme 
çalışma gruplarının, Şubemize kayıtlı 
tüm üyelerimize duyurulması kararı 
alınmıştır.

Üyelerimizden gelen istek, öneri 
ve görüşler doğrultusunda; 5 
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komisyon, 10 proje grubu ile 10 
teknik rapor ve inceleme çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Komisyonlar, 
proje grupları ile teknik rapor ve 
inceleme çalışma gruplarının son 
hali 15 Mayıs 2008 tarihli Yönetim 
Kurulu toplantısında belirlenmiş olup, 
komisyon, proje grupları ile teknik 
rapor ve inceleme çalışma grupları 
çalışmalarına başlamıştır.

Gaziosmanpaşa’daki 
Doğalgaz Patlaması ile İlgili 
Basın Açıklamamız

18 Mart 2008 Salı günü, 
Gaziosmanpaşa İlçesi Barboros 
Hayrettin Paşa Mahallesi’nde, İSKİ 
adına kazı çalışması yapan taşeron 
firmanın işe uygun olmayan, ehliyetsiz 
personelinin kullandığı iş makinası 
tarafından doğalgaz borusunun 
delinmesi, 1 çocuğun ölümüne ve 
11 kişinin yaralanmasına neden 
olmuştur. Konuyla ilgili olarak Şubemiz 
tarafından bir basın açıklaması 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Basın açıklamasında özetle: 
“Yaşanan bu olay, Harita ve Kadastro 
Mühendisliği disiplini açısından da 
ele alınması gereken bir konudur. 
Doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon 
vb. her türlü teknik altyapı unsurları 
günümüzde ortak bir koordinat 
sisteminde tanımlanabilmektedir. Bir 
diğer ifade ile herhangi bir altyapı 
çalışmasının yapıldığı bölgede yeraltı 
hatlarının nereden geçtikleri bellidir. 
Önüne geçilebilir türden bu tür olaylar, 
teknik altyapı kadastrosunun ne derece 
önem taşıdığını bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Altyapı çalışması 
yapan tüm kurum ve kuruluşlar, bu 
çalışmalarını teknik altyapı kadastrosu 
kapsamında ele almadığı ve coğrafi 
bilgi sistemleri ya da kent bilgi 

sistemleri kapsamında paylaşıma 
sunmadığı ve taşınmazların geometrik 
ve hukuki durumunu parsel bazında 
güncel ve toplumun yararlanabileceği 
açıklıkta paylaşmadığı sürece bu 
ve benzeri olayların yaşanması 
kaçınılmazdır.” ifadelerine yer 
verilmiştir.

Taşınmaz Değerlemesi 
Alanında Yaşanan Sorunlar 
Forumu

Son yıllarda meslektaşlarımız 
tarafından yoğun ilgi gören taşınmaz 
değerlemesi konusunun ele alındığı 
forum, 29 Mart 2008 Cumartesi 
günü şubemiz toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 üyemizin 
katıldığı forumda, taşınmaz 
değerlemesi alanında mesleğimizin 
nasıl söz sahibi olması gerektiği 
konusu üzerinde duruldu. 

Yönetim Kurulumuz Sekreter Üyesi 
Mehmet Hışır, yürütücülüğünü 
gerçekleştirdiği forumda; taşınmaz 
değerlemesi alanının dünden bugüne 
nasıl geliştiğinin, mesleğimizin bu 
alanın neresinde olduğunun ve 
taşınmaz değerlemesi alanında 
çalışan meslektaşlarımızla kurulacak 
örgütlenme yapılarının üzerinde durdu. 
Taşınmaz değerlemesi alanındaki 
mevzuatlar hakkında Zülfü Yaşar 
Hazır, teknik anlamda yaşanan 
sorunlara yönelik Oya Çınar H.Silistre, 

taşınmaz değerlemesi alanında 
çalışanların yaşadıkları problemlere 
yönelik de Bekir DEMİRALIN 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Daha sonra söz alan katılımcılar 
taşınmaz değerlemesinin nasıl 
bu kadar popüler bir alan haline 
geldiğini, taşınmaz değerlemesi 
ile mesleğimiz arasındaki ilişkileri, 
sektörde çalışanların sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını ve bu alanda 
söz sahibi olmak için neler yapılması 
gerektiğini vurguladılar.

“Türkiye’de Kadastro
(1923-2006)” Kitabı Basıldı

12.03.2002 
– 31.08.2007 
tarihleri arasında 
İstanbul 
Şubemizde 
Şube Müdürü 
olarak görev 
yapmış olan 
Gülseren Yurttaş, 
27.09.2007 

tarihinde bir “iş kazası”  sonucu 
yaşamını yitirmişti. Şubemizde görev 
aldığı süre içerisinde çeşitli çalışmalar 
yürüten sevgili dostumuz Gülseren, S. 
Gökşin Seylam ile ortak hazırladıkları 
“Türkiye‘de Kadastro (1923–2006)” 
yayınının basıldığını göremeden 
aramızdan ayrıldı.Gülseren Yurttaş 
ve S. Gökşin Seylam tarafından 
hazırlanan; 1923 yılından 2006 
yılına kadar ülkemizde kadastroya 
ilişkin tüm yasal düzenlemeler 
ve mevzuatı içeren, bu önemli 
dokümantasyon çalışmasının basımı, 
20. Dönem Yönetim Kurulumuzca 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye‘deki 
kadastronun geçmişine ışık tutabilecek 
nitelikte olan bu yayını Şubemizden 
temin edebilirsiniz.
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Gülseren YURTTAŞ 
Davası’nın Takipçisiyiz

İSKİ’nin, Melen 
Çayı’nın 
İstanbul’a 
Getirilmesi 
Boğaz Geçiş 
Projesi 
Sarayburnu 
Şantiyesindeki 
müteahhit 
firma 

Kutay İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. 
firmasının taşeronu olan, DETEK 
(Deniz Teknolojisi Ltd. Şti.) adlı 
firmada çalışan eski Şube Müdürümüz 
Gülseren Yurttaş, 27.09.2007 
Perşembe günü saat 19:00‘da, boru 
taşıyan mobil vinç bomunun kopması 
ile meydana gelen “iş kazasında” 
hayatını kaybetmişti. Söz konusu olayla 
ilgili açılan davanın ikinci duruşması 
30.04.2008 günü yapıldı. 

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
2007/759 Esas sayılı dosyası ile 
görülmekte olan davada, sanıklar, 
Türk Ceza Kanununun 85.maddesi 
uyarınca “Taksirle Ölüme Sebebiyet 
Vermek” iddiasıyla yargılanmaktadırlar 
.(TCK 85. madde 2 yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezasını içermektedir.) 

Bu duruşmada ilk duruşmaya 
gelmeyen ve tutuksuz olarak 
yargılanan sanıklar hazır 
bulunmuşlardır. Her dört sanığın 
mahkeme huzurunda sorguları 
yapılmış ve dava tarafların delillerini 
bildirmeleri ve dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla 11.07.2008 günü 
saat 10.15’e ertelenmiştir. İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri 
ile birlikte duruşmada hazır bulunan 
Şubemiz davanın takipçisi olmaya 
devam edecektir.

Şube Temsilciler Toplantısı

3 Mayıs 2008 Cumartesi günü Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya yaklaşık 35 temsilcimiz 
katılım sağlamıştır.

Şube Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir; 
Şube Genel Kurulu ve Genel 
Merkez Genel Kurulu süreçlerinin 
tamamlandığını ve böylece 3 aylık 
yoğun bir dönemin geride kaldığını 
ifade etmiştir. Ayrıca, çalışma 
programında yer alan konuların 
hayata geçirilmesi için Danışma 
Kurulu’nun toplandığı ve sonucunda 
üyelerden katkı istenerek, komisyon, 
proje grupları ile teknik rapor 
ve inceleme çalışma gruplarının 
oluşturulduğunu dile getirilmiştir.  

Mesleki gündemimizin yoğun 
olduğunu vurgulayan Şube 
Başkanımız, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün yayımladığı 2008/8 
sayılı genelgenin mesleki denetim 
alanında yaşanan sorunlara çözüm 
getireceğini söylemiştir.

Şube Başkanımız konuşmasının 
devamında mesleki faaliyet 
alanlarımıza yapılan müdahaleler 
karşısında politikaların geliştirilmesi 
gerektiğinin altını çizerek; 
temsilcilerimizin ve üyelerimizin 
katılımıyla biçimlenecek kolektif ve 
örgütlü bir çabayla bu politikaların 

hayata geçirilebileceğini, yeni 
dönemdeki tüm çalışmalarda 
üyelerimizin katkılarıyla çalışmalarımızı 
örgütleyeceğimizi vurgulamıştır.

Şube Sekreterimiz Mehmet Hışır, 3 
aylık süreçte Yönetim Kurulu’nca 
yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgilendirmede bulunmuş, 
temsilcilerimizden gelen sorun, öneri 
ve görüşlerin Yönetim Kurulumuz için 
çok önemli olduğunu vurgulamıştır. 
Özellikle temsilcilik bölgelerindeki 
üyelerimizi ziyaretler konusunda 
temsilcilerimizden gelen istemlerin, 
en kısa sürede bir ziyaret takvimi 
belirlenerek gerçekleştirileceği, 
sorunların yerinde çözülmeye 
çalışılacağını ifade etmiştir.

Örgütlenmeden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Taylan Öcalan yaptığı 
konuşmada, örgütlenmenin en önemli 
ayağının temsilcilikler olduğunu 
söylemiş ve temsilciliklerimizin 
bu yönde çalışmalar yapmasının 
gerekliliğini ifade ederek, 
temsilcilerimizle geniş katılımlı bir 
örgütlenme kampının planlandığını, 
burada üretilecek politika ve 
çalışmaların Şube çalışmalarına 
yön vereceğini vurgulamıştır. Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Taylan 
Öcalan konuşmasının devamında, 
yeni yürürlüğe giren 2008/8 sayılı 
mesleki denetim genelgesiyle ilgili 
temsilcilerimize neler yapılması 
gerektiği konusunda ayrıntılı 
bilgilendirmede bulunmuştur.

Temsilcilerimiz aldıkları sözlerde; 
serbest çalışan üyelerimizin çalışma 
bölgelerinde, haksız rekabete neden 
olan olayların yaşandığını, bu konuda 
gerekli girişimlerde bulunulması 
gerektiğini talep etmişlerdir. Ayrıca 
ilçelerin birleştirilmesi nedeniyle ortaya 
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çıkan yetki karmaşasının Harita ve 
Kadastro Mühendisliği hizmetlerinin 
aksamasına neden olduğunu 
vurgulamışlardır.

Zincirlikuyu Karayolları 
Arazisindeki Haklılığımız, 
Danıştay Tarafından da 
Doğrulandı 

Kent merkezinde kalan kamuya 
ait önemli arazilerden biri olan ve 
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü 
tarafından kullanılmakta iken, 
özelleştirme kapsamına alınıp peşkeş 
çekilmek istenen Zincirlikuyu’daki 
arazide, Özelleştirme İdaresi 
tarafından yapılan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği‘ne karşı 
açtığımız davada, Danıştay 6. Dairesi 
yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
Konuya ilişkin basın açıklaması, İnşaat 
Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubeleri ile Şubemizin 
ortak oluşturduğu metinle basına ve 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Tapu ve Kadastro II. Bölge 
Müdürlüğü Ziyareti

8 Mayıs 2008 tarihinde, Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz M. Tevfik Özlüdemir, 
Mahmut Gültekin, Selahattin Avşar, 
Tekin Akçapınar, Erol Köktürk ve 
Oda Müdürümüz Hasan Açık, Tapu 
ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü‘nü 
ziyaret etmişlerdir. 

Ziyaret kapsamında Bölge Müdürü 
Adnan Cevher ve Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelinmiştir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün 2008/8 sayılı 
genelgesi, yenileme kadastrosu, 
haritacılık müzesi çalışmaları gibi 
gündemde yer tutan konu başlıkları 
görüşülmüş olup, Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüğü ile ortak meslek 
içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

Trakya Bölgesindeki 
Üyelerimizle Dayanışma 
Yemeği

10 Mayıs 2008 Cumartesi günü 
Kırklareli-Babaeski’de gerçekleştirilen 
dayanışma yemeğimize Trakya 
Bölgesi’nde bulunan yaklaşık 
60 üyemiz katılım sağlamıştır. 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. 
Tevfik Özlüdemir yaptığı açılış 
konuşmasında; 20. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak 14+1 anlayışı ile 
birlikte üretme kültürünü yerleştirmek 
istediğimizi, bu konuda Trakya 
Bölgesi’ndeki üyelerimizin duyarlı 
olduklarını bildiğimizi ve sunacakları 
katkıların Şubemiz için çok önemli 
olduğunu vurgulamıştır. 

Örgütlenmeden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Taylan Öcalan 

da yaptığı konuşmada; yemeğin 
düzenlenmesinde emeği geçen 
tüm üyelerimize teşekkür ettikten 
sonra, TKGM tarafından yayınlanan 
2008/8 sayılı genelgeyle, Kadastro 
Müdürlükleri’nde iş yapan tüm 
meslektaşlarımızın Odamıza mesleki 
denetim yaptırma zorunluluğunun 
getirildiğini ve ayrıca Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak, bu konuda 
açıklamada bulunmuştur. 

TMMOB HKMO İstanbul 
Şubesi Öğrenci Komisyonu 
Çalışmaları Sürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
öğrencilerinden oluşan Öğrenci 
Komisyonumuz her hafta düzenli 
olarak toplantılar gerçekleştirmektedir. 
Öğrenci Komisyonumuz, komisyon 
toplantılarında alınan kararlar 
doğrultusunda üniversitelerde ve 
Şubemizde HKMO örgütlülüğünü 
bütünleştiren, çoğaltan, katılımcı ve 
paylaşımcı çalışmaları her dönem 
olduğu gibi aralıksız yürütmektedir. 

Öğrenci Komisyonumuz, yürüttüğü 
çalışmaları TMMOB’ne bağlı diğer 
odaların öğrenci komisyonlarıyla 
da bütünleştirerek ortak etkinliklere 
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imza atmakta, örgütsel bütünlük 
çerçevesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Öğrenci Komisyonu Film 
Gösterimleri

Öğrenci Komisyonu, Odamıza kayıtlı 
öğrenci üyelerin kaynaşmasının 
yanında henüz Odamızla tanışmamış 
bölüm öğrencilerinin de Odamız 
örgütlülüğüne kazandırılması 
amacıyla şubemizde hafta sonları film 
gösterimleri gerçekleştirmektedir. 

İlk film gösterimi, “Modern Zamanlar” 
isimli eserle 16 Şubat 2008 Cumartesi 
günü saat 14.00’de, şubemiz etkinlik 
alanında bulunan üniversitelerden 
yaklaşık 25 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Fordist üretim biçiminin gelişim 
evrelerini dönemin canlı tanıklarının 
ağzından çarpıcı bir dille aktaran 
ve geleceğin mühendis adaylarının 
mevcut üretim ilişkilerini kavraması 
aşamasında yol gösterici bir nitelik 
taşıyan, “Fordism on the Line“ adlı 
belgesel film gösterimi 1 Mart 2008 
Cumartesi günü saat 12.00’de,  
içeriğiyle ve görsel öğeleriyle 
büyük beğeni toplayan “Potemkin 
Zırhlısı” adlı filmin gösterimi de 22 
Mart 2008 Cumartesi günü saat 
14.00’de yaklaşık 20’şer öğrencinin 
katılımıyla Şube Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Komisyonu Kocaeli 
Toplantısı

İstanbul’a olan mesafesi dolayısıyla, 
Öğrenci Komisyonu toplantılarına 

geniş bir katılım sağlayamayan, 
Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nde 
eğitimini sürdüren öğrenci üyelerimizle 
ilişkilerimizi güçlendirmek adına 
Kocaeli’nde bir toplantı yapılması 
kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda 22 
Şubat 2008 Cuma günü saat 20.00’de 
Kocaeli’ndeki öğrencilerle Kocaeli 
Şehir Tiyatrosu’na gidilmiş, 23 Şubat 
2008 Cumartesi günü de Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Kocaeli 
Üniversitesi’nden yaklaşık 50 öğrenci 
ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’nden 
Mehmet Hışır, Kerem Halıcıoğlu, 
Özgür Avşar ve Taylan Öcalan’ın 
katılımıyla kahvaltılı bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantı süresinde öğrenci komisyonu, 
öğrenci üyelik çalışmaları, yerellerde 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri dile getirilmiş olup, 
iletişimsizliği ortadan kaldırma 
noktasında yürütülecek faaliyetler 
konusunda karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. 

Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Anabilim 
Dalları Tanıtım Panelleri 

İstanbul’da öğrenimini sürdüren 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerine mesleğimizi ve 
uygulama alanlarını tanıtmak 
amacıyla, anabilim dalları tanıtım 
panelleri düzenlenmiştir. Tanıtım 
panellerinin ilki olan “Ölçme Tekniği, 
Kamu Ölçmeleri, Kartografya” 
anabilim dalları paneli, 27 Şubat 
2008 Çarşamba günü 90 öğrencinin 
katılımıyla, ikincisi de “Fotogrametri, 
Uzaktan Algılama, Jeodezi” başlığıyla 
5 Mart 2008 Çarşamba günü, YTÜ 
Yıldız Yerleşkesi’nde 70 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Panel 
sunumları YTÜ öğretim elemanları 
Prof. Dr. Zerrin Demirel, Prof. Dr. 
Mehmet Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Bülent 
Bayram, Arş. Gör. Cüneyt Aydın ve 

Arş. Gör. Taylan Öcalan tarafından 
yapılmış, panel sonrası soru-cevap 
bölümünde öğrenciler ile mesleğimiz 
ve uygulama alanları hakkında 
değerlendirilmelerde bulunulmuştur. 

Düzenlenen bu etkinliklerle 
mesleğimizi ve Odamızı yakından 
tanıma olanağı bulan birçok 
öğrencinin Odamıza öğrenci 
üyelik başvurusu gerçekleştirmesi, 
bu etkinlikler sonrasında öğrenci 
komisyonu çalışmalarına katkı 
sağlaması, Şubemiz ve Öğrenci 
Komisyonumuz açısından çok 
önemsenmektedir.
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İTÜ’de İş Güvenliği ve 
Mühendisler Paneli

5 Mart 2008 Çarşamba günü saat 
13.00’de İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Konferans Salonu’nda 
“İş Güvenliği ve Mühendisler” paneli 
gerçekleştirilmiştir. Panelist olarak 
etkinliğe katılan Prof. Dr. Fuat Ercan; 
üretim ilişkileri, iş güvenliği, esnek 
üretim ve taşeronlaşma olgularını ele 
alarak, küresel düzeyde yaşanan yıkım 
politikalarının emeğiyle geçinen 
kesimler üzerindeki etkilerini tüm 
boyutlarıyla değerlendirmiştir. Panele 
farklı mühendislik dallarından da 
katılım sağlanmış olup, mühendislik 
alanlarında gözlemlenen dönüşümün 
karşısında yürütülmesi gereken 
mücadele biçimleri, mühendislerin 
sınıfsal konumları ve TMMOB 
örgütlülüğü konusunda da görüşler 
dile getirilmiştir.  

YTÜ’ de Öğrenci Komisyonu 
Tanıtım Standı Açıldı

17–21 Mart 2008 tarihleri arasında, 
Öğrenci Komisyonu üyeleri tarafından 
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız 
Yerleşkesi’nde öğrenci komisyonu 

çalışmaları hakkında bölüm 
öğrencilerini bilgilendirmek ve öğrenci 
üyelik hakkında bilgi vermek için bir 
stant açılmıştır.   Açılan bu stantta 
Oda yayınlarımızın bir bölümünün 
öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Yasası 
Paneli

18 Nisan 2008 tarihinde Çevre 
Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası ve 
Makine Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubelerinin Öğrenci Komisyonları’nın 
ortaklaşa düzenlediği “Sosyal 
Güvenlik Yasası” paneli yapıldı. 
Konuşmacı olarak Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nden avukat Filiz Kuru Çakı, 
Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan 
Songül Beydilli ve TMMOB’yi temsilen 
Dinçer Mete’nin katıldığı etkinlikte 
geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası yasası bütün boyutları ile ele 
alınarak değerlendirilmiştir.

Türkiye’nin Enerji Politikaları 
Paneli

17 Nisan 2008 Perşembe günü 
13.00 – 17.00 saatleri arasında 
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 
Konferans Salonu’nda Elektrik 
Mühendisleri Odası, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası ve Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Öğrenci Komisyonları tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’nin 
Enerji Politikaları” başlıklı bir panel 
gerçekleştirilmiştir. Panele konuşmacı 
olarak EMO İstanbul Şubesi eski 
başkanı Ünal Erdoğan ve İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. 
İlhan Talınlı katılmıştır. Etkinlik öncesi 
Öğrenci Komisyonu üyesi öğrenciler 
üniversitelerde açtıkları stantlarda 
anketler düzenleyerek, ülkemizdeki 
mevcut enerji politikaları ve nasıl bir 
enerji politikası izlenmesi gerektiğine 
yönelik öğrencilerin görüşlerini 
almışlardır. 

Kocaeli Üniversitesi’nde 
Söyleşi

30 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 
16.00’da Kocaeli Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri tarafından, “ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisi Kimdir?”, 
“Mesleğimizin Örgütlülüğe Neden 
İhtiyacı Vardır?”, “Öğrencilik ve 
Meslek Hayatında HKMO’nun Yeri 
Nedir?” başlıklarında, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyemiz ve Kocaeli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erol Köktürk’ün katılımıyla bir söyleşi 
gerçekleştirilmiştir. 

Tuzla’da İşlenen Cinayetlere 
Karşı 24 Saat Oturma 
Eylemindeydik

İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde 
yaşanan iş cinayetlerinin önlenmesi 
ve bu konuda kamuoyunda gerekli 
hassasiyetinin oluşturulması amacıyla, 
27 Şubat 2008 tarihinde düzenlenen 
tersane işçileriyle oturma eylemine 
Şubemizce katılım sağlanmıştır.  

SSGSS Yasasına Karşı 
Alanlardaydık

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu’nun da üyesi olduğu Herkese 
Sağlık Güvenli Gelecek (HSGG) 
Platformu eylemlilikleri kapsamında, 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
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Sigortası (SSGSS) yasasına karşı 
gerçekleştirilen basın açıklamaları, iş 
bırakma eylemleri ile imza 
kampanyalarına, Şubemiz tarafından 
katılım sağlanmış ve üyelerimize bu 
eylemliliklerle ilgili bilgi verilmiştir. 

HSGG Platformu tarafından, SSGSS 
Yasa tasarısına karşı “Herkese 
Sağlık Güvenli Gelecek” talepli 
imza kampanyası 6 Mart 2008 
tarihinde, Taksim Tramvay Durağı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 
başlatılmıştır. Emek Platformu’nun 
çağrısıyla, 13 Mart 2008 tarihinde 
Tünel’den Taksim Meydanı’na kadar 
yaklaşık 5000 emekçinin katıldığı bir 
yürüyüş düzenlenmiş, 14 Mart 2008 
tarihinde 2 saat süreyle iş bırakma 
eylemi ve Cerrahpaşa Hastanesi’nden 
Saraçhane Parkı’na kadar bir yürüyüş 
gerçekleştirilmiştir. 20 Mart 2008 
tarihinde de SSGSS Yasa tasarısının 
emekçiler üzerinde nasıl bir yıkım 
yaratacağına ilişkin bir basın toplantısı 
düzenlenmiştir. 

Emek Platformu üyelerinin Ankara’da 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
ile SSGSS Yasa tasarısını görüştükleri 
saatlerde, Aksaray ve Kadıköy’de 
oturma eylemleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu eylemliliklerin devamında KESK, 
DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından 
yapılan ortak çağrıyla, 1 Nisan 

2008 tarihinde Anadolu yakasında 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
önünden Kadıköy İskelesi’ne kadar, 
Avrupa yakasında da Okmeydanı 
Hastanesi’nden AKP İl Örgütü’ne 
kadar yürüyüş gerçekleştirilmiştir. 

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB 
çağrısıyla, Herkese Sağlık Güvenli 
Gelecek Platformu bileşenleriyle 6 
Nisan 2008 tarihinde Kadıköy’de 
büyük ve geniş katılımlı bir protesto 
mitingi gerçekleştirilmiştir. Şubemiz, 
SSGSS Yasa tasarısını protesto 
mitingine büyük katılım sağlamıştır.

“Gülseren Yurttaş Anısına - 
Çalışma Yaşamında Kadın 
Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir Plancıları-2”Paneli 
Yapıldı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Komisyonu’nun 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinlikleri bünyesinde düzenlediği, 
“Gülseren Yurttaş Anısına - Çalışma 
Yaşamında Kadın Mühendisler, 
Mimarlar ve Şehir Plancıları - 2” 
paneli, 1 Mart 2008 günü Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde yapıldı.

Gülseren Yurttaş anısına hazırlanan 
sunumla başlayan panel, Yüksek 
Mimar Aynur Savaş’ın oturum 

başkanlığında; Endüstri Mühendisi 
Beyhan Tayat’ın “Cinsiyet Ayrımcılığı”, 
Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı 
Dr. Arzu Çerkezoğlu’un “SGGSS 
Yasasından Kadınların Etkilenimi”, 
İTÜ İşletme Fakültesi’nden Doç. Dr. 
Kadriye Bakırcı’nın “İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Uygulamalarına Genel 
Bakış” konularındaki sunumlarıyla 
devam etti. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü ile ilgili gerçekleştirilen 
forumun ardından etkinlik, Simbat 
Müzik Grubu’nun müzik dinletisi 
ile son buldu. Geçen yıl yapılan 
ve aynı kapsamdaki etkiliğe ait 
bant çözümlerini içeren kitapçığın 
dağıtımının yapıldığı panelde, ayrıca 
Gülseren Yurttaş anısına İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği dosya konusu ile çıkan 
“Ölçü” dergisinin de dağıtımı yapıldı. 

Irak İşgalinin 5. Yılında 
İşgale Son Demek İçin 
Kadıköy’deydik

ABD tarafından yüzbinlerce masum 
Iraklı’nın öldürüldüğü, binlercesinin 
işkenceden geçirildiği, ülke 
kaynaklarının, müzelerin, tarihsel 
geçmişin ve doğal zenginliklerin 
yağmalandığı bir süreçte, tüm 
dünyada savaş karşıtlarının ortak 
sesine paydaş olmak ve 5. yılına giren 
bu işgale son demek için,  15 Mart 
2008 Cumartesi günü Kadıköy’deydik. 
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Mesleki Tanıtım 
Etkinlikleri’nde Lise 
Öğrencileriyle Buluştuk

25 – 26 Mart 2008 tarihlerinde Köy 
Hizmetleri Anadolu Lisesi ve Ataköy 
Cumhuriyet Lisesi’nde; Şubemiz II. 
Başkanı Mahmut Gültekin, Kartal 
Temsilcimiz Ali Apaydın, Temsilci 
Yardımcımız Metin Ağırman, üyemiz 
H. Ali Kanıtürk ve Öğrenci Üyemiz 
İbrahim Okutmuştur’un katıldığı 
mesleğimizin tanıtımı söyleşileri 
gerçekleştirildi. Yoğun ilginin 
olduğu söyleşilerde, mesleğimizin 
uygulama alanları, gelişen ve 
değişen teknolojilerden etkilenimi 
öğrenci arkadaşlarımıza aktarılmış, 
öğrencilerin mesleğimizle ilgili soruları 
cevaplandırılmıştır. 

Bu etkinliklerin devamında, 10 Nisan 
2008 tarihinde Gaziosmanpaşa 
Mevlana Anadolu Lisesi’nde, Eyüp 
temsilcimiz İsmi Avcıoğlu’nun katılımı 
ile yine mesleğimizin tanıtımı söyleşisi 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle yeni 
teknolojilerin kullanıldığı mesleki 
alanlar öğrenciler arasında ilgi 
uyandırmıştır.

TMMOB Danışma Kurulu 
Toplantısı

26 Nisan 2008 Cumartesi günü 
Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 
Danışma Kurulu Toplantısına, Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. Tevfik 
Özlüdemir, Şube Yönetim Kurulu 

Sekreter Üyemiz Mehmet Hışır ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Tekin 
Akçapınar katılım sağlamıştır. 

İKK Bileşenleri ile Şube 
Yönetim Kurulları Ortak 
Toplantısı 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu’na bağlı odaların şube 
yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, 
28 Nisan 2008 Pazartesi günü 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde ortak bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Nail 
Güler, Şube Başkanımız M. Tevfik 
Özlüdemir, II. Başkanımız Mahmut 
Gültekin, Şube Sekreterimiz Mehmet 
Hışır, İKK Temsilcisimiz ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Tekin Akçapınar ile 
Yönetim Kurulu Üyemiz Taylan Öcalan 
katılmışlardır.

TMMOB’ne bağlı Odaların İstanbul’da 
bulunan tüm şubelerinden katılımın 
olduğu toplantıda, yeni dönemde 
ortaklaştırılması gereken konular 
gündeme getirilmiş ve birlikte hareket 
etmenin önemi vurgulanmıştır. 

Yaşasın 1 Mayıs !!!

AKP iktidarı, ellerinde karanfillerle 
barış ve kardeşlik türküleri söyleyerek 
işçi sınıfının birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı 
Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen 
işçi ve emekçilere meydana çıkmayı 
yasaklamayı seçti. Her türlü gösterinin, 
kutlamanın ve yürüyüşün yapıldığı 
Taksim Meydanı bir kez daha işçi ve 
emekçilere kapatılmış oldu. İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 
aldıkları “önlemlerle” bir kez daha 
ulaşım haklarını ellerinden aldıkları 
İstanbulluların yaşamlarını 
güçleştirdiler. Yasal haklarını 

kullanarak basın açıklaması yapmak 
üzere Taksim’e yürümek isteyen işçi ve 
kamu emekçileri sendika 
konfederasyonları, meslek odaları, 
siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 
üyeleri güvenlik güçlerinin ölçüsüz ve 
kastı aşan şiddetine maruz kaldılar.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi de bu ölçüsüz şiddete 
maruz kalan kurumlardan biri oldu. 
Demokratik haklarını kullanarak, 
yapılan basın açıklamasından 
Şube merkezine dönmekte olan 
Şube Müdürümüz, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Oda Denetleme Kurulu 
Üyemiz, Üyelerimiz ve Öğrenci 
Üyelerimiz, kamu kurumu niteliğindeki 
Odamızın İstanbul Şube Merkezinin 
bulunduğu binanın içinde gözaltına 
alınmış ve gece geç saatlerde serbest 
bırakılmışlardır.

Çalışan, yönetici ve üyelerimizin 
maruz kaldığı bu haksız ve keyfi 
gözaltılar ile benzeri olaylara sessiz 
kalmayacağımızı ve üyelerimizin her 
türden yasal haklarını korumak için 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getireceğimizi ifade ediyoruz.

Arkadaşlarımızın gözaltında 
bulundukları süre içerisinde bizleri 
arayarak destek veren ve dayanışma 
duygularını ileten tüm dost kurum, kişi 
ve üyelerimize, bizlere gerekli hukuksal 
desteği sağlayan hukukçu dostlarımıza 
içten teşekkür ederiz.
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TMMOB İKK Kadın Üyeler 
Çalışma Grubu Kuruldu

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
bünyesinde TMMOB Kadın Üyeler 
Çalışma Grubu oluşturuldu. TMMOB İzmir 
Oda birimleri yönetim kurullarında ve 
komisyonlarında görev alan 34 mühendis, 
mimar ve şehir plancısı kadın üyenin önerisi 
ile oluşturulan grup, ilk toplantısını 16 
Nisan 2008’de Tepekule’de gerçekleştirerek 
çalışmalarına başladı. 

İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününü ilk kez ortak bir organizasyonla 
kutlayan TMMOB Odalarına üye mühendis, 
mimar ve şehir plancısı kadınlar, 
çalışmalarını bir komisyon kapsamında 
devam ettirme isteği ile TMMOB İKK 
bünyesinde Kadın Üyeler Çalışma Grubu 
kurulmasını önerdi. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu 9 Nisan 2008 
tarihinde yaptığı toplantısında 3 No’lu 
karar ile TMMOB Kadın Üyeler Çalışma 
Grubunun kurulmasını ve sekreteryasının 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
tarafından yürütülmesini kararlaştırdı. 
TMMOB Kadın Üyeler Çalışma Grubu ilk 
toplantısını 16 Nisan 2008 tarihinde MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda grubun çalışma yöntemi, sekreteryası ve sözcüleri 
belirlendi. TMMOB İKK Kadın Üyeler Çalışma Grubunun 2008- 2009 
döneminde sözcülüğünü Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Selda Ünver’in yürütmesine, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacer Şekerci Öztura’nın sözcü 
yardımcılığını üstlenmesine, sekreterya görevini Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesinden Ferda Yamanlar ve Sibel Atar’ın yürütmesine, 
ayrıca sekreteryada görev yapan üyelerin TMMOB İKK toplantılarına 
katılmalarına karar verildi. 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü etkinliği kapsamında dinleyenleriyle buluşan Ezginin 
Günlüğü ile HKMO İzmir Şubesi Yedek Yönetim Kurulu  üyemiz Aslı 
TOPAL ‘Kadın, Toplum ve Zaman’ konulu bir   röportaj gerçekleştirdi. 

TMMOB Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği  

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı 
Odaların İzmir Birimleri 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 
Tepekule Kongre Merkezi Anadolu 
Salonunda  gerçekleşti. KADAV’dan 
(Kadınlarla Dayanışma Vakfı) 
Serap Güre’nin “Kadın Üzerinden 
Siyaset; Eğitimde ve istihdamda 
kadın gerçeği” konulu söyleşisinin 
ardından Ezginin Günlüğü Dinletisi 
gerçekleştirildi.

İZMİR
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Bini aşkın dinleyicinin katıldığı dinletide 
25. sanat yılını kutlayan TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan 
Makina  Mühendisi Selda Ünver 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadın üyeler olarak tüm kadınların 
birlik, mücadele ve dayanışma 
günlerini kutladıklarını söyledi.  
Kadınların  ülkemizde ve dünyada 
ciddi sorunlar yaşadığını belirten 
Ünver, birlikte mücadele ettiğimiz 
zaman, sorunlarımıza çözüm 
üretmekle görevli olan siyasi irade ve 
yöneticiler de harekete geçmek 
zorunda kalacaktır. Kadınlarımızın 
sorunları, ülkemizin içinde bulunduğu 
sorunlardan ayrı düşünülemez. O 
yüzden biz eşitlikçi, özgürlükçü, 
demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletinin tüm kurum ve kurallarıyla 
işlemesini talep ediyoruz. Bu olmadan 
ne kadınlarımızın ne de toplumumuzun 
özgür olabileceğine inanmıyoruz.” 
dedi.

Temsilcilik Ziyareti

31 Mart 2008 Pazartesi günü Aydın İl 
Temsilciliği ziyareti yapıldı. Yönetim 
Kurulundan Başkan Muhittin 
SELVİTOPU, II.Başkan Servet 
ALABALIK, Yazman Lütfi ÜNAL, 
Sayman İbrahim AYKOL,Selçuk SAVCI 
ve Ömer GÜNGÖRMÜŞ’ün katıldığı 
temsilcilik ziyaretinde Aydın İlinde 

faaliyet gösteren üyelerimiz ile bir 
araya gelindi ve temsilcilik çalışmaları 
hakkında temsilci yardımcısı Ahmet 
Mahir CAN’ dan bilgiler alındı.

Oda Yöneticileri Tanışma 
Kokteylinde Buluştu    

TMMOB Odalarının yeni yöneticileri 
Tepekule’de düzenlenen tanışma 
kokteylinde bir araya geldiler. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulunu oluşturan 18 Odanın yeni 
yönetim kurulu üyeleri 20 Mart 2008 
tarihinde Tepekule Özel Günler 
Salonunda düzenlenen kokteylde 
bir araya geldiler. TMMOB İKK 
Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİi, tanışma 
buluşmalarının kurumsal birlikteliği 
güçlendiren bir etkisi olduğunu 
belirterek katılan üyelere ve 
organizasyonun gerçekleşmesinde 
destek veren Makina Mühendisleri 
Odasına teşekkür etti. 

Ferdan ÇİFTÇİi özetle şunları söyledi; 

“Ülkemizin güçlü meslek örgütlerinden 
TMMOB, 54 yılı geride bırakan 
kurumsallığı ile bugüne kadar 
dayanışma içinde birçok eylemi 
gerçekleştirdi. Son olarak Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasasının geri çekilmesi için İzmir’de 
yapılan eyleme en geniş katılımlı 
desteklerden birini verdik. Bu önemli 

destek için tüm üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Ayrıca TMMOB, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 
İzmir’de ilk kez ortak bir etkinlikle 
kutladı. Etkinliğe binden fazla üyemiz 
ve İzmirliler katıldılar. Bu etkinliğin 
düzenlemesinde ve başarıyla 
gerçekleşmesinde görev alan kadın 
üyelerimize teşekkür ediyorum ve 
kutluyorum. ”

Konut Sektöründe 
Finansman Sorunları ve 
Mortgage Sistemi

14 Mayıs 2008 Tarihinde Yaşar 
Üniversitesinde gerçekleştirilmiş olan 
sempozyumda öğretim görevlileri, 
finans ve konut sektörü temsilcileri 
konuşmacı olarak yer almıştır.

Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Aslı 
TOPAL ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
S. Selçuk SAVCI HKMO İzmir Şubesi 
adına bir bildiri ile katılmıştır. Konut 
Sektöründe Finansal Araçlar ve Konut 
Finansman Sistemi Mortgage (TUTSAT) 
konulu bildiri; ‘Türkiye’de Hızlı, 
Plansız Kentleşme ve Konut Sorunu, 
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Genel ve Yerel Yönetimlerin Konuya 
Bakışı, Konut Sektöründe Finansal 
Araçlar ve Tarihsel Süreci, Konut 
Finansman Sistemi Mortgage (TUTSAT) 
Modelinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan 
İrdelenmesi, Amerikan Mortgage 
Sistemi İle Türkiye’de Var Olan Sistemin 
Karşılaştırılması’ başlıkları altında 
gerçekleşmiş ve  özetle şu konulara 
değinilmiştir; 

“...Yönetimler tarafından sürekli 
yasalar çerçevesinde kentleşme 
olgusunun sağlıklı hale getirileceği 
ifade edilmesine rağmen; seçimden 
seçime gündeme gelen imar aflarıyla 
siyasi popülizm yapılmasından ileriye 
gidilmemektedir. 

Bu noktada hızlı nüfus artışı, göç, 
altyapısız, imarsız kentlere olan 
nüfus baskısı sonucu oluşan;  kaçak 
yapılaşma, niteliksiz konut üretimi, 
plansız kentleşme, kayıt dışılığın 
yanı sıra kent rantlarının bölüşümü 
denilen başka bir olguyla karşı karşıya 
olduğumuz açıkça görülmektedir. 
Türkiye’deki kentsel ortamların bir 
anlamda arsa ve arazi rantlarının ülke 
üzerinde ulaştığı boyut bütçenin yüzde 
70’ine denk gelmektedir. Aslında tüm 
bunlar küreselleşmenin sonuçlarıdır 
ve son yıllarda günlük yaşantımızda 
küreselleşme kadar sık kullanılan başka 
kavram yoktur. Burada küreselleşmenin 
çok boyutlu penceresinden bakmak 
yerine onun kent özelinde ne 
gibi etkileri olduğunu kavramaya 
çalışacağız. 

Küreselleşme, özünde finans 
piyasasının ve bununla ilişkili çok 
uluslu sermayenin ulusal devlet 
sınırlarını aşarak rahatça gezinen 
finans kapitaldir. İş piyasasının 
esnekleştirilmesi de bunun diğer 

bir görüntüsüdür. Küreselleşmeciler 
kente alınıp satılabilen bir meta 
olarak bakmaktadır. Kentler 
kullanım değerinin değil, değişim 
değerinin odaklandığı yerler 
olmuştur. Küreselleşmecilere göre 
kentler küreselleşmenin motor gücü 
olacaklardır. Burada önemli olan 
kentlerin yarışmacı üstünlüklerini 
kullanarak sermayeyi kendilerine 
çekmeleridir. İçinde bulunduğumuz çağ 
kentler arasında yarışmanın çağıdır. 
Kentler de sermayenin yoğunlaştığı 
birim olmaktadır. Kapitalizmin “kâr, 
daha fazla kâr” anlayışı böylece 
kentlerde hayat bulmaktadır.

Türkiye’ de ekonomide son yıllarda 
faizlerin düşme eğiliminde olmasıyla 
taşınmaz yeniden yatırımcıların 
gündemine gelmiştir. Ancak 
taşınmazlara yönelik yatırım ve 
finansman kararları verilebilmesi için 
ülkenin olumlu enflasyon hareketleri, 
konut sektörünün finansla gelişimi 
için gerekli tüzel ve örgütsel yapının 
oluşturulması, taşınmaz üzerindeki hak 
ve yükümlülükler, taşınmazlarla ilgili 
bütün verileri doğru ve güncel olarak 
üreten ve sunan kadastro sistemi ile 
olanaklıdır.                                 

Ülkemiz açısından üzerinde  durulması 
gereken en önemli  konu ise sosyal ve 
ekonomik boyutudur. Çünkü  ülkemizde  

faiz oranlarının yüksekliği, enflasyon 
oranlarının değişkenliği düşünülürse bu 
sistem halkın konut talebini karşılamak 
değil; asıl olarak finans sektörüne ek 
mali araç sağlanmasının bir aracı 
olacaktır. Ve halkın konut edinmesi için 
en minimal maliyetli sistem olan 
kooperatifçiliği ortadan kaldıracaktır. 
Bu model ile kapitalist sistem bir alana 
daha hâkim kılınmakta ve sistem bu 
hayâl ile kendini yeniden üretmektedir.

Kalkınma, gelişme ve üretim sürecinin 
en önemli kaçınılmazı olan insanlığın 
yaşam, barınma ve beslenme 
haklarının tam olarak karşılanması ve 
hayata geçirilmesi ile olanaklı olduğu 
unutulmamalıdır.

Biz Karşı Çıkarsak 
Yapamazlar!

20 Mart 2008  ve 1 Nisan 2008  
TMMOB İzmir Bileşenleri, Memur ve 
İşçi Sendikaları üyeleri Tüm Ülkede 
yapılan eylemlerle eş zamanlı olarak 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısının 
geri çekilmesi isteklerini birer basın 
açıklaması ile duyurdu. 
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Basın Açıklaması

Odamız sekretaryasında Şehir 
Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası ve Mimarlar Odası ile birlikte 
“5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanuna” ilişkin hazırlanan 
rapor 11 Nisan 2008 Cuma günü 
Şubemizde yapılan basın açıklaması 
ile kamuoyuna duyuruldu. Odamız ve 
Şehir Plancıları Odasının meslek 
uzmanlık alanlarına göre 
değerlendirmelerini yaptığı rapor ile 
ilgili basın açıklaması diğer ilgili 
Odaların katkısı ile İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu dönem sekreteri 
Ferdan ÇİFTÇİ tarafından yapıldı.  
Şehir Plancıları Odası Başkanı Tolga 
ÇİLİNGİR ve Aslı ÖZAYLAK ile birlikte 
yapılan basın açıklamasında kanunun 
ele alınış şekli ve sınırların 
belirlenmesinde göz ardı edilen 
ölçütler örnekleri ile birlikte harita 
üzerinde Şube Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU, Lütfi ÜNAL ve Zerrin 
ERTAN tarafından anlatılarak gerekli 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Fotoğrafta Şehir Plancıları Odası 
II. Başkanı Sabri YÜKSEL, Sayman 
Nehir YÜKSEL ve Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Aslı ÖZAYAK ile birlikte 
Şube Sekreterimiz Lütfi ÜNAL ve 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Zerrin 
ERTAN tarafından hazırlanan 
rapor ile ilgili Yönetim Kurulumuz 
bilgilendirilmektedir. 

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçi 
ve Emekçilerin Bayramı!

İzmir’de TMMOB, KESK ve DİSK ile 
birlikte 1 Mayıs Emeğin birlik 
mücadele ve dayanışma gününü, ortak 
talepler etrafında coşkuyla kutladı. 
TMMOB İKK odalarının 500’ü aşkın 
üyesi ellerinde flamalarla saat 
13.30’da Alsancak Limanı önünde 
buluşarak Gündoğdu Miting alanına 
yürüdü. Mitinge 30 bini aşkın İzmirli 
katıldı. Miting saat 18.00’e kadar 
sürdü. İzmir’de olumsuz bir olay 

yaşanmazken İstanbul ve Ankara’da 
yaşanan saldırılar ve engellemeler 
ülkemiz demokrasisi, insan hakları ve 
işçi sınıfı adına tüm emekçileri ve 
halkımızı üzüntüye boğdu.  AKP 
Hükümetinin 1 Mayıs kutlamalarına 
karşı takındığı anti demokratik ve 
şiddet içeren tutumu kınıyor; bu şiddet 
olaylarından sorumlu bütün yetkilileri 
istifaya çağırıyoruz.  

11. Dönem 1. Danışma 
Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi.

11.Dönem 1.Danışma Kurulu 
Toplantısı 23 Şubat 2008 tarihinde 
HKMO İzmir Şubemizde üyemizin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Başkanlığını 
Halil KAYNARCA’nın, yazmanlığını 
Barış YILMAZER’in yürüttüğü divan 
kurulu belirlendikten sonra aşağıda 
belirtilen gündem konuları görüşüldü. 

GÜNDEM

• 11. Dönem Çalışma Programının 
Görüşülmesi 

• Komisyon ve Komisyon Üyelerinin 
Seçilmesi 

• Bölüm (Mühendislik) adının 
değiştirilmesi 

• 7.Yaz Eğitim Kampı Ana Konusu

• Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğündeki gelişmeler.
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Şube başkanı Muhittin SELVİTOPU 
yaptığı konuşmasında özetle; genel 
kurul sürecinde de olduğu gibi 
üyelerimizin kurullara gerekli önemi 
vermediğini, ülkenin çok önemli 
sorunları olmasına karşın üyelerimizin 
Oda ile ilgili ilişkilerinin yeterli 
düzeyde olmamasının nedenlerini 
araştıracaklarını ve bu konuda gerekli 
çalışmaları yapacaklarını vurgulayarak 
çalışma programının şekillendirilmesi 
ve gerçekleştirilmesinde aktif katılımda 
bulunulması gerektiğini söyledi. 
Özellikle komisyonların etkili bir 
şekilde çalışarak çalışma raporunda 
belirtilen hedeflere ulaşılması 
gerektiğini söyledi.

Daha sonra Yönetim Kurulu tarafından 
taslak olarak hazırlanan çalışma 
raporu yazman Lütfi ÜNAL tarafından 
okundu. 

Çalışma programına ilişkin görüş 
ve önerileri belirtmek üzere söz 
alan üyelerimizden Ali Ekber GÜL, 
üyelerimizin Oda ile ilişkilerinin 
güçlendirilmesi için Meslek içi eğitimin 
Mimarlar Odasında olduğu gibi 
zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, 
söz konusu Oda’da 20 saat Meslek 
İçi Eğitim almayan üyenin tescilinin 
yenilenmediğini söyledi. Daha 
sonra söz alan Yunus Nadi ERGEN 
ise Lisanslı Ölçme Büroları ile ilgili 
gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. 
Programın titizlikle hazırlanmasına 
karşın uygulanmasında komisyonlara 
önemli görevler düştüğünü söyleyen 
İbrahim ERİŞİR ise, Kat Mülkiyeti 
Kanununda yapılan değişiklikle 
tüm binaların 2009 yılına kadar kat 
mülkiyetine geçmesi gerektiğini ve 
bu konuda kamuoyunun Odamız 
tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Ardından söz alan Zafer BEYDİLLİ 
sürekli komisyonlar içerisinde 
Gençlik Komisyonunun olması 
gerektiğini vurguladı. Bültenin 
dağıtımı maliyetlerin düşürülmesi 
açısından e-posta ile üyelerimize 
gönderilebileceğini söyleyen Mükerrem 
LELOĞLU’ nun önerisine karşılık 
Hüseyin ÜLKÜ, Zafer BEYDİLLİ, 
S.Selçuk SAVCI bültenin sanal hale 
gelmesinin çok yararlı olmayacağını, 
masa veya sehpanın üzerinde var 
olmasının bile Odamızın tanınması 
açısından önemli olduğunu ayrıca her 
üyemizin internet erişimi olmadığını 
veya üyemizin internet erişimi olmasına 
karşılık bülteni farklı ortamlarda 
(seyahat vb.) okunamayacağı 
gerekçeleri ile dağıtımın basılı olarak 
devam etmesinin yararlı olacağı 
konusunda görüş bildirdiler.  Hüseyin 
ÜLKÜ’nün komisyonların kaç kişiden 
oluşacağı konusunda soru yöneltmesi 
üzerine söz alan Muhittin SELVİTOPU, 
önemli olanın komisyonların üretmesi, 
çalışması ve yönetime yön vermesi 
olduğunu vurguladı. Hiç toplanmayan 
komisyon olduğunu hatta Odanın 
hiçbir etkinliğine katılmayan komisyon 
üyelerinin olduğunu söyleyen 
SELVİTOPU komisyonlarda en az 5 
kişinin olması gerektiğini ve 2 kişinin 
de sağlıklı iletişim kurmak açısından 
yönetim kurulundan olmasında yarar 
olacağını söyledi.  

Buna karşılık gündemin belli olmasına 
karşın mazeret bildirmeden kurul 
üyelerinin toplantıya katılmadığını 
hatırlatan Hüseyin ÜLKÜ, danışma 
kurulu üyelerinin böylesine önemli 
toplantılara katılımının sağlanması 
gerektiğini söyledi.

Dursun ÇELİK ise sayının önemli 
olmadığını, komisyonun gerekli 

gördüğünde diğer komisyon ve 
üyelerden destek alabileceğini 
ve bunun çalışma programında 
ilke haline getirilmesini istedi. 
Kentsel Çalışma ve Çevre İzleme 
Komisyonu adının Kentsel/Kırsal 
Çalışma ve Çevre İzleme komisyonu 
şeklinde değiştirilmesini öneren 
Hüseyin ÖZTÜRK kırsal alandaki 
gelişmelerin sanki bu komisyonun 
dışında kalıyormuş gibi algılandığını 
ve ayrıca mazeret bildirmeden üst 
üste 3 defa toplantıya katılmayan 
üyelerin komisyon üyeliklerinin sona 
erdirilmesini önerdi.

Daha sonra söz alan Zafer 
BEYDİLLİ, Ziya KOCABIYIK ve Selçuk 
SAVCI’nın birbirlerine paralel olarak 
komisyonların belirli bir şablona 
sıkıştırılmamaları gerektiğini, 
gerektiğinde uzman üyelerimizin 
davet edilerek ve diğer komisyonlar 
ile birlikte geniş katılımlı toplantılar 
yapılabileceği konusunda görüş 
bildirdiler. 

Diğer taraftan Hüseyin ÜLKÜ 
Lisanslı Ölçme Büroları ile ilgili 
genel bir bilgilendirme yaparak, 
sınavlardaki puanlamalarda bir takım 
adaletsizlikler olduğunu, tapu ve 
kadastro genel müdürlüğündeki kurum 
çalışanlarının serbest çalışanlara 
göre önemli bir puan avantajına 
sahip olduklarını ve ayrıca lisanslı 
ölçme büroları sayısındaki oranın da 
artırılması gerektiğini söyledi.

Ziya KOCABIYIK ise HKMO birim 
fiyat hesaplamalarında grafik paftalar 
ile sayısal paftaların eş tutulduğunu, 
grafik paftalar ile katsayının 
belirlenmesi gerektiğini söyledi. 
Danışma kurulu bu konuda mesleki 
denetim komisyonu tarafından somut 
öneriler oluşturmak üzere rapor 
hazırlaması için görev verdi.
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Ardından gündemin 2.maddesine 
geçilerek 11.Dönem Sürekli ve Süreli 
komisyon üyeleri, seçilen komisyon 
üyeleri ve yönetim kurulu tarafından 
genişletilmek üzere belirlendi.

Komisyon ve komisyon üyelerinin 
belirlenmesinin ardından gündemin 
3. maddesi olan Mühendislik (Bölüm) 
adının değişikliği gündemine geçildi. 
Bu konuda Şube Sekreteri Lütfi 
ÜNAL tarafından üniversitelerimizin 
isim önerileri ve gerekçeleri ile 
ilgili bilgilendirme yapılarak konu 
tartışmaya açıldı. 

“GEOMATİK Mİ? HARİTA MI?”

Bunun üzerine söz alan Mehmet 
GÜRLER geçmişte bu konuda birçok 
kez bir araya gelindiğini ve bu 
konunun uzun zamandır tartışıldığını 
belirterek, Jeodezi ve Fotogrametri 
isminin 80’li yılların başında İTÜ 
tarafından YÖK’e kabul ettirildiğini 
ve Harita Mühendisliği’nin halka 
malolmuş bir isim olduğunu ve ayrıca 
gelişen bilime göre 20 yılda bir isim 
değişiminin doğru olmadığını söyledi.

Ülkemizdeki 10 üniversitenin 9’u 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölüm adının Harita Mühendisliği, 
geriye kalan tek üniversite olan 
İTÜ üniversitesinin ise geomatik 
mühendisliği olarak değiştirilmesini 
istediği isim değişikliği konusunda 
danışma kurulu üyeleri ağırlıklı olarak 
Harita Mühendisliği’ nin bugüne 
kadar anlatmakta zorlandığımız 
Jeodezi ve Fotogrametri isminde 
olduğu gibi geomatik mühendisliğine 
göre daha uygun olacağı görüşüne 
varmakla birlikte; konunun lisans 
bölümü açılması komisyonu tarafından 
değerlendirilmesini ve ayrıca 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 
görüş istediği mühendislik 
bölümümüzün eğitim programına 
ilişkin çalışmanın da aynı komisyon 
tarafından birlikte ele alınmasını 
kararlaştırdı. 

İTÜ; geomatik isminin teknolojik 
gelişmelere dayalı olarak genişleyen 
ve çoğalan uzmanlık alanlarımızı daha 
iyi karşıladığını ve harita mühendisliği 
adının popülist bir yaklaşım olduğunu 
ve bilimde popülizm yapılamayacağını 
savunmakla birlikte, diğer üniversiteler 
mesleğimizde sonuç ürünün harita 
olduğunu ve bu isim değişikliği 
ile tüm toplum ve kamu kurum/
kuruluşlarında yaşanan birçok 
sorunun aşılacağını savunuyor. Diğer 
taraftan İTÜ senatosundan geçirdiği 
kararı değişiklik yapılmak üzere YÖK 
Başkanlığına göndermiş durumda…

Gündemin tartışılan 3.maddesinin 
ardından bu yıl 7.sini 
düzenleyeceğimiz Yaz Eğitim 
Kampı’nın ana konusu hakkında öneri 
ve görüşlerin alınacağı 4.maddeye 
geçildi.

1. Deprem ve Deformasyon Ölçmeleri,

2. Dostluk ve Barış,

3. 50.Yılda HKMO

4. Jeodezik Kırılmalar

5.Dönüşüm,

6.Dengeler olan yaz eğitim kampı ana 
konusu ile ilgili 

Mesleki ve Toplumsal Geleceğimiz,

Küreselleşme,

Çelişkiler,

Sapmalar,

Bölüşüm,

Sistemler,

Duyarlılık, Vb.

gibi öneriler getirildi. Söz konusu 
öneriler ile birlikte yönetim kurulu 
tarafından belirlenmek üzere 
gündemin son maddesi olan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki 
gelişmeler konuşuldu.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde neler oluyor?

Bu konuda söz alan İbrahim ERİŞİR; 
150 yıllık geçmişi olan kurumun zor 
günler geçirdiğini,  çalışanlarının 
gözaltına alındığını, konunun 
Odamız tarafından tüm boyutları 
ile ele alınarak kamuoyunun 
bilgilendirilmesini istedi. Buna 
karşılık Tuncay BOYACI sadece 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışanları değil, tüm kamu kurum 
çalışanları için özlük hakkı sorunu 
olduğunu, Ali Ekber GÜL ise öncelikle 
kamu çalışanlarının kendi hakkına 
sahip çıkması gerektiğini, ancak bu 
aşamada Odamızın gerekli desteği 
vermesi gerektiğini söyledi.

Zafer BEYDİLLİ ise TKGM’ye sistematik 
bir saldırının olduğunu ve özelleştirme 
amacı doğrultusunda bu baskıların 
yapıldığını söyleyerek kamuoyuna 
yapılacak araştırma ile bu saldırıların 
altında yatan gerçeklerin açıklanması 
gerektiğini belirtti.  

Danışma kurulu üyelerinin toplam 
sayısına göre az bir katılım olmasına 
karşın aktif katılımda bulunan katılımcı 
Danışma Kurulu üyelerimiz ile aralıksız 
3,5 saat süren toplantı iyi ve örgütlü 
bir dönem geçirmemiz dilekleri ile 
sona erdi.
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Odası Konya Şube Başkanı Mustafa DOLULAR ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri,Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcili Başkan Vekili 
İbrahim HASIRCI, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 
H.Hüseyin MOTUK ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Düzenlenen toplana Konya ilinin sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Sayın Doç.Dr. Adem Esen 
Odamızı Ziyaret Etmişlerdir.

Selçuklu Belediye Başkanı sayın Doç.Dr. 
Adem ESEN Belediye bünyesinde 
çalışan Harita Mühendisleri ile birlikte 
yeni oluşan yönetim kurulumuzu ziyaret 

etmişler, ziyaret esnasında üyelerimiz ile belediye hizmetleri konusunda 
fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürlüğünden 
Odamıza Ziyaret

Tapu ve kadastro 5. Bölge 
Müdürü sayın Mustafa TARTAR 
ve beraberindeki Tapu ve 
Kadastro Müdürleri şube 
yönetimimizi ziyaret etmişlerdir.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir 
Akyürek Makamında Ziyaret Edildi.

Şube yönetim kurulumuz 01.04.2008 tarihinde sayın Tahir AKYÜREK’i 

makamında ziyaret etmişlerdir. Ziyaret esnasında Tahir AKYÜREK Harita 

Mühendisleri ile kent ile 

ilgili olumlu çalışmalar 

yapıldığını, Konya’nın 

halihazır haritasının 

tamamlanmakta olduğunu, 

2023–2050 vizyonu için 

çalışmalar yapıldığını ifade 

etmiştir.

Yeni yönetime başarılar 

dilemiştir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Şubemizce Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar günü şubemiz sosyal 
faaliyetlerden sorumlu üyesi Serpil YILMAZ’ın 
öncülüğünde şubemiz hizmet binasında 
düzenlenen kokteyl ile kutlandı, düzenlenen 
kokteyle çok sayıda bayan üyelerimiz katılım 
sağlamışlardır.

Konya İl Kordinasyon Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

MMO Konya 
Şubemizin 
ev sahipliğini 
yaptığı İl 
Koordinasyon 
Kurulu 
Toplantısı Bera 

Otelde yapıldı. Toplantıya MMO Konya Şube 
Başkanı Mete KALYONCU ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı U.İbrahim ATALAY ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Harita Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkan Vekili Hacı CERAN ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Mimarlar Odası 
Konya Şube Başkanı Serdar IŞIK ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Tahir NALBANTCILAR 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehir Plancıları 

KONYA
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Samsun Valiliği Ziyaret Edildi

HKMO Samsun Şube 
Yönetim  kurulu, Samsun  
Valisi  Hasan  Basri  
GÜZELOĞLU’nu  
makamında  ziyaret  
etmiştir. Şube  başkanı  
Sayın Ertuğrul  ÇÖL, Sayın 

Vali ye HKMO  Samsun şubesi olarak  yaptıkları  çalışmalardan  
bahsederek, kent yönetiminde  karşılaşılan en büyük sorunlardan biri 
olan ve mesleğimizi doğrudan  ilgilendiren mülkiyet sorunlarının 
çözümünde  odamızdan  istenilecek  her türlü  desteği  vermeye  hazır 
olduğumuzu, bu kapsamda  sürekli  olarak görüş alışverişinde  
bulunulmasının  fayda  sağlayacağını  bildirerek, Samsun Valiliğin-den  
beklentilerini sıralamıştır.

İl Özel İdare Müdürlüğü 
Ziyaret Edildi

HKMO Samsun Şube Yönetim 
Kurulu Samsun İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Sayın Aslan KARANFİL’i 
makamında ziyaret etmiştir.

Şube başkanı Sayın Ertuğrul ÇÖL, 
Sayın Genel Sekretere görevinde 
başarı dileklerini sunmuş, ardından HKMO Samsun Şubesi olarak 
yaptıkları çalışmalardan bahsederek, mesleğimizi doğrudan ilgilendiren 
ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Belediye sınırları dışında İl Özel 
İdarelerine devredilen, imara ilişkin tüm hizmetlerin (ifraz ve tevhit işleri, 
halihazır haritaların onayı,  arsa ve arazi düzenlemesi, parselasyon 
planı onaylanması, imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak) 
uygulanması esnasında odamızdan istenilecek her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu ve bu kapsamda sürekli olarak görüş alışverişinde 
bulunulmasının fayda sağlayacağını bildirmişlerdir.

Amasya İl Temsilciliği Ziyaret Edildi

Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyeleri, Odamız  Samsun 
Şubesi‘nin  8. Olağan  Genel 
Kuruluna katılımlarından  
dolayı  teşekkür  etmek, 
odamızın çalışmaları 
hakkında bilgi vermek, 
meslektaşlarımızın sorunlarını 

kendi yörelerinde paylaşmak ve çözüm 
yollarını birlikte tartışmak, oda-üye ilişkilerini 
geliştirmek amacıyla Amasya temsilciliği 
ziyareti gerçekleştirdi. 

Kamu ve özel sektörde görev yapan 
meslektaşlarımızın mesleki uygulamalarda 
karşılaştıkları sorunların dile getirildiği, görüş 
ve önerilerin tartışıldığı ziyarette ayrıca, 
Amasya bölgesinde uygulanmaya başlayan 
TUS çalışmalarının başlangıcında fiyat 
kırımlarının olmamasının ve işlemlerde 
uygulama standardının belirlenmesinin TUS 
uygulamalarının geleceğine önemli etki 
edeceği görüşünde birleşildi.

Bölgemizde Bulunan Harita 
Firmaları Ziyaret Ediliyor.

Samsun Şubemize bağlı bulunan Mekan 
Harita Sayın Halim ERDOĞDU, Karadeniz 
Harita Sayın Ali İhsan ÇELEBİ, Samsun Harita 
Sayın Recai BİLGİN, Pınar Harita Sayın 

SAMSUN
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Cevdet PINAR, Gümüş Mühendislik 

Sayın Ekrem GÜMÜŞ, Firmaları 

ziyaret edildi. Ziyaretlerde özel çalışan 

üyelerimizin sorunları, odamızdan 

beklentileri görüşüldü.

Üyelerimize yönelik ziyaretlerin devam 

etmesi gerekliliğine karar verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Ziyaret Edildi

Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, 

19 Mayıs Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 

ziyaret etti. Ziyarette  19 Mayıs 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın 

Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ ve Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyeleri ile oda çalışmalarında 

Üniversitemiz ile işbirliği imkanları 

görüşüldü. Ayrıca oda faaliyetlerine 

öğrenci üyelerimizin katılımlarının 

sağlanması konusunda Üniversitemizin 

desteği istenildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Öğrenci Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

öğrencileri ile Şube hizmet binasında 

gerçekleşen toplantıda; oda olarak 

yapılan çalışmalardan bahsedilerek, 

odamızın öğrenci üyelerimize 

öğrenimleri döneminde yapabileceği 

katkılar, öğrencilerin odamızdan 

beklentileri, harita bülteninde şubemize 

ayrılan bölümün bir sayfasının 

öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel 

ve teknik etkinliklerinin tanıtılması 

amacıyla öğrencilere ayrılması, bu 

amaçla öğrenci komisyonlarının 

kurulması konuları görüşüldü. 

Ayrıca odamızın öğrenci üye sayısının 

artırılması, oda faaliyetlerine tüm 

öğrencilerin katılımlarının sağlanması 

amacıyla her sınıfta bir temsilcinin 

belirlenmesi görüşünde birleşildi.

Öğrenci üyelerimizden kendilerine 

yönelik talepleri konusunda 

değerlendirmeler yapıldı.

Samsun Huriye Süer Anadolu 
Lisesinde bir Tanıtım 
Etkinliği Gerçekleştirildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun şubesi olarak, Harita 
ve Kadastro sektörünün önemi, 
sektörde yaşanan gelişmeler, Harita 
Mühendislerinin çalışma alanları 
hakkında, üniversite sınavına girecek 
öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik 
Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesinde 
bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Hizmet Binamızda Kahvaltılı 
Toplantı Gerçekleştirildi

Şubemiz yönetim kurulu üyeleri, 
Karayolları 7. Bölge müdürlüğü, 
DSİ 7. Bölge müdürlüğü ve Samsun 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
görev yapan üyelerimiz ile birlikte şube 
hizmet binasında kahvaltılı toplantı 
yapıldı. Oda-üye ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla gerçekleştirilen, tanışma ve 
kaynaşmanın sağlandığı, katılımın 
yüksek olduğu etkinliğin, diğer kamu 
kurumlarında görev yapan üyelerimizi 
kapsayacak şekilde devamına karar 
verildi.



123Haziran 2008

HKMO Şamsun Şubemiz ve 
PAKSOY-TEKNİK Firması 
katılımı İle Alet Bakım ve 
Tanıtım Etkinliği Düzenlendi.

Harita Ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi olarak, 
10.05.2008 tarihinde Paksoy Teknik 
Hizmetler Firmasının katılımıyla 
Topcon marka ölçüm cihazlarının 
tanıtımı, teorik bilgi anlatımı ve 
uygulama etkinliği düzenlendi.

Bu etkinlik kapsamında kamu ve özel 
sektörde üyelerimiz tarafından 
kullanılan Topcon marka ölçüm 
cihazlarının bakım işlemleri de ücretsiz 
olarak şubemiz hizmet binasında 
yapıldı.

Yapılan etkinliğe Bölgemizde 
bulunan Kamu kuruluşlarında çalışan 
üyelerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi 

Bölüm Başkanı Sayın Sebahattin 
BEKTAŞ, Serbest çalışan üyelerimiz 
ve birçok öğrenci üyemizin katılımı 
olduğu gözlenmiştir.

Samsun Anakent Sosyal Tesislerinde 
aynı gün 13:00 ile 19:00 saatleri 
arasında yapılan tanıtım ile teorik bilgi 
anlatımını kapsayan sunum ve 
uygulama çalışmalarının ardından 
yemek düzenlendi. 

HABER - 12 Mart 2008

HALK - Şubat 2008

DENGE - 12 Mart 2008

HALK - Mart 2008

HABER - 23 Mart 2008

DENGE - 23 Mart 2008
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Cumartesi Söyleşisi: Kadın ve 
Mülkiyet Hakkı 

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesince “Kadının Mülkiyet Hakkı” konusunda 
bir etkinlik düzenlenerek, kadınların mülkiyet 
edinimindeki sorunları tartışıldı. Yrd. Doç. Dr. 
Bayram UZUN‘un sunduğu söyleşide konu 
başlıkları özetlenecek olursa;

Avrupa Af Örgütünce ortaya atılan, Türkiye‘de 
kadınların mülkiyet oranları hakkında 
tedavülde olan yüzde 8 oranının doğru 
olmadığı ve bu oranın tamamen sezgisel 
olarak söylendiği belirtilmiştir. Bu yanıltıcı 
bilgiler doğru kaynaklara dayalı değildir. 
Oysa bu veriler Tapu ve Kadastro Müdürlükleri 
sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla bu kurumun 
verilerinden yararlanarak, kadının mülkiyet 
hakkı oranı konusunda doğru yorum yapılması 
gerekmektedir. Bu konuda yapılan bilimsel 
araştırmalar sonucu Türkiye‘de kadınların 
tapuya kayıtlı mülkiyet oranlarının; Kat mülkiyeti 
kurulmuş konutlarda yüzde 35 ve arsa arazi 
gibi mülkiyetlerde kentsel alanlarda yüzde 28 
ve kırsal kesimlerde yüzde 24 dolaylarında 
olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kadınların 
ülkemizdeki mülkiyet oranı ortalama %30 
dolaylarındadır. Öte yandan Türkiye‘de 

Kadın nüfusunun yüzde 50 oranına ulaştığı günümüzde, kadının 
mülkiyet hakkına erişimi için önündeki tüm engellerinin kaldırılması 
sağlanmalıdır. Harita Mühendisleri olarak özellikle kadastro çalışmaları 
esnasında kadınların hakları korunmaya çalışılsa da pratikte toplumun 
bu husustaki geleneksel anlayıştan ötürü kadının mülkiyet hakkı ülke 
genelinde sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, tapu kütüklerine 
veraset ilamlarının intikalinin yapılmaması nedeniyle tapu kütükleri de 
güncelliğini yitirmektedir. Bu sorunun çözümü için “tapu kayıtlarının 
güncellenmesine” yönelik ülkemizde tapu kütükleri reformuna ihtiyaç 
vardır. Bu sayede ekonomik ve hukuki yönlerden hem vatandaşlar hem 
de idareler büyük kazanımlar elde edeceklerdir. 

Söyleşi sonrasında kamuoyuna “Basın Bildirgesi” ile de, “Ülkemizde 
Kadınların Mülkiyet Oranı Sadece yüzde 30.” konu başlıklı bilgilendirme 
yapılmıştır. 

Merhum Hocamız Muzaffer Şerbetçi Anma Günü

22 Şubat 2005 tarihinde kaybettiğimiz merhum hocamız Prof. Dr. 
Muzaffer ŞERBETÇİ anısına, 08 Mart 2008 tarihinde şubemizde anma 
günü düzenlenmiştir. Şube Başkanı Tahsin YOMRALIOĞLU, açılış 

konuşması yaparak 
merhum ŞERBETÇİ‘den 
bahsetmiştir. Ardından 
“Anılarla ŞERBETÇİ” 
adıyla merhum 
hocamızın hayatını 
anlatan film gösterisi 
meslektaşlarımıza ve 
öğrencilere sunulmuştur. 

TRABZON
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Haritacılar Sinema 
Buluşması: “120”

06 Mart 2008 Perşembe günü 
Harita Mühendisi meslektaşlarımız 
ve öğrencilerin katılımıyla Sinema 
Buluşması gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte 
Trabzon Lara Sineması‘nın 80 kişilik 
salonunda vizyondaki “120” isimli film 
izlenmiştir. 

Cumartesi Söyleşisi: 
Kadastro’da Yenileme ve 
Modernizasyon

15 Mart 2008 Cumartesi günü 
şubemizde gerçekleştirilen etkinlikte 
Araklı Kadastro Müdürlüğü’nden 
Harita Yüks. Müh. Okan YILDIZ, 
“Kadastro Yenileme ve Modernizasyon 
Süreci” konulu söyleşi düzenlemiştir. 
Söyleşide son 70 yılda üretilen 

kadastral altlıklarının genel 
problemleri ve bu süreçte yapılan 
yenileme faaliyetleri ortaya 
konulmuştur. 22/a uygulaması 
kapsamında gelecekte yenileme 
çalışmalarının yol haritasının ne 

şekilde olacağı ve Dünya Bankası 
destekli kadastronun modernizasyon 
projesi ele alınmıştır. Tapu ve Kadastro 
9. Bölge Müdürü İbrahim TONOZ’un 
da katkı verdiği etkinlikte farklı 
kurumlardan katılan temsilciler 
tecrübelerini ve bilgilerini paylaşma 
şansı bulmuştur.

HKMO Trabzon Şubesi İşyeri 
Temsilcileri Toplantısı

19 Mart 2008 Çarşamba günü 
şubemiz mekanında gerçekleştirilen 
toplantıda HKMO Trabzon Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri ile işyeri 
temsilcileri bir araya gelmişlerdir. 
Toplantıda, üyelerle iletişimde yaşanan 
sorunlar değerlendirilerek yapılan 
etkinlik ve haberlerde daha etkin bilgi 
paylaşımı sağlamak için fikir 
alışverişinde bulunulmuştur.

HKMO Trabzon Şubesi 
Çalışma Komisyonları 
belirlendi

Şubemiz yönetim kurulunun 05 Mart 
2008 tarihli toplantısında alınan 
karara göre, her bir komisyon 

için seçilen temsilcilere komisyon 
oluşturma yetkisi verilmiştir. Daha 
sonraki aşamada temsilcilerin 
belirlediği, yönetim kuruluna sunulan 
komisyon üyeleri değerlendirilmiş ve 
kabul edilmiştir. Böylelikle HKMO 
Trabzon Şubesi 8. Dönem Çalışma 
Komisyonları;

Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
Komisyonu (CBSK); Recep NİŞANCI 
(Başkan), Volkan YILDIRIM (Sekreter), 
Arif Çağdaş AYDINOĞLU(Üye), Fevzi 
BAYTAR  (Üye), Ayhan YAKAR (Üye)

Mevzuat-Mesleki Denetim İzleme 
Komisyonu (MEDİZ); Ali BATMAN 
(Başkan), Veysel ATASOY (Sekreter), 
Yusuf ŞENTÜRK (Üye), H. Kadir 
TELATAR (Üye), Emine CİNALİOĞLU 
(Üye)

Afet Komisyonu (AFEK); Arif Çağdaş 
AYDINOĞLU (Başkan), Hakan 
DURMUŞ (Sekreter), Ali Zeki GÜMÜŞER 
(Üye), H. Ebru ÇOLAK (Üye), Murat 
AKKAYA (Üye)

Çevre-Kentleşme Ve Yerel 
Yönetimler Komisyonu (ÇKYYK); 
Yrd.Doç.Dr. Bayram UZUN (Başkan), 
Mehmet ÇETE (Sekreter), Enver UZER 
(Üye), Ziya SAKAOĞLU (Üye), Derya 
TAVACI (Üye)

Arazi Yönetimi-Kadastro Komisyonu 
(AYKK); Prof. Dr. Cemal BIYIK 
(Başkan), Okan YILDIZ (Sekreter), Şükrü 
DEMİR (Üye), Sibel SEYHAN (Üye), 
Temel Tahir TURGUT (Üye)

Eğitim-Öğretim-Tanıtım Ve Öğrenci 
Komisyonu (EÖÖK); H.Ebru ÇOLAK 
(Başkan), Arif Çağdaş AYDINOĞLU 
(Sekreter), Faruk YILDIRIM (Üye), 
Volkan YILDIRIM (Üye), Özlem ERDEN 
(Üye)



126 Haziran 2008

Sosyal-Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu (SOKÜK); Fazıl UZUN 
(Başkan), Pervin YALAZAN ŞAHİN 
(Sekreter), Hasan UZUN (Üye), Altuğ 
AYDIN (Üye), Hakan DURMUŞ (Üye)

Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 
(MÖK); Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA 
(yetkili)

Özel-Kamu Sektör Çalışma 
Komisyonu (ÖKK); Şakir SEYHAN 
(yetkili) şeklinde belirlenmiştir.

Tanışma Kokteyli

İlk kongresini 1954 yılı sonunda 
gerçekleştiren HKMO, 4 Nisan 1955 
tarihinde yapılan TMMOB Genel 
Kurulunca kuruluşunun onanması ile 
onuncu oda olarak faaliyetlerine 
başlamıştır. HKMO Trabzon Şubesi, 
oda kuruluşunun 54. yıldönümünde, 
05 Nisan 2008 Cumartesi günü şube 
mekanında 8. Dönem yönetim kurulu 
üyelerinin meslektaşlarıyla bir araya 
geldiği “Tanışma Kokteyli” 
düzenlemiştir. Kokteyl açılışında 
konuşan Başkanı Prof. Dr. Tahsin 
YOMRALIOĞLU, 5 bin yıllık bir geçmişi 
olan bir meslek grubunun üyesi 
olduklarını söyledi. Bugün 10 binleri 
aşan üyesiyle ülkenin her noktasında 
hizmet vermeye çalışan Harita 

Mühendisleri‘nin her zaman yurt 
kalkınmasının altyapısında önemli 
katkıları olduğuna dikkat çeken 
YOMRALIOĞLU “Bir çok hayati 

mühendislik projesinde ve de 
hepsinden önemlisi mülkiyet 
planlarının ve kararlarının altında 
imzası olan sorumlu mühendisleriz. 
İşimiz ölçülü ve hassas olmayı 
gerektirir. Unutmayalım ki ürettiğimiz 
haritalar ile insanoğluna çağlar 
boyunca hep rehber olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz” dedi. Kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kapsamında 
verilen kokteyle TMMOB‘a bağlı oda 
temsilcileri ve Trabzon‘daki kamu 
kuruluşundan çok sayıda davetli 
katılmıştır.

Cumartesi Söyleşisi: Toprak 
Koruma Yasası

12 Nisan Cumartesi günü şubemizde, 
gündemde olan 5557 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası 
ile ilgili değerlendirmenin yapıldığı 
ve karşılaşılan sorunların irdelendiği 
söyleşi düzenlenmiştir. Söyleşiye; 
Trabzon Tarım il Müdürlüğü‘nden 
Cemil BOZBAŞ (Ziraat Müh.), Trabzon 
Kadastro Müdürlüğü‘nden İrfan 
HACIMEMİŞOĞLU (Harita Müh.) ve 
Trabzon İl Özel İdaresi‘nden Güzide 
UZUN (Harita Müh.) katkı vermiştir. 

“Toprak Koruma Kanunu” konulu 
söyleşide; bölgede bu kanunun 

uygulanmasının çok önemli mülkiyet 
sorunlarına neden olacağı vurgulandı. 
Tarımsal toprağın parçalanmamasına 
yönelik bu kanunun, ortalama tarım 
parseli büyüklüğünün 50 dönüm 
olduğu Türkiye geneline göre makul 
olduğu belirtilmiştir. Oysa tarım 
işletmelerinin ortalama parsel 
büyüklüklerinin: Trabzon, Rize, Giresun 
ve Artvin illeri için sırasıyla 4.38, 3.46, 
5.36 ve 5.16 dekar olduğu 
açıklanarak, bu yasanın bölge için 
uygulanabilir olmadığı ifade edilmiştir. 

Öte yandan, mülkiyet yapısının çok 
hisseli olduğu bu bölgede, söz konusu 
yasa gereği, hissedarların paylarını 
kendi hissedarları dışında üçüncü 
kişilere satamaması da taşınmaz 
sahiplerinin tasarruflarını kısıtlayarak 
“tapu sahibi olup, arazilerine sahip 
olamama” gerçeği ile karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Söz konusu yasanın, bölgedeki 
tarımsal taşınmaz üzerinde şu 
etkilere sebep olacağı belirtilmiştir: 
hisseli taşınmazların üçüncü kişilere 
satılamaması, “ölü gayrimenkuller” 
oluşturacaktır; kırsal kesimlerde 
oturanların ev amaçlı parsel 
oluşturmaları artık mümkün değildir; 
hissedarlar arasında imar yasasının 
yasaklamasına rağmen gayri resmi 
arazi taksimleri oluşacaktır; tapu dışı 
el senediyle taşınmaz alım satımları 
olacaktır; kırsal alanlarda kaçak 
yapılaşmalar olacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı Prof. Tahsin 
YOMRALIOĞLU, yasanın sürdürülebilir 
arazi kullanımı açısından oldukça 
yararlı olduğunu ancak bölge 
koşullarının da göz ardı edilmemesi 
gerektiğini belirtti. Yomralıoğlu yaptığı 
açıklamada “bu koşullar altında 
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bölgedeki kentlerin potansiyel gelişme 
alanlarını oluşturan kırsal alanlar, 
hiçbir özel girişim için yatırım cazibesi 
olmayan yerler olarak kalacaktır. 
Bölge illerindeki taşınmaz paydaşları 
arasında zaten var olan mülkiyete 
yönelik çekişmeler daha da artacaktır. 
Dolayısıyla Toprak Koruma Yasası, 
mevcut haliyle bölge insanının 
neredeyse kutsal saydığı varlıkları 
olan topraklarından yararlanmalarını 
kısıtlar niteliktedir. Bu nedenle 
bölgemizde kırsal dönüşüm projelerini 
hayat geçirecek biçimde, yasanın 
yerel özellikleri dikkate alarak yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Seminer: Doğu Karadeniz 
Bölgesinde Kadastro 
Çalışmaları

17 Nisan 2008 Perşembe günü 
KTÜ JFM bölümü Erdoğan 
Özbenli Anfisi‘nde gerçekleştirilen 
seminerde TKGM 9. Bölge Müdür 
Yardımcısı Şükrü DEMİR; “ Doğu 
Karadeniz Bölgesinde kadastro 
çalışmaları ve sorunları “ konulu  
seminer vermiştir. Seminerde 
öğrencilere ve meslektaşlara, ihaleli 
kadastro çalışmalarının yanı sıra 
teşkilatımızın görevleri ve  yapısı, 
harita mühendisliğinin teşkilat 
yapılanmasındaki rolü hakkında da 
bilgiler verilmiştir. 

Seminer: Vakıf Arazilerinin 
Yönetim ve Organizasyon 
Sorunları

24 Nisan 2008 Perşembe günü KTÜ 
JFM bölümünde gerçekleştirilen 
seminerde Trabzon Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden Harita Yüks. Müh. 
Yakup Emre CORUHLU, “Vakıf 
Arazilerinin Yönetim ve Organizasyon 
Sorunları” konulu seminer vermiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından tüm ülke sathında özel 
firmalara kadastro çalışmaları 
yaptırılmaktadır. Bu süreçte devreye 
giren Vakıflar Bölge Müdürlükleri Vakıf 
arazilerinin her türlü kadastral işlerini 
temsil ve takip etmekle sorumludur. Bu 
seminerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Vakıf arazileri için 
yapılan ya da yapılması gereken her 
türlü işlem açıklanmıştır.

Merhum Hocalarımız Tahir 
Özdil ve Haldun Özen Anma 
Günleri

KTÜ JFM bölümünde öğretim elemanı 
olarak görev almış değerli hocalarımız 
merhum Haldun ÖZEN ve Tahir 
ÖZDİL, 03 Mayıs 2007 Cumartesi 
günü HKMO Trabzon Şubesi’nde 
meslektaşlarımızın katıldığı etkinlikle 
anıldı. Saygı duruşunun ardından, 05 
Mayıs 2002 tarihinde kaybettiğimiz 

merhum ÖZEN için, ölümünün 6. 
Yıldönümü anısına özgeçmişi okunmuş 
ve HKMO Genel Merkez tarafından 
hazırlanan belgesel filmi izlenmiştir. 
21 Nisan 1996 tarihinde kaybettiğimiz 
merhum ÖZDİL için, ölümünün 12. 

ölüm yıldönümünde anısına özgeçmişi 
okunarak geçmişte akademik ve 
mesleki hayatta yaptığı çalışmalardan 
söz edilmiştir. Katılımcılar değerli 
hocalarımızla yaşadıkları anılarını 
anlatmış ve duygusal anlarla anma 
günü tamamlanmıştır.

Seminer: Haritacılıkta 
İnternet 

7-20 Nisan 
2008 
tarihlerindeki 
İnternet 
Haftası 
kapsamında, 
internetin 
Türkiye’ye 
gelişinin 15. 

yıl dönümünde, Türkiye internetini 
büyütmek ve geniş kitlelere tanıtmak 
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amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. 
Bu amaçla, 07 Mayıs 2008 
tarihinde KTÜ JFM öğrencilerine ve 
meslektaşlara yönelik gerçekleştirilen 
seminerde, konuşmacı Arş. Gör. Arif 
Çağdaş AYDINOĞLU tarafından 
“Haritacılıkta İnternet” konulu sunum 
yapılmıştır. Seminerde, gelişen 
teknolojilerin paralelinde harita 
kullanımında yeni yaklaşımlardan 
bahsedilmiştir. İnternet CBS’nin, 
bilgi ve harita hizmetlerini internet 
teknolojileri ve iletişim ağları 
vasıtasıyla kurum, kuruluş, ülke ve 
hatta dünya çapında aktarımı ve 
paylaşımını sağladığı vurgulanmıştır. 
İnternetin kullanımı ile KBS’den Kent 
Atlaslarına kadar gerçekleştirilen 
uygulamalardan bahsedilmiştir. Ayrıca 
İnternet CBS’nin avantajları; 

• Web tarayıcısı ile dünyanın herhangi 
bir yerindeki harita servisine erişilebilir, 

• Farklı platformlardaki kullanıcılar 
harita ve verileri eş zamanlı olarak 
kullanabilir, koordineli olarak 
çalışabilir, 

• Kullanılan veritabanları, merkezi 
veya dağıtılmış yerlerde sürekli olarak 
güncellenebilir, 

• Mimarisi sayesinde gelişmiş 
performans, kolay kullanım, 
veri yönetimi ve ölçeklenebilirlik  
sağlanabilir, 

• Ek yazılım veya donanım gereksinimi 
olmadan, düşük maliyette, 7 gün 24 
saat güncel veriye erişilebilir, 

• Veri dağıtımı kolaylaştırır ve kazanç 
sağlanabilir şeklinde sıralanmıştır.

Seminer: TAKBİS Çalışmaları

08 Mayıs 2008 

tarihinde KTÜ 

Jeodezi ve 

Fotogrametri 

Mühendisliği 

bölümünde gerçekleştirilen 

etkinlikte, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nden Harita Yüks. 

Müh. Orhan MATARACI, “TAKBİS 

Çalışmaları” konulu seminer vermiştir. 

Seminerde, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen 

TAKBİS- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

faaliyetlerinden, pilot uygulamalardan 

ve karşılaşılan sorunlardan 

bahsetmiştir. Ayrıca, TAKBİS 

çalışmalarının Ulusal CBS projesinin 

paralelinde önemini vurgulamıştır.

KTÜ Öğrencileri IGSM 2008- 
İspanya’da

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen 

Uluslar arası Jeodezi Öğrencileri 

Toplantısı’nın (IGSM- International 

Geodetic Student Meeting) 21.si, 

04-10 Mayıs 2008 tarihlerinde 

İspanya’nın Valencia kentinde 

gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe odamızın 

da desteğiyle KTÜ Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği bölümü 

öğrencilerinden; Gökhan ŞANVERDİ, 

Çiğdem GAZİOĞLU, Öznur AYKUT, 

Özlem ÇAKIR, Mevlut DURAL ve 

Can AKKUŞ katılmışlardır. Ayrıca 

üniversiteyi ve odamızı temsilen 

sunumlarını yapmış, etkinliği başarıyla 

tamamlamışlardır. 

KTÜ JFM Öğrencilerine 
Yönelik NetCAD Kampus 
Kursu

HKMO Trabzon Şubesi Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Komisyonu (CBSK) 

girişimiyle Netcad Ulusal Cad ve GIS 

Çözümleri Firması arasında yapılan 

antlaşma itibariyle şubemiz üyelerine 

ve öğrencilere yönelik indirimli 

NetcadGIS kursu düzenlenmiştir. KTÜ 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

bölümünden, lisans ve lisansüstü 

düzeyde 30 öğrencinin katıldığı 

NetCad Kampüs kursu 23-25 Mayıs 

2008 tarihlerinde bölüm Bilgisayar 

Laboratuarı‘nda gerçekleştirilmiştir. 

Kursta öğrencilere NetCAD Ana Modül 

ve GIS kullanımına yönelik bilgiler 

verilmiş, ihtiyaçlara yönelik örnek 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
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KÜLTÜR - SANAT

İlyas Osmanağaoğlu (1980)
Harita ve Kadastro Mühendisi

özledim

ağustos böceklerini ülkemin

çığıldar yellerimin sıcaklığına

karışır savrulmuş çoraplarımın 

kokularına

perdeden de geçerek

takılır duvarıma 

şantiye farları

dolanır ülkemin dağlarına

gece vardiyasında

gürüldeyen motorlar

karıncalaşan işçiler

karılarından yavrularından 

ve yarinden uzakta

patlar kafamda manzaralar

tozunu yuttuğu çöpçünün

kaldırımlar gelir aklıma

buğulu nefeslerinin

ısıttığı ellerini

şehvetli tartışmalarını

duyarım itişmelerini

iş pazarlıklarını

kasketli öbeklenmişlerin

makinadan parçalanan

ve koğuşta yatan

sargılı bedeniyle hasan

düşer kirpiklerime

acılarıyla

bir mayıs yetmişyedide

panzerlerin tekerleklerinde 

gülümseyen pankartları

Tripoli şantiyesinden

77’ye

Solda Sağa

1-Fotoğrafta, gözlenen noktadaki değişikliğe bağlı olarak bir objenin 
bir referans noktasına göre konumunda görünen değişiklik. 2-Şiirde 
dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı 
görevde olmayan ancak benzeşen sesler, kafiye / anatomi  İnce ve 
yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper. 
3-Genellikle şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü 
katranından elde edilen, beyaz, tatlandırıcı bir madde / Utanma, utanç 
duyma. 4-İridyum’un simgesi / Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti 
altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü. 5-Bir tür 
büyüteç / Farsça’da kuvvetli, dinç, canlı anlamına gelen kelime. 6-Bir 
kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye 
yarayan söz, isim / Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan 
düz ve yatay yüzey, taban karşıtı. 7-Baba, dedelerden ve büyük 
babalardan her biri / Taşıtlada kullanılan bir fren sistemi. 8-İbranice 
“temiz, arı” anlamına gelir / Yumurta oluşturan ya da yavru doğuran 
(birey), hayvan ve bitkilerin, erkeği tarafından döllenecek biçimde 
oluşmuş cinsi. 9- Afiş. 10-Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet.

Yukarıdan aşağıya

1-Dünya üzerindeki yatay referans doğrultusunun gösterilmesine 
yarayan cihaz / Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, 
cilve, eda. 2-Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, 
avuç içi / Bir tür telli müzik aleti / Başkaldırıcı. 3-Herhangi bir işte, 
bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan 
kimse / Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. 4-Kiraya verilerek 
gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret / Gelecek. 5-Titan 
elementinin simgesi. 6-Gerçek kuzey veya manyetik kuzey referans 
alınarak saat istikameti yönünde belirlenen açı. 7-Çalışma bölgesinde 
tesis edilmiş ve yeni tesis edilen noktaların birbirine göre konumlarının, 
yükseklik ve koordinat çıkış planlarının belirlendiği çizim / Kendisinin 
olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 
sahip. 8-Stronsiyum elementinin simgesi / Yufka inceliğinde açılmış 
uzun sade pide. 9-Ünlü Osmanlı şairimizin soyadı. 10-Standart 
sapmanın karesi, istatistik analizlerde dağılım ve hatalarla ilgili olarak 
en çok kullanılan bir ölçüt / Renyum elementinin simgesi.

BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Not: Açıcı ikinci konuşmasında 1NT dedi. Ortağının, üste - veya - sıçrayarak renk değişikliği yapması oyun kuvvetidir. 
Elinin kuvvetli olduğunu gösterir. Pas geçilemez. (Ör.1♣ -P-1 ♥-P-1NT-P-Şimdi cevapçının 2 ♠ /3♦  konuşmasına açıcı 
kesinlikle pas geçemez.

ÖNEMLİ: Gelecek sayıda 1NT açan ortağımıza, cevapçı olarak uygun oyunun bulunması için verilecek yanıtları anlatmaya 
çalışacağım. Bunu için iki temel (Konvansiyon) sorgulama yolu var. Şimdilik bunlardan biraz söz edelim.

1-  Steyman Sorgulanası: 1NT açanın ortağı;2 ♣ ile yanı verirse; NT diyen ortağına 4’lü major kozlarını sorar. 1NT 
açıcının elinde 4’lü major kozları ( ♥, ♠) iki şer adetse, önce 2 ♥ der. 

STANDART AMERİKAN YELLOW KARTA  (SAYC) GÖRE

AÇICININ İKİNCİ TUR KONUŞMALARI

*Kazım MELİKOĞLU Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi, Ankara. kmelikoglu@yahoo.com

Bilgi: Doğruluğu toplumlarca saptanmış gözlem, deney ve deney sonuçlardan elde edilen kavramların bir bütünüdür. Bizi 
farklı kılan birikimlerdir.

Önceki sayılarda doğru oyunu oynamak için; açıcı ile cevapçının bir tur konuşmaları anlatıldı. Bu sayıda açıcının ikinci kez 
konuşmalarını bulacaksınız. Sizin vereceğiniz yanıt oyunun sonucunu belirleyecektir. Elinizin kuvvetine göre basit seçim 
yaparak pas diye bilirsiniz. Zon veya şilem oynak için ortağınıza gerekli sinyalleri verebilirsiniz. Ortağınızla anlaşarak 
yaptığınız karşılıklı konuşmalar uygun düzeyde oyun oynamanıza yardımcı olacaktır.

AÇICININ DOĞAL İKİNCİ KONUŞMALARI:
1.  Mümkün olan en ucuz seviyede NT der 

2.  Mümkün olan en ucuz seviyede kendi rengini tekrarlar 

3.  Mümkün olan en ucuz seviyede ortağının rengini yükseltir. Min 3+ koz desteği gösterir. 

4.  “1’e1”deklare yapar. Örneğin.1♦-P-1♥-P-1♠ der. Bu deklare 13-18 puanlık geniş bir aralığa sahiptir.  
(1 tur kuvvet gösterir. Pas geçilemez.) 

5.  Kuvvet göstermeyen - reverse olmayan (İlk renginin üstünde bir renk olmayan ikinci bir renk söylemek.) yeni 
renk deklare eder (Bu deklare 13-18 puanlık geniş bir aralığa sahiptir) (eğer deklere 3 seviyesinde yapılmışsa 
kuvvet gösterir. Pas geçilemez 

1.  Kendi renginde sıçrar (Davet edici ama kuvvet göstermez. Ortak karar verir.) 

2.  Yüksek değerli 4-kartlı yeni renk deklare eder (Bu deklere 13-18 puanlık geniş bir aralığa sahiptir) (1 tur 
kuvvet gösterir. Pas geçilemez.) 

3.  Ortağının renginde sıçrar (3+ koz vardır ve davet edicidir) 

4.  Reverse olmayan yeni renk deklere eder. (Bu deklare 13-18 puanlık geniş bir aralığa sahiptir) (Eğer deklare 
3 seviyesinde yapılmışsa kuvet gösterir) 

1.  NT’de sıçrar (Kuvvet gösterir) 

2.  Ortağının renginde çift sıçrar. (Kuvvet gösterir) 

3.  Kendi renginde çift sıçrar. (Kuvvet gösterir) 

4.  Yeni renkte sıçrar. (Kuvvet gösterir) 

Minimum 

Açıcı 

veya 

13-15OP

16-18 Puan  

19-22 Puan
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2-  Transfer Sorgulaması: 1NT açanın ortağı elindeki 5’li major kozunu ortağına oynatmak 

için elindeki 5’li rengin altındaki rengi söyler. Cevapçının 2 ♦ demesi ortağına 2 ♥ söylemesini emreder. Cevapçının 2 ♥  
demesi ortağına 2 ♥ söylemesini emreder. Trensfer yapmak için cevapçının elinde puan olması gerekmez. Ancak transfer 
yaptığı major renk enaz 5’li olmalıdır. Bu iki konuşma şeklinin detaylarını gelecek sayıda bulacaksınız. 

Hepimizin bildiği bir şey var. Aynı dili konuşanların coşkusu, aldığı haz duygusallığı sevinci bir başka olur. Briç oyunu 
üzerine yazılmış dillerinden bir ile oyun oynamanın da tadı bir başka. Hocamız Muzaffer Şerbetçi yazmıştı. “Kara Denizde 
fıkra anlatılmaz yaşanır” diye.

ÇIKMADIK CANDA UMUT VARDIR. 
Oyun – 1 Her şey son ele gelmiş. İddialı bir oyundasınız. Oyunu kazanmak için 
zon yapmak gerekiyor. Güneyde oturuyorsunuz. Kuzeyde oturan ortağınız ilk 
konuşmacı olarak pas yada bir renk söyleyerek oyunu açacak. Siz istiyorsunuz 
ki bir renk söylesin pas geçmesin. Ortağınızda 1 ♦ diyerek oyunu açtı. Oh 
be diyerek sıranın size gelmesini beklediniz. Sıra size geldiğinde konuşma 
kutularından 4 ♠ destesini çıkarıp masaya koydunuz. Batı ve Kuzey pas geçti 
sıra doğuya gelince, doğu kontur (x) attı. Herkes pas geçti. Batının kör çıkışı ile 
oyun başladı. Bu oyun 4 pik çıkıyor. Ama nasıl? Bir plan yapıp oynamaya başla. 
Yerden kör as. Sonra A, R iki tur ♣ çek. Daha sonra yere bir trefli çaktır. Yer den 
♠ oyna. Doğu A ♠ ile almazsa elden pik ♠ R koy. Pik as doğuda üçlü yada 
ikili fark etmez oyunu yapıp konturlu zonda hanene 790 sayı ilave edebilirsin. 
Aldığınız eller ise 4 ♠ ,1 ♥ , 2 ♦ ve 3 ♣ olmak üzere on löveyi sayarsınız. 
İlginç bir el değimli? 21 OP ile 4 ♠ oynamak. Hem de konturlu. Oyunu yapıp 
bu zevki yaşamak bir ayrıcalık bir olsa gerek. Buda eğitim ile olabilir. 

 BİR SAVUNMA HATASI VE SONUCU:
Oyun – 2. Bu oyunda yaşanmıştır. Güney 4 ♣ oynuyor. Batı ♦ küçük atak 
yaptı. Doğu ♦ asla alıp ♦10 döner. Batı eli kazanınca tekrar  ♦ oynar. 
Yerden ♠ 8 ile çaktığınız da doğu ♠ 10 ile üste çaktı. Sonra hiç düşünmeden 
♥ döndü. Şimdi düşünme sırası oynayanda. Eğer  ♥ R’sı doğuda ise oyunu 
yapma şansım var. Gelen ♥ ’ü yere bırak. Yerdeki ♥ V el yaptı. Sonra tekrar 
doğuya ♥ empası yap ♥ empası tutunca, koz A,R’yı çek. Dışarıda koz bitince 
eldeki ♥ asını çekip körlerin üçer, üçer dağıldığını gör. Yerde kalan 13. köre 
bir ♣ atmak için küçük koz ile yere geç. Şimdi sıra ♣ R’sının doğuda olduğunu 
umarak Doğuya ♣ Q empası atmaya geldi. Empas tutunca on eli sayarsınız. 
Aldığınız eller ise; 4 ♠, 4 ♥ , 2 ♣ mutlu son. Siz, siz olun briç oynarken yanlış 
bir atak yapmayın. Elin oğlu insanın gözünün yaşına bakmaz. Oyunu yapar 
gider. Eğer doğu üçüncü elde  ♦’ya çaktıktan sonra koz dönseydi oyunun çıkarı 
yoktu. Batıracağınız oyunu çıkartarak birde acemi durumuna düşersiniz. Her 

şeyde olduğu gibi briç oynarken de çok dikkat gerek çok! İnsan hatalarını aza indirdiği sürece başarılı olur. Bu oyun tarzı 
ile Doğu-Batı çifti kazandığı bir anda kaybetmiştir. Hepimiz hata yapabiliriz. Ortağımıza karşı daima hoş görülü olalım. 
Hoş görü bize ortak kazandırır. Eski briççilerimizden Necmettin Sünget hoş görüyü kendisine ilke olarak seçmiş büyük bir 
insandı. İstinasız herkes ile oyun oynamaktan kaçınmazdı. Ankara dan İstanbul’a gidince “Hoş görü briç Kulübü”nü kurdu. 

 İyi oyunlar.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

KADİR AKSOY

Odamızın 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz sevgili KADİR 
AKSOY‘u sonsuzluğa uğurladık.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın 27. dönem 2. Başkanlık ve 28. dönem 
Başkanlık görevlerini yürüten, 569 sicil numaralı üyemiz ve sevgili büyüğümüz Kadir 
AKSOY 26 Mayıs 2008 tarihinde sabaha karşı bu dünyaya elveda diyerek aramızdan 
ayrıldı.  Aynı gün Kocatepe camiisinde kılınan cenaze namazından sonra doğduğu 
yer olan Mengen’in(Bolu) Karaşeyh köyünde toprağa verildi. HKMO Genel Merkez, 
HKMO Ankara Şube Yöneticileri ve meslektaşlarımızla birlikte dostlarının bulunduğu 
cenaze töreninde hava; ağlarcasına hafif çiseleyen yağmuru ve sisi ile yemyeşil orman 
ağaçlarının üzerinde düşen kurşun kadar ağır ve hüzünlüydü. Doğa harikası olan bu 
güzelim köy bir evladını daha kaybetmenin acısını hissettirmekteydi.

Sevgili Kadir Aksoy; 1944 yılında Bolu‘nun Mengen ilçesi Karaşeyhler köyünde doğdu. İlkokul eğitimine Karaşeyhler 
köyünde başladı. İlkokulu Akçakoca‘da bitirdi. Ortaokul‘un ilk iki yılını Akçakoca‘da, son yılını Karadeniz Ereğli‘sinde 
tamamladı. Girdiği Tapu Kadastro Meslek Lisesi Sınavlarını kazanarak, lise eğitimine Ankara Kadastro Lisesinde 
devam etti. 

Lise öğreniminin ilk senesinde 27 mayıs 1960 ihtilaline tanıklık etti. İhtilalle gelen hak mahrumiyetlerine karşı okulda 
düzenlenen boykot eylemlerinin içerisinde yer aldı. 1962 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra ilk görevine 
Mardin‘in Kızıltepe ilçesinde başladı.

Bir senelik memuriyetin ardından, 1963 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nin Harita ve Kadastro bölümünü kazandı. 
1969 yılında Harita ve Kadastro Mühendisi oldu.

1970 yılında evlendi. Bir süre MTA da çalıştıktan sonra askere gitti. Yedek subay öğrenciliğini Polatlı‘da yaptı ardından 
askerlik görevini Ankara‘da yedek subay olarak tamamladı. Dönüşte MTA‘nın Sivas Bölge Müdürlüğü‘nde ve bir yıl 
sonrada Araklı-Trabzon Bölge Müdürlüğünde  çalıştı. 1973 yılında Konya‘da İller Bankası bölge müdürlüğüne geçiş 
yaptı. Mühendis, baş mühendis, Bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu, 1981 yılında  Ankara‘ya geldi. İller bankası 
7.Bölge müdürlüğünde Baş Mühendis olarak çalıştı.1993-1996 yılları arasında İller Bankası Harita Dairesi Başkan 
Yardımcılığı görevinde bulundu. Emekli yılı olan 2005 yılına dek İller Bankası Etüt Plan Daire Başkanlığı ve APK 
Dairesi Başkanlığında Şube müdürü olarak çalıştı. Sevgili Kadir AKSOY memuriyet yaşamı içinde görevlendirme adı 
altında farklı illerde zorunlu olarak görev yaptı. Hak ve özgürlüklerini hep yargı’da aradı. Bir kız çocuk ve birde torun 
sahibiydi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çalışmalarına sürekli ilgi duymaktaydı 1981-1982 yıllarında Oda Yönetim 
Kurulu‘nda 2. Başkanlık ve 1982-1983 yıllarında Genel Başkanlık görevlerini yürüttü. Kadir Aksoy yaşamı boyunca 
Oda çalışmalarına katkı ve destekte bulundu. Sıkıntılı ve sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın kaçınılmazı olan ilerici, 
aydın, çağdaş, demokrat insanların yaşamlarındaki baskılar, sürgünler, sıkıntılar, sorunlar, üzüntüler onun yaşam 
öyküsünde de doğal olarak yer aldı. Sevgili Kadir Aksoy tüm bunlara rağmen mutlu ve başarılı olmayı başarmıştır. 

Anısı önünde saygıyla eğilir, ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Nihal ERDOĞAN
Harita ve Kadastro Mühendisi
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392 sicil numaralı üyemiz Şahap AKKALYONCU • 
05.03.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

569 sicil numaralı üyemiz Kadir AKSOY 26.05.2008 • 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

817 sicil numaralı üyemiz Kemal KOMAN 08.04.2008 • 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

4965 sicil numaralı üyemiz Murat ÖZTÜRK 29.03.2008 • 
tarihinde Libya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

1405 sicil numaralı üyemiz Turan MALKOÇOĞLU‘nun • 
annesi 10.03.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

1679 sicil numaralı üyemiz Nuri Kemal DEMİREL‘in • 
annesi yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

1813 sicil numaralı üyemiz Oya ÇINAR H. Silistre’nin • 
annesi Hayriye Hanım 14.04.2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

2491 sicil numaralı üyemiz Ali ERBAŞ‘ın babası • 
23/.04.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

2692 sicil numaralı üyemiz Ercan KÜÇÜKOĞLU‘nun • 
babası 22/02/2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

2967 sicil numaralı üyemiz Süheyl KIRKINCI’nın ağabeyi • 
15.04.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

3141 sicil numaralı üyemiz Osman ÜLKER’in babası • 
21.04.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

3214 sicil numaralı üyemiz Ş. Tamer TEMİZER’in • 
annesi yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

4093 sicil numaralı üyemiz Vahdet AYAR’ın annesi • 
01.05.2008 tarihinde vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

9083 sicil numaralı üyemiz Erdal ÖZTEKİN’in babası • 
Kadem ÖZTEKİN 29.04.2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

9760 sicil numaralı üyemiz Esat KAYA’nın babası • 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarına başsağlığı dileriz.

10237 sicil numaralı üyemiz Mümin Cem TATAR’in • 
babası 11.05.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

EVLENENLER

1465 sicil nolu üyemiz Hasan ÇEVİK’in kızı Gizem • 
ÇEVİK ile Cüneyt ÖZKAYA 20.06.2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

6272 sicil numaralı üyemiz Şebnem KUZUCUOĞLU ile • 
Kenan ATEŞ 25.05.2008 tarihinde evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

6934 sicil numaralı üyemiz İlkan ÇİÇEK 31.05.2008 • 
tarihinde Kübra ŞAHİN‘le evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

7629 sicil numaralı üyemiz Musa TURAN ile Elif • 
TURAN 25.11.2007 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

7912 sicil nolu üyemiz Gökhan BULUT ile Gönül • 
BİLDİK 25.05.2008 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

8072 sicil numaralı üyemiz Mustafa ÖNSOY ile Özlem • 
AKBAŞ 26.04.2008 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

8200 sicil nolu üyemiz Mehmet GENÇOĞLU ve 8555 • 
sicil nolu üyemiz HURİ BİLİCİ 08.06.2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9427 sicil nolu üyemiz Mehmet FATİH GÜRBÜZ ile • 
Derya KAYA 15.06.2008 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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DOĞANLAR

2996 sicil numaralı üyemiz İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ’nin • 
28.04.2008 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Mehmet 
Demir adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

5090 sicil nolu üyemiz Nevin DEMİR ve 5089 sicil • 
numaralı üyemiz Şükrü DEMİR çiftinin bir çocuğu 
olmuştur. Bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

5818 sicil numaralı üyemiz Zafer GÜNAKIN‘ın • 
09.03.2008 tarihinde Gökdeniz adını verdikleri  
çocukları  dünyaya gelmiştir. Gökdeniz’e  hoş geldin der, 
sağlıklı ve  mutlu bir yaşam  dileriz. 

6031 sicil numaralı üyemiz Savaş YÜKSEL ile 7422 • 
sicil nolu üyemiz Hayriye DAYLAK çiftinin 24.04.2008 
tarihinde bir erkek çocukları olmuştur. İbrahim Furkan 
adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

6066 sicil numaralı üyemiz Bülent CİVELEK‘ın • 
10.10.2007 tarihinde  Tuğra adını verdikleri  çocukları  
dünyaya gelmiştir. Tuğra’ya  hoş geldin der, sağlıklı ve  
mutlu bir yaşam  dileriz. 

6098 sicil numaralı üyemiz Sunay ÇOLAKOĞLU ile • 
Sabriye ÇOLAKOĞLU çiftinin 05.05.2008 tarihinde 
Kutay adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. Kutay’a 
hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

6237 Sicil numaralı üyemiz Doğan POLAT ve Nuray • 
POLAT çiftinin 05.03.2008 tarihinde Alp Eren adını 
verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Alp Eren’e hoş 
geldin der, sağlıklı ve  mutlu bir yaşam  dileriz. 

6432 sicil numaralı üyemiz Cihan ALTUNTAŞ ve • 
eşi Gülten ALTUNTAŞ‘ın 26.05.2008 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Elif adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

6685 sicil numaralı üyemiz Yavuz ERCİYES ve Birgül • 
ERCİYES çiftinin 16.04.2008 tarihinde Ali Yağız adını 
verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Ali Yağız’a hoş 
geldin der. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

6694 sicil numaralı üyemiz Deniz OKUR‘un 14.04.2008 • 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Bilge adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

6700 sicil numaralı üyemiz Funda ENES ve Ali FATİH • 
çiftinin 20.05.2008  tarihinde  Mehmet Ali  adını 
verdikleri  çocukları dünyaya  gelmiştir. Mehmet Ali’ye  
hoş geldin der, sağlıklı ve  mutlu bir yaşam  dileriz. 

6797 sicil numaralı üyemiz Özge Tan TERLİ ile eşi Halit • 
TERLİ çiftinin 6 Mayıs 2007 tarihinde bir çocuğu olmuştur. 
Tuna adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

6936 sicil numaralı üyemiz Nazır GÜL‘ün   21.02.2008   • 
tarihinde  Zehra Sude  adını verdikleri  çocukları  
dünyaya gelmiştir. Zehra Sude’ye  hoş geldin der, sağlıklı 
ve  mutlu bir yaşam  dileriz.

7168 sicil numaralı üyemiz Ersen KILIÇ‘ın 29.05.2007 • 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Mete Han adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

7621 sicil numaralı üyemiz Hasan UZUN‘un 31.01.2008 • 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Duru Mine adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

7936 sicil numaralı üyemiz Serdar KARABURUN‘ın • 
29.05.2008 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Nisa Nur  
adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

8160 sicil numaralı üyemiz Abdülkadir AKSOY’un • 
12.07.2007 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Harun Burak 
adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

9653 sicil numaralı üyemiz Figen BARUTÇU (GÖKÇE) ile • 
Tuncay GÖKÇE çiftinin 24.01.2008 tarihinde Eylül adını 
verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. Eylül’e hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.



135Haziran 2008

ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

1801 sicil numaralı üyemiz Ü• mit DÖNMEZ‘in 
17.03.2008  tarihinde Samsun Dsi 7. Bölge Müd. 
Kamulaştırma  Müdürlüğü  görevinden emekliye 
ayrılmıştır. Sayın  DÖNMEZ’e  mutluluklar dileriz.

2379 sicil numaralı üyemiz Kazım ELÇİ 18.02.2008 • 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi 
Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nden emekliye 
ayrılmıştır. Sayın ELÇİ’ye mutluluklar dileriz.

2495 sicil numaralı üyemiz Nebi GÖRAY 15.08.2007 • 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nden emekliye 
ayrılmıştır. Sayın GÖRÜY’a mutluluklar dileriz.

2653 sicil numaralı üyemiz Mehmet Hürol KARA • 
18.02.2008 tarihinde Bağcılar Belediye Başkanlığı Emlak 
İstimlak Müdürlüğü’nden emekliye ayrılmıştır. KARA’ya 
mutluluklar dileriz.

3268 sicil numaralı üyemiz Arife Usta EYLÜL 2007 • 
tarihinde İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrılmıştır. Sayın Usta’ya mutluluklar dileriz.

3363 sicil numaralı üyemiz Yener KARATAŞ 08.04.2008 • 
tarihinde Tapu Ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu‘ndaki görevinden Tapu Ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü‘nce Oluşturulan İş Denetim Birimi 
Başkanlığına atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

3635 Sicil numaralı üyemiz Levent ÖZMÜŞ 10.04.2008 • 
Tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Fotogrametri ve Geodezi Daire Başkanlığı Sayısal 
Değerlendirme Şube Müdürlüğünde mühendis iken Şube 
Müdürü olarak atanmıştır meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

3643 sicil numaralı üyemiz Turgay GÜLTEKİN • 
15.02.2008 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Zeytinburnu 1. Tapu Sicil Müdürlüğü Tapu 
Sicil Müdürü görevinden emekliye ayrılmıştır. Sayın 
GÜLTEKİN’e mutluluklar dileriz.

3894 sicil numaralı üyemiz Mevlüt AYVAZOĞLU • 
15.06.2007 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Gebze Kadastro Müdürlüğü’nden emekliye 
ayrılmıştır. Sayın AYVAZOĞLU’na mutluluklar dileriz.

Pazarcık kadastro müdürlüğünde kontrol mühendisi • 
olarak görev yapmakta olan 4418 sicil nolu üyemiz Hacı 
Ahmet ÇETİNKAYA, Şehitkamil kadastro müdürlüğüne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

4949 Sicil numaralı üyemiz Fatih ALHAN  • 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel sekreterliğine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

4986 sicil numaralı  üyemiz Temel BAYRAK, KTÜ Jeodezi • 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Jeodezi ABD’ye 
“Yrd. Doç.” Olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

5026 sicil numaralı üyemiz Servet YAPRAK  • 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu 
Müdür Yardımcılığı görevine Asil olarak  atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

5450 sicil numaralı şubemiz 7. dönem yönetim kurulu • 
üyesi Mustafa Özer İSKENDER 18 Şubat 2008 tarihinde 
Trabzon Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

6193 sicil numaralı üyemiz Ali Rıza ÖZER‘ın • 
15.04.2008 tarihinde Gümüşhane Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde göreve atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

8790 Sicil numaralı üyemiz Yasemin POLAT Kültür • 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Sivas Bölge Kuruluna 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

9691 sicil numaralı üyemiz Yusuf DOĞRU 19.03.2007 • 
tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğü 
Müdür vekili görevinden emekliye ayrılmıştır. Sayın 
DOĞRU’ya mutluluklar dileriz.

10019 sicil numaralı üyemiz Müslüm Panahi SARI • 
01.03.2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nde 
göreve başlamıştır. Sayın Penahi SARI’ya yeni görevinde 
başarılar dileriz.




