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Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu  7 Ocak 2008 tarihinde kaybettiğimiz, 
Odamız kurucu üyesi, ilk Oda başkanımız, değerli büyüğümüz, sevgili hocamız 
Celalettin SONGU’ya ayırdık.
Odamızın meslekte 50 yılını dolduran (1957 mezunu) meslektaşlarımız için düzenlediği 
plaket töreni ve yemekli toplantısı 28 Aralık 2007 tarihinde İçkale Otel’de yapıldı. 
Etkinliğe meslekte 50. yılını dolduran üyelerimiz, meslektaş milletvekillerimiz, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, önceki dönem Oda başkanlarımız, Şube başkanlarımız, STBK 
Komisyon başkanları ve bazı kurum temsilcilerimiz katıldı.  Vefat nedeniyle aramızda 
olmayan meslektaşlarımız saygıyla anıldı. Aynı gecede Sevgili  büyüğümüz Celalettin 
SONGU’ya, Odamızın kuruluş sürecinde, ilk Oda başkanlığı döneminde, meslek 
ve Oda çalışmalarına vermiş olduğu yüksek hizmetlerden dolayı Odamızın “Şükran 
Plaketi” verildi. Celalettin SONGU’nun 95  olan  yaşına aldırmadan öğrencileriyle tek 
tek ilgilenmesi geceye ayrı bir mutluluk ve güzellik kattı. Ancak bu anlamlı geceden 
çok kısa bir süre sonra değerli büyüğümüzün vefat haberini almak bizleri çok üzdü. 
Kendisinin anısı önünde saygıyla eğilip, ailesine, dostlarına ve meslektaşlarımıza 
başsağlığı dilerken Sayın SONGU’nun özgeçmişini bültenimizde yayımlıyoruz.
Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; TMMOB Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve 
Yapısal Geleceği konulu Sempozyuma Odamız iki bildiri ile katılmış olup, bildirileri 
özetle veriyoruz.. Sempozyum 6 Mart 2008 tarihinde başladı. Toplam dört gün süren 
sempozyum kapsamında, on oturum ve bir teknik gezi düzenlendi.  
Bahreyn Mühendisler Odası tarafından düzenlenen “Middle East Spatial Tecnology 
2007” isimli Konferans 10-12 Aralık 2007 tarihleri arasında Bahreyn’in başkenti 
Manama’da gerçekleştirildi. Farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlayan Konferans 
çağrılı ve sözlü sunulan bildirilerle amacına ulaştı. 2006 yılında başlayan ve iki yılda 
bir düzenlenen İkinci Uluslararası Kartografya ve CBS Konferansı 21-24 Ocak 2008 
tarihleri arasında Borovets/Bulgaristan’da düzenlendi. Otuz değişik ülkeden yaklaşık iki 
yüz kişinin katıldığı Konferansta yüz bildiri ve poster sunuldu. Her iki Konferansla ilgili 
ayrıntıları bu sayıda Uluslararası Etkinlikler Bölümünde  sizlerle paylaşıyoruz.    
HKMO’dan Haberler Bölümünde, Odamızca ikincisi 21-24 Mayıs 2008 tarihlerinde 
Ankara’da DSİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilcek olan II. Kadastro Kongresi’nin 
duyurusuna ve hazırlık çalışmalarına yer verdik. 2008 Ocak ve Şubat ayı içerisinde 
Şubelerimizin Genel Kurulları yapıldı. Şubelerimizin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin 
özgeçmişlerini bu bölümde bulabilirsiniz. Odamızın, Maden Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’ne açtığı iptal davası metnini, Odamız lehine sonuçlanan HKMO Serbest 
Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 8. maddesine açılan davaya 
ilişkin mahkeme kararını bu sayımızda sizlere ulaştırıyoruz.
SSGSS’ye karşı düzenlenen ve Odamızın da destek verdiği etkinlikleri, Samsun 
Şubemizin yeni hizmet binasının açılışını, Şubelerimizin Genel Kurullarına ilişkin 
ayrıntıları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Odamızca açılan ve lehimize sonuçlanan 
davayı, Haritacılığın Dünü Bugünü ve Yarını konulu Forumu, 2. Uzaktan Algılama ve 
CBS Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısını, ABD’nin Irak’ı işgalinin 5. yılı dolayısıyla 
15 Mart 2008 tarihinde düzenlenen Miting haberi HKMO’dan Kısa Kısa Bölümünde yer 
almaktadır.
Sosyal Güvenlik Yasası, TCDD’nin ve TEKEL’in özelleştirilmesi, tarım arazilerinin 
yok edilişi ve  Cargill’e affın yeniden gündeme gelmesi, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü, yeni Belediye Kanunu, Irak’ın işgalinin beşinci yılı, yabancı sermayeli 
şirketlerin sınırsız toprak edinimi ile ilgili basın açıklamalarımızı  HKMO’dan Basına ve 
Kamuoyuna Bölümünde bulabilirsiniz. 
TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden, Odamızın Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarıyla olan yazışmalarını Yazışmalar Bölümünden takip edebilirsiniz.
Şubemizin etkinliklerini ve çalışmalarını Şubelerimiz Bölümünde bulabilirsiniz. Aramızdan 
Ayrılanlar, Evlenenler ve Atananlar Bölümleri bu sayımızda yine sizlere ulaşıyor. 
Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan bulmacayı  ve 68 sayılı 
Bültenimizde başladığımız briç dosyasını  bültenimizin sonunda Kültür Sanat Bölümünde 
sizlerle paylaşıyoruz.
Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Dost ve sevgiyle 
kalın. 
YAYIN KURULU
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Merhaba..

Değerli meslektaşlarımız, sevgili arkadaşlar, 22-23 Nisan 
2006 tarihlerinde gerçekleştirilen 40’ıncı Olağan Genel 
Kurul sonrası görev verilen Oda Merkez Yönetim Kurulumuz, 
çalışma dönemini 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde yapılacak 
olan 41. Olağan Genel Kurulda tamamlamış olacak. Çalışma 
dönemimiz içerisindeki son bültenimizle yine sizlerle birlikteyiz. 
İki yıl içerisinde Genel Merkez, Şube ve temsilciliklerimiz, 
bilimsel ve teknik komisyonlarımız, çalışma gruplarımız ve sizlerle 
birlikte gerçekleştirdiğimiz mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel 
çalışmalar ve etkinlikler ile ülkede, bölgemizde ve dünyada 
yaşanılan toplumsal, ekonomik, politik ve siyasal gelişmeleri, 
olayları, tespitleri ve analizleri üç ayda bir yayımlanan “harita 
bültenimizle” sizlere, kurum ve kuruluşlara ve kamuoyuna 
ulaştırmaya çalıştık. 

Genel merkez yönetim kurulu olarak,  40’ıncı  dönem çalışma 
süreci içerisinde birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte 
paylaşma anlayışı çerçevesinde Odamız birimlerinde görev 
yapan değerli arkadaşlarımıza ve bizlerden destek ve katkısını 
hiçbir zaman esirgemeyen tüm güzel insanlara teşekkürü borç 
biliyoruz.  

Bilim ve teknolojinin egemenlik kurduğu yüzyılımızda, bu ülkenin 
düşünen, tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinleri olarak, 
mühendisliği, bilimi ve teknolojik ilerlemeyi, toplumsal yarara 
dönüştürerek odağında insan olan, emeğin en yüce değer 
olduğunu kabul eden, sömürüsüz ve insanlık onuruna yaraşır, 
çağdaş ve aydınlık dolu bir yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla ve bu anlayışla 54 yıldır çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu özverili ve onurlu yürüyüşümüz ülkenin 
aydınlanması ve gelişmesinde önemli bir yer tutan olgudur.

Değerli arkadaşlar,

Şubelerimiz Ocak ve Şubat aylarında genel kurullarını yaparak 
yeni döneme girdiler. Şube Genel Kurullarımızı, mesleğimiz, 
bilim, ülkemiz ve insanlık adına başarılı bir şekilde tamamlamış 
bulunmaktayız. İki yıllık çalışma dönemlerinde  şube yönetim 
kurullarımızda görev yapan sevgili arkadaşlarımızın ortaya 
koydukları yoğun  çalışmalarından dolayı kendilerine merkez 
yönetim kurulu olarak teşekkür ediyor ve onları kutluyoruz. Yeni 
dönemde görev alan arkadaşlarımızı da kutluyor ve başarılar 
diliyoruz.
 
Odamız tüm bileşenleri ile, yasa ve anayasada belirtilen görev 
ve sorumluluk içerisinde; mesleğin genel yararlara uygun olarak 
gelişmesinin sağlanması, meslek mensuplarının birbirleriyle ve 
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, 
üyelerimizin hak ve çıkarlarının halkımızın ve toplumun çıkarları 
ekseninde geliştirilmesi ve korunması yönünde çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

İki yıllık çalışma dönemimiz içerisinde; Kadastro Kongresi, 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 11. Türkiye Harita 

Bilimsel Teknik Kurultayı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi, Genç Haritacılar Günleri, Yaz Eğitim Kampı, CBS 
Günü Kutlamaları, Üniversitelerimizde Forum’lar, Şube ve 
Temsilciliklerimizde Panel ve Forum’lar, Türkiye Sosyal Forumu, 
Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) 2014 Kongresinin Türkiye’de 
yapılması girişimleri, TMMOB Sempozyum ve Kongrelerine  
katkı, TMMOB ve Oda Danışma Kurulları Toplantıları yanında 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin 
kurum ve kuruluşlarda uygulanma sürecinin takibi, Yapı Denetim 
Süreci ve TUS, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yabancı Mühendislerin 
çalışması, Mera, Orman ve Tapu Kanununda değişiklik süreci, 
Yabancılara Toprak satışı, İller Bankasının Tasfiye süreci, Kamu 
İhale yasası ve Uygulamaları, Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişilik ve diğer mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler, 
Üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası Yapılması, basın yayın ilişkileri 
başarılı bir şekilde yürütülmeye çalışılmıştır.

TMMOB ve bileşeni Odalar, çalışma anlayışı ve ilkelerini 
ve üstlendikleri tarihsel sorumluluğu, deneyim ve birikimleri 
ışığında ve yaşamın içinden gelen pratiklerle de birleştirerek 
gerçekleştirdiği mühendislik ve mimarlık, eğitim ve demokrasi 
kurultaylarında alınan kararları ile üyelerine ve topluma 
duyurmuşlardır. Bu ilke kararları özetle, “.. TMMOB ve bağlı 
Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve 
yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-
emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve 
gericiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır. İnsan hakları 
ihlallerine karşıdır, örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, 
gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. 
Mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve 
halkın çıkarlarını korur,  Eğitimin her kademede eşit ve parasız 
olmasını, üniversite öncesi eğitim-öğretim; laik, demokratik, 
çağdaş ve bilimsel ilkelere göre yeniden yapılandırılmasını, 
Üniversitelerin bilimsel bilgiyi üretme mekanları olmasını, 
Üniversitelerin ticarethaneye dönüştürülmemesini, YÖK’ün tüm 
kurumlarıyla kaldırılmasını, Üniversitelerin özerk ve demokratik 
olmasını savunur…” şeklindedir.

Sevgili dostlar,

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan gelişmelere ve olaylara 
baktığımızda inanılması güç ve zor bir dönemden geçtiğimizi 
görüyoruz. Avrupa ülkelerinde ortalama 50 yılda yaşanabilecek 
olaylar ülkemizde neredeyse bir iki yılda yaşanıyor. Eğitimde, 
sağlıkta, tarımda, enerjide, sanayide, madende, toprak ve arazi 
yönetiminde, finans sektöründe kısaca yaşamın her alanında, 
her gözeneğinde dayatılan uyum paketleri çerçevesinde 
uygulanan ekonomik, siyasi ve politik programların adım adım 
hayata geçirildiği bir dönemden geçmekteyiz. 

Ülkemizde son iki yılda yaşanan suikastlar, cumhurbaşkanlığı 
seçimi, askerlerin e-muhtırası, geniş katılımlı cumhuriyet 
mitingleri, kent ortasında patlatılan bombalar, genel seçimler, 
%47 lik oy ve ikinci dönem AKP hükümeti, karakol baskınları, 
çözülemeyen ve giderek artan Kürt sorunu, yükselen ırkçı ve 
şoven milliyetçilik, çeşitli adlar altında derin ve yüzeysel çeteler, 

MERHABA
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sınır ötesi askeri operasyonlar, Ortadoğu da yaşanan işgale 
ve savaşa dahil edilme girişimleri, türban sorunu, gazeteci ve 
parti başkanlarının göz altına alınmaları, görsel ve yazılı medya 
tahakkümü, iktidardaki bir siyasal partinin kapatılması için açılan 
dava, anayasa değişikliği vb. gelişmeler ne yazık ki ülkemizde 
yaşanan olayların bir bölümünü oluşturmaktadır. 

TMMOB ve Odalarımız, mühendis ve mimarların, meslek ve 
meslektaşlarımızın sorunlarının ülkenin ve halkın sorunlarından 
ayrılamayacağı bilinci içerisinde hareket etmektedir. Ülkemize 
ilişkin özetle ifade ettiğimiz sıkıntılı, sancılı ve bir o kadar 
da sorunlu olan bu ağır koşulların yaşandığı bir dönemde  
Odalarımıza ne denli gereksinim duyulduğu daha açık biçimde 
görülmektedir. Bu tarihsel bir görevdir. TMMOB ve Odalar bu 
bilinç içerisinde hareket etmektedirler. Nedir yaşanılan süreç? Bu 
yaşanılan ve yaşatılanlar tüm dünyayı aslında karabasana sokan 
kapitalist küreselleşmenin ülkemize yansımalarından başka bir 
şey değildir. Siyasal iktidarların ABD, AB, IMF, Dünya Bankası, 
Dünya Ticaret Örgütü üzerine birbirinden farklı olmayan 
politikaları ve 1970’li yılların sonrasında uygulamaya sokulan 
neo liberal politikalar, 24 Ocak 1980 kararları, 12 Eylül askeri 
darbesi, yaratılan faşizm, yok edilen bir gençlik, bu zihniyetin 
uzantıları ve bugüne yansımaları. 

Aslında bir kez daha kalın puntolarla yazmak ve söylemek 
gerekiyor. Bu ülkenin dış politikası ABD emperyalizminin 
taleplerine göre şekilleniyor. Büyük Ortadoğu Projesi 
kapsamında Ortadoğu’da yaratılan işgal ve savaş artık 
tüm dünya tarafından biliniyor. Bu projede Türkiye ye yeni 
görevler biçilmeye çalışılıyor. Ülkenin ekonomi  politikasının 
küreselleşmeye uyum adı altında İMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütünün yönlendirmesiyle şekillendiğini biliyoruz. 
Demokratik, kültürel haklar ve özgürlüklerin sınırlarını ise, AB 
ile ilişkiler ve pazarlıklar çerçevesi belirliyor. Aslında statükonun 
dağılması, özgürlüklerin geliştirilmesi ve atılan demokratikleşme 
adımları esas olarak kapitalizmin eski düzenine ve soğuk savaş 
stratejisine paralel olarak yapılanmış olan ekonomik, ideolojik 
ve siyasal yapının bugünün kapitalizminin yeni liberal –küresel 
düzenin ve emperyalizmin yeni stratejileri doğrultusunda 
şekillendirilmesinden ibaret adımlar olduğu anlaşılıyor.

Sevgili meslektaşlarımız, 

İnsanlık tarihine baktığımızda kapitalizmin emeğin karşısına 
sömürü silahı ile çıkarak bütün bir emek tarihini yok etmeye 
çalıştığını görüyoruz. İnsan ürettiği ile var olurken, kapitalizmin 
bu var oluşu hiçe sayarak; iktidar hırsını gelişim, kar hırsını 
kalite, asimilasyonu ise çok seslilik maskesi altında sunduğunu 
görüyoruz. Üreteni ürettiğine, insanlığa, çevre ve doğaya 
yabancılaştırmakta; siyaseti, ekonomiyi, bilimi ve teknolojik 
gelişmeyi tüm dünya düzenini kendi lehine dönüştürmek ve 
sermaye sahibini kollamak için kullanmaktadır. Kölelere efendi 
olmayı vaat ederek, umudu, köleyi daha da köleleştirmek için 
kullanmıştır. 

1970’li yılların ortasından itibaren, önce üretim ve üretimdeki 
artışın yavaşlaması ardından sermayenin kar oranlarının 
düşmeye başlaması ve kapitalist birikim sürecinin kendi 
açmazları nedeniyle krize giren dünya kapitalizmi, içine girdiği 
bunalımdan çıkabilmek için yeniden yapılanmaya gitmiştir. 
Küreselleşme ideolojisi adı altında yeni liberal politikalar  

yükselişe geçmiştir. Sermayenin serbest dolaşımı önündeki tüm 
engeller kalkacak, sermaye sınırları aşarak rant kazanacağı, 
en ucuz emek ve işgücünün olduğu kentlere ve ülkelere 
gidecekti. Devlet ekonomiden elini çekecek, kamuya ait ne 
varsa elden çıkartılacak, serbest piyasa ekonomisine geçilecek, 
devletin sosyal yönü tasfiye edilecek, kamu hizmetlerinin 
ticarileştirilmesi sağlanacak, yurttaş müşteri ve devlet ticari 
şirkete dönüştürülecekti. Dayatılan yeniden yapılanma süreci, 
ülkelerin sadece siyasi, ekonomik ve finans yapılarını değil, 
sosyal, kültürel ve politik yapılarını da ister istemez değiştirecekti. 
Nitekim  böyle olduğu da her alanda görülmeye başlandı. 

Türkiye’nin küresel kapitalizmin yeni düzeniyle bütünleşme 
sürecine karşı devletin geleneksel bürokratik mekanizmaları 
içinden gelen direnişin yarattığı yüksek gerilim artarak devam 
etmektedir. Sermaye cephesi küresel düzene entegrasyon 
doğrultusunda siyasal iktidarın çevresinde kurduğu merkezini 
biraz daha tahkim ederek yoluna devam etmektedir. Bugün 
sözde demokrasi mücadelesi veriyor görünen liberal İslamcı 
siyasal iktidar, küresel sermaye güçlerinin ve ABD nin desteği 
altındaki küresel kapitalizmin bugünkü hakim yönelimleri 
doğrultusunda Türkiye’nin geleceğini belirlemede tehlikeli bir 
sürece girmektedir. Diğer yandan Ülkede gelişen “milliyetçi/
liberal”, “laik/anti laik” kamplaşmaları karşısında bir üçüncü 
seçeneğin sunulmalı, bu egemen kamplaşmanın ideolojik 
atmosferinden ve kıskacından mutlaka çıkılmalıdır. 

Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar,

Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak yukarıda kısaca 
özetlemeye çalıştığımız 40’ıncı çalışma dönemimizde 
ülkemizdeki gelişmeler, yaşananlar, sorunlar, tespitler ve 
tahliller çerçevesinde tarihsel sorumluluklarımız ve görevlerimiz 
içerisinde kısa bir bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. 
İki yıl boyunca Oda birimlerinde görev alan arkadaşlarımızla 
ilkeli ve anlayışlarımız çerçevesinde onurlu bir çalışma dönemini 
tamamladık. Şube, temsilcilik ve üyelerimizle diyaloglar 
kurarak etkin mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler 
gerçekleştirdik. Bu süreçte  eksikliklerimiz ve hatalarımız 
olması mümkündür. Amacımız bilimin ışığında, ortak akılla 
ve demokratik katılım anlayışı içerisinde oluşturduğumuz Oda 
politikalarının hayata geçirilmesini sağlamaktı.
 
Bu ülkenin bütün sorunlarına ve sıkıntılarına bağımsızlıktan, 
özgürlükten, barıştan, demokrasiden, emekten ve emekçiden 
yana çözümler getirmek konusunda taraf olduğumuzu bir kez 
daha ifade ediyoruz. İki yıl boyunca çalışmalarımıza katkı ve 
destek veren, bizleri bizlerden daha iyi anlayan sevgili güzel 
dostlara, yazılı ya da sözlü getirdikleri eleştirileri ve önerileri ile 
yolumuzu aydınlatan, bizleri daima diri tutan tüm arkadaşlara 
selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Gün yan yana, omuz omuza 
durma günüdür. Gün aydınlık gelecek için birlikte çalışma ve 
mücadele etme günüdür. 

Selam olsun emperyalizme, gericiliğe, şovenizme, faşizme ve 
neoliberal politikalara karşı direnenlere, selam olsun özgürlükçü, 
demokratik, laik ve bağımsız Türkiye’ye.
Saygı ve sevgilerimizle…

HKMO
Genel Merkez Yönetim Kurulu
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MESLEKTE 50. YIL PLAKET TÖRENİ 
28 Aralık 2007

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamızın meslekte 50 yılını dolduran 
(1957 mezunu) meslektaşlarımız adına 
düzenlenen plaket töreni ve yemekli 
toplantısı 28 Aralık 2007 Cuma günü 
İçkale Otelde yapıldı.

Etkinliğe meslekte 50. yılını dolduran 
üyelerimiz, meslektaş milletvekillerimiz, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
önceki dönem Oda başkanlarımız, 
Şube Başkanlarımız, STBK 
Komisyon Başkanları ve bazı kurum 
temsilcilerimiz katıldı.

Plaket törenine geçilmeden önce, Oda 
Yönetim Kurulu kararı ile; Odamız 
1954 yılındaki kuruluş çalışmaları 
ve ilk Oda başkanlığı ile mesleki 
yaşamında, mesleğimize katkılarından 
dolayı sevgili büyüğümüz Celalattin 
SONGU‘ya Odamızın “Şükran 
Plaketi” verildi.

“Şükran Plaketi” takdiminin ardından, 
meslekte 50. yılını dolduran 
meslektaşlarımızdan, törene katılan 
Erdal AKDAĞ, Zühtü ÖNDER, 
Abdülkerim KEÇECİ, Selahattin 
SOYKAN, İbrahim İNAN, Ahmet 
NALBANT, Alaatin MİNSİN, Orhan 
Sedat ÖKTEM ve Osman Altan 
İLTER‘e meslekte 50. yılını dolduran 
üyelerimizin özgeçmişlerini içeren 
kitapçık ile birlikte “50. yıl plaketleri” 
verildi.

Mazeretleri nedeni ile aramıza 
katılamayan meslekte 50. yılını 
dolduran üyelerimize meslek ve 
Oda çalışmalarına vermiş oldukları 
katkılardan dolayı teşekkür edildi. 
Vefat nedeniyle aramızda olmayan 
meslektaşlarımız saygıyla anıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisliği 
eğitimine 1949 yılında şimdiki adı 
Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul 
Teknik Okulunda başlanmış olup, 
Okul ilk mezunlarını 1952 yılında 
vermiştir.  Bu  tarihten önce Harita 
ve Kadastro Mühendisliği eğitimi 
gerek Milli Eğitim Bakanlığı ve 
gerekse Harita Genel Komutanlığı 
aracılığıyla yurt dışında yapılmaktaydı. 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 

ülkemizde üniversite düzeyinde eğitime 
başlamasında emeği geçen  başta 
dönemin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mümtaz TARHAN olmak 
üzere, bölümün eğitim kadrosunda 
yıllarca onurlu bir duruş sergileyen 
dönemin üç güzel insanına; Macit 
ERBUDAK, Ekrem ULSOY ve 
Burhanettin TANSUĞ hocalarımıza 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Odamız 1954 yılında TMMOB 
bünyesinde kurulan on Oda’dan 
biridir. Kuruluş yılında üye sayısı 60’tır. 
Bugün ise bu sayı 10 bini aşmıştır. 
Mesleğimizin ve Odamızın dünden 
bugüne her alanda ve her yönde  
gelişmesine katkı veren ve destek olan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç 
biliyoruz. Özellikle 50 yıllık, yarım 
asırlık bir dönemde bu onurlu ve 
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sorumluluk içeren görevi yerine getiren Çınarlara ayrıca en 
içten sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.  Aramızda olmayan, 
yaşamını yitiren meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz. 

Odamızca, 2002   yılından   bu   yana  her yıl meslekte 
50. yılını dolduran üyelerimize verilmekte olan “Meslekte 
50. Yıl Hizmet Plaketi”  bu dönem  1957 yılı mezunlarına 
verilmektedir. 

Biliyoruz, Çınarlarımızın emekleri tartışılmazdır. Emeğin en 
yüce değer olduğunu Odamız her platformda ve her alanda 
dile getirmekte ve savunmaktadır. İyi ki sizler varsınız, iyi ki 
Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğini seçtiniz. Sizlere 
bir kez daha şükranlarımızı sunuyor ve kutluyoruz.

1957 mezunlarının özgeçmişlerinin yer aldığı bu kitapçık, 
“50. Yıl Hizmet Plaketi” ile birlikte teşekkürümüzün küçük bir 
ifadesi olarak hazırlanmıştır.

50. hizmet yılını dolduran meslektaşlarımız sınıf 
arkadaşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla yarım asırlık bir 
dönem, anekdotlar, anılar, yeniden canlanan mutlu güzel 
günler ve bu günleri paylaşmak adına yaşanılan mistik 
bir gece. Meslekte 50. hizmet yılını dolduran üyelerimizin 
özgeçmişlerini içeren bir kitapçığın ilk kez basımı da yapıldı 
ve meslektaşlarımıza sunuldu.

Yarım asırlık çınarların mutlulukları gözlerinden okunurken, 
sevgili Celalettin SONGU‘nun 95 yıllık yaşına aldırmadan 
tek tek öğrencileriyle ilgilenmesi geceye ayrı bir mutluluk ve 
güzellik kattığını söylemek durumundayız.

Çınarlarımızın emekleri tartışılmazdır. Emeğin en yüce 
değer olduğunu Odamız her platformda ve her alanda dile 
getirmekte ve savunmaktadır. Mesleğimizin ve Odamızın 
dünden bugüne her alanda ve her yönde gelişmesine katkı 
veren ve destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç 
biliyoruz. Özellikle 50 yıllık, yarım asırlık bir dönemde bu 
onur ve sorumluluk içeren görevi yerine getiren Çınarlara 
ayrıca en içten sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aramızda 
olmayan, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın anısı önünde 
saygı ile eğiliyoruz.

Tüm üyelerimize nice mutluluk, sağlık ve başarılarla dolu 
yarım asırlık meslek yaşamı diliyoruz.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Meslekte 50. yılını dolduran 

meslektaşlarımızdan, törene katılan Erdal 

AKDAĞ, Zühtü ÖNDER, Abdülkerim 

KEÇECİ, Selahattin SOYKAN, İbrahim 

İNAN, Ahmet NALBANT, Alaatin MİNSİN, 

Orhan Sedat ÖKTEM ve Osman Altan 

İLTER‘e plaketleri verildi.

Mazeretleri nedeni ile aramıza 

katılamayan meslekte 50. yılını dolduran 

üyelerimize meslek ve oda çalışmalarına 

katkılardan dolayı teşekkür edildi.
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ASIRLIK 
ÇINARIMIZI 
YİTİRDİK

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın 1954 yılındaki 
kuruluş sürecinde büyük emek vermiş, Odamız kurucu üyesi ve 
Odamızın 1‘inci ve 4‘üncü Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, 
TMMOB 10. Dönem Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, hocamız, 
büyüğümüz, örnek insan sevgili CELALETTİN SONGU‘YU 7 
Ocak 2008 tarihinde kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğilir, 
ailesine, dostlarına ve meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz.

SONGU‘NUN ÖZGEÇMİŞİ

Celalettin Songu 1914 yılında Konya‘da doğdu. Liseyi Konya 
Erkek Lisesinde 1935-1936 fen kolunda bitirdi. Milli Savunma 
Bakanlığı adına harita mühendisliği sınavını kazanarak öğrenim 
gördüğü Tıp Fakültesinden ayrıldı. 1937 yılı başında Harita 
Genel Müdürlüğünde altı ay staj yaptıktan sonra eğitim için aynı 
yıl temmuz ayında Almanya‘ya gitti. 

Tahsiline 1938 yılında Bonn Üniversitesi ‘nde başladı. İkinci 
Dünya Savaşı esnasında Bonn‘dan ayrılarak tahsiline Dresden 

Teknik Üniversitesinde devam etti. 1942 
Nisan ayında Dresden Teknik Üniversitesi 
Jeodezi Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 

Askerliğini yedeksubay olarak 1943-
1946 yılları arasında Harita Genel 
Müdürlüğünde yaptı. 1946 yılında 
Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü teknik büro şefliğine atandı. 
1948 yılında müteahhitliğe başladı. 
Daha sonra tekrar memuriyete dönerek 
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Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik 
Fen Heyeti Müdürlüğünde işe 
başladı. 1954 yılında Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının 
kuruluşunda yer aldı. İlk Oda 
başkanlığı görevini yürüttü.

1958 yılında Tapu ve Kadastro 
Genel MüdürIüğü Arazi Kadastro 
ve Fotogrametri Dairesi Reisliğine 
atandı. 1959 yılında görevinden 
istifa ederek İmar ve İskan 
Bakanlığı Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü Teknik işler Dairesi 
Reisliğine tayin edildi. 

1960 yılında İmar ve İskan 
Bakanlığının, İmar Genel 
Müdürlüğü Harita Dairesi 
Başkanlığı görevine naklen tayin 
edildi. Sekiz sene bu görevde 
bulunduktan sonra 1968 
yılında aynı Genel Müdürlüğün 
müşavirliğine atandı. Bu 
görevinde iken 1970 yılında 
Ölçme Bilgisi isimli eserinin 
ilk cildini yayınladı. 1970 
yılında aynı Genel Müdürlüğün 

Genel Müdür Yardımcılığına 
atandı. Üç yıl bu görevde 
kaldıktan sonra kendi isteğiyle 
bakanlık müşavirliğine atandı 
ve yine kendi isteğiyle 1977 
yıIında bu görevinden ayrıldı. 
Emekli olduktan sonra tekrar 
müteahhitliğe başladı. ikinci 
müteahhitliği de 1980 yılına 

kadar sürdü.

Gerek görevli bulunduğu 
sıralarda ve gerekse serbest hayatı 
süresince; üniversite, bakanlık 
kursları ve okullarda öğretmenlik 
yaptı. 1946-1956 ve 1959-1970 
yılları arasında Toprak ve İskan 
İşleri Genel Müdürlüğünün teknik 
eleman yetiştirmek üzere açtığı 
kursta, 1954-1955 ders yılında 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 
fen kursunda, 1961-1962 ders 
yılında İmar ve İskan Bakanlığının 
belediye teknik elemanlarını 
yetiştirmek üzere açtığı kursta 
Ölçme Bilgisi öğretmenliği 
yaptı. 1970-1974 yıllarında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesinde Ölçme 
Bilgisi ve Geodezi bölümünde 
Fotoğraf Bilgisi ve Reprodüksiyon 
tekniği derslerini verdi. 1975 
yılında Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümünde Ölçme 
Bilgisi dersleri verdi. 

Songu evli ve üç çocuk babasıydı. 
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PANEL - FORUM - SEMPOZYUM

TMMOB Bodrum Yarımadası‘nın Çevresel ve Yapısal Geleceği 
Sempozyumu 6 Mart 2008 tarihinde başladı. Toplam dört gün 
süren sempozyum kapsamında, 10 oturum ve bir teknik gezi 
düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla; Bodrum İlçe 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Semayi Yaman, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Muğla Üniversitesi Bodrum Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selmin Tufan, Bodrum Belediye 
Başkanı Mazlum Ağan, Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel 
tarafından yapıldı. Bodrum‘da çalışan TMMOB üyelerinin yoğun 
ilgi gösterdiği sempozyumda, 15 üniversiteden bilim insanları, 
TMMOB‘ye bağlı Odaların yönetici ve üyeleri ile çeşitli sivil toplum 
örgütü yöneticileri tarafından 59 adet bildiri sunuldu. Ayrıca 

Sempozyuma 500‘e yakın konuk dinleyici olarak katıldı.
Odamız Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN “Yabancılara Toprak 
Satışı, İmar-Rant İlişkileri ve Bodrum Özeli” ve Odamız Eski Genel 
Başkanı Hüseyin ÜLKÜ “Çekirge Sürüsünün Göz Diktiği Yarımada/
Bodrum” başlıklı bildirilerini ilk gün ilk oturumda Odamız adına 
sunmuşlardır. 

TMMOB BODRUM YARIMADASI‘NIN 
ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ 
SEMPOZYUMU YAPILDI

Ali Fahri ÖZTEN sunumunda özetle;
Neoliberal politikaların Türkiye‘ye yansıması 
24 Ocak kararları olduğunu, Uluslararası 
kredi kuruluşları (DB, IMF vb.), gelişmekte 
olan ülkelerin iktisadi darboğazı aşmaları 
ve yatırım yapmalarını sağlayacak dış 
borcu temin etmekte olduğunu; bunun 
karşılığında ülkelerin devlet olarak 
piyasadan çekilmesi ve serbest piyasa 
ekonomisine geçilmesi ödevlerini yerine 
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satışı konusunda bilgilendirme yaparak bu durumun 
ne gibi sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel araçlar 
yarattığı ve bu sürecin hangi ideolojik nedenlere 
dayandığını da sonuçlarıyla birlikte irdelemiştir. Ve 
Bodrum hakkında verdiği güncel bilgilerle var imar-rant 
ilişkisini Bodrum özelinden hareketle ifade etmiştir.
Odamız eski başkanlarından Hüseyin ÜLKÜ ise aynı 
oturumda yaptığı sunumunda özetle;
AB uyum yasaları adı altında; imar planları için yargıya 
gitme hakları daraltılırken, Türkiye topraklarının 
yabancı gerçek veya tüzel kişilere satılması için yeni 
bir planlama dönemi başlatıldığını ifade ederek; 
planlama kamulaştırma yoluyla özel mülkiyetin özelden 
özele el değiştirmesinin ve büyük sermaye şirketlerine 
rant aktarılmasının bir aracı haline getirildiğini 
belirtmiştir. Bu nedenle imar planı yapma yetkisinin 
daha bir önem kazandığını belirten ÜLKÜ, günümüzde 
yerelleşmeyi demokratikleşme diye sunanların Bodrum 
Belediyelerinden imar planı yapma yetkilerini merkezi 
idareye almalarının büyük sermayenin Bodrum 
Yarımadasındaki isteklerinin karşılanmasının ilk adımı 
olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulamıştır.
Çekirge sürüsünün göz diktiği yarımada/Bodrum‘da; 
özel mülkiyetin kamusuz kamulaştırma yoluyla nasıl 
tekelleşeceğine, kooperatif alanlarının, kıyıların, 
ormanların imar planlarıyla nasıl ele geçirileceğine ve 
çevre değerlerinin İspanya‘da olduğu gibi nasıl yok 
edilip, kimlerin rant elde edeceğine, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Yasası‘na göre kurulan emlak şirketlerinin 
rant aktarımındaki rolüne, gelecekte yitirilen çevre 
değerlerinin geri kazanımı için topluma nasıl yeni 
maliyetler yükleneceğine, planlanan vurguna karşı 
duracak belediye başkanları seçilmemesi için yabancı 
ve büyük sermayenin hangi çalışmaları yapacağına; 

getirmelerini istemekte olduğunu ifade eden ÖZTEN, 
dış borç karşılığı dayatılan yeniden yapılanma süreci 
ile bu ödevlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Yeniden 
yapılanma sürecinin, ülkelerin sadece ekonomik 
yapılarını değil, sosyal, kültürel ve politik yapılarını da 
değiştirdiği konusuna değinen ÖZTEN, 1980 yılından 
sonra oluşan bu neoliberal siyasi iktidarın bir sonucu 
olarak karşımıza büyük şirketlere kamu arazilerinin 
pazarlanması bir diğer adıyla yabancılara toprak satışı 
çıkmakta olduğunu belirtti.
Yabancılara toprak satışının, kapitalizmin yayılmacı 
politikalarının bir parçası şeklinde kendini göstermekte 
olduğunu ve bu amacın bir sacayağı olarak karşımıza 
özelleştirme kavramının çıktığını belirten ÖZTEN, 1980 
sonrası liberal iktisat politikasının ayrılmaz bir parçası 
haline gelen kavram, “devlete ait taşınır, taşınmaz 
malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma” 
anlamında kullanılmakta olduğunu hatırlatarak kamu 
arazilerinin bazı yasalarda yapılan değişikliklerle 
özelleştirme kapsamında bir çok fabrika ve tesis, arazi 
ve arsalarıyla birlikte çok uluslu tekellere satılması 
kamu malının özele devredilerek özel şirketin isteği 
doğrultusunda o kaynakların toplum yararı 

gözetilmeden kullanılması olduğunu ve bu durumun 
da ülkeye ait taşınmaz bir varlığın o ülke insanına geri 
dönüşü olmayan bir şekle büründürülmesi anlamına 
geldiğini bunun da kapitalizmin daha da güçlenmesine 
ve insana ait değerlerin daha da ezilmesine neden 
olacak bir sürece biz yurttaşları götürdüğünü belirtti. Bu 
döngüden kurtulmanın yolunun ilk önce bu döngüyü 
deşifre etmek ve insan öncelikli, sosyal politikaların 
hayata geçirilmesi için bir irade oluşturmak olduğunu 
belirten ÖZTEN bildirisinde ayrıca Bodrum imar 
durumu, yabancılara yapılan arazi, arsa, otel ve konut 
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Odamız Genel Başkanı Ali Fahri 

ÖZTEN “Yabancılara Toprak Satışı, 

İmar-Rant İlişkileri ve Bodrum Özeli” 

ve Odamız Eski Genel Başkanı Hüseyin 

ÜLKÜ “Çekirge Sürüsünün Göz Diktiği 

Yarımada/Bodrum” başlıklı bildirilerini 

ilk gün ilk oturumda Odamız adına 

sunmuşlardır. 

Bodrum yarımadası ve mavi yolculuğu etkileyecek 
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri‘ni irdeleyerek Sempozyum 
başlığı çerçevesinde çevre hakkı ile taşınmaz mülkiyet 
hakkı arasında da bir değerlendirme yaparak bildirisini 
sunmuştur.

SEMPOZYUM ETKİNLİK ÇERÇEVESİNDE 
BODRUM VE MİLAS TEMSİLCİLİKLERİMİZDE 
TOPLANTI YAPILDI

Sempozyum etkinlik süreci içerisinde ayrıca; Genel 
Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, önceki dönem Oda 
Başkanımız Hüseyin ÜLKÜ, Genel Saymanımız Asiye 
Ülkü KUTLU, İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi 
Okan ÖZEGE, Bodrum temsilcimiz Recayi ÖZCAN, 
Hıdır ÇAM, Milas temsilcimiz Enver TUNA, Muğla 
temsilcimiz Şükrü TELLİ ve üyelerimizin katılımıyla 
toplantılar yapıldı. Toplantılarda Odamız çalışmaları, 
üye ve mesleki sorunlarımız, yerel ve bölgede 
yaşanılan mesleki sıkıntılar, siyasal ikdidarlarca 
uygulamaya konulan yapısal değişim programları, bu 
uygulamaların meslek alanımıza, meslektaşlarımıza, 
Ülkeye ve topluma yansımaları değerlendirildi. Meslek 
ve meslektaş sorunlarının çözümünde neler yapıldı, 

neler yapılmalı vb. konular değerlendirildi. Birlikte 
yenilen akşam yemeğinde hoş ve güzel sohbetler 
yapıldı. Ayrıca Oda çalışmalarının son dönemlerde 
olumlu gelişmeler gösterdiği dile getirilirken, mesleki 
alanlarımızdaki çalışmalarda, ihale süreçlerinde talebe 
bağlı işlemlerde  mesleki davranış ilkeleri, mesleki etik 
ve üyeler arasındaki ilişkilerde Odaya düşen görev ve 
sorumluluklar vurgulandı.

TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, Odamız Genel Başkanı A. 
Fahri ÖZTEN, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi A. Ülkü KUTLU, Bodrum 
Temsilcimiz  Recayi ÖZCAN
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ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Bahreyn Mühendisler Odası tarafından düzenlenen “Middle East Spatial 
Technology 2007” isimli konferans 10-12 Aralık 2007 tarihleri arasında 
Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirildi. Konferans düzenleme 
kurulunda Türkiye temsilcisi olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu başkanı Prof. Dr. Necla 
Uluğtekin de görev aldı. Farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlayan 
konferans çağrılı ve sözlü sunulan bildirilerle amacına ulaştı. Çağrılı 
konuşmacılar arasında İngiltere Ülke Harita Kurumu (Ordnance Survey) başkanı Vanessa Lawrence da yer alıyordu. 
İki yılda bir düzenlenen konferansın bu yılki sloganı “Stretch Beyond GIS” (CBS nin ötesi) idi. Buna uygun olarak farklı 
disiplinlerden CBS çözümlerinin sunulması konferansın ilginç bir yönü olarak dikkat çekti. Konferansa İstanbul Teknik 
Üniversitesinden Prof.Dr. Necla Uluğtekin ve Arş.Gör. Ahmet Özgür Doğru bildirileriyle, Arş.Gör. Filiz Kurtcebe poster 
ile,  Selçuk Üniversitesinden Doç.Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Arş.Gör. Mevlüt Yetkin ve Arş.Gör. R. Alpay Abbak, İGDAŞ’tan da 
Hüseyin Kurşun bildirileriyle katıldılar.

ORTADOĞU MEKANSAL 
TEKNOLOJİLER KONFERANSI

(MEST 2007)
BAHREYN’DE DÜZENLENDİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KARTOGRAFYA ve CBS KONFERANSI 
BOROVETS

BULGARİSTAN’DA DÜZENLENDİ

2006 yılında başlayan ve iki yılda bir düzenlenen İkinci Uluslararası Kartografya ve CBS Konferansı 21-24 Ocak 

2008 tarihleri arasında Borovets/Bulgarsitan’da düzenlendi. Konferansın düzenleme kurulunda TMMOB HKMO 8 

Nolu Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu başkanı Prof.Dr. Necla Uluğtekin’ de yer aldı. 30 değişik ülkeden 

yaklaşık 200 kişinin katıldığı Konferansta 100 bildiri ve poster sunuldu. Konferansa İstanbul Teknik Üniversitesinden 

Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN, Yıldız Teknik Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. Türkay Gökgöz ve Arş.Gör. Fatih GÜLGEN, 

Selçuk Üniversitesinden Doç.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ ve Yrd.Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN bildirileriyle katıldılar. Prof.Dr. Necla 

ULUĞTEKİN ve Yrd.Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ ayrıca birer oturum yönettiler.
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II. TÜRKİYE KADASTRO KONGRESİ YAPILIYOR
21-22-23-24 Mayıs 2008

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca ilki 22-
24 Mayıs 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen 
Kadastro Kongresinin ikincisi 21-24 Mayıs 2008 
tarihlerinde Ankara‘da yapılıyor. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen ve  
Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG), birçok kamu 
kurum ve kuruluşları ile üniversitelerimizin destek ve 
katılımlarıyla yapılması planlanan “Kadastro Kongresi” 
nin her iki yılda bir gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bütün toplumlar için, ekonominin iç dinamiği, 
yaşamın temel dayanağı topraktır. Yeri, bir başka 
biçimde doldurulamayacak bu çok değerli varlığın, 
gelecek kuşakların yaşamlarını tehlikeye düşürmeyecek 
biçimde kullanılması ve korunması, bütün insanlığın 
görevidir. İktisadi, sosyal ve toplumsal yaşamın 
geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi de bu 
değerli varlığın doğru biçimde kullanımına bağlıdır. 

Kentsel ve Kırsal Alan planlama ve uygulamasında; 
Toprağın özelliklerinin belirlenmesi, üzerindeki 
hak ve kısıtlamaların saptanması kullanılması 
ve korunmasında; kadastro temel olup, yeri 
doldurulamayacak işleve sahiptir. Günümüzde de, 
hemen hemen bütün toplumlar kadastronun bu işlevini 
kavramakta ve topraklarının kadastrosunu yapmaya 
ya da tamamlamaya ve geliştirmeye özel çaba 
göstermektedirler. 
Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) kadastroyu: 
“- toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmenin yerine 
getirilmesinde temel işlevi olan,
- arsa ve arazi mülkiyeti haklarının anayasal 
güvencesini garanti eden,
- arsa/arazi ve üzerindeki yapılar hakkında bilgilerin 
tutulmasını, korunmasını sağlayan,
- ülkesel ve yerel uygulamaların saydamlığına önemli 
katkı sağlayan
- sürdürülebilir kalkınmanın temel altlığını oluşturan 
- parsel bazlı bir ARAZİ bilgi sistemi” 
olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi ya da 
verinin etkin biçimde kullanılması, geliştirilmesi, 
yönetilmesi ve insanlık hizmetine sunulması ülke 
gündemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. 
Mekansal/Konumsal bilginin yönetilmesinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye bilgi ve teknolojide yaşanılmakta olan bu 
devingen yapı içerisinde yerini almak durumundadır. 
Bu noktada ve yeni bir yaklaşımla, dünyadaki bu 
gelişmeleri de değerlendirerek Türkiye kadastrosunu 
yeniden yapılandırmak ve toprak insan ilişkilerinde 
doğan sorunları, çağdaş bir anlayış içerisinde çözmek 
zorundadır. 

Çünkü Türkiye kadastrosu, kurgulandığı dönemde 
hukuksal kadastro yaklaşımı benimsenerek çağının 
ilerisinde bir kadastro sistemi olarak planlanmış 
ancak, bugüne kadar kadastronun ülke genelinde 
tesis edilmesi ve bugünün teknolojilerine uygun 
nitelikte bir mekansal/konumsal bilgi sistemine 
dönüştürülmesi henüz gerçekleştirilememiştir. 
Tapu Sicil Müdürlükleri de günümüzde gerek bilgi 
sistemlerinin kurulması ve gerekse artan iş yükünü 
taşıyabilecek fiziki mekanlara ve yeterli sayıda nitelikli 
elemana kavuşturulmamıştır.

Bu nedenle Türkiye‘de kadastro hizmetlerinin;
1. Vergi, yargı, kamulaştırma, kentleşme ve imar 
uygulamaları, arsa ve arazi düzenlemeleri, her tür 
mühendislik projelerinin hazırlanması ve araziye 
uygulanması, arazi toplulaştırma, toprak koruma, 
arazi örtüsü ve arazi kullanım planlaması, ülke 
kalkınma planları, arazi ve arsa ile ilgili her tür 
tasarım ve uygulama için vazgeçilemez arazi bilgisi 
niteliğinde olması nedeniyle tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının çalışmalarında doğan bilgi ve belge 
gereksinimini karşılayacak,
2. Kamulaştırma hizmetlerinde adil değerin 
hesaplanmasını, emlak vergisine esas değerin doğru 

HKMO’DAN HABERLER
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ve adil biçimde oluşturulmasını, imar uygulamalarında 
eş değerlik ilkesinin uygulamasını, taşınmazların 
değerlerinin bilimsel yöntemlerle belirlenmesini, 
güncel tutulmasını gerçekleştirecek ve değer 
kadastrosunu oluşturacak, 

3. Mülkiyet hakları ile topoğrafik bilgileri içeren, 
temel bilgi teknolojileri destekli ve mekansal boyutlu, 
Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ya da arazi bilgi sistemi 
oluşturulmasını, Türk Medeni Kanunu‘nunda 
öngörülen sınır güvenliğini sağlayabilecek yer kontrol 
noktaları ağlarının kurulmasını ve yaşatılmasını 
sağlayacak, biçimde yeniden yapılandırma 
çalışmalarının öncelikle sonuçlandırılması 
gerekmektedir. 

Tapu ve kadastro hizmetleri, bütün dünyada olduğu 
gibi, Türkiye‘de de taşınmazlar üzerindeki hakların 
geçerliliğinin devlet güvencesi altında korunabilmesi 
için, hakların tapu ve kadastro kayıtları üzerinde 
tesis edilmesi ve izlenmesi zorunludur. Taşınmazlar 
üzerindeki mülkiyet ve mülkiyet dışı hak ve 
yükümlülükler ile geometrik durumlarında oluşan 
değişiklikler, ancak tapu kütüğünde ve tapu planı 
üzerinde yerine getirilir. 

Bilgi Teknolojileri ile günümüzde, değişik bilgilere 
ulaşmak, bilgiden yeni bilgi üretmek, oluşturulan 
mekansal/konumsal bilgi sistemleri ile; kamu 
yönetiminde, ekonomi, planlama ve proje 
çalışmalarında anlamlı ve eş güdümlü ilişkilerin 
kurulmasına ivedilikle geçilmesi kaçınılmazdır. Bu 
gelişmelere paralel olarak, araziye ilişkin bilgilerin, 
toplumsal ve ekonomik gereksinmelere çok yönlü 
karşılık verecek özellikte oluşturulmalarını, güvenilir 
olmalarını, güncel tutulmalarını ve bunlara kolayca 
ulaşılmasını sağlayacak bir sistem yapısında 
olmalarını gerektirmektedir. 

Yukarıda açıklanan sorunlar ve değerlendirmeler 
ışığında Türkiye‘de kadastro sistemi ve uygulamalarını 
değerlendirebilmek, yaşanan sorunları ve beklentileri 
ortaya koymak, böylece gelecekteki Türkiye 
kadastrosunun içermesi gereken bilgileri, üstlenmesi 
gereken konuları ve dolayısıyla yaşayan bir bilgi 
sistemi olarak görev ve işleyişini belirleyebilmek için 
görüşler geliştirmek amacı ile II. Türkiye Kadastro 
Kongresi düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu kongrede özellikle; 

- FIG (Uluslararası Haritacılar Birliği) Kadastro 
Raporu,

- Orta Asya Cumhuriyetleri ve Orta Doğu‘da mülkiyet 
ve kadastro çalışmaları,

- Orman Kadastrosu,

- 2-B alanları, eski kadastro tespitleri ve bunların 
yarattığı sorunların irdelenmesi, 

- Mera kadastrosu, 

- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) - 
kadastro ilişkileri,

- Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün mülkiyet sorunları 
ve bu alanda çözüm önerileri,

- Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyet sorunları ve 
çözüm önerileri,

- Kent Bilgi Sistemleri - Tapu ve Kadastro ilişkileri,

- Kadastroda Yenileme, Güncelleme, Sayısallaştırma 
sorunları,

- İmar planlarının yapımında, uygulanmasında ve 
parselasyon planlarının düzenlemesinde Tapu ve 
kadastronun işlevi,

- DSİ, TCK, TCDD ve DLHGM proje alanlarında 
Arazi Toplulaştırma yöntemlerinin uygulanması ve 
kadastroya düşen görevler,

- Taşınmaz Değerleri - Değer Kadastrosu

- Arazi Kullanım Planlaması - kadastro ilişkileri, 

- Kültür ve Tabiat varlıklarının korunması ve 
yaşatılmasında kadastroya düşen görevler,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne son yıllarda 
yüklenen yeni görevleri de yerine getirebilecek yeni 
örgütlenme modeli ve nitelikli eleman gereksiniminin 
karşılanması için çözüm önerileri 

- vb. konuların

irdelenmesi planlanmaktadır.

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
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II. KADASTRO KONGRESİ 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

21-24 Mayıs 2008 günlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek olan 2.Kadastro Kongresi 
için, toprak ile ilgili olan Kamu Kurum 
ve Kuruluşları yetkilileri ile, Kurum ve 
Kuruluşların yeni yasal düzenlemelerle 
kendilerine verilen görevleri de 
değerlendirerek kadastrodan beklentilerinin 
neler olduğunu ortaya koymaları, 
bildirileriyle kongremize katkı vermeleri ve 
kendilerinin de açılışa katılarak idarelerinin 
görüş ve önerilerini dile getirmeleri ve 
kongremizi onurlandırmaları konularında 
görüşmeler yapılmıştır.
Görüştüğümüz tüm yetkililer kongremize 
katılmak istediklerini ve idarelerinin 
bildirilerle katılmaları için gerekli çalışmaları 
yapacaklarını/yaptıracaklarını belirtmişlerdir. 
Hem bizlere zaman ayırdıkları hem de 
kongremize verecekleri katkı ve katılımları 
için şimdiden kendilerine teşekkür ettiğimizi 
belirtmek istiyoruz. 
Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun ve 
Kongre Yürütme Kurulumuzun çoğunlukla 
birlikte gerçekleştirdiği bu görüşmelerin 
özetlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar 
Yardımcısı Sn. Halil İbrahim AKÇA

Kongre hakkında bilgilendirme sonrasında, Devletin geleceğini 
planlayan bir organın başındaki kişi olarak kadastro hizmetini nasıl 
algıladıkları ve Kadastrodan beklentileri konusunda düşüncelerine 
başvurduğumuz Sn AKÇA, kadastronun temel işlevini:
a. Toplumsal huzurun sağlanmasının aracı
b. Kalkınma ve ekonomi için finansman aracı
olarak özetlemiştir.
Türkiye’de kadastronun, programdaki son ihalelerle tamamlanmış 
olacağını, bundan sonraki hedefin, kadastronun bilgi sistemine 
dönüştürülmesi ve güncellenmesi olduğunu belirtmiştir. Türkiye 
Kadastrosunun taşınmaz değerlerini göstermesi ve dolayısıyla 
kadastroya taşınmaz değer boyutunun kazandırılması gerektiğini 
öne sürmemiz üzerine, değer belirleme ve bunları kadastro 
bilgileri arasına katmanın doğru olacağını, ancak değer belirleme 
çalışmalarının kolay olmadığını, kadastro bilgi ve belgelerini 
güncelleme çalışmalarını geciktirmemesi için değer belirleme ve 
bunları kadastroya aktarma çalışmalarının kadastro yenileme 
aşamasında mı yoksa daha sonra mı yapılması gerektiği sorusunu 
gündeme getirmiştir.

2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sn. M. Zeki ADLI
Kadastro Kongresini, ortak bir etkinlik olarak düşündüklerini Türkiye 
Harita ve Kadastro Sektörünün dünyaya açılması yönünde oda ile 
aynı görüşü paylaştıklarını, bu amaçla özellikle Türki Cumhuriyetleri 
yetkililerinin ve Orta Doğu ülkeleri yetkililerinin, Kongreye özel 
olarak davetlerinin  yararlı olacağını belirten Sn. ADLI, kongreye 
yeterli ilginin ve katılımın sağlanması konusunda Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
olarak her tür desteği 
görev sayacaklarını, 
kongreye katılacak 
uluslararası uzmanların 
açıklamaları ile kadastro 
bilgi ve belgelerini 
üreten Tapu ve Kadastro 
mensuplarının ufuklarının 
genişleyeceğinden emin 
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olduğunu da ifaede etmiştir.
Günümüzde Devlet Yekililerinin, arazinin ve mülkiyet 
hakkının ekonomik kalkınmadaki önemini çok iyi 
bildiklerini belirten Sn. ADLI, e-Devlet uygulamalarının 
temelinin harita ve kadastro bilgileri olduğunun da 
çok iyi anlaşıldığını vurguladı. Türkiye Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi (TUCBS) kurulması, koordinasyonu ve 
yürütülmesi görevinin de doğru ve haklı biçimde 
Tapu ve Kadastro  Genel Müdürlüğüne verilmiş ülke 
kalkınması açısından çok önemli bir görev olduğunun 
bilincindeolduklarını belirtti.

3. Milli Emlak Genel Müdürü Sn. İlyas ARLI
Türkiye’de en büyük taşınmaz sahibi olan kurumun 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü olduğunu, kadastronun 
taşınmaz yönetiminde çok önemli görevinin 
bulunduğunu, bu taşınmazların konumları, büyüklükleri, 
kısıtları ve içinde bulunan tesisleri ilgilendiren 
bilgilere doğrudan ulaşılmasına  gereksinimleri 
olduğunu,taşınmazlarının bilgilerine erişme porjelerinin 
yürütülmesinde genel müdürlüklerinde çalışan harita 
ve kadastro mühendislerinin büyük katkıları olduğunu, 
sorunlarını, önerilerini dile getirecekelerini belirti.

4. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sn.Orhan GÜNDÜZ
Türkiye’nin zengin kültür ve tabiat varlıklarına sahip bir 
ülke olduğunu, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
ve tescili için özel çaba gösterdiklerini belirtti. Kültür 
varlıklarının tespiti ve konumlarını doğru belirlemek için 
son yıllarda kadrolarına Harita ve Kadastro Mühendisleri 
aldıklarını ve daha da almaya çalıştıklarını vurguladı.

5. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Sn.Önder KIRAÇ
Kentsel ve kırsal alanda çevreyi koruma amacıyla 
alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamakla 
görevli başkanlık, aldıkları kararların en uygun 
biçimde kadastro ve tapuya yansıtılması ile amaçlarına 
ulaşabileceklerini, o nedenle kadastronun mekansal 

bilgi altlığı oluşturmasının kurumu açısından çok yararlı 
olacağını, ÖÇKK’da Harita Kadastro Mühendislerinin 
bu yönde yapılan  çalışmalarda da başarılı olduklarını 
belirtti. 

6. Orman Genel Müdürlüğü Mülkiyet ve Kadastro Dai. Başk.
Sn. Salih KILIÇASLAN
Orman topraklarının ve orman alanlarının belirlenmesi 
yetkisi ve uzmanlık alanınnın Orman Genel 
Müdürlüğünde ve bu Kurumdaki orman Mühendislerinde 
olduğu, ancak bunun ölçü ve hesapları ile haritalarının 
(Orman Kadastrosu planlarının) yapılması işlerinin Harita 
Kadastro Mühendislerine ait olduğunu ve 2000 yılından 
buyana Orman kadastrosu haritalarının oluşturulması 
için Orman Genel Müdürlüğü’nde daha çok harita ve 
kadastro mühendisi istihdam edildiğini belirtti. 

7. Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Hacı DULUKLU
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün son yıllarda çok 
sayıda arazi toplulaştırma projesi programa aldığını, bu 
çalışmaların harita ve kadastro bilgileri ile başladığını 
ve yapılan yeniden düzenlemenin hukuki geçerliliği 
için tapuya tescili gerektiğini, bunun da kadastro 
müdürlüklerinin arazi ve büro kontrol çalışmalarına 
katılmaları ile gerçekleştiğini belirten Sn.DULUKLU 
arazi toplulaştırma çalışmalarının henüz öneminin 
tam anlaşılamadığını, bu noktada harita ve kadastro 
örgütlerine de önemli görevler düştüğünü, projelerin 
yaşama geçmesinde genel müdürlük kadrolarında 
çalışan Harita ve Kadastro mühendislerinin önemli 
katkıları olduğunu vurguladı.

8. DSİ Genel Müdürü Sn. Haydar KOÇAKER
Harita ve kadastro hizmetlerinin DSİ çalışmaları 
içinde önemli yeri olduğunu belirten Sn.KOÇAKER, 
kadastronun taşınmaz değer bilgilerini içermesi 
durumunda, sorunlarının ciddi boyutlarda azalacağını 
ve bunun yanında özellikle sulama projeleri ile 
arazi toplulaştırma projelerinin birlikte uygulanması 
durumunda, Devlete daha az kamulaştırma yükü 
düşeceğini, kamulaştırma vb. bürokratik işlemlerin de 
çok azalacağını, toprakta kalmak isteyen çiftçiler  için de 
daha uygun çözümler getirilmiş olacağını belirtti.

9. Karayolları Genel Müdürü Sn.Mehmet CAHİT TURHAN
TCK Genel Müdürlüğünün özellikle kamulaştırma 
işlem ve bedellerinden ötürü çok büyük sorunları 
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olduğunu vurgulayan Sn.TURHAN, Yatırım Amaçlı Arazi 
toplulaştırma sistemi ile hem işlemlerin çok aza ineceği 
ve hem de Devletin Kamulaştırma giderlerinin çok 
azalabileceğini belirttitğimizde, bu uygulamayı TCK’nın 
da yaptırabilmesi için kendi Kuruluş ve Görevleri ile 
ilgili yasalarında, bu işlemler için yetkiler verilmesi ve bu 
yönde birlikte çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

10. Vakıflar Genel Müdürü Sn. Yusuf BEYAZIT
Türkiye’de Hazineden sonra en çok taşınmaza sahip 
olduklarını vurgulayan Sn. BEYAZIT, harita ve kadastro 
mühendisleri odasının böyle bir kongreyi düzenlemesini 
çok olumlu bulduğunu, sorunların çözümüne meslek 
odalarının da katılmasının ülke ve idareler açısından 
yararlı olacağını, kadastronun mekansal bilginin 
temel altlığını oluşturması nedeniyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün güncel taşınmaz bilgilerine ulaşma 
olanağını yaratacağını, bugün için kendilerinin bu 
bilgilere ulaşmada  özellikle Genel Müdürlüklerinin 
merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen harita ve 
kadastro mühendislerinin çok olumlu katkıları olduğunu 
ve olanaklar çerçevesinde yeni harita ve kadastro 
mühendisleri alacaklarını da belirtti.

11. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürü Sn.Doç.Dr. Hami 
YILDIRIM
İmar planlarının düzenlenmesinde ve uygulamasında 
temel altlık oluşturan kadastro haritalarının güncel 
ve sayısal olarak yeniden düzenlenmesinin coğrafi ve 
mekansal  bilgi sistemlerinin oluşturulması açısından 
öncelikle ele alınması gerektiğini vurgulayan 
Sn. YILDIRIM; harita bilgilerinin bir merkezde 
toplanmasının ve bu bilgilere doğrudan ulaşılmasının 
çok önemli olduğunu; Türkiye’de kıyı kenar çizgisi 
işlenmiş halihazır haritalara ulaşılmasında sorunlar 

yaşandığını, parselasyon planlarının düzenlenmesinde 
eşdeğerlik ilkesinin uygulanabilmesi için, kriterlerin 
belirlenmesine ilişkin ihaleler yaptıklarını, bu bilgilerin 
kesinleştirilmesinin son aşamaya gelindiğini bu bilgileri 
kongreye de dile getireceklerini ifade etti.

12. Demiryolları Limanlar Havameydanları Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Metin TAHAN
Kadastronun güncel ve sayısal olmasının yatırımcı 
kurum ve kuruluşlar açısından çok önemli olduğunu 
belirten Sn.TAHAN, Yatırım Amaçlı Arazi Toplulaştırma 
sistemine geçilmesinin yararlı olacağını bu yönde ortak 
çalışmaların yapılamasını belirtti.

13. TÜGEM Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanı
Sn. Hasan DURSUN
Kadastronun mekansal bilgi sisteminin temel altlığını 
oluşturması güncel ve sayısal hale getirilmesinin çok 
önemli olduğunu vurgulayan Sn.DURSUN; Arazi 
Koruma yasasına göre yapılacak çalışmaların parsel 
tabanlı coğrafi bilgi sistemine bağlı gerçekleştirilmesinin, 
kadastro yenileme işlemleri sırasında arazilerin 
cinslerinin belirlenmesinde ziraat mühendislerinin            
görevlendirilmesinin, gelecekte tapu bilgileriyle arazi 
planlama bilgilerinin aynı olması açısından gerekli 
olduğunu belirtti. harita ve kadastro mühendisleri ile 
ziraat mühendislerinin birlikte üretecekleri her projenin 
daha nitelikli olacağı, ortaklaşa çalışmanın mekansal 
bilgi sistemlerinin kurulmasında ve yaşatılmasında 
önemli katkıları olacağı, bu katkıların ülke kalkınmasına 
büyük yarar sağlayacağı görüşleri üzerinde duruldu.

Kadastro Kongresi Yürütme Kurulu 
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Odamız Şubelerinin Ocak ve Şubat ayı içerisinde Olağan 
Genel Kurulları yapıldı. Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN katıldığı Şube Genel Kurullarında geniş açılımlı; 
hem mesleki hem de sosyal, kültürel toplumsal konu ve 
gelişmelere değinerek Oda çalışmalarına değindi. Sayın 
ÖZTEN’in Şube Genel Kurullarında yaptığı konuşmaları  özet 
olarak konu başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz.

“ ... Şube Genel Kurullarımızın, bilim ve insanlık adına, 
mesleğimiz ve ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum. 
Şube Yönetim Kurullarımıza iki yıllık çalışma dönemlerinde 
ortaya koydukları yoğun ve başarılı çalışmalarından dolayı 
Genel Merkez Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 
Bilindiği üzere Oda çalışmaları büyük özveri isteyen görev-
ler içermektedir. Odamız birimlerinde görev almış tüm 
meslektaşlarımızı buradan saygı ve sevgimizi iletmek istiyo-
rum.

Odamız, kuruluş yılı 1954 bu yana, ülkeyi, dünyayı ve yaşamı 
tanıyan, algılayan, anlayan, sorgulayan, bilimin ışığında 
ve ortak akılla mesleki alanlarımızdan hareketle politika-
lar oluşturarak ve geliştirerek yaşama sunan bir anlayışı 
içerisindedir. Demokratik bir meslek kuruluşu olarak Odamız, 
üyelerimizin ortak gereksinmelerinin karşılanması, mesleğin 
genel yararlara uygun olarak gelişmesinin sağlanması, 
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güvenin hakim kılınması, üyelerimizin hak 
ve çıkarlarını halkımızın ve toplumun çıkarları ekseninde 
korunması ve geliştirilmesi yönünde 54 yıldır başarılı bir 
şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Odamız yasa ve Anayasa’da belirtilen görev ve sorumluluk 
içerisinde; mühendisliği, bilimi ve tekniği: kamu ve toplum 

HKMO ŞUBELERİNİN 
OLAĞAN GENEL 

KURULLARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

yararına, halk yararına ve ülkenin kalkınması yönünde, 
yurdun doğal kaynaklarının korunması ve işletilmesi, çevre ve 
tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal 
ve sınai üretimin artırılmasında gerekli gördüğü tüm girişim 
ve etkinliklerde özgür iradesi ile yer almaktadır. 

İnsanlık tarihine ve ülkelerinin yaşadıkları tarihsel sürece 
baktığımızda; en kısa ifadesiyle insanca bir yaşam için, 
özgürlükçü, eşitlikçi, barış ve demokrasinin hakim kılındığı 
özgür bir dünyanın yaratılması için verilen mücadeleye karşı 
yaratılan baskı, işgal ve savaşlar sonucu milyonlarca insanın 
yaşamının kaybettiğini biliyoruz. Bu süreç bulunduğumuz 
yüzyılda yeni adlar adı altında, yeni yöntemler ve kimlikler 
kullanarak daha acımasız bir yapıda varlığını sürdürdüğünü 
görüyoruz. 

Küresel kapitalizm ve emperyalizm, dünya halklarına ve 
insanlığa karşı uyguladığı vahşi tutumuyla halen suç işlemeye 
devam ediyor. Bu küresel suçlara yerli işbirlikçilerinin ortaklığı 
da her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanında insanlık 
onurunun ayaklar altına alındığı ve yok sayıldığı bir dönem 
yaşanıyor... ”

Sayın ÖZTEN konuşmasında; emperyalizmin hegemonik, 
saldırgan yapısı ve ülkeleri işgal edişi yanında yeni dönem 
politikalarında izlediği yapısal programlara değinerek ülke, 
bu politikalara karşı bölge ve dünya ölçeğinde küresel 
mücadelenin gerekliliğini vurgulandı. Sayın ÖZTEN, ülke-
mizde 1980’den bu yana uygulanan politikalar, meslek 
alanımıza ve meslektaşlarımıza yansımaları ile birlikte kamu 
ve toplum yararı yönünden Oda değerlendirmelerini üyelerle 
paylaşarak, son dönemde meslek alanımızla ilgili yasal mev-
zuat düzenlemelerini dile getirdi. Bu çerçevede; yabancıların 
taşınmaz edinimi,  özelleştirmeler, mera alanları, orman 
alanlarımız, İller Bankası, Tapu ve Kadastro çalışmaları, 
Toplulaştırma Tüzüğü, Kamu İhale Yasası, Kamulaştırma 
Davalarında Bilirkişilik, TMMOB CBS Kongresi, CBS Günü 
kutlamaları, eğitim ve üniversiteler vb konu başlıklarına 
yönelik Odamız çalışmalarına vurgu yaptı. Ayrıca gündemde 
olan Anayasa değişikliği üzerine basına yansıyan taslak metin 
üzerine Odamız görüşlerini ifade etti.  

Ali Fahri ÖZTEN  “Herkes Düşlerinin Büyüklüğü Kadar 
Özgürdür” yorumu ile TMMOB, HKMO ve Odalarımıza 
ülkenin her zamankinden daha çok gereksinimi olduğunu 
konuşmalarında son söz olarak dile getirdi.
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Adana ili Yüreğir İlçe Belediyesinde 
kontrol mühendisi olaraktan görev 
yapmaktadır. Evlidir.

Abbas ÖZPERÇİN 
ÜYE

1948 yılında Sivas’ta 
doğdu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi mezundur. 
Mezuniyetinden sonra 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 
çeşitli birimlerinde 1985 yılına 
kadar çalışmıştır. Bu tarihten sonra 
İskenderun’da kendi şirketine kurarak 
serbest çalışmaya başlamıştır.

Merkezde Yönetim Kurulu yedek üyesi 
olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Ali KUZU
SAYMAN 
1973 yılında Adana’da 
doğdu. İlk ve Orta 
öğrenimini bu şehirde 
tamamladı. 2000 

yılında İ.T.Ü.’den mezun oldu. HKMO 
Adana Şube 5. Dönem Yönetim 
Kurulunda Saymanlık görevinde 
bulundu. 6. dönemde Genel Merkez 
delegeliği yaptı. Halen Adana’da 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Hüseyin Ulaş TEMİZ
ÜYE

1984 yılında 
Osmaniye’de 
doğdu. 2007 yılında 
K.T.Ü.’den mezun 

oldu. Özel sektörde işlem CBS 
yazılımı, Sayısal Kadastroda çalıştı. 
HKMO Genel Merkez’de teknik 
görevli olarak çalıştı. Kasım 2007’den 
bu yana TEİAŞ 18. Grup Müdürlüğü 
Emlak Kamulaştırma Servisinde 
çalışmaktadır. Bekardır.

Bora TULUNAY
ÜYE

 1979 yılında 
Adana’da 
doğdu. Selçuk 
Üniversitesi’nden 

2004 yılında mezun oldu. 40. 
dönem HKMO Adana Şubesi yedek 
üyeliğinde bulundu. 41. Dönem 
HKMO Adana Şubesinde asil üye 
olarak görev yapmakta. Halen 

Hasan ZENGİN 
BAŞKAN

1963 yılında 
Trabzon’da 
doğdu. 1985 
yılında K.T.Ü.’den 

mezun oldu. Şube Yazmanlığı ve 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Halen İller 
Bankası 8. Bölge Müdürlüğünde 
görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Yaşar TANRIVERDİ 
II. BAŞKAN

1955 yılında 
Ceyhan-Adana’da 
doğdu. Yıldız Teknik 
Üniversitesinden 1979 

yılında mezun oldu. HKMO 7. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliğinde, 
40. Dönem TMMOB delege ve 
genel kurul üyeliğinde bulundu. 
1984 yılından bu yana Adana’da 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

İlyas 
KÜÇÜKTOPANA 
SEKRETER

1965 yılında Karaisalı-
Adana’da doğdu. 
Selçuk Üniversitesi 

Jeodezi ve Fotoğrametri Bölümünden 
mezun oldu. 2006 yılı sonuna kadar 
özel sektörde otoyol-havaalanı-baraj-
sulama-termik santral-şehir alt yapısı 
gibi büyük mühendislik yapılarında 
4 yılı yurtdışında olmak üzere çalıştı. 
2006 sonundan itibaren kendi 
şirketini kurarak serbest çalışmaktadır. 
Bu süreçte Adana Şube Yönetim 
Kurulunda yedek üye,üye ve Genel 

ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULUADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Adnan ÇETİN 

Cem KÜÇÜKEKMEKÇİ 

Mehmet DOĞAN 

Umut ERDİL 

İbrahim Özgür NERGİZ 

Cavit HAFIZOĞLU 

Volkan BULUT 

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI
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Tamer FİDAN 
ÜYE
1968 yılında Kırklareli’nin 
Pınarhisar İlçesinde 
doğdu. 1989 yılında 
İ.T.Ü.’yü bitirdi. Yüksek 
Lisansını Gazi Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü’nde tamamladı. Sırasıyla 
1990–1993 yılları arasında Ordu/Kumru 
Kadastro Müdürlüğünde, 1994–1997 
yılları arasında T.K.G.M. Fotogrametri 
ve Geodezi Dairesi Başkanlığı Nirengi 
Şube Müdürlüğü’nde, 1997–2004 yılları 
arasında Ankara/Altındağ Kadastro 
Müdürlüğünde görev yaptı. Halen Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi 
Başkanlığı Emlak-Kamulaştırma Şube 
Müdürlüğünde çalışmaktadır. İngilizce 
bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

Asude ERÇIN
ÜYE
1965 yılında Giresun’un 
Dereli ilçesinde doğdu. 
1986 yılında K.T.Ü.’den 
mezun oldu. 1987 
yılında İller Bankası 
Kastamonu Bölge 

Müdürlüğünde göreve başladı. 1991 
yılından beri aynı kurumun Genel 
Müdürlük bünyesindeki Harita Dairesi 
Başkanlığında çalışmaktadır. HKMO. 
Ankara Şubesinin Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler komisyonlarında yer aldı.

Mühendisi ve Yönetici olarak çalıştı. 
Odamızın; 39. ve 40. dönem Yayın Kurulu 
Üyeliği, 7. dönem Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 
Evlidir.

Rabia SATIR
SAYMAN
20.03.1962 Trabzon’da 
doğdu. 1988 yılında 
K.T.Ü Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 

Ankara Şube 3.dönem yedek yönetim 
kurulu üyeliği, 7 dönem şube yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. Halen Kültür ve Turizm 
Bakanlığında çalışmaktadır.

Levent ÖZMÜŞ 
ÜYE
1968 yılında Adana/
Kozan’da doğdu. 1989 
yılında İ.T.Ü.’den mezun 
oldu. HKMO Adana 
Bölge Temsilciliği Yönetim 

Kurulu yedek üyeliği yaptı. 1993 yılında 
Harita Genel Komutanlığı Fotogrametri 
Dairesinde göreve başladı. Ankara Şube 
sosyal ve kültürel etkinler ve örgütlenme 
komisyonlarında çalıştı. 35. Dönem 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeliği, 36. Dönem HKMO Örgütlenme 
Sekreteri, 39. Dönem Genel Merkez 
Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevlerinde 
bulundu. 1998–2002 Yılları arasında 1 
Nolu Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme 
Ve Yasal Temeller Komisyonu, 2002–
2008 Yılları arasında HKMO 7 Nolu 
Fotogrametri Komisyonu, 10. THBTK 
Yürütme Kurulu, TMMOB Kentleşme Yerel 
Yönetimler Çalışma Grubu, TMMOB 
Kamu Çalışanları Çalışma Grubu,. 
TMMOB Toprak Reformu Kongresi Kongre 
Sekreterliği, HKMO Kadastro Kongresi 
Kongre Sekreterliği görevlerinde bulundu. 
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 
10. THBTK’da “Desantralizasyon 
(Yerelleşme) ve Yeni Kamu Yönetimi 
Anlayışı” adlı bildiriyi sundu. Halen 
TKGM’de Fotogrametri ve Geodezi 
Dairesinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Doç.Dr.
Halil AKDENİZ
BAŞKAN
Sincanlı/Afyonkarahisar 
03 Mart 1955 doğdu. 
Lisans eğitimini Harita 
Yüksek Teknik Okulunda 
1979 yılında tamamladı. 

Yüksek Lisans eğitimini 1996 yılında 
Ankara Üniversitesi’nde, doktora eğitimini 
2000 yılında Ankara Üniversitesinde 
tamamladı. 2007 yılında doçent unvanı 
aldı. Harita Genel Komutanlığının değişik 
birimlerinde, Arazi Birlik Subayı, Kısım 
Amiri ve Şube Müdürü,  Fotogrametri 
Dairesi Başkanı, Denetleme ve 
Değerlendirme Başkanı, Teknik Hizmetler 
Başkanı görevlerinde bulundu.
Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış 
birçok makale ve bildirileri bulunmaktadır. 
30 Ağustos 2007 tarihinde Harita Genel 
Komutanlığı Teknik Hizmetler Başkanlığı 
görevinden emekli olmuştur. Halen,  
Ankara Üniversitesinde yarım zamanlı 
olarak, yüksek lisans ve doktora dersleri 
vermektedir.

Atakan SERT 
II.BAŞKAN
1974 yılında İzmir’de 
doğdu. 1994 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 

1995–1998 arası İzmir’de özel sektör’de 
çalıştı. 1999–2005 yılları arasında 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, 
2005–2007 yıllarında Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Halen 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
Arazi Toplulaştırma Şube Müdürlüğü’nde 
çalışmaktadır. 2001–2005 yılları arasında 
Arazi Toplulaştırma konusunda Yüksek 
Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
tamamladı.
Köy Hizmetleri ve Tarım Reformunda 
HKMO işyeri temsilciliği yaptı. Odamızın 
çeşitli komisyonlarında görev aldı. Ankara 
Şube 7. dönem yönetim kurulu üyesidir.

Burak KUKUL
SEKRETER
1975 Yılında 
Zonguldak’ta doğdu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri 
Mühendisliği 

Bölümü’nden 1999 yılında mezun 
oldu. Çeşitli firmalarda Mühendis, Proje 
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ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Hülya APAK 

Serap SENGİR 

Hüseyin ŞAHİN 

Sıtar KARABİL 

Göksel AKKOCA 

Eren ERDOĞAN 

Sevsin ERDOĞAN 
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Koordinatörlüğünü de  yapmaktadır. 
AB Komisyonuna sunulmuş üç adet yeni 
projesi bulunmaktadır. Aynı zamanda 
Alanya Kent Konseyi genel sekreterliği  
görevini de yapan Akbaş, Evli, iki çocuk 
sahibi  ve İngilizce biliyor. 

İ.Orkun KARATAŞ
ÜYE
11 Ocak 1971 
NEVŞEHİR de doğdu. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 

İyi derecede İngilizce ve orta derecede 
Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.  
Özel sektörde çalışma hayatına devam 
etmektedir. 
1000  Konut ve sosyal  tesisler projesi-
sirte/libya projesi kapsamında  teşekür 
begesi bulunmaktadır. 

Ertuğrul YILMAZHAN
ÜYE
07.11.1966 yılı Antalya 
doğumludur. 1987-
1988 öğretim yılı 
sonunda İstanbul Yıldız 
Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, Jeodezi-

Fotogrametri bölümünden mezun oldu.  
Aynı yıl Harita Mühendislik Hizmetleri 
veren Ofisini açtı. Halen özel sektörde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Orta 
derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Şubesi 4. 5. ve 7. dönem yönetim 
kurulu üyeliği yaptı.1995 yılından bu 
yana Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro 
programında öğretim görevlisi olarak 
görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

İlhan KAYA
SAYMAN
1976 Antalya 
doğumludur.1996 
yılında İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi M.Y.Okulu 

Harita Kadastro Bölümünden, 2003 
yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu.1994-2003 
yılları arasında özel kuruluşlarda çalıştı. 
Kendisine ait büroyu ise 2003 yılının 
Mayıs ayında açtı. Özel sektörde 
faaliyete devam ettirmektedir .Evli ve bir 
kız çocuğu babasıdır.

Abdullah AKBAŞ
ÜYE
1971 yılında Alanya’da 
doğdu. 1993 yılında 
K.T.Ü.’den mezun oldu.
1997 yılında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 

İmar Daire Başkanlığı’nda Harita 
Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 
2000 yılında Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nden nakille Alanya 
Belediyesi, İmar Müdürlüğü’ne atanarak 
Harita Mühendisi olarak göreve başladı.
Kuruluş çalışmalarında mühendis olarak 
çalıştığı ve 2002 yılında kesin kabulü 
yapılan Alanya Belediyesi Kent Bilgi 
Sistemi Bölümüne müdür olarak  atandı. 
Bu görevinin yanı sıra Alanya Belediyesi 
tarafından projelendirilen kamera 
güvenlik sisteminin proje sorumlusu 
olarak görev yaptı. Yerel ve ulusal 
dergilerde yazıları ve Kent Bilgi Sistemleri 
konularında makaleleri yayınladı. 
20 Ocak 2006 yılında Alanya Belediyesi 
Başkan Yardımcılığına getirildi. AB için 
Proje geliştirme ve proje hazırlama 
eğitimi alan Akbaş, İtalyan belediyelerle 
hazırladığı ve AB tarafından kabul 
edilen “Akdenizde Yerel Yönetimlerin 
Geliştirilmesi” Projesinin Alanya 

İlhami OKUDAN
BAŞKAN
Serik 1967 doğumludur. 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi veFotogrametri 
Mühendisliği 
bölümünden mezun 

oldu. 1993 yılında Antalya’da kurduğu 
şirketinde meslek hayatına devam 
etmektedir. 

Ramazan ECİŞ
II.BAŞKAN
1972 yılında Antalya’da 
doğdu. 1993 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi  
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği 

bölümünden mezun oldu. Aynı yıl çok 
ortaklı olarak özel sektörde çalışmaya 
başladı. Halen özel sektörde faaliyetine 
devam etmektedir.   Fransızca ve 
İngilizce’yi Orta düzeyde bilmektedir. 
Evli ve bir kız çocuk sahibidir. 2002-
2003 yılları 6.dönem Odamız Antalya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve şube 
yazmanı. 2004-2005 yılları 7.dönem 
Odamız Antalya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve şube 2.başkanı.  2006- 2007 
yılları 8.dönem Odamız Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve şube saymanı 
olarak görev yaptı. Odamız; 38., 39. 
ve 40.Dönemlerde Şubemizi temsilen 
Oda Genel Kurulu üyeliği yapmıştır. 
2004 den beri  Kepez Belediye Meclisi 
Üyesidir. İmar Komisyonu Üyeliği 
(2005-2006 dönemi). Mülkiyet 
Değerlendirme Komisyonu 2.Başkanlığı 
.Belediye Encümen Üyeliği görevini 
sürdürmektedir. (Eylül-2007 den 
itibaren)

T.Fikret HORZUM
YAZMAN
1965 yılında Dinar’da 
doğdu. 1987 yılında 
Akdeniz Üniversitesi, 
Antalya MYO Harita 
Kadastro Programını 

bitirdi.1992 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliğinde Lisans 
öğrenimini tamamladı. HKMO Antalya 

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULUANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU
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Zafer YÖRÜK 

 Mustafa TURKUT  

  Osman DOĞAN

 Ferdi AKKAYA 

 Mehmet ÜNSAL  

Nihat YILMAZ  

  Yakup BOZLAR
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Celil ÇOLAK
BAŞKAN

 1965 Trabzon/
Akçaabat doğumludur. 
1987 yılında 
K.T.Ü.’den mezun 
oldu. 1987 yılında 

Elazığ D.S.İ. IX. Bölge Müdürlüğünde 
göreve başladı.  1989–1995 
yıllarında Bursa D.S.İ. 1. Bölge 
Müdürlüğünde devam eden 
memuriyet görevinden ayrıldı, Halen 
özel sektörde çalışmaktadır. HKMO 
Bursa Şubesi 6. dönemde sayman,  7 
ve 8. dönemlerde ise Şube Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Ufuk AY
II.BAŞKAN

1965 Bozüyük 
doğumludur. Yıldız 
Üniversitesinden 1988 
yılında Harita Kadastro 
Mühendisi olarak 

mezun oldu. Bir yıl serbest çalıştı. 
Göreve başladığı 1989 yılından beri 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
çeşitli birimlerinde Kontrol Mühendisi 
olarak görev yaptı. 1994–1998 
yılları arasında Osmangazi ve Nilüfer 
Kadastro Müdürlüğünde çalışmış 
olup, 1998 yılından beri Yıldırım 
Kadastro Müdürlüğünde görev 
yapmaktadır. HKMO Bursa Şubesi 7 
ve 8. dönemlerde Şube Yazmanlığı 
görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Hakan BEBEK  
YAZMAN

1975 Trabzon 
doğumludur. 1997 
yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun 
oldu. Bir yıl özel 

sektörde çalıştıktan sonra 1998 
yılında Bursa Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde göreve başladı. 

Halen bu Kurumda çalışmaya devam 
etmektedir. 2004 yılında Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun 
oldu. HKMO Bursa Şubesi 7. 
Dönem Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu Başkanlığı, 8. dönem 
Şube Saymanlığı görevlerinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Derya BULUT  
SAYMAN

1974 yılında Tokat 
doğumludur. 
Konya Selçuk 
Üniversitesi’nden 
1997 yılında 

mezun oldu.Halen özel sektörde 
çalışmaktadır. HKMO Bursa Şubesi 7. 
Dönem Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu Başkanlığı, 8. dönemde 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu. 

Necmettin KIRTAŞ
ÜYE

1958 Bozüyük 
doğumludur. 
1981 yılında Yıldız 
Üniversitesinden 
Harita Kadastro 

Mühendisi olarak mezun oldu. 1983–
1987 yılları arası bir özel şirketin 
yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde 
çalıştıktan sonra 1988 yılında harita 
şirketini kurdu. Halen Şirketin ortağı 
olarak çalışmaktadır. 2. dönem 
ve 8. dönemde Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevinde bulundu ve Oda 
komisyonlarında çalıştı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Murat SANCAK
ÜYE

1976 yılında Trabzon 
doğumludur. 1997 
yılında İTÜ’den mezun 
oldu. İki yıl özel 
sektörde çalıştıktan 

sonra 2000 yılında BUSKİ Genel 
Müdürlüğünde göreve başladı. 
Halen bu Kurumda çalışmaya devam 
etmektedir.

Ahmet Ergin 
MUŞLU
ÜYE
1971 Yılında Bitlis 
doğumludur. Selçuk 
Üniversitesi’nden 1995 
yılında mezun oldu. 

Askerliğini tamamladıktan sonra 8 yıl 
özel sektörde çalıştı, 2004 senesinde 
Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğün de göreve başladı. 
Halen Yıldırım Belediyesi Emlak 
ve İstimlâk Müdürlüğünde Harita 
Mühendisi olarak görev yapmaktadır.  
Evli ve bir çocuk
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doğdu. 1978 yılında Konya 
D.M.M.A. Harita ve Kadastro 
Bölümü’nden mezun oldu. 1987-
2004 yılları arasında Dicle 
Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi’nde mimarlık, inşaat ve 
maden bölümlerinde Topoğrafya 
dersi öğretim görevlisi olarak 
part time çalıştı. Şu anda D.S.İ 
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde 
Harita Başmühendisi olarak 
çalışmaktadır. HKMO 39. Dönem 
Onur Kurulu üyeliği, Diyarbakır 
Bölge Temsilciliği Başkanlığı, 
Diyarbakır Şube Başkanlığı, 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 
Halen Diyarbakır il temsilcisi 
görevini yürütmektedir. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.

Mehmet GÜL
SAYMAN
1981 Diyarbakır 
doğumludur. 
2005 yılı Selçuk 
Üniversitesi Harita 
ve Kadastro 

Mühendisliği Bölümünü 
mezunudur. Mezuniyetinden bu 
yana Diyarbakır’da özel sektörde 
çalışmaktadır. Bekardır.

Hüsyin KIRŞAN
ÜYE
1982 yılında 
Batman’da doğdu. 
Lisans eğitimini 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümününde  
2000-2004 yılları arasında 
tamamladı. Bekardır. DEDAŞ 
Diyarbakır İl Müdürlüğünde Harita 
ve Kadastro Mühendisi olarak 
mesleğini yürütmektedir.

Şemsettim ŞİMŞEK
ÜYE
1965 yılında 
Artvin’de doğdu. 
KTÜ’den 1988 
yılında mezun oldu. 
Aynı yıl DSİ Karakaya 

Barajında işe başladı. HKMO 
Diyarbakır Şubesinin 2., 4. ve 
7. dönem Yönetim Kurullarında 
görev aldı. Halen Diyarbakır DSİ 
X. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma 
Şubesinde kontrol mühendisi 
olarak çalışmaktadır.

Zeynel Abidin 
ÖZTÜRK
ÜYE
1950 yılında 
Ovacık - Tunceli’de 

Yusuf BİLEN 
BAŞKAN
1963 Derik/Mardin 
doğumludur. 1987 
yılı Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita 

ve Kadastro Mühendisliği Bölümü 
mezunudur. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. Diyarbakır’da Serbest 
Harita Mühendislik Hizmeti 
vermektedir.

İdris 
BEREKATOĞLU 
II. BAŞKAN
1974 Nusaybin/
Mardin’de doğdu. 
1995 yılı  Yıldız 

Teknik Üniversitesi  mezunudur. 
1995-1998 yılları arasında özel 
şirketlerde çalıştı. 2000 yılından 
beri Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir  çocuk babasıdır.

Can Deniz
AKDEMİR
YAZMAN
1981 Bitlis 
doğumludur. 
Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’nden 2006 yılında 
mezun oldu. Bekardır. Bir yıl 
süresince Van da  özel bir 
şirkette çalıştı. 2007 yılından 
itibaren Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığında Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak görevine devam 
ettirmektedir.
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M. Adnan AKSOY 

Asım TUNCAY 

M. Emin ŞEN 

Çiğdem SALTIK 

Mahmut BAHADIR 

Ali TAŞ 

Talip KIRAN  
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Mühendisi ve Şube Müdür Vekilliği 
görevlerinde bulundu. 2007 yılı 
Nisan ayında görevinden ayrılarak, 
bir gayrimenkul değerleme şirketi’nde 
Sorumlu Değerleme Uzmanı olarak 
çalışmaya başladı. HKMO Diyarbakır 
Şubesi’nde 8. Dönem Yedek Yönetim 
Kurulu üyeliğinde bulundu.

Selahattin AVŞAR  
SAYMAN  
1968 yılında 
Ardahan’da doğdu. 
1988 yılında İTÜ’den 
mezun oldu. Tapu 
ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün farklı birimlerinde 
çalıştı. Halen Küçükçekmece Kadastro 
Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. HKMO 
İstanbul Şubesi’nin 18. ve 19. Dönem 
Yönetim Kurulu’nda görev almış olup; 
evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr.
N. Necla 
ULUĞTEKİN 
ÜYE 
1983 İTÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri 
Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. 
N. Necla ULUĞTEKİN, halen aynı 
bölümün Kartografya Anabilim 
Dalı’nda çalışmaktadır. Hollanda 
ITC de Kartografya eğitimi almış 
ve Uluslararası Kartografya Birliği 
(ICA) aktif üyesidir. Temel çalışma 
alanları içinde Kartografya ve CBS yer 
almaktadır. Ülkemizde de TMMOB-
HKMO Kartografya ve Mekansal 
Bilişim Komisyonu Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde 1992-1994 ve 1996-
1998 dönemi İkinci Başkanı olarak, 
1998-2000 dönemi Başkan olarak 
görev yapmıştır.

Tekin AKÇAPINAR
ÜYE 
1976 yılında Uşak’ta 
doğdu. 1993 
yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi 

Yrd. Doç. Dr. 
M.Tevfik 
ÖZLÜDEMİR
BAŞKAN
1969 yılında 
Mudurnu’da doğdu. 
Lisans öğrenimini 

1990 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde tamamladı. HKMO 
İstanbul Şubesi’nde 12., 16. ve 17. 
çalışma dönemlerinde Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev aldı. Ayrıca 39. 
ve 40. çalışma dönemlerinde HKMO 
Onur Kurulu üyeliği yaptı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır.

Mahmut GÜLTEKİN  
II. BAŞKAN 
1965 yılında Mardin 
Ömerli’de doğdu. 
Lisans eğitimini 
1991 yılında, Yüksek 
Lisans eğitimini 1995 

yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladı. 1984 
yılında Özel Sektörde, DSİ (Devlet 
Su İşleri) de, TC Ziraat Bankası 
A.Ş Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 
2001 yılında Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü İstanbul II. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Odamızın 
çeşitli komisyonlarında görev almakla 
beraber, 2002-2004 Kartal İlçe 
Temsilciği, 18. Dönem İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Şube Sekreterliği 
görevlerini yürüttü. Halen TKGM 
Kartal Kadastro Müdürlüğü’nde görev 
yapmakta ve Odamızın Onur Kurulu 
Yedek üyeliği görevini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet HIŞIR  
SEKRETER 
1980 yılında Aydın’ 
da doğdu. 2003 
yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Hendek Kadastro Müdürlüğü 
ve Diyarbakır Tapu Kadastro 
Bölge Müdürlüğü’nde, Kontrol 

Ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü’nde başladığı lisans 
eğitimini 2000 yılında tamamladı. 
Öğrencilik döneminde Y.T.Ü. 
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 
kurucuları arasında yer aldı. 2000 
yılından itibaren ortağı olduğu harita 
mühendislik şirketinde çalışmaktadır.

Taylan ÖCALAN
ÜYE  
1979 yılında 
Ankara’da doğdu. 
2003 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2005 yılında YTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Anabilim Dalı, 
Geomatik Programı’nda yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Halen 
aynı programda doktora eğitimine 
devam etmektedir. Aynı zamanda YTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim 
Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmaktadır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULUİSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Kerem HALICIOĞLU 

E. Özgür AVŞAR 

Özgür AVCI 

Engin KAYA 

R. Nurhan ÇELİK 

İ. Ercüment AYAZLI 

Erol KÖKTÜRK
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İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULUİZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

Muhittin SELVİTOPU
BAŞKAN
01.01.1955’de 
Malatya’da doğdu. 
1979 yılında 
İ.T.Ü. Jeodezi ve 
Fotogrametri Müh. 

Bölümünü bitirdi. İzmir Şubesi 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Genel Merkez delegeliği ve çeşitli 
komisyonlarda görev aldı. 1984 
yılından bu yana İzmir Konak 
Belediyesinde değişik görevlerde 
bulundu. 1989 yılından buyana 
halen Başkan Danışmanlığı ve 
Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürütmektedir. Evlidir.

Servet ALABALIK
II.BAŞKAN
25.07.1959 tarihinde 
Bitlis’te doğdu. 1986 
yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri 

Müh.Bölümünü bitirdi. 5. dönem, 
7. dönem ve 10.dönem İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulunda ve çeşitli 
komisyonlarda görev aldı. 1990 
yılından buyana özel sektörde 
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Lütfi ÜNAL
YAZMAN
29.12.1971 tarihinde 
Muğla’da doğdu. 
1997 yılında Selçuk 
Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bünyesinde 17 yıl boyunca Teknisyen, 
Tapu Sicil Memuru ve Kontrol 
Mühendisi olarak çalışmış olup 2005 
yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne 
kurumlar arası geçiş yapmıştır ve 
halen Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 
HKMO İzmir Şubesinde 9. 
Dönem Yönetim Kurulunda üye, 

10. Dönemde ise yazman üye 
olarak görev yaptı ve şubemizin 
çeşitli komisyonlarda, Yaz Eğitim 
Kampı ve Basın Yayın ve Bülten 
komisyonlarında sürekli yer aldı. Evli 
ve bir  çocuk babasıdır.

İbrahim AYKOL
SAYMAN
03.02.1950 tarihinde 
Burdur’da doğdu. 
1973 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi’ni 
bitirdi. Etibank Genel 

Müdürlüğü Halıköy Maden İşletmesi 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
2.Bölge Müdürlüğünde çalıştı ve 
2000 yılında emekli oldu. HKMO 
İzmir Şubesi 10.dönem yönetim 
kurulunda üye olarak görev yaptı. 
Halen özel sektörde çalışmaktadır. 
Evlidir.

Serdar Selçuk 
SAVCI
ÜYE
02.02.1956 yılında 
Güdül/ ANKARA’ da 
doğdu. İ.T.Ü. İnşaat 
Fakültesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne 
girdi. 1982 yılında bu okulu bitirdi. 
İzmir Şubemizin 3, 5, ve 10. 
Dönem Yönetim Kurullarında ve 8. 
Dönem Yedek Yönetim Kurulunda 
yer aldı. 39. Dönem Onur Kurulu 
Üyeliği ve çeşitli dönemlerde Genel 
Kurul Delegesi olarak görev aldı. 
Şubemizin çeşitli komisyonlarında ve 
Basın Yayın ve Bülten çalışmalarında 
sürekli yer aldı. Halen  İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Emlak 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.

Okan ÖZEGE
ÜYE
09.05.1972 tarihinde 
İzmir/Menemen’de 
doğdu.1995 yılında 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ni  bitirdi. 

HKMO İzmir Şubesi 8.Dönem 
Yönetim Kurulunda Üye, 10.Dönem 
Yönetim Kurulunda Sayman ve 
Yazman Üye olarak görev yaptı. 
HKMO Yaz Eğitim Kampı ve diğer 
komisyonlarda çeşitli görevler aldı. 
Halen kendi şirketinde serbest 
mühendislik yapmaktadır. Evli ve bir  
çocuk babasıdır.

Ömer 
GÜNGÖRMÜŞ
ÜYE
23.10.1980 tarihinde 
İzmir’de doğdu. 2002 
yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Müh.Bölümünü 
bitirdi. 10.Dönem Yönetim Kurulunda 
Sayman ve Üye olarak görev yaptı. 
40. ve 41. dönemlerde Genel Kurul 
Delegesi olarak görev yapmıştır. 
Ayrıca 9. dönem ve 10.dönemde 
çeşitli komisyonlarda ve Basın Yayın 
ve Bülten komisyonunda sürekli yer 
aldı.  Halen kendi şirketinde serbest 
mühendislik yapmaktadır. 

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Aydın YÜCEL

Zerrin ERTAN

Elif EVİRGEN

M. Celalettin KIZILTAŞ

Özhan KAYNARCA

Aslı TOPAL

Umut E.AKBAL
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ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

KONYA ŞUBE YÖNETİM KURULUKONYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Ferruh 
YILDIZ
BAŞKAN
1962 yılında Konya 
Bozkır’da doğdu. 
1982 yılında Selçuk 
Üniversitesi’nden mezun 

oldu. Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 
1983 yılında Araştırma Görevlisi, 1988 
yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında 
Doçent, 2001 yılından buyana Profesör 
olarak görev yapmaktadır. 1991 2004 
yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde Müdür olarak, 
1995-2004 yılları arasında Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak 
görev yaptı. 1995 yılından bu yana 
Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. VI. Dönem, VII 
dönem  VIII.dönem ve IX dönemlerinde 
Odamız Konya Şube Başkanlık 
görevini yürütmektedir. Türkiye Ulusal 
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 
Birliği (ISPRS), Almanya Fotogrametri 
ve Uzaktan Algılama Birliği (DFGP), 
Türliye Bilişim Vakfı (TBV) ve İ.T.Ü. 
Vakıflarına üyedir. 2000 yılı Moğolistan 
Türk Anıtları Uluslararası Projesi, 
Fotogrametri Topografya Çalışma 
Grubu Başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca 
Ulusal bazda 10 adet kurumsal proje 
tamamlamıştır. Ulusal bazda yayın 
yapan altı ayrı bilimsel derginin yayın 
kurulunda görev yapmaktadır. Uluslar 
arası platformda gerçekleştirilen 4, 
Ulusal platformda gerçekleştirilen 5 
adet SempozyumunYürütme Kurulunda 
görev almıştır. Türkçe ve İngilizce 
olarak çok sayıda ders notu, kitap, 
makale ve bildirileri mevcuttur. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. İngilizce bilir.

Hacı CERAN
II.BAŞKAN
1951 yılında Konya’da 
doğdu. K.D.M.M 
Akademisi 1977–1978 
dönemi mezunudur. 
Serbest Harita Kadastro 

Mühendisliği yapmaktadır. Halen özel 
sektörde sigorta acenteliği yapmaktadır. 

2005 yılından bu yana Konya Ticaret 
Odası Meclis üyeliği yapmaktadır. 
Halen Konya Ticaret Odası meclis katip 
üyesidir. Son 4 dönemdir HKMO üst 
kurul delegesidir. Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu ve üst kurul delegeliğine seçildi. 
(9.olağan genel kurulu)   

Fahrettin ÖZKAN
SAYMAN
1956 yılında Konya 
– Taşkent  - Afşar 
kasabasında doğdu. 
Selçuk Üniversitesi’ni  
1982 yılında Konya 
da tamamladı. 1985 

yılında Tapu ve Kadastro Teşkilatında 
Kontrol Mühendisi olarak göreve 
başladı.
2000 yılından bu yana Konya Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdür yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Mustafa YILMAZ
SEKRETER
1962 yılında Konya 
Taşkent’te doğdu.1989 
yılında Selçuk 
Üniversitesi’nden mezun 
oldu, 1980 yılından 

bu yana Kamuda çalışmaktadır. 
Niğde, Adıyaman, Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüklerinde Şube müdürlüğü 
yapmıştır. Ayrıca Konya Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğünde Şube Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 18.02.2008 
tarihinde emekli olmuştur. Evli ve 3 
çocuk babasıdır

Aydın ÜSTÜN
ÜYE
1971 yılında Muğla 
Milas’ta doğdu. Selçuk 
Üniversitesi’nden 
1993 yılında mezun 
oldu. Aynı bölümde 

1994 yılında araştırma görevlisi olarak 
göreve başladı. Lisansüstü eğitimini 
yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitü’nde 1999-2003 yılları 
arasında araştırma görevlisi olarak 
çalıştı. 2002 yılında tamamladığı 
doktora eğitiminden sonra 2004 
yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Jeodezi Anabilim 
Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. 
2005 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası 
Araştırma Bursu’ndan yararlanarak 
6 ay süreyle Hannover Üniversitesi 
Yer Ölçmeleri Enstitüsü’nde konuk 
araştırmacı olarak bulundu. Halen 
Selçuk Üniversitesi’ndeki görevini 
sürdüren Aydın Üstün evli ve bir çocuk 
babasıdır. 

İbrahim Kürşat 
GÖÇERGİ
ÜYE
1973 de  Konya 
da doğdu. Selçuk 
Üniversitesi’ni 2000 
yılında bitirdi. 2000 – 

2004 Yılları arası özel sektörde, 2004 – 
2006 arası Konya Büyükşehir Belediyesi 
Harita Müdürlüğünde Harita Mühendisi 
olarak, 2006 – 2008 de halen Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi 
Şube Müdürlüğünde, Kent Bilgi Sistemi 
Sistem Koordinatörlüğü ve Kontrol 
Mühendisi olarak çalışımaktadır. 

Serpil YILMAZ
ÜYE
1980 yılında Konya’ da 
doğdu. 2003 yılında 
Selçuk Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Yüksek 
Lisans öğrenimini 2007 

yılında tamamladı.2004–2007 yılları 
arasında özel sektörde harita mühendisi 
olarak çalıştı.2007 Ekim ayından 
bu yana Konya Tarım İl Müdürlüğü 
Proje ve İstatistik Şubesinde görev 
yapmaktadır.

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Ahmet ÖZDENDİNLER 

Hakan KARABÖRK 

Fatih İŞCAN 

Temel Haluk ESİN 

Hülya TUŞAT 

Ahmet TOPAL 

Murat AYDIN
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ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

SAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULUSAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ertuğrul ÇÖL
BAŞKAN

1956  Yılında Sinop’ta 
doğdu. 1980 yılında 
KTÜ’den mezun oldu. 
TKGM Teksif  Nirengi  

Grup  Müdürlüğü, Samsun Kadastro 
Müdürlüğü ve Samsun TKGM 
X. Bölge’de  Kontrol  Mühendisi  
olarak   görev  yaptı. 2005 yılından 
itibaren  TKGM X. Bölge Müdür  
Yardımcılığı görevini yapmaktadır. IV. 
Dönemden  itibaren  Samsun  Şube 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yapmaktadır. Evli  ve üç çocuk 
babasıdır.

Fatih AKIN
II. BAŞKAN

1980  yılında  Trabzon  
Maçka  İlçesinde  
doğdu. 2005 yılında  
Ondokuz mayıs 
Üniversitesi’nden 

mezun  oldu. 2005 yılından bu yana  
kurucusu  olduğu  harita  bürosun da  
iş yaşamını  sürdürmektedir. Bekardır.

Mecit KARAİSMAİL
YAZMAN

1964 yılında Trabzon’ 
da doğdu.1989 
yılında KTÜ’den 
mezun oldu. 1992 
tarihinde Samsun 

Belediyesi ‘ nde memuriyete başladı. 
Canik Belediyesi İmar işleri Müdür 
yardımcılığı görevinde bulundu. 
Samsun İlkadım Belediyesi Emlak 
İstimlak Müdür vekili  olarak  görevini 
yapmaktadır. VI. Dönem  Şube  
Yönetim Kurulu II. Başkanlığın görevi 
yapmıştır. VII. Dönem den itibaren 
Şube  Yönetim Kurulu  Yazmanlığı  
görevini    sürdürmektedir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Abdullah  
ALEMDAROĞLU
SAYMAN
1968  yılında  
İstanbul’da  doğdu. 
1990  yılında  
KTÜ’den mezun  oldu. 

İki  yıl özel  şirkette, 1993  yılında  
TKGM  X. Bölge Müdürlüğünde  
2002 yılında  Samsun  Kadastro  
müdürlüğünde görev yaptı. 
2003 yılında kurum değiştirerek 
Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünde 
göreve başladı. Halen bu kurumda 
Kamulaştırma Mühendisi olarak 
görev yapmaktadır. IV. ve  V.  Dönem  
Şube  Yönetim  Kurulunda
Saymanlık  görevini yapmıştır. 
VII. Dönemden itibaren  Şube 
Yönetim Kurulu Saymanlığı  görevini  
sürdürmektedir.  Evli  ve  iki  çocuk 
babasıdır.

Çetin ÇELİK
ÜYE
1976  Yılında  Rize’de  
doğdu. 2000  yılında  
Konya  Selçuk  
Üniversitesi’nden 
mezun  oldu. 2000  

Yılından  itibaren  özel sektörlerde  
çalıştı. 2006 yılından  itibaren 
kurucusu  olduğu  harita  bürosunda  
iş yaşamını sürdürmektedir. Bekardır.

Said  AYDIN
ÜYE
1973  yılında  
Samsun’da  doğdu. 
1994  yılında  
İstanbul  Teknik  
Üniversitesi’nden 

mezun oldu. 1994 ile 1997  yılları  
arasında  özel    sektörde,  1998  
ile  2001  yılları arasında  Artvin  
Bayındırlık  ve İskan  Müdürlüğünde  
görev yaptı. 2002 yılından  itibaren  
Samsun  Bayındırlık  ve  İskan  
Müdürlüğünde  görev  yapmakta  
olup,  evlidir.

Cafer  DURU
ÜYE
1977 yılında  Tokat’da   
doğdu. 2000  
Yılında  Yıldız  Teknik  
Üniversitesi’nden 
mezun oldu.2001-

2003  yılları  arasında  Samsun  
Büyükşehir  Belediyesi  Kent Bilgi  
sisteminde, 2003-2005  yılları  
arasında  Canik Belediyesinde, 2005  
yılından  itibaren  ise  özel  sektörde  
görev  yapmakta  olup, evli ve bir 
çocuk babasıdır.  

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Baki SOMUNCU

Aydın KÖSE

F. Doğa ÜNAL

Kazım AVCI

Halit FAZLA

Suat ALİYAZICIOĞLU 

Kubilay BİLGİN
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ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

TRABZON ŞUBE YÖNETİM KURULUTRABZON ŞUBE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Tahsin 
YOMRALIOĞLU  
BAŞKAN 
1964 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
1985’de KTÜ’den 
mezun oldu. 1986 

yılında aynı bölüme Araştırma 
Görevlisi olarak atandı ve 1988’de 
Yüksek Mühendis unvanını aldı. 
YÖK bursu ile; 1988-1990’da 
New Brunswick Üniv./Kanada’da 
araştırma ve incelemelerde bulundu, 
1990-1993’de Newcastle upon 
Tyne Üniv./İngiltere’de doktorasını 
tamamladı. KTÜ Jeodezi ve 
Fotog. Mühendisliği bölümüne 
1994’de Yardımcı Doçent, 
1995’de Doçent, 2001’de Profesör 
olarak atandı. Bölüm başkan 
yardımcılığı, Kartoğrafya ABD, 
Kamu Ölçmeleri ABD başkanlıkları, 
KTÜ Rektör Danışmanlığı, KTÜ 
Genel Sekreterliği, kamu ve özel 
kurumlarda proje yöneticiliği ve 
danışmanlığı görevlerinde bulundu. 
2006 yılında HKMO Trabzon Şubesi 
7. Dönemde Başkan olarak görev 
almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fazıl UZUN
II. BAŞKAN
1958 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
1987’de KTÜ’den 
mezun oldu. 1993 
yılında HKMO 

Trabzon Temsilciliği Geçici Yönetim 
Kurulu’nda asil üye ve 2006 yılında 
HKMO Trabzon Şubesi 7. Dönemde 
II. Başkan olarak görev almıştır. 
Serbest çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Arif Çağdaş 
AYDINOĞLU   
YAZMAN
1978 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
1999 yılında KTÜ’den 

mezun oldu. 2000 yılında aynı 
bölümde Araştırma Görevlisi olarak 
lisansüstü eğitimine başladı. 2001 
yılında Bilkent Üniv.’nde yabancı dil 
eğitimini tamamladı. 2003 yılında 
yüksek mühendis oldu. 2004-05 
yılında Gent Üniv./ Belçika’da 1 
yıl ve 2005’de ITC/Hollanda’da 
3 ay akademik çalışmalar yaptı. 
2003 yılından itibaren HKMO 
etkinliklerinde, Trabzon Şubesi 
komisyonlarında görev almış ve 
2006 yılında HKMO Trabzon 
Şubesi 7. Dönem Yönetim Kurulu 
üyesi olarak yer almıştır. Halen KTÜ 
Jeodezi ve Fotog. Müh. bölümünde 
Araştırma Görevlisi olarak doktora 
çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir.

Altuğ AYDIN   
SAYMAN
1974 yılında Trabzon’ 
da doğdu. 1996 
yılında KTÜ’den 
mezun oldu. 1996 
– 1997 yılarında 

Hopa- Sarp yol İnşaatı, 1998 – 1999 
yıllarında Çayeli –Hopa Karadseniz 
Sahil Yolu inşaatı, 2001 den itibaren 
Karadeniz Sahil Yolu Araklı – Hopa 
arası müşavirlik hizmetlerinde Kontrol 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli 
ve bir bir çocuk babasıdır.

Okan YILDIZ
ÜYE
1975 yılında 
Trabzon’un Yomra 
ilçesinde doğdu. 
1996 yılında lisans, 
2005 yılında ise 

Yüksek Lisans eğitimini KTÜ’de 
tamamladı. 1996 yılından itibaren 2 
yıl serbest mühendislik, 10 yıl TKGM 
bünyesinde Kontrol Mühendisi olarak 
görev yapmaktadır. Halen Araklı 
Kadastro Müdürlüğünde görevini 
sürdürmekle birlikte KTÜ’ de doktora 
programına devam etmektedir. Evli 
ve bir çocuk babasıdır.

H. Ebru ÇOLAK
ÜYE
1981 yılında Rize’nin 
Çayeli ilçesinde 
doğdu. 2001 
yılında KTÜ’de 
lisans öğrenimini 

tamamladı. 2005 yılları arasında 
yine aynı üniversitede Yüksek Lisans 
öğrenimini tamamladı. 2005 yılından 
itibaren KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Müh. Bölümünde Araştırma Görevlisi 
olarak görev yapmakta ve doktora 
eğitimini sürdürmektedir.

Hülya CİHAN
ÜYE
1980 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
2003 yılında KTÜ’de 
lisans öğrenimini 
tamamladı. 2003-

2004 yılları arasında özel sektörde 
görev yaptı. 2004 yılında Trabzon 
Karayolları Bölge Müdürlüğünde 
başladığı göreve devam etmektedir. 
Evlidir.

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Hakan DURMUŞ 

Erhan ÖZER 

Enver UZER 

Volkan YILDIRIM 

Hasan UZUN 

Şakir SEYHAN 

Kamil Hilmi GÜZEL
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MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI
Odamızca, “Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği” ile “Maden Kanunun 1(a) grubu Madenlerle İlgili Uygulama 
Yönetmeliği” nin bazı maddelerinin iptali için Danıştay‘a dava açıldı. Her iki yönetmelikte yer alan meslek alanımıza 
ilişkin Plankote, harita yapımı, vaziyet planı, yer kontrol noktalarının tesisi vb hizmetlerin “Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” çerçevesinde yerine getirilmesi Maden İşleri Genel Müdürlüğünden istenilmiş, bu 
yönde görüşmeler yapılmıştır. Ancak geçen süre içerisinde olumlu yanıt alınamayınca yargı sürecine gidilmiştir.

ANKARA: 12.03.2008
DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞINA
D A V A CI : TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
                    Sümer 1. Sokak No:12-10 Kızılay-ANKARA
V E K İ L İ : AV. KEMAL ŞAHİN
Paris Caddesi No:54-4
Kavaklıdere-ANKARA
D A V A L I : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
                     ANKARA

K O N U S U : “Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 4, 19, 32, 33. maddeleri ile
“Maden Kanununun I (a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği”
14. maddesine kural eklenmesine ilişkin başvurunun reddi yolunda kurulan
14.01.2008 gün ve 100053 sayılı işlemin bilirkişi incelemesi yaptırılarak
iptali istemidir.
O L A Y L A R :
1- Maden Yasası Uygulama Yönetmeliği ve I (a) Gurubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği 03.02.2005 gün 
ve 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliklerden ilkinin 4, 19, 32 ve 33 
maddelerinin, diğer Yönetmeliğinde 14. maddesinin noksan düzenlenmesi nedeniyle harita yapımı ve röper noktası 
tespiti işinin bu konuda teknik yeterliği bulunmayanlarca yerine getirilmesine olanak sağlanmıştır.
2- Müvekkilimce 17.12.2007 gün ve 1130 sayılı yazı ile (Ek:1) davalı İdareye başvurularak bu düzenlemenin noksan 
olduğu, bu maddelere, bu hizmetlerin ancak Harita ve Kadastro Mühendislerince yapılan haritalar kullanılarak yerine 
getirilebileceğine ilişkin kurallar konulmak suretiyle düzenlemenin yasalara uygun hale getirilmesi istenilmiştir.
3- Davalı idare, dava konusu 14.01.2008 gün ve 53 sayılı işlemi (Ek:2) ile bu istemi reddetmiştir.

İ P T A L  N E D E N L E R İ

A - USUL YÖNÜNDEN İNCELEME :
1- Davada, yönetmeliklerin yukarda anılan maddelerindeki mevcut kuralların değil, bu maddelere ek kural 
konulması isteminin reddi ile ilgili işlemin iptali istenilmektedir. Çünkü uyuşmazlık, maden haklarının elde edilebilmesi 
için maden alanı ile ilgili bazı bilgilerin ve röper noktalarının büyük ölçekli haritalarda gösterilmesi ile ilgili mevcut 
düzenlemeden değil, bu haritaların harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliğine göre üretilmiş haritalar olması ve 
röper noktalarının harita ve kadastro mühendislerince gösterilmesi gerektiği belirtilmeyerek konu ile ilgili
düzenlemenin noksan olmasından doğmaktadır. Bu durumda, müvekkilimin başvurusu bu maddelerdeki mevcut 
düzenlemenin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yerine yeni bir işlem yapılması ile ilgili olmayıp, harita ve
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 röper noktaları konusunda ek düzenleme yapılması ile ilgili olduğuna göre dava açma süresinin 2577 sayılı 
Yasa’nın 7. madde 4. fıkrası ile 11. maddesine göre değil 10. maddesine göre hesaplanması gerekecektir.

B- ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME :
Maden Yasası Uygulama Yönetmeliğinin 03.02.2005 gün ve 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmesinden sonra Bakanlar Kurulunca Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 15.07.2005 gün 25876 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Bu Yönetmeliğin 4. maddesinde, büyük ölçekli mekansal bilgilerin ve haritaların ………….. üretilmesi veya 
ürettirilmesi durumlarında ……….. yetki ve sorumluluğun yasal yetkiye sahip Jeodezi ve Fotogrametri (harita, harita 
ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenileceği; 5. maddesinde de, bu bilgi ve haritaları üreten ve ürettiren, bu 
haritalara entegre olacak biçimde coğrafi bilgileri üreten ve kullanan kuruluşların bu yönetmelik kurallarına uymakla 
yükümlü oldukları belirtilmektedir.
O halde, Maden Yasası Uygulama Yönetmeliği ile I-a gurubu madenlerle ilgili uygulama yönetmeliğinin uyuşmazlık 
konusu maddelerinde yer alan haritalarında artık bundan böyle “Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” 
kuralları uyarınca, istenilen teknik standartlar içerisinde ve Jeodezi ve Fotogrametri (harita, harita ve kadastro) 
mühendisleri tarafından üretilmiş haritalar olması zorunlu hale gelmektedir.
Oysa, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan bu yönetmelikten çok önce yürürlüğe konulmuş bulunan uyuşmazlık 
konusu yönetmelik bu kurallara uygun bulunmaktadır. Bu durumda, böyle bir zorunluluğun yer almadığı uyuşmazlık 
konusu Yönetmelik maddelerinin noksan düzenlenme nedeniyle Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine aykırı
olduğu açıktır. Bu aykırılığın giderilebilmesi için davalı idareye başvurularak bu maddelere imalat haritaları, uygun 
ölçekli topografik haritalar ölçüm ve röper işlemlerinin ancak Jeodezi ve Fotogrametri (harita, harita ve kadastro) 
mühendislerince üretilebileceğine ilişkin kuralların eklenmesi istenilmiştir. Bu kuralların bulunmaması nedeniyle 
uyuşmazlık konusu yönetmelik maddeleri Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine aykırı olduğuna göre aksi 
yönde kurulan işlemin iptali gerekmektedir.
Diğer yandan işlemin iptal edilmesinin yerindelik denetimi oluşturmayacağı çok açık olmakla birlikte bu konuya 
da kısaca değinmekte yarar görmekteyiz. Davada, uyuşmazlık konusu yönetmelik maddelerine hangi kuralların 
eklenmesi gerektiği, daha somut bir anlatımla, eklenecek kuralların neler olduğu belirtilmediğinden yerindelik
denetimi söz konusu olmayacaktır. İşlemin iptal edilmesi halinde, yargı kararı ışığı altında, uyuşmazlık konusu 
maddelere hangi kuralların ekleneceği takdir yetkisi sınırları içinde idarece serbestçe belirlenebilecektir.
Bu nedenlerle gerekli görüldüğü takdirde bilirkişi incelemesi yaptırılarak işlemin iptalini arz ve talep etmekteyiz.
H. NEDENLER : İlgili yasal mevzuat.
S. DELİLLERİ : 2 adet belge örneği
SONUÇ VE İSTEK :
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
A - “Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 4, 19, 32, 33. maddeleri ile
“Maden Kanununun I (a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği”
14. maddesine kural eklenmesine ilişkin başvurunun reddi yolunda kurulan
14.01.2008 gün ve 100053 sayılı işlemin bilirkişi incelemesi yaptırılarak
iptali istemidir.
B - Gider ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,
karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

DAVACI
TMMOB HARİTA VE KADASTRO
MÜHENDİSLERİ ODASI VEKİLİ
(AV.KEMAL ŞAHİN)
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T.C

ANTALYA 

İKİNCİ DAİRE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2007/1570

KARAR NO: 2007/1486

DAVACI : Ezanoğlu Mühendislik Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av.Eylem Ümit Kaya Unutmaz-Av. Hasan Ergüder Unutmaz / Meltem Mh. Dumlupınar Blv. Çağrı 2 sit. A Blok K:3 D:14-
ANT

DAVALI : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube 

VEKİLİ : Av:Hatice Genç / Strazburg cad. 38/21 -Sıhhıye/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı şirketin tescil yenileme işleminin yapılmamasına ilişkin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesinin 10.02.2005 gün ve 226sayılı işleminin: tescil için yönetmelikte anılan tüm koşulların mevcut olup, gerekli 
bütün evrakların ibraz edildiği, şirketin uzun yıllardır faaliyetine devam ettiği, şirket ana sözleşmesinde, yönetiminde yöneticisinde 
değişiklik bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ  : Davacı şirketin ortaklarında değişiklik olduğu ve yeni ortak olan kişinin meslek mensubu olmadığı, bu 
nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar verilen Antalya İkinci İdare Mahkemesince, Mahkememizin 15.12.2005 gün ve E:2005/229, K:2005/1891 sayılı kararının 
Danıştay 8. Dairesinin 26.06.2007 gün ve E:2006/3080.K:2007/4050 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına 
uyularak işin gereği düşünüldü:

Dava, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti yapmak üzere 2003 yılında limited şirket olarak iki harita ve kadastro 
mühendisi ortak tarafından kurulan davacı şirketin 2005 yılı için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği uyarınca yıllık tescil işlemi ve onay almak amacıyla yaptığı başvurunun şirket 
bünyesine mühendis olmayan ortak alındığından bahisle reddedilmesine ilişkin 10.02.2005 gün ve 226 sayılı TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası işleminin iptali isteminden doğmuştur.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasının 15. maddesinde “Odalarda asli aza olabilmek için T.C tabiyetinde 
olmak ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli bulunmak şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan TMMOB  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik 
Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin şirketlerde Harita ve Kadastro Mühendisi başlıklı 8, maddesinde serbest harita ve kadastro 
mühendisliği işi ile uğraşan şirketler: “birden fazla serbest harita ve kadastro mühendisinin bir araya gelerek, serbest  harita ve 
kadastro mühendislik müşavirlik işlemi yapmak üzere kurdukları kuruluşlar.” olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin devamında ise: 
“Ancak şirketin TMMOB’a bağlı diğer Meslek Odalarının üyesi mühendis ve mimarlarla kurulması halinde  Harita ve Kadastro 
Mühendisinin Ya da  Harita ve Kadastro Mühendisliklerinin ortaklık hissesinin; şirket sermayesinin , ortakların bağlı olduğu Meslek 
Oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortakları için ilgili odasından alınan üyelik 

ODAMIZ SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI 
TESCİL YÖNETMELİĞİNİN 8. MADDESİNE AÇILAN DAVA 
ODAMIZ LEHİNE SONUÇLANDI
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belgeside istenir.”hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca alına Yönetmeliğin “Tanım ve kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinde davacı şirketin verdiği hizmetim tanımı yapılırken bu 
hizmetin yalnızca  Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2003 yılında İki mühendis ortak tarafından serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti 
vermek amacıyla limited şirket statüsünde kurulan şirketin, 13.1.2005 günlü yazı ile ortaklık durumunun değiştiğini,ortaklardan 
Mehmet Ezanoğlu’nun mühendis olmayan eşinin ayrılan ortak yerine alındığını,     Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesine bildirildiği, ardından  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği uyarınca 2005 yılı tescil ve onayı için yaptığı başvurunun ise şirket ortak yapısının değişikliği, şirkete mühendis 
olmayan ortak alındığı ileri sürülerek reddedildiği, bu red işleminin iptali işlemiyle de iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre davacı şirketin tanımı, birden fazla serbest harita ve kadastro mühendisi 
tarafından kurulan ve serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti veren büro olarak yapılmış, bu büronun verildiği 
hizmet tanımlanırken de bu hizmeti yalnızca serbest harita kadastro mühendislerinin yerine getirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca 
bu büroların Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı kişilerden oluşacağı ve 6235 sayılı Yasa uyarınca da bu meslek 
odalarına ancak meslek sanata icraya yetkili kişilerin üye olabileceği göz önüne alındığında mühendislik müşavirlik hizmeti verecek 
büroların meslek mensuplarından teşekkül etmesi gerektiği tartışmasızdır.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin 8. maddesinde, şirketlere harita ve kadastro mühendisi dışında başka alanlarda çalışan 
mühendislerin ortak olması durumunda dahi harita ve kadastro mühendislerinin ortaklık payının belli oranın altına düşmemesi için 
düzenlemeler getirildiği dikkate alınırsa mühendis olmayan bir şahsın ortak olabileceği fikri hukuken kabul edilebilir değildir.

Bu itibarla, davacı şirketin yıllık tescil onayının yapılabilmesi ve mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için sahip olunması gereken temel 
koşulun yitirildiği açıktır. 

Bu durumda, ortak yapısı değişen ve serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu olma vasfını yitiren şirketin 2005 yılı 
için yaptığı tescil,  onay başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, davanın REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin  davacı üzerine bırakılmasına, artan 
posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
325,00.-YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye ödenmesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen (30) gün içinde 
Danıştay Başkanlığı’na temyiz yolu açık olmak üzere, 10.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   BAŞKAN                                                   ÜYE                                                                   ÜYE

        Mustafa Kemal ÖNDER               Ülkü KÖSE BEYAZIT                                         Yunus Emre SILAY

                 33634                                                                  37765                                                                 97759

HARİTA  KADASTRO MÜZESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Odamız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte açılması planlanan  Harita Ka-
dastro Müzesi çalışmalarına yönelik İşbirliği Protokolü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile 01.04.2008 tarihinde imzalanmıştır. Protokole göre Müzenin, Tapu Kadastro İstanbul 
Bölge Müdürlüğünün  Sultanahmet’teki tarihi binasında açılması kararlaştırılmıştır. Protokol 
kapsamında; çalışma grubunun oluşturulması; tasarım, kurulum, işletim ve mali sorumlu-
luklara yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve müze işleyiş yönetmeliğinin hazırlanması  
gerçekleştirilecektir.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya SÖNMEZ ve Samsun Vali 
Yardımcısı Ramazan AKSOY birer 
konuşma yaptılar. Belediye Başkanı 
ve Vali Yardımcısı konuşmalarında 
mesleğimiz hakkında bilgiler vererek 
mesleğimizin önemini vurguladılar. 
Odamız Genel Başkanı Sayın Ali 
Fahri ÖZTEN konuşmasında özetle; 
Odamızın 1954 yılında kurulduğunu, 
kuruluş amaçları arasında mesleki 
alanda gelişmelerin sağlanması, 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, 
halkımız ve ülke çıkarları düzleminde 
gelişmesinin sağlanması olduğunu 
vurgulayarak, mühendisliğin, bilimin 
ve tekniğin ülkenin kalkınmasında, 
gelişmesinde ve halkın mutluluğu 
yönünde kullanılması anlayışı 
içerisinde olduklarını ifade etti. Sayın 
ÖZTEN konuşmasında, Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin halk ile 
olan ilişkilerinde meslek etiği ve 
davranış ilkeleri çerçevesinde güvenin 
tesis edilmesi, meslek alanlarından 
hareketle gündeme gelen yapısal 
değişikler sürecinde üyelerimizin 
haklarının korunması ve halkımızın 
mutluluğu ve refahı yönünde ve 
özgür geleceği için çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getirdi. Oda 
başkanımız Oda üye sayısı ve yatay 
örgütlenmesi hususunda ise Odanın 
ilk kuruluşunda üye sayılarının 60 
dolayında iken bugün bu sayının 

sloganlarıyla yaklaşık 2 saat süren 
pazarlıklar sonucu barikat kaldırıldı. 
Başlangıçta meclise yürüyüş ve meclis 
önünde basın açıklaması olarak 
planlanan eylem Sakarya Caddesi 
önüne yürüyüşle bitirildi. 
SSK İş Hanı önünde basın açıklaması 
yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, AKP Hükümetinin SSGSS 
Yasasıyla emekçilerin elinden 
sağlık ve emeklilik haklarını almayı 
amaçladığını ancak emekçilerin 
bu gaspa izin vermeyeceklerini, 
mücadelelerinin yasa geri çekilinceye 
dek süreceğini, gerektiğinde genel 
grev hakkının kullanılabileceğini 
belirtti. 

Samsun Şubemizin 
Yeni Hizmet Binası

Samsun Şubemizin yeni hizmet 
binasının açılışı 19 Ocak 2008 
Cumartesi günü yapıldı. Açılış 
törenine Odamız Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN, II. Başkanımız Fazlı 
Yaşar ÇETİNTAŞ, Samsun Şube 
Başkanı Ertuğrul ÇÖL ve diğer Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, 
Vali Yardımcısı Ramazan AKSOY, Alt 
Belediye Başkanları, çok sayıda Harita 
ve Kadastro Mühendisi ve davetli 
katıldı.
Açılış töreninde, Oda başkanımız Ali 
Fahri ÖZTEN, Samsun 

SSGSS Yasası’na Karşı Meslek 
Örgütleri Ankara’daydı

SSGSS Yasası’na karşı meslek 
örgütleri 17.01.2008 tarihinde 
Ankara’daydı. Halkın sağlık hakkını 
gasp eden, milyonlarca emekçinin 
sosyal güvenlik hakkına göz diken 
SSGSS Yasası’na karşı bir çok 
meslek örgütü, çeşitli siyasi partiler 
ve demokratik kitle örgütleri   parasız 
sağlık ve sosyal güvenlik haklarını 
savundular. 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDHB 

ve BASK gibi meslek örgütlerinin 
desteklediği “Herkese Sağlık, 
Güvenli Gelecek” başlıklı yürüyüş, 
üç gün önce İstanbul ve İzmir’den 
başlatılmıştı. Eylem Ankara’da 
yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla 
coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. 
Emekçiye değil sermayeye barikat! 
Saat 12.00’da Kurtuluş Parkı önünde 
toplanmaya başlayan emek örgütleri 
en haklı taleplerini dile getirecekleri 
günde bile polis barikatıyla karşılaştı. 
“Emekçiye Değil Sermayeye Barikat!”

HKMO’DAN KISA KISA
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Afrika‘da kötü beslenen insan sayısı 
son on yılda 169 milyondan 206 
milyona çıktı. 1995 yılında yaklaşık 
150 milyon işsiz varken, 2005 yılında 
dünya genelinde işsiz sayısı 192 
milyona çıktı. Her yıl 3.3 milyondan 
fazla sayıda bebek ölü doğuyor. 4 
milyondan fazla bebek ise dünyaya 
geldikten sonraki ilk 28 gün içerisinde 
ölüyor. 6.6 milyon küçük çocuk ise 5 
yaşından önce ölüyor. Bu rakamlar 
çok korkunç.” Şeklinde devam eden 
Sayın Soğancı küresel işgale karşı 
küresel direniş olması gerektiğini 
vurgulayarak, “Başka bir Dünya, 
Başka bir Avrupa, başka bir Türkiye 
mümkün!” inancını dile getirerek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Ankara Şube 8.Olağan Genel 
Kurul

Odamız Ankara Şubesi‘nin 8. Olağan 
Genel Kurulu, 26-27 Ocak 2008 
tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul‘da 
Divan Başkanlığına Namık Gazioğlu, 
Başkan Yardımcılığına Recep 
Vadi, Yazman Üyeliklerine Sevsin 
Erdoğan ve Afife Baştak seçildiler. 
Açılış konuşmaları bölümünde Şube 
Başkanı İlyas Osmanağaoğlu, Oda 
Genel Başkanı Ali Fahri Özten, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü Harita 
Dairesi Başkanı A.Serdar Tiryaki ve 
Tapu Kadastro Eski Genel Müdürü 
Yüksel Akın birer konuşma yaptılar.
Şube çalışma raporunu Burak Kukul 
sundu. Çalışma raporu ve genel 
değerlendirme üzerine Orhan Kasap, 

yapma kararı doğrultusunda, 
“Küresel Eylem Günü” olarak 
belirlenen 26 Ocak 2008 tarihinde 
şiddete, sömürüye, ayrımcılığa, 
yoksulluğa, açlığa, çevre felaketine, 
insan haklarından yoksun bırakan 
neoliberalizme, savaşa, sömürgeciliğe 
ve ırkçılığa karşı “Başka Bir Dünya 
Mümkün” demek için Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Adana‘da kitlesel 
basın açıklamaları yapıldı.
TMMOB ve Oda bileşenleri, diğer 
Emek-meslek örgütü ve demokratik 
kitle örgütlerinin temsilcileri ve 
küreselleşme karşıtları ile Ankara‘da 
Yüksel Caddesi‘nde buluştu. Yüzlerce 
kişinin katıldığı eylemde, Dünya 
Sosyal Forumu, Avrupa Sosyal 
Forumu ve Türkiye Sosyal Forumu 
adına ortak açıklama dönem sözcüsü 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı tarafından okundu.
Konuşmasına küresel adalet, küresel 
eşitlik, küresel özgürlük taleplerinin 
dile getirilmesi için meydanlara 
çıkıldığını belirterek başlayan Sayın 
Soğancı, kapitalizmin halklara küresel 
düzeyde saldırdığına dikkat çekti. 
Konuşmasına; “2005 yılı raporlarına 
göre; dünyada 500 milyon aşırı 
yoksul insan var. Tüm dünyadaki 
2.8 milyar çalışanın 1.4 milyarının 
geliri, kendilerini ve ailelerini 
günde 2 dolarlık yoksulluk sınırının 
üzerine çıkarmalarına yetmiyor. 
Birleşmiş Milletler Ziraat ve Beslenme 
Örgütü‘nün 2006 yılı raporuna 
göre, dünya genelinde 854 milyon 
kişi mutlak açlık sınırında yaşıyor. 

10 binin üzerinde olduğunu, 
Odamıza kayıtlı 10 şubemiz, 5 bölge 
temsilciliğimiz ve 153 temsilciliğimiz 
bulunduğunu belirtti.
Yeni mekanın önemine değinen sayın 
ÖZTEN konuşmasının devamında, 
hizmet üretim sürecinde Oda 
birimlerinin fiziki mekan ve çalışma 
koşullarının iyi olması gerektiğini 
ve bu yönde olumlu gelişmeleri 
hayata geçirdiklerini ifade ederek, 
çalışma dönemi içerisinde İzmir 
Şubemize yeni hizmet binasının alımı, 
Antalya Şube binasının yapımına 
başlanılması, Bursa Şubemizin 
hizmet binasının yapımına devam 
edilmesi, Konya Şubemize yeni 
hizmet binasının alımı, Kayseri 
Temsilciliğimizin hizmet binasına 
kavuşması ve son olarak da Samsun 
Şubemize yeni bir hizmet binası 
alımının yapıldığını ifade etti.
Sayın ÖZTEN konuşmasında 
ayrıca “Türkiye‘nin bugün 
her zamankinden daha fazla 
Mühendis ve mimar gereksinimi 
bulunuyor, bizim görevimiz 
ülkemizin kalkınması doğrultusunda 
ve halkımızın mutluluğu için 
mesleki sorumluluğumuzdan 
gerekli bütün çalışmaları hayata 
gerçekleştirmektir.” dedi. 
Konuşmaların ardından Odamız 
Samsun Şubesinin yeni hizmet 
binasının açılışına geçildi. Açılış 
kurdelesininin kesimine Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, HKMO Genel Başkanı Sayın 
Ali Fahri ÖZTEN, Vali Yardımcısı 
Sayın Ramazan AKSOY, İlkadım 
Belediye Başkanı Sayın Erdoğan TOK 
katıldılar. Açılış kokteylinde konuklar 
ve üyelerimiz arasında mesleki, sosyal 
vb. konularda görüşmeler yapıldı.

Küresel İşgale Karşı Küresel 
Direniş!
Dünya Sosyal Forumu‘nun tüm 
dünyada eş zamanlı olarak eylem 
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Sekreteri Rahmi Yücel Yaşayan sundu. 
Şube çalışma raporu üzerine genel 
değerlendirme ile dilek ve temenniler 
bölümünde Metin Torun, Mehmet 
Sarıtemur, Selami Balcı, Hüseyin 
Kurşun, Tanay Sıtkı Uyar, Mehmet 
Tevfik Özlüdemir, Erol Köktürk, 
Rahmi Nurhan Çelik, Arif Delikanlı, 
Ahmet Aksoy, Necla Uluğtekin, Cemil 
Candaş birer konuşma yaptılar. 

Genel Kurul‘un 2. gününde seçimler 
yapıldı. Seçime Çağdaş Harita 
Mühendisleri ve Meslekte Birlik olmak 
üzere iki grup katıldı. Seçimi Çağdaş 
Harita Mühendisleri kazandı.

Odamız Adana Şubesi’nin 
8. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Adana Şubesi‘nin 8. Olağan 
Genel Kurulu, 02-03 Şubat 2008 
tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul’da 
Divan Başkanlığına Sabahattin 
Ulutürk, Başkan Yardımcılığına 
Ferhat Güvel, Yazman Üyeliklerine 
Umut Erdil ve Barış Erbey seçildiler. 
Açılış konuşmaları bölümünde Şube 
Başkanı Hasan Zengin, İMO Şube 

Raporunu Okan Özege sundu. Daha 
sonra çalışma raporu üzerine Hüseyin 
Ülkü, İbrahim Erişir, Tevfik Yüksel 
ve N. Yılmaz Yaran birer konuşma 
yaptılar. Tek liste olarak girilen 
seçimleri Çağdaş Harita Mühendisleri 
kazandı. 

Odamız İstanbul Şubesi’nin 
20. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız İstanbul Şubesi‘nin 20. 
Olağan Genel Kurulu, 02-03 Şubat 
2008 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurul‘da Divan Başkanlığına Celal 
Beşiktepe, Başkan Yardımcılığına 
Murat Selim Çepni, Yazman 
Üyeliklerine Yelda Ademoğlu ve 
Hüseyin Mercan seçildiler. Açılış 
konuşmaları bölümünde Şube 
Başkanı Mehmet Ali Candaş, Genel 
Başkan Ali Fahri Özten , Yapı-Yol 
Sen İstanbul Şube Başkanı Çetin 
Dinçer, TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Nail Güler birer konuşma 
yaptılar.Şube çalışma raporunu Şube 

Muhittin İpek, Sevsin Erdoğan, 
Star Karabil, Halil Akdeniz, Servet 
Karaman birer konuşma yaptılar. 
Gündemin dilek ve temenniler 
bölümünde Çağdaş Harita 
Mühendisleri adına Seçim bildirgesini 
Levent Özmüş okudu. Genel Kurul‘un 
2. gününde seçimler yapıldı. Seçime 
Çağdaş Harita Mühendisleri ve 
Meslekte Birlik olmak üzere iki 
grup katıldı. Seçimi Çağdaş Harita 
Mühendisleri kazandı.

Odamız İzmir Şubesi’nin 11. 
Olağan Kurulu Gerçekleştirildi

Odamız İzmir Şubesi‘nin 11. Olağan 
Genel Kurulu 26-27 Ocak 2008 
tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul‘da 
Divan Başkanlığına Erdal Karademir, 
Başkan Yardımcılığına Zafer Beydilli, 
Yazman Üyeliklerine Neslihan Yiğit 
ile Nihal Eroğlu seçildiler. Açılış 
konuşmaları bölümünde Şube 
Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP 
Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 
birer konuşma yaparken; çalışma 
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belirlenmesinin ardından açılış 
konuşmaları bölümünde Trabzon 
Şubesi Başkanı Tahsin Yomralıoğlu 
çalışma dönemini değerlendiren 
konuşmasını gerçekleştirdi. Daha 
sonra TKGM 9. Bölge Müdürü 
İbrahim Tonoz, KTÜ JFM Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık ve Doç. 
Dr. Mualla Yalçınkaya birer konuşma 
yaptılar. Genel Kurul‘un 2. gününde 
seçimler yapıldı. Tek liste olarak 
yapılan seçimde, Prof. Dr. Tahsin 
Yomralıoğu yer aldığı liste seçimi 
kazandı

Odamız Bursa Şubesi’nin 
9. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Bursa Şubesi‘nin 9. Olağan 
Genel Kurulu, 16-17 Şubat 2008 
tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul‘da 
Divan Başkanlığına Temel Öztürk 
seçildi. Açılış konuşmaları bölümünde 
Şube Başkanı Celil Çolak, İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı Necati 
Şahin, Orman Mühendisleri Odası 
Başkanı İmdat Demir, MHP Bursa 
Milletvekili Necati Özensoy, Oda 
Genel Başkanı Ali Fahri Özten birer 

Odamız Samsun Şubesi’nin 
8. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Samsun Şubesi‘nin 8. 
Olağan Genel Kurulu, 9-10 Şubat 
2008 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurul‘da Divan Başkanlığına Cevdet 
Pınar, Başkan Yardımcılığına Ali Ün, 
Yazman Üyeliklerine Baki Somuncu 
ve Murat Nas seçildiler. Açılış 
konuşmaları bölümünde Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı 
Adem Bektaş, Oda Genel Başkanı Ali 
Fahri Özten, üyelerden Celil Türk ve 

Samsun Şube Başkanı Ertuğrul Çöl 
birer konuşma yaptılar.Şube çalışma 
raporunu Şube saymanı Abdullah 
Alemdaroğlu sundu. Genel Kurul‘un 
2. gününde seçimler yapıldı. Seçime 
iki grup katıldı. Ertuğrul Çöl‘ün yer 
aldığı liste seçimleri kazandı.

Trabzon Şubesi’nin 8. Olağan 
Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Odamız Trabzon Şubesi‘nin 8. 
Olağan Genel Kurulu, 16-17 
Şubat 2008 tarihlerinde yapıldı. 
Genel Kurul‘da Divan Kurulu‘nun 

Başkanı Ali Olgun birer konuşma 
yaptılar.Şube çalışma raporunu Cem 
Küçükekmekçi sundu. 
Çalışma raporu ve genel 
değerlendirme üzerine Fikret Nergis, 
Mehmet Canbal ve Aziz Aslan birer 
konuşma yaptılar. Genel Kurul’un 
2. gününde seçimler yapıldı. Tek 
liste olarak girilen seçimleri Çağdaş 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
kazandı.

Odamız Diyarbakır Şubesi’nin 
8. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Diyarbakır Şubesi‘nin 8. 
Olağan Genel Kurulu, 02-03 Şubat 
2008 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurul‘da Divan Başkanlığına Ali Rıza 
Ayduran, Başkan Yardımcılığına 
Cihan İpek, Yazmanlığa Kadri 
Dolu seçildiler. Şube Başkanı 
Ali Akdamar‘ın yaptığı açılış 
konuşmasından sonra İMO Şube 
Başkanı Tansel Önal ve EMO Şube 
Başkanı M. Nedim Tüzün birer 
konuşma yaptılar. Şube Çalışma 
Raporunu Şube Başkanı Ali Akdamar 
sundu. Dilek ve Temennilerde Z. 
Abidin Öztürk , Talip Kıran ve İMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Mert Nedim 
Alas konuşma yaptılar. Genel 
Kurulun 2. gününde seçimler yapıldı. 
Tek liste olarak girilen seçimleri 
Çağdaş Demokrat Harita ve Kadastro 
Mühendisleri kazandı.
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güvenli gelecek” sloganlarıyla Sağlık 
Bakanlığı önüne yürüdü. 
Örgütler adına ortak açıklama 
Ankara Tabip Odası Başkanı Önder 
Okay tarafından okundu. 

Odamız Antalya Şubesi’nin 
9. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Antalya Şubesi‘nin 9. Olağan 
Genel Kurulu, 23-24 Şubat 2008 
tarihlerinde Antalya Barosu CMK 
salonunda yapıldı. Genel Kurul‘da 
Divan Başkanlığına İbrahim GÜNAL, 
Başkan Yardımcılığına T. Fikret 
HORZUM, Yazman Üyeliklerine 
Mustafa TURKUT ve Süleyman 
MEMİOĞLU seçildiler.
Açılış konuşmaları bölümünde Şube 
Başkanı Ömer DÖNDÜRÜR, Oda 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
Kepez Belediyesi Başkan Vekili Mücait 

tarafından sunulmuştur. Şube çalışma 
raporu üzerine genel değerlendirme 
ile dilek ve temenniler bölümünde 
Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdür 
Mustafa Tartar, Üye Hüseyin Şahin, 
Üye İbrahim Kürşat Göçergi ve Üye 
Mehmet Kocaöz‘ün konuşmaları ile 
devam etmiştir.
Genel Kurulun ikinci gününde 
seçimler gerçekleştirilmiştir. Tek liste 
olarak girilen seçimlerde, Ferruh 
Yıldız‘ın olduğu liste seçimleri 
kazanmıştır

SSGSS 
Yasasına Karşı Alanlardaydık! 

TBMM’de görüşülmek üzere bekleyen 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı 
kamuoyu oluşturabilmek amacıyla 
etkinlikler düzenleyen TMMOB, ESK, 
DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, 
BASK ve Türk-İş,  20 Şubat 2008  
tüm Türkiye çapında alan etkinlikleri 
gerçekleştirdi.
“Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek 
Hakkı” eylemleri çerçevesinde 
Ankara’da saat 11:30’da Numune 
Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 
300 kişilik topluluk, ellerinde 
taşıdıkları SSGSS Yasa Tasarısı’nın 
baş harflerinden oluşan “Sermaye 
Sağlığımıza Geleceğimize Sigortamıza 
Saldırıyor” dövizleri ve “Susma 
sustukça sıra sana gelecek, hasta 
hastane kapısında ölecek”, “Sağlık 
haktır, satılamaz”, “Herkese sağlık, 

konuşma yaptılar.Şube çalışma 
raporunu Şube Yazmanı Ufuk Ay 
sundu. Çalışma raporu ve genel 
değerlendirme üzerine Volkan 
Türkyılmaz, Fuat Atalay, Gürkan 
Öz, Fikri Haşal, Hasan Toktaş birer 
konuşma yaptılar. Dilek ve temenniler 
kısmında Fecri Er, Hakan Bebek, 
Ekrem Sütçü, Ali Niyazi Öz, Oda 
Genel Saymanı Asiye Ülkü Kutlu 
konuşarak Oda ve mesleğimize ilişkin 
konuları gündeme getirdiler. Genel 
Kurul‘un 2. gününde seçimler yapıldı. 
Seçime Çağdaş Harita Mühendisleri 
ve Demokrat Harita Mühendisleri 
olmak üzere iki grup katıldı. 
Demokrat Harita Mühendisleri seçimi 
kazandı. 

Odamız Konya Şubesi’nin 
9. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Odamız Konya Şubesi‘nin 9. 
Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 
2008 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurul‘da Divan Başkanlığına Hacı 
Ceran, Başkan Yardımcılığına Sedat 
Aydemir, Yazman Üyeliğine Eyüp 
SÜRE seçildiler. Açılış konuşmaları 
bölümünde Şube Başkanı Prof.Dr. 
Ferruh Yıldız 8.Dönem faaliyetleri 
hakkında konuşmalarını yapmıştır.
AKP Konya Milletvekili Ayşe 
Türkmenoğlu Genel Kurulumuza 
katılmışlar ve Harita Mühendisliğinin 
sorunları hakkında bilgi alışverişinde 
bulunmuşlardır.Şube çalışma raporu 
Şube Sekreteri Dr. Hakan Karabörk 
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HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi Asiye Ülkü KUTLU,  Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan 
BEŞDOK, HKMO Kayseri Temsilcisi 
Mustafa YILDIZ,  HKMO Kayseri 
Temsilci yardımcısı Hami YILDIRMIŞ’ın  
katıldığı toplantıda; konu ile ilgili 
görüşme yapılıp organizasyona yönelik 
incelemelerde bulunuldu.

Savaşa ve Irak’ta İşgale Hayır

ABD‘nin Irak‘ı işgalinin 5‘inci yılı 
dolayısıyla tüm dünyayla birlikte 
Türkiye‘de de savaş ve işgal 
karşıtları alanlarda oldu. 15 Mart 
2008 tarihinde İstanbul Kadıköy 
Meydanı‘nda düzenlenen mitinge 
TMMOB de üyeleriyle katıldı.
Dünyada yapılan savaş karşıtı 
gösterilere paralel olarak İstanbul 
Kadıköy İskele Meydanı‘nda yapılan 
mitinge; meslek örgütleri, sendikalar, 
siyasi partiler, çeşitli sivil toplum 
platformları ve savaşa karşı olan 
binlerce kişi katıldı.
Miting için İstanbul dışından 
gelenlerle buluşuldu ve yürüyüş korteji 
oluşturularak 12:00‘den itibaren İskele 
Meydanı‘na ilerlendi. 
İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu‘nun örgütlediği 
mitingde, binlerce insan pankartlarla, 
sloganlarla savaşa karşı barış talebini 
dile getirdi. Çeşitli illerden katılımın 
olduğu mitingde, örgütler adına ortak 
açıklama TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 
yapıldı.

Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği 
“Haritacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını “ 
konulu forum düzenlendi. 
Formun açılış konuşmasını HKMO 
Kayseri Temsilciliği öğrenci üye yönetim 
kurulu başkanı İbrahim GÜNDEŞ yaptı.
Daha sonra yarım saat süren sinevizyon 
gösterisi ile haritacılığın dünü, bugünü 
ve yarını görsel olarak, çoğunluğu 
öğrenci olan konuklara izletildi.
Foruma HKMO Kayseri 
Temsilciliğinden Mustafa YILDIZ, Hami 
YILDIRMIŞ, Durak K. DULKADİROĞLU 
ile üyelerimizden Hakan S. ÖZTÜRK, 
Mustafa TÜREMİŞ ve Hamza KILIÇ 
katıldı.
Forum öncesi Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi  Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Erkan BEŞDOK, 
öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.
HKMO Kayseri Temsilcimiz Mustafa 
YILDIZ’ın konuşmalarından sonra ara 
verilerek, foruma geçildi.
Öğrencilerin çeşitli soruları, Doç. 
Dr. Erkan BEŞDOK, Mustafa YILDIZ 
ve Hakan S. ÖZTÜRK tarafından 
cevaplandırıldı.
Öğrenciler, yeni forum ve konferans, 
sosyal etkinlikler yapılması konusunda 
yüreklendirilerek, her türlü yardımda 
bulunacağımız kendilerine iletildi.
Forum amacına ulaşmış olup yeni 
etkinliklerin başlangıcı olacağı 
vurgulanmıştır.

2. Uzaktan Algılama ve CBS 
Sempozyumu Yürütme Kurulu 
Toplantısı  Yapıldı
Erciyes Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasınca, 
13-15 Ekim 2008 tarihleri arasında 
ortaklaşa düzenlenecek olan 
“ 2. Uzaktan Algılama ve CBS 
Sempozyumu (UZAL-CBS 2008)” 
Yürütme Kurulu toplantısı 1 Mart 2008 
tarihinde Kayseri’de gerçekleştirildi. 

POLAT ve Siyasi parti temsilcileri 
birer konuşma yaptılar. Şube çalışma 
raporu Şube saymanı Ramazan 
ECİŞ tarafından sunuldu. Verilen 
aradan sonra ikinci kısımda dilek 
ve temenniler, Oda Genel kuruluna 
götürülmesi istenilen öneriler 
değerlendirildi. Şube Yönetimine 
adaylardan İlhami OKUDAN ve Niyazi 
ERTAN birer kısa konuşma yaptılar. 
Genel Kurul‘un 2. gününde seçimler 
yapıldı. Seçime iki grup katıldı. Seçim 
sonucu İlhami OKUDANIN ‘nın yer 
aldığı liste seçimleri kazandı.
 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesine Odamızca Açılan 
Dava Lehimize Sonuçlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca yapılan revizyon İmar 
Planına Mimarlar Odası ile birlikte 
açtığımız iptal davası lehimize 
sonuçlanmıştır. Süreci yakından izleyen 
Gaziantep İl temsilcimiz Eray YILDIZ ile 
Adana Şubemize ve Mimarlar Odası 
Gaziantep Şubesine teşekkür ederiz. 

Haritacılığın Dünü, Bugünü 
ve Yarını Konulu Forum 
Düzenlendi
26 Şubat 2008 tarihinde Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonunda, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
öğrencileri ile, HKMO Kayseri 
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Savaş karşıtı ve barış sloganların 
atıldığı mitingde; tüm dünyada 
barış istemleri küresel bazda yapılan 
eşzamanlı eylemlerle bir kez daha dile 
getirildi.
Irak‘ta Savaşa Son, İşgale Hayır; 
Yaşasın Barış, Demokrasi ve Özgürlük

Zihniyet Aynı; “Kâr Hırsı”
Odamızın İstanbul 
Gaziosmanpaşa’daki patlamayla 
ilgili 19 Mart 2008 tarihinde  basına 
bildirdiği görüş aşağıdadır :
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 
İSKİ tarafından gerçekleştirilen kazı 
çalışmasında doğalgaz hattının 
delinmesi sonucu meydana gelen 
patlama, kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi çerçevesinde 
taşeronlaşmanın, iş güvenliği ve işçi 
sağlığı sisteminin, denetimsiz ve önlem 
alınmadan yapılan çalışmaların nelere 
mal olduğu bir kez daha  göstermiştir. 
Gencecik bir yaşam susmuştur.
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, kamusal hizmetlerinin 
özelleştirilmesini, taşeronlaşma 
anlayışından hemen vaz geçilmesini, 
iş güvenliği ve iş sağlığına gerekli 
önemin verilmesini, kente ve insana 
yönelik tüm işlemlerin ve denetimlerin 
sağlıklı yapılmasını ve bu sürecin 
bilinç kayması yaşanmadan yerine 
getirilmesini bir kez daha talep 
ediyor, aksi halde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve yetkilileri  sorumluluktan 
kaçamayacağını belirtiyoruz.
Saygılarımızla 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası

Cheney’nin Ülkemize Gelişi 

Protesto Edildi

Geçtiğimiz günlerde İşgal altındaki 

Irak’a giden ABD Başkan Yardımcısı 

Dick Cheney şimdi de Ankara’ya 

geliyor. İncirlik Üssü 7 haftalığına 

kapatılıp tadilata alındı. Bunun normal 

bir tadilat olmaması ve ABD’nin olası 

İran saldırısı için İncirlik Üssü’nün 

hazırlanması mümkündür. Cheney, 

Türkiye’yi bir İran saldırısının parçası 

haline getirmek için mi bugün 

Ankara’ya ayak bastı?
ABD uzun süredir Afganistan’da 

askeri olarak sıkışmış vaziyette. NATO 

ülkelerinden daha fazla muharip asker, 

yani ABD askerleriyle birlikte Afgan 

halkına karşı savaşacak asker istiyorlar. 

Bu konuda gözleri Türkiye’de. Bunun 

pazarlığı mı yapılacak? Gördüğünüz 

gibi ABD emperyalizminin temsilcisi 

Cheney’in Türkiye’ye gelişi, sadece 

felaket ihtimallerini, yeni savaş, işgal 

ve katliam hazırlıklarını akla getiriyor. 

Bütün dünyada da bu böyle algılanıyor. 

Biz bıkmadan, usanmadan, 

emperyalizme, Cheneylere, tüm 

işgalcilere, işgalcilerle işbirliği 

yapanlara inat, yüksek sesle bağırmaya 

devam edeceğiz:

Kahrolsun ABD Emperyalizmi

Yaşasın Halkların Kardeşliği

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliğine Odamız 
Tarafından Dava Açılıyor
Odamızca, 05.02.2008 tarih 
ve 26778 sayılı Resmi Gazete 

yayımlanan  Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 
4. fıkrasının b bendinde yer alan 
“..Bünyesinde konu ile ilgili teknik 
eleman bulunmayan hallerde , hizmet 
satın almak suretiyle teknik eleman 
görevlendirilerek, arsanın köşe 
noktalarının ilgili idare nezaretinde 
tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet 
planına uygun biçimde arsaya aplike 
edilmesini sağlar. “ hükmünün iptali 
için Danıştay’a iptal başvurusunda 
bulunulacak. 

Bu fıkra da geçen ‘teknik elaman’ 
tanımının yönetmelikte yapılmaması 
tartışmaya açık bir konu olarak 
görülmektedir. Sözü edilen teknik 
eleman mühendis, teknisyen veya 
tekniker  olabilecektir. Bu nedenle 
“mühendis” olarak düzeltilmesi 
kaçınılmazdır. Ayrıca yapı denetim 
şirketlerinin kuruluş amacı özetle, 
yürürlükteki mevzuatlar çerçevesin 
gerekli teknik kontrollerinin yapılmasını 
içermektedir. Dolayısıyla Harita ve 
Kadastro Mühendislik hizmetlerinin  
çalışma alanına giren aplikasyon 
projesi’nin hazırlanması ve aplikasyon 
işlemlerini yapı denetim şirketi 
bünyesinde bulundurduğu elemanla 
yapamaz. Tıpkı mimari proje, statik 
proje, ısı yalıtım, elektrik vb. projeleri 
yapamadığı gibi. Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Büroları’nca yapılan bu hizmetlerin 
kontrol edilmesi ve onay işlemi 
Yapı Denetim Şirketi bünyesindeki 
Mühendisce (Harita ve Kadastro) yerine 
getirilmelidir.  Yönetmeliğin bu ilkeye 
aykırılık içermesi nedeniyle iptali için 
Odamızca yargı sürecine gidiliyor. 



41Mart 2008

BASINA VE KAMUOYUNA

SOSYAL GÜVENLİK YASASININ 
GERÇEK YÜZÜ
Neo-liberal politikaların Türkiye‘ye 
yansıması 24 Ocak Kararlarıdır. 1970li 
yıllarda uygulanan kalkınma politikaları 
emperyalist ülkeler tarafından yıpratılmış ve 
geçerliliği kaybettirilmiştir. Böylece, Türkiye 
uluslararası ekonomik sisteme entegre 
olmaya zorlanan ve dış borca bağımlı bir 
ülke konumuna sokulmuştur. Son dönemde 
gündeme getirilen Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısıyla 
da, sosyal güvenliğe ayrılmakta olan 
kaynakların bütçeye yük olduğu gerekçesiyle, 
sosyal güvenliğin piyasalaştırılması için 
ortam hazırlanmaktadır. Nitekim, stand-
by düzenlemesi ile ilgili olarak 26 Nisan 
2005 tarihinde IMF‘ye sunulan Niyet 
Mektubunda sosyal güvenlik sistemine halen 
yüzde 4.5 olan bütçe desteğinin yüzde 
1‘e düşürülmesinin temel hedef olduğu 
belirtilerek, özelleştirmeye dayalı bir sağlık 
programının yürütüleceği açık bir şekilde 
gözler önüne serilmiştir.

Peki, devlete yük olduğu iddia edilen sosyal 
güvenlik nedir? “Sosyal güvenlik” insanlara, 
bugün ve gelecekte, çalışma koşullarını 
yitirmesi hali de dahil olmak üzere çeşitli 
risklere karşı, yaşamını sürdürebileceği 
sürekli bir gelir güvencesinin sağlanmasıdır. 
Sosyal güvenliğin gelişimi iş kazası, meslek 
hastalıkları ve analık sigortaları ile başlamış, 
daha sonra diğer hastalık, maluliyet, yaşlılık, 
ölüm ve işsizlik sigortası hakları kazanılmıştır. 
Sosyal güvenlik hakkı, “sosyo-ekonomik 
haklar” grubu olarak ikinci kuşak insan 
haklarındandır. Sosyo-ekonomik haklar, 
bireyi toplumdan alacaklı kılan ve devlete de 

bir takım yükümlülükler getiren haklardır. Bu hakların karşılanması ve 
yaşama geçirilmesi için, devletin pasif kalmaması ve etkin bir şekilde 
çaba göstermesi gerekir. Tüm bireylere sosyal güvenlik sağlanması için 
gerekli yasal düzenlemeler, uygun finansman kaynağı ve örgütsel alt 
yapı gibi gereksinmeler devletin alacağı önlemlerle sağlanabilir. 

Devlet, sosyal güvenlik önlemleriyle ulusal gelirden düşük pay alan 
yoksul ve emekçi kesim ile sosyal güvenlik hakkı bulunmayan kesimler 
lehine sosyal ve hukuksal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
Bu durum toplumsal dayanışmayı istenen düzeye taşıyacak ve aynı 
zamanda da sosyal devletin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu 
yönüyle sosyal güvenlik uygulamaları toplumda adil bir paylaşım ve 
eşitliği sağlamada önemli bir araç olmaktadır. Özellikle İkinci Dünya 
Savaşı sonrası gündeme gelen refah devleti/sosyal devlet kavramı, 
sosyal güvenlik uygulamalarıyla hayata geçirilmiştir. 

Ancak, neo-liberal politikaların yaşamımızın tüm alanlarını ele geçirdiği 
21. Yüzyılda, sağlık alanı da piyasa mantığından nasibini almaktadır. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde milli gelirden sosyal güvenliğe aktarılan 
kaynaklar ve de sosyal güvenliğin finansmanında devlet katkısı oldukça 
yüksekken (bkz. Tablo 1), yeni yasayla Türkiye‘de devletin sosyal 
güvenliğe katkısı %1‘e indirilmeye çalışılmaktadır. Yine Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde sosyal güvenliğe devlet katkısının bütçe içindeki payı 
%40 iken, Türkiye‘de bu oran %19.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Görüldüğü gibi, veriler AB üyesi ülkelerde sosyal güvenliğe ayrılan 
kaynaklar ve devlet katkısı, Türkiye‘dekinden oldukça yüksektedir. 
1965-1999 yılları arasında SSK‘nın fonları çok düşük getiri olarak 
ve maksat dışı değerlendirilerek, başka alanlara kaynak olarak 
aktarıldığı için, bugün sosyal güvenlik sisteminde ifade edilen mali 



42 Mart 2008

açık SSK‘nın öz kaynaklarıyla kapatılamamaktadır. 
Ancak, unutulmaması gerekir ki, bu durumun sorumlusu, 
her kamu hizmetini rant kapısı olarak gören neo-liberal 
politikalardır. Ve 2008 itibariyle, halk dışarıdan dayatılan 
bu politikaların bedelini ödemeye zorlanmaktadır.
Tablo 1
AB‘de Bütçeden Sosyal Güvenliğe Ayrılan Pay (2003)
Kaynak: Eurostat
Peki, sosyal güvenlik reformu neler getirecek, ya da daha 

doğrusu neler götürecektir? İlk olarak Sağlık temel hak 
niteliğinden uzaklaştırılarak, sosyal bir hak olmaktan 
çıkarılacaktır. Aylık geliri, 127 YTL‘ nin üzerinde olan 
herkesten, gelirine göre her ay için 64-431 lira arasında 
değişen miktarlarda sağlık sigortası primi alınacağı gibi, 
tedavi için başvuranlardan ayrıca kurumca belirlenecek 
miktarda katkı payı da alınacaktır. Genel sağlık sigortası 
primlerini ödemeyen esnaf ve sanatkârlar ile çiftçiler sağlık 
hizmetinden yararlanamayacaktır. 

Verilecek sağlık hizmetlerinin süresini miktarını belirleme 
yetkisi kuruma verilerek sigortalıların sağlık hakkı kurum 
yönetiminin takdirine bırakılmaktadır. Sağlık hakkı, sadece 
belirli hizmetlerin karşılanması ile sınırlandırılabilecektir. 
Tedavi için gerekli olan yöntem ve hizmetlere ulaşmak 
parası olanların “hakkı” olacaktır. Sistemin bu şekilde 
tasarlanması ile özel sağlık sigortalarına yönelme teşvik 
edilecek, sosyal güvenlik kurumundan kaçış hızlanacaktır. 

Emeklilik yaşı 65‘e çıkarılacak, emeklilik için, “çalışarak 
ölmek” anlamına gelen 9 bin işgünü prim ödenmesi 
zorunluluğu getirilecektir. Belirli süreli çalışanlar, 
sözleşmeli olarak çalışanlar mevsimlik işlerde çalışanlar, 
esnek çalışanlar, çalıştıkları sürece prim ödemelerine 
karşın emeklilik haklarını elde edemeyeceklerdir. 
Emekli aylıklarının hesaplanma yöntemi değiştirilerek, 

emekli maaşları, dörtte bir ila üçte bir arasında değişen 

oranlarda azalacaktır. 

Emeklilerin ulusal gelir artışından pay almaları 

önlendiğinden, bugün geçinmeye yetmeyen aylıklar sefalet 

ücretine dönüşecektir. Kamu görevlilerinin prim yükü 

artırılarak ücretleri düşecektir. Kapsam dışında bıraktığı 

kesimler nedeniyle, sosyal sigortalar toplumun tümü için 

güvence sağlamayacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, sağlığın 

en temel insanlık hakkı olduğunu savunuyor; sosyal 

güvenliğin piyasalaştırılmasına karşı çıkıyoruz. Sosyal 

haklar yurttaş olmaktan kaynaklanan haklardır. Yapılması 

gereken, devletin, sosyal güvenliğe katkısını azaltmak 

değil arttırmaktır; unutulmamalıdır ki, bir devletin en 

temel görevi vatandaşlarının “insanca” yaşamalarını 

sağlamaktır. Hükümet, bu yasayı hayata geçirmesi halinde 

sosyal politikanın kamusal yükümlülüğünü kaldırarak 

temel görevini yerine getirmemektedir. Diğer bir deyişle 

insan hayatının açık bir şekilde tehdit edilebileceği 

görülmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 

uzmanlık ve çalışma alanları sürekli olrak genişlemekte, 

meslektaşlarımız ise yer yer arazi ve açık alanda her türlü 

ağır koşullar altında hizmet üretmektedir. Üyelerimizin % 

60‘ı özel sektörde ücretli olarak çalışmaktadır. Getirilmek 

istenen Sosyal Güvenlik Yasası ile 65 yaşında emekli 

olunması Harita ve Kadastro Mühendisleri için deölene 

kadar çalışmak ve mezarda “emekli” olmak anlamı 

taşımaktadır.

Bu doğrultuda, görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı‘na karşı TMMOB, 

KESK, DİSK, TTB, TDB ve BASK‘ın katılımıyla 15-17 Ocak 

2008 tarihleri arasında İstanbul‘dan Ankara‘ya örgütlerin 

yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla “Herkese Sağlık ve 

Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz”...

TMMOB

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

Milli Gelire Oranı Bütçeye Oranı

AB 25
AB Yeni 10
Almanya
Avusturya
Belçika
Britanya
Fransa
İtalya 

19,3
17,1
22,4
21,4
18,1
16,5
21,1
18,3

40,1
36,9
46,6
42,2
35,5
37,8
39,3
37,5
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TCDD ÖZELLEŞİYOR, HAYATIMIZIN 
ÖZNESİ OLMA HAKKIMIZ 
ELİMİZDEN ALINIYOR...
Demokratik bir meslek kuruluşu olmanın bilinciyle, TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak son günlerde, Kütahya ve 
Zonguldak yakınlarında meydana gelen tren kazalarının ardından 
demiryollarının parçalanarak işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilme 
girişimleri karşısında artık daha fazla suskun kalmamak gerektiğine 
inanıyoruz. 

1980‘de dünyada ve Türkiye‘de neo-liberal politikaların hayata 
geçirilmesiyle beraber; özelleştirme gerçeği liberalizmin ideolojik 
ve politik bir aracı olarak egemen sınıfın en önemli silahlarından 
biri haline gelmiştir. Küreselleşmenin, siyasal, ekonomik ve de 
kültürel olarak üç boyutu vardır. Ekonomik boyutu, uluslararası 
sermayenin egemenliğine işaret etmekle beraber iki temel öğretiyi 
içerir. Bunlardan birisi özelleştirme, diğeri ise yerelleştirmedir. 
Yerelleştirme demokratiklik, yerel inisiyatif adı altında ulusal 
hükümetlerle girilen parasal bağımlılık ilişkilerinin yerel düzeyde de 
gerçekleştirilmesi, yani yerel yönetimlerin de uluslararası para/finans 
çevreleriyle doğrudan ilişkiye girmelerini tanımlarken; özelleştirme 
ise, özel tekellerin ortaya çıkmasına, emekçilerin sefaletine ve 
örgütsüzleşmesine yol açan, halkı daha da yoksullaştırarak insanı 
çevresine, emeğine ve kültürüne yabancı kılan bir yapılanma olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde 1980 yıllarda uygulamaya sokulan neo-liberal 
programlar ile Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) verimsiz olduğu, 
zarar ettiği, devletin sırtında kambur olduğu ve mutlaka satılması, 
elden çıkarılması gerektiği yönündeki politikalar, yazılı ve görsel 
medya dahil tüm olanaklar kullanılarak topluma ve halka kabul 
ettirildiği bir dönemde, aslında özelleştirilmenin ilk adımları 
atılmaktaydı. Yaşanan süreç çeyrek yüzyıl sonra yaşam alanlarımızın 
her gözeneğinde hegemonyasını kuracak olan küresel sermayenin 
programının hayata geçirilmesinin başlangıcı, neo-liberalizmin yeni 
programıydı. “Zarar eden kurumları satıyoruz” diyerek neredeyse 
toplumun tüm kesimlerine kabul ettirilen bu anlayışın yanında, 
kaynak israfının önlenmesi ve kalitenin yükselmesi savlarıyla yola 
çıkılan özelleştirme macerasında; gözetilenin ülke kalkınması, 
toplumun ve halkın refahı olmadığı; yerli ve yabancı sermayenin, 
küresel kapitalizmin olduğu ne yazık ki 25 yıl sonra halen gizlenmeye 
çalışılmaktadır.

Globalleşme ve yeni dünya düzeni adı altında IMF, DB, DTÖ, 
NATO...vb kuruluşlar aracılığıyla uygulamaya konulan programlar 

Ülkemizde dayatılan 

özelleştirmeler sonucu sosyal 

devletin tasfiyesine adım 

adım gidilmektedir. Ülkenin iç 

dinamikleri, stratejik öneme 

sahip kamu kuruluşları, 

bankaları, fabrikaları, 

tesisleri, toprakları, ormanları, 

madenleri, limanları, 

havalimanları, yolları, barajları; 

kısaca ne varsa satılığa 

çıkarılmış durumdadır. Alıcının 

yerli ya da yabancı sermaye 

olması ise fark etmemektedir. 

Önemli olan sosyal devlet 

ilkelerinin yok edilmesi; 

eğitimden sağlığa, enerjiden 

haberleşmeye, tarımdan 

hayvancılığa, ormanlarımıza 

kadar her alanda bir 

dönüşümün yaşanmasıdır.
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sonucu, Ortadoğu ve Ön Asya‘da yaratılan işgal 
ve savaşlar, ülkelerin kaotik ortama sürüklenmesi, 
sınırların yeniden belirlenmesini, emperyalizmin yeni 
yüzünü göstermektedir. Emperyalizm yarattığı savaş ve 
işgal ile geleceğini yeniden inşa ederken, milyonlarca 
insanın yaşamını yok etmekte, dünyayı kirletmekte ve 
ülkeleri ekonomik ve siyasi bağımlılık altına alarak 
cendereye sokmaktadır. Uygulanmakta olan ekonomik 
programların önemli bir ayağını da özelleştirmeler 
oluşturmaktadır.

Ülkemizde dayatılan özelleştirmeler sonucu sosyal 
devletin tasfiyesine adım adım gidilmektedir. Ülkenin 
iç dinamikleri, stratejik öneme sahip kamu kuruluşları, 
bankaları, fabrikaları, tesisleri, toprakları, ormanları, 
madenleri, limanları, havalimanları, yolları, barajları; 
kısaca ne varsa satılığa çıkarılmış durumdadır. 
Alıcının yerli ya da yabancı sermaye olması ise fark 
etmemektedir. Önemli olan sosyal devlet ilkelerinin yok 
edilmesi; eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, 
tarımdan hayvancılığa, ormanlarımıza kadar her alanda 
bir dönüşümün yaşanmasıdır. Her yıl milyarlarca 
dolar karşılığında ülke varlıkları satılmasına rağmen, 
cari açık ve borç stoku artmaktadır. Yeni istihdam 
alanları yaratılması yerine devlet tarafından işletilmekte 
olan fabrika, baraj, santral... vb. gibi tesisler günün 
teknolojisinde yenilenerek yerli ve yabancı sermayenin 
kar amaçlı işletmesine devredilmektedir. Özelleştirilen 
kamu kuruluşlarının birçoğunda, iş güvencesi 
göz ardı edilmekte, fiyatlar yükseltilmekte, ürünler 
kalitesizleşmekte ve emekçi örgütlenmelerinin önüne 
geçilmektedir. Özelleştirmelerle, refaha ulaşanın halk 
değil, verimli işletmeleri ele geçirerek kar eden, özel 
tekeller yaratan ve gücünü daha da arttıran sermaye 
olduğu görülmüştür.

TCDD‘nin özelleştirilmesi ile, ulaşım sektörünün 
tamamen devletin inisiyatifinden çıkarılarak, özel 
sektörün himayesine bırakılması önemli bir adım 
olacaktır. Bir ülkede demiryollarının gelişmişliği aslında 
o ülkenin kalkınmışlığı ve gelişmişliği ile paralellik 
göstermektedir. Demiryolları da özelleştirme politikaları 
sonucu, Avrupa‘da ve Türkiye‘de özelleştirme yoluyla 
neo-liberal politikalara kurban edilmektedir. Bu açıdan, 
demiryollarının özelleştirilmesi ülkemizin gündeminde 
olduğu gibi gelişmiş Batı ülkelerinin gündeminden 
de düşmemektedir. Küresel sermaye Avrupa‘da bu 
yönde gözünü diktiği Almanya, İngiltere ve Fransa 
demiryolu ağının özelleştirilmesi, kar amaçlı kuruluşların 

eline geçmesi için çalışmalar sürdürmektedir. 
Emperyalizme bağımlılığın bir simgesi olan özelleştirme 
uygulamalarının, özgürlüğün ve bağımsızlığın bir 
simgesi olan demiryollarını da hedef alması, Almanya 
ve Fransa‘da demiryolu işçilerinin eylemleriyle 
sonuçlanmıştır. 

Özelleştirme ile, işçi çıkarımının yapılacağı, çalışma 
koşullarının ağırlaştırılacağı ve bilet zamlarının 
yapılacağı bilinen gerçekler arasında. Bunu engellemek 
için ve ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi 
talepleriyle Alman ve Fransız işçiler 2007 yılı boyunca 
eylemlerine devam etmişler ve sürece direnmişlerdir. 
Boykot ve grevler dahil her türlü demokratik 
haklarını kullanmışlar; kamuoyunu ve toplumu 
bilinçlendirmişlerdir. Aynı şekilde, İngiltere‘de 1993‘de 
muhafazakar hükümet tarafından hayata geçirilen 
Railways Act‘le özelleştirilen demiryolları, kar etmek 
uğruna güvenliği hiçe sayan özel sermayeye devredilmiş; 
akabinde Eylül 1997‘de Southall‘da ve Ekim 1999‘da 
Paddington‘da meydana gelen kazalar tepkilere neden 
olmuş ve ulaşım sektörünün özelleştirilmesinin doğrudan 
insan hayatını ne şekilde tehdit ettiğine önemli bir örnek 
teşkil etmiştir. 

780 bin km²‘lik yüzölçümüne sahip Türkiye‘de ise, 
11 bin km uzunluğundaki sahip demiryolları‘nın 
özelleştirilmesi, hükümet tarafından sessiz sakin 
geçiştirilmeye çalışılıyor. 2006 yılında Ulaştırma 
Bakanlığı‘nın demiryolları dışındaki bütün devlet 
şirketlerinin özelleştirileceği söylemine karşın, 2008‘e 
girerken demiryollarının da özelleştirilmeye çalışılması 
Türkiye‘nin, ekonomik alandaki üretimsizliğinin, ve 
bağımlılığının, uygulanmaya konulan rant ekonomisinin 
yarattığı bunalımların sonucu olduğunu göstermektedir. 
2003 öncesi geçen 20 yılda yapılan özelleştirmeler 8 
milyar dolar civarında iken, son 4 yılda bu rakamın 18 
milyar dolara yükseldiğini belirten Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı Osman Demirci, OECD Özelleştirme 
ve KİT‘lerin Yönetimi Çalışma Grubu toplantısında, 
Dünya Bankasının yaptığı sunuma göre Türkiye 2004-
2005 yıllarında dünyada ikinci sırada, son 4 yıla 
baktığımızda ise özelleştirmede dünya birincisi olduğunu 
söyleyerek bunun resmi ideoloji tarafından başarı olarak 
görüldüğünü açık bir dille ifade etmiştir. Ulaşım ve 
Enerji sektörlerinin de özelleştirileceği her fırsatta dile 
getirilmiş; Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, 
Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralleri ile Denizli 
Jeotermal Santrali, Başkent Elektrik Dağ. A.Ş., Sakarya 
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Elektrik Dağ. A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik 
Dağıtım A.Ş.‘nin ihaleye çıkmasıyla da bu kararlılık 
gösterilmiştir . Peki ulaşım sektörünün özelleştirilmesi ne 
anlama gelmektedir? 

Ulaştırma; “bir yarar sağlamak üzere kişi ve eşyanın 
ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesi” 
olarak ifade edilirken, talebi başka sektörler tarafından 
yaratılan bir hizmet etkinliği olup, sanayi, ticaret, 
tarım ve turizm bu anlamda ulaştırma talebi doğuran 
en önemli sektörlerdir. Ulaşım, ülkelerin kalkınmışlık 
düzeyinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olmakla 
beraber, ülke özellikleri ve gereksinimleri dikkate 
alınmadan, başka bir ifade ile ulaştırmaya yönelik 
uygulanabilir planlamalar yapılmadan sağlanmaya 
çalışıldığında, içinden çıkılmaz sorunlara neden 
olmaktadır. Ülke ekonomilerinin dinamizmi, ulaştırmanın 
aldığı biçim ve kendisini yenileme gücü ile doğrudan 
ilişkilidir. Sektörün sağlayacağı hizmetler kendi dışındaki 
etmenlere de bağlı olduğundan, planın bu etmenlerdeki 
değişimlere paralel olarak uygun aralıklarla 
güncelleştirilmesi gerekmektedir. 

Karayollarının kullanım ömrü 13 yılken, demiryollarının 
kullanım ömrü 30 yıldır ancak Tablo 1.1‘de görüldüğü 
üzere ülkemizde, demiryollarının 7400 km‘si 50 yıldan 
eskidir ve karayollarının yatırımlardan aldığı pay %72 
iken, demiryolları sadece % 7 pay alabilmektedir. 
Toplam taşımacılık maliyeti, karayollarının 7‘de 1‘i; 
yakıt maliyeti ise 6‘da 1‘i olan demiryolu yerine, 
Karayolu taşımacılığının tercih edilmesi 1950‘lerde 
ABD‘nin yaptığı Marshall yardımlarının bir koşulu 
olarak Türkiye‘nin önüne sunulmuş; ve 2007‘ye kadar 
Kamu‘ya ait demiryollarının, özel sektörün hakimiyeti 
altındaki karayollarına bir alternatif oluşturmaması için 
tüm koşullar sağlanmıştır. 1 km karayoluna yapılacak 
harcama ile, 5 km‘lik demiryolu yapılabilecekken; 
sermayenin karını arttırması için karayollarına yatırım 
yapıldığı gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo 1.1 Demiryollarımızın yapılış yılları.

toplam + demiryolu + yıl Yıl başına düşen ortalama 
demiryolu (km)

1923‘e kadar 1378 

1938‘e kadar 6890 5512 15 367

2003‘e kadar 11000 4110 65 63

Ancak açıktır ki, 2008 itibariyle, bu önlemler yeterli 

gelmemiştir ve demiryolları da sermayenin hizmetine 
sunulmaya hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde demiryolu ulaşımında hızlı tren 
teknolojisine geçilmiştir. Bu uygulama benimsenmiş ve 
ağırlıklı olarak tercih edilir konumdadır. Türkiye‘de de 
hızlı tren uygulamasına altyapı eksikliğinden dolayı riskin 
yüksek olduğu bir dönemde gidilmiş ve meydana gelen 
kazada 41 insan yaşamını kaybetmişti. Daha sonra 
Ankara ve Eskişehir hızlı tren hattı tamamlanmış Ocak 
2008‘de deneme süreci işletilmektedir ve hattın İstanbul 
ve İzmir‘e ulaşması amaçlanmaktadır. Milyonlarca dolar 
maliyetle ve dış borçla yapılan hızlı tren hattı ile yolcu 
taşımacılığında demiryolu payının %10 seviyesinden 
% 70lere çıkarılması planlanmaktadır. Böylece, yolcu 
taşımacılığında demiryolları, karayollarının yanında özel 
sermaye için karlı hale getirilecektir. 

Özelleştirmeler halkın değil yerli ve yabancı sermayenin 
isteği doğrultusunda hayata geçirilmekte; böylece 
sağlanan sermayenin küreselleşmesi olmaktadır. 
Demiryollarının zarar ettiği ve iyileştirilmesi gerekçesiyle 
özelleştirilmeye çalışılması ise tabanı olmayan bir 
argümandır. Açıktır ki, sermaye zarar eden değil, kar 
getirecek yatırımı bünyesine katmayı amaçlar çünkü 
amaç en düşük maliyetle en büyük karı elde etmektedir. 
Bu yüzden, insan hayatı sermayenin büyümesi uğruna 
feda edilmeye hazırdır. 

Bu durumda, bütün emekçilerin sermayenin sömürüsü 
karşısında örgütlenerek, sosyal, ekonomik ve 
siyasi hakları için mücadele etmesi gerekmektedir. 
Demiryolları, bir ülkenin bağımsızlığının simgesidir ve 
özelleştirme yoluyla bağımsızlık bayrağı sermayenin eline 
vermeye çalışılmakta; halk sermaye için “tebaa” haline 
getirilmektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 
demiryollarının özelleştirilmesine karşı çıkıyor; 
hayatımızın öznesi olma hakkımızı geri istiyor ve bu 
uğurda sömürülen, ezilen bütün insanları mücadeleye 
çağırıyoruz. 

TMMOBTMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASIHARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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ÖZELLEŞTİRMENİN SON HEDEFİ 
“TEKEL” : YILGINLIK YOK 
DİRENİŞ VAR!

Emperyalizmin yaşadığı kriz sonucu ortaya çıkan Neo-liberalizm, 
serbest piyasa ekonomisinin insanların refahı için zorunlu ve yeterli 
olduğu savıyla 1970‘lerden itibaren tüm dünyada bir virüs gibi 
yayılmaya devam etmektedir. Devlete bu çerçevede biçilen rol ise 
hukuki, siyasi ve ekonomi politikalarını üretim araçlarının özel mülkiyeti 
ve serbest piyasa ekonomisini kimi zaman “rıza” kimi zaman “zor” 
yoluyla korumak ve sürekliliğini sağlamak yönünde şekillendirilmiştir. 
Bu programın uygulayıcıları devletin ekonomiye müdahalesini mümkün 
olduğunca asgari düzeyde tutarak, sermayenin güçlenmesi ve 
ekonominin kendi kurallarını oluşturmasını savunmaktadırlar. 

Küreselleşme adı altında dayatılan politikalarla da 1980‘lerden 
itibaren, sınırlar sermaye için kalkmış bu sayede sermaye gittikçe 
zenginleşirken yoksul emekçi kesimlerde insanlık dışı yollarla 
sömürülmüşlerdir. Türkiye‘de 24 Ocak 1980 Ekonomik kararları ve 
ardından gelen 12 Eylül askeri darbesiyle tüm muhalefet susturulmaya 
çalışılmış ve uluslararası tekelci kapitalizmin-emperyalizmin lehine 
sermayenin serbest dolaşımının önündeki engeller teker teker 
kaldırılmaya başlanmıştır. Devletin ekonomiden elini çekmesi 
gerektiğini savunan neo-liberal ülkelerin birçoğunda devletin 
ekonomideki payı %50‘lerdeyken, bir sömürge olarak görülen 
Türkiye‘de bu oranın %26 düzeyinde olup daha da indirilmeye 
çalışılması ülkemizin de özel sermayeyi besleyecek bir araç olarak 
görüldüğünün en büyük kanıtıdır.

Dayatılan özelleştirme politikalarıyla, işçiler işsiz bırakılmakta binlerce 
aile yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel 
yoksulluğa da mahkum edilmektedir. En son gündeme gelen TEKEL‘in 
sigara fabrikalarının özelleştirilmesinde de emekçilerin karşılaşacağı 
durum ekonomik, sosyal ve kültürel yoksulluğun son noktası olacaktır.

Özelleştirme kapsamındaki TEKEL‘in Genel Müdürlüğü bünyesinde 
3 anonim şirket, 6 fabrika, 56 yaprak ve 2 tuz işletmesi müdürlüğü, 

Türkiye‘de tütüncülüğü ayakta 
tutan tek kuruluş TEKEL‘dir. 
Halen ülkemizde 100 
binin üzerinde tütün ekicisi 
bulunmaktadır ve aile olarak 
bakıldığında bu nüfus neredeyse 
bir milyona yaklaşmaktadır. 
Demek oluyor ki yaklaşık bir 
milyon insan geçimini tütünden 
sağlamaktadır. Bugün satılması 
gündemde olan Tekel sigara 
fabrikalarının hemen hepsinde 
eskiden özelleştirilen daha 
doğrusu kapatılan fabrikalardan 
pek çok haklarını yitirmiş olarak 
gelen işçiler bulunmaktadır. Bu 
fabrikaların özelleştirilmesiyle 
de açlık sınırında yaşayan 
emekçilerin yaşamlarını 
sürdürme hakları dahi 
ellerinden alınacak, sermaye 
gittikçe zenginleşirken yoksullar 
sefaletin içine daha da çok 
itileceklerdir
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39 baş müdürlük ve 15 binin üzerinde personel 
bulunmaktadır ve burada birçok insana istihdam 
sağlanmaktadır. Pazar payı % 40 civarında seyretmekte 
olan kuruluş her şeye rağmen kar etmektedir. Bu 
özelliklere sahip Tekel işletmeleri uzun zamandır 
sermayenin hedefindedir.

Emekçilerin yaşam haklarına ilk saldırı TEKEL‘in 
parçalanarak alkollü içkiler bölümünün satılmasıyla 
olmuştur. Satış, bu bölümde çalışan işçilerin yaşadığı 
sıkıntı ve kayıplarla sonuçlanmıştır. Bu bölümde çalışan 
1.800 işçiden geriye sadece 500 işçinin kaldığı, 
özelleştirme sonucunda çalışan işçilerin de iş ve ücret 
güvenliğinin kalmadığı biliniyor. TEKEL İçki Fabrikasının 
stoklarında 306 milyon dolarlık içki stoğu varken, 290 
milyon dolar civarında iki taksitle özelleştirilmesi açıktır 
ki devletin bütçesine herhangi bir katkı sağlamayacaktır. 
Ancak kamudan büyük sermayeye rant aktarılmasının 
aracı olacaktır.

Türkiye‘de tütüncülüğü ayakta tutan tek kuruluş 
TEKEL‘dir. Halen ülkemizde 100 binin üzerinde tütün 
ekicisi bulunmaktadır ve aile olarak bakıldığında bu 
nüfus neredeyse bir milyona yaklaşmaktadır. Demek 
oluyor ki yaklaşık bir milyon insan geçimini tütünden 
sağlamaktadır. Bugün satılması gündemde olan Tekel 
sigara fabrikalarının hemen hepsinde eskiden özelleştirilen 
daha doğrusu kapatılan fabrikalardan pek çok haklarını 
yitirmiş olarak gelen işçiler bulunmaktadır. Bu fabrikaların 
özelleştirilmesiyle de açlık sınırında yaşayan emekçilerin 
yaşamlarını sürdürme hakları dahi ellerinden alınacak, 
sermaye gittikçe zenginleşirken yoksullar sefaletin içine 
daha da çok itileceklerdir. 

1986 yılından bu yana özelleştirme kapsamına alınan 
varlıklara, tesis ve işletmelere ilk olarak iyileştirmeler 
yapılıp, arkasından neredeyse üç-beş yıllık gelirine denk 
gelen bir bedelle satışa sunulması, bunun yanında bir 
çoğunun arsa değerlerinin bile altında elden çıkarılması 
sürekli gündemde olan çok önemli bir konudur. TEKEL‘e 
baktığımızda modernizasyonunun yapılmasına, yılda 70 
milyar adetin üzerinde sigara üretimi olmasına rağmen, 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında neredeyse 1/5‘i 
oranında değer biçildiği ve arsa değerinin ise sanki hiç 

dikkate alınmadığı gerçekleriyle karşı karşıya kalmaktayız. 

Tekel‘in Alkollü İçkiler bölümünün özelleştirilmesinin 
ardından, satılması sürekli gündemde olan sigara 
fabrikalarındaki ya da yaprak tütün işletmelerindeki işçiler 
de son iki yıldır özelleştirmenin ne demek olduğunu somut 
biçimde yaşayarak öğrendiler. Süreçte öğrenilen yalnızca 
özelleştirmenin nelere mal olduğu değil aynı zamanda 
özelleştirmeye karşı kolektif mücadelenin ne demek 
olduğuydu. SEKA direnişinin ateşini kendi işyerlerine en 
fazla taşıyanlar, “SEKA kıvılcımdı, Tekel ateş olacak!” 
diyenler onlardı. 

Tekel emekçileri, sermayenin, siyasal iktidarların bütün 
engellemelerine karşın Aralık 2007‘den bu yana 
yaşamlarına, geleceklerine, haklarına ve özgürlüklerine 
sahip çıkmak için ülkenin bir çok şehrinde, aileleriyle 
birlikte direndiler, mücadele ettiler ve bu mücadelelerine 
halen devam ediyorlar. En son 19 Şubat 2008‘de 
Ankara‘da soğuğa ve kara rağmen yaşamanın bir lütuf 
değil bir hak olduğunu kanıtlayarak tüm zora, engele 
ve şiddete karşı durarak seslerini duyurdular. Türbanla 
örtülmeye çalışılan sömürünün nereden bağlanırsa 
bağlansın emekçilerin özgürlüğüne vurulan bir darbe 
olduğunu, ve sorunun bireysel değil kitlesel olduğunun 
bilincini tüm insanlığa soğuk, karlı ve buzlu Ankara 
sokaklarında ilan ettiler. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 
özelleştirmelere karşı olan tutumumuzun altını çizerek, 
kurtuluşun halkın birlikte mücadelesiyle sağlanması 
gerektiğini savunuyor ve sürdürülen bu eylemlerin, tüm 
emekçilerin özelleştirmelere karşı geliştirilen bu toplumsal 
refleksi bilince çıkaracağına inanıyoruz. 

Tüm baskılara, sömürüye ve eşitsizliğe karşı direnmenin 
bir meslek örgütü olarak görevimiz olduğunu düşünüyor 
ve iş yerlerine sahip çıkmanın geleceklerine sahip çıkmak 
anlamına geldiği bilinciyle, TEKEL işçilerinin haklarını 
almaları için süregelen mücadelede üzerimize düşen her 
görevi yerine getireceğimizi belirtiyoruz. 

TMMOBTMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASIHARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI



48 Mart 2008

TARIM ARAZİLERİ YOK 
EDİLİYOR: “CARGILL”E AF 
YENİDEN GÜNDEMDE

Anayasa Mahkemesi‘nin, Cargill‘i kurtarmak 
amacıyla tarım dışı amaçla kullanıma 
açılmış tarımsal arazilere af öngören yasa 
maddesinin yürürlüğünü durdurma kararı 
devam ederken, Bursa Milletvekili Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu ve 3 Milletvekilinin; 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cargill‘i 
kurtarmak için yeniden mecliste gündeme 
geldi. 

Birinci sınıf tarım arazisine sanayi tesisi 
kurmaktan dolayı çalışma izni alamayan 
Bursa Orhangazi‘deki Cargill firması 8 
yıldır faaliyette bulunuyor. Bu suçtan dolayı 
firmanın tesisi 2006 yılında sadece 47 gün 
mühürlü kalmıştı. Bütün hükümetlerin üretim 
yapması için adeta seferber olduğu firma 
için bölge “Özel Endüstri Bölgesi” dahi ilan 
edilmişti. Bu karar Danıştay‘dan dönünce 
hükümet yasa çıkararak Cargill tesislerini 
meşrulaştırma yoluna gitti. 

1865 yılında ABD‘de kurulan Cargill 
şirketi çevreyi kirleten fabrikaları, genetiği 
değiştirilmiş mısır ve nişasta bazlı şeker 
üretimi ve ithalatı ile ün salmış bir kuruluş. 
Tarım gıda alanında ABD‘nin ilk beş, 
dünyanın ilk on şirketi arasında yer alıyor. 
Bu büyüklüğüne rağmen borsada işlem 
görmeyen bir aile şirketi olan Cargill ile ilgili 
veriler, çoğunlukla “tahmin edilmektedir” 
notu ile yayınlanıyor. Cargill‘in ABD 
siyasetindeki gücünün oldukça yüksek olduğu 
biliniyor. Firma dünyanın 61 ülkesinde 
faaliyet gösteriyor ve 60 milyar doları aşan 
yıllık ciroya sahip.

1960‘lı yıllardan beri Türkiye‘de iş yapan Cargill, ülkemizde Marmara 
bölgesine konuşlanmış durumda. Orhangazi Ovası‘nda 195 bin 
metrekare “birinci sınıf tarım arazisini” en uygun yer olarak kendine 
seçen kuruluş, 1986 yılında İstanbul şubesini açan ve yurt dışından 
getirdiği veya Türkiye‘den satın aldığı hububat, yağlı bitkiler, yem ve 
pamuk ürünlerinin yurtiçinde ticaretini yapan şirketin ABD ve Amerika 
kıtasında kabul görmeyen bir takım “deneysel” ürünleri, gelişmekte 
olan ülkelerde denediği de iddia ediliyor. 

Cargill daha sonra ülkemizin ilk şeker fabrikalarından biri olan 
Alpullu şeker fabrikasını satın alıp bölgede şeker pancarıyla üretilen 
şeker sektörünü baltaladı.Genetiği değiştirilmiş mısırdan şeker üreten 
Cargill‘in üst düzey yönetici yakınları vasıtasıyla Türkiye‘ye sokulan ithal 
mısırı satın alıp, bu mısırdan ürettiği yüksek fiyatlı nişasta bazlı şekeri 
ortağı Ülker‘e verdiği de bilinenler arasında. 

Cargill‘in Pendik‘te bulunan fabrikada Ülker ile ortaklığı ise, İngiliz 
Cerestar firmasını satın alması ile oldu. Cargill ayrıca Hendek‘te 
bulunan fındık işleme tesisinde işlediği fındıkları yurtdışına satıyor. 
Cargill şirketinin kurulduğu birinci sınıf tarım arazisinin sanayi bölgesi 
ilan edilmesinin dışında başka bir talebi daha var. İkinci isteği şeker 
yasası ile getirilen kotadan glukozun çıkarılması ve fruktoz için ise 
kotanın Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreten 5 fabrikanın tüm kapasitelerini 
kullanabilecekleri şekilde genişletilmesiydi.

2004‘te gerçekleştirilen ilk yasal düzenleme, tarım dışı amaçla 
kullanılmaması gereken tarım arazileri üzerine kurulan tesisler için, 
altı aylık sürede gerekli işlemleri yaptırmak kaydıyla af öngörüyordu. 
Yerel yönetimlerin karşı çıkmaları ve yargı kararları nedeniyle Cargill 
ilk düzenlemeden yararlanamadı. Bunun üzerine Bursa Milletvekili 
Karapaşaoğlu, suyunu İznik Gölü‘nden elde eden ve atıkları tarım 
arazilerine zarar veren, doğal varlıkların korunmasının toplumsal 
bir görev olarak vurgulandığı Anayasal bilinci hiçe sayan Cargill‘i 
kurtarmak için 2006 yılı şubat ayında ikinci bir yasa teklifi verdi. 
Cargill‘i kurtarmayı amaçlayan 3. geçici madde; “11/10/2004 
tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma 
açılmış bulunan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvurulması, 
hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan 
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tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası 
ödenmesi şartıyla izin verilir. Söz konusu arazi ve tesislerin 
istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması 
gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru 
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya 
kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler...” 
ifadelerini içermektedir. Bu madde Cargill‘in tarım arazisi 
üzerine yaptığı tesislerin yıkılmaktan kurtarılması için 
şirkete üç yıl süre kazandırmaktadır.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
“Özellikle bir yabancı şirkete ya da belirli şirketlere ilişkin, 
izin ya da ruhsatı hukuka aykırı bulunarak yargı kararı ile 
iptal edilen tarım arazilerinde kurulu sanayi tesislerinin 
üretim etkinliklerini sürdürmelerine olanak sağlayan 
yasa kuralının, hukuk devleti, Anayasa‘nın bağlayıcılığı 
ve üstünlüğü, yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkeleriyle 
bağdaşmadığı” hükmüyle veto edilen yasa, TBMM Genel 
Kurulu‘nda 2007 yılı Ocak ayında yeniden görüşülerek 
yasalaştı. Ancak yasa Anayasa Mahkemesi‘ne taşınmış 
ve yürürlüğün durdurulması kararı alınmıştır. Söz konusu 
karar şöyle demektedir:

“31.1.2007 günlü, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun‘un 6. maddesiyle 3.7.2005 günlü, 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘na eklenen 
geçici 3. maddenin, Anayasa‘ya aykırılığı konusunda güçlü 
belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan 
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların 
doğabileceği gözetilerek esas hakkında karar verilinceye 
kadar yürürlüğünün durdurulmasına, 19.2.2007 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.” 

Sonuç 22.02.2007 tarihinde Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Hukuka uygun tesis edilmeyen, tarım dışı amaçla 
kullanılmaması gerektiği yönünde verilen bir çok yargı 
kararı bulunan Cargill‘in faaliyetine devam etmesi açık 
bir şekilde hukuk ihlalidir. Anayasa‘ya göre (md.138/son) 
yargı kararlarının derhal, gecikmeksizin uygulanması 
Anayasa‘nın amir hükmü gereğidir. Bu emre aykırı 
davranmak ise suçtur. 22.11.2007 tarihinde kararın tebliğ 
edilmesine rağmen gereğini yerine getirmeyen Bursa 
Valiliği de bu hukuksuzluğa ortak olmaktadır.

Açıktır ki Cargill “in çıkarları, Türkiye “nin pancar 
şekeri üretimini dünyada emsali olmayan bir biçimde 
daraltıp, yerine Nişasta Bazlı Şeker üretimine alan 

açması yönündedir. Bunun en kolay yolu, bir yandan 
yasal mevzuatın ve kotaların bu biçimde düzenlenmesi, 
diğer yandan özelleştirme kapsamında olan Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ)‘ nin tasfiye amacıyla 
özelleştirilmesinden geçmektedir. Ayrıca Cargill-Türkiye-
‘nin Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Sayınataç‘ın, aynı 
zamanda Şeker Üst Kurulu‘nun üyesi olması da bu konuda 
dikkatleri çekmektedir. 

Türkiye‘de 2006 rakamları ile ektiği şeker pancarını 
sadece TŞFAŞ fabrikalarına satan aile sayısı 187 bin 
510”dur. Her yıl çapa döneminde yaklaşık 250 bin 
tarım işçisi pancar tarlalarında iş bulmaktadır. TŞFAŞ 
“de istihdam edilen işçi sayısı 12 bin 454‘tür. Görünen 
o ki, iddiaların aksine Cargill istihdam yaratmamakta, 
sermayenin çıkarları için milyonlarca köylüyü toprağından 
kopararak işsiz bırakmaktadır. 

Cargill ve Cargill gibi tarım arazisi üzerine yasa dışı 
yollarla tarım dışı kullanım için kurulmuş 22 bin civarı tesis 
tarımı, tarım işçisini sermayeye bağımlı hale getirmekte, 
binlerce emekçinin ve ailelerinin yaşam hakkını ellerinden 
almaktadır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 
19.02.2008‘de TBMM Çevre Komisyonu‘ndan geçen 
son düzenleme ile Cargill‘e af ısrarından bir an önce 
vazgeçilmesini talep ediyor, tarım arazilerinin sermaye 
tarafından yağmalanmasını engellemek için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyoruz. 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşoğlu, Bursa‘nın 
temel sorunlarından olan kaçak yapılaşmayla, diğer 
kentlerle bağlantısını pekiştirecek olan demiryollarıyla ya 
da liman kenti olma yolunda hızla ilerlediği dönemde 
önüne çıkan altyapı sorunlarıyla ilgili herhangi bir 
girişimde bulunmazken, zamanını Cargill‘i kurtarmak 
için harcaması önemli bir bilinç kaymasına işaret 
etmektedir. Unutulmaması gerekir ki, meclis yasama 
yetkisini sermayenin değil, emekçinin, işçinin lehine 
kullanmalı; sermayeye değil halka karşı sorumlu olduğunu 
unutmamalıdır. Nesnel koşullar, üretim güçleri, tarih 
emekçiden yanadır. 
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“/.../Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına / Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz / Paydos bundan böyle “/.../Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına / Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz / Paydos bundan böyle 
köleliğe, aylaklığa / Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın sundukları / İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden / Bu köleliğe, aylaklığa / Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın sundukları / İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden / Bu 

ekmek ve gül türküleri / Ve yineliyoruz hep bir ağızdan / “Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”ekmek ve gül türküleri / Ve yineliyoruz hep bir ağızdan / “Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN

Bilindiği gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, 8 Mart 1857‘de Chicago‘da yanarak ölen 
kadın tekstil işçilerinin anısına Clara Zetkin‘in 
önerisi ile Dünya Emekçi Kadınlarına armağan 
edilmiş bir gündür. Daha insanca iş ve yaşam 
koşulları için hayatlarını kaybeden bu kadınlar, 
kadınların eşit ve özgür bir dünya taleplerini canlı 
tutmalarının temel dayanaklarından olmuştur. 
8 Mart, oy hakkı, sendikalaşma ve eşit işe 
eşit ücret gibi taleplerle yola çıkan kadınların 
mücadelesinin bir ürünüdür.
8 Mart, Türkiye‘de ilk kez 8 Mart 1921‘de 
“Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmış; 
1975‘de İlerici Kadınlar Derneği‘nin çabalarıyla 
sokaklara taşınmıştır. 1977‘de Birleşmiş 
Milletler‘in 8 Mart‘ı “Dünya Kadınlar Günü” 
olarak kutlamaya karar vermesinden sonra; 
Türkiye‘de de 1980‘lerden başlayarak, özellikle 
1990‘lardan bu yana 8 Mart farklı kadın 
örgütleri tarafından çok daha yaygın olarak 
kutlanmaktadır. 
Kadınlar ve çocuklar dünyanın her yerinde 
sömürüye en çok maruz kalan kesimlerdir. 
Kadınların ucuz iş gücü olarak çalıştırılması 
kapitalizmin ilk yıllarından bu yana devam 
etmektedir. İş hayatındaki bu eşitsizliğin yanı 
sıra kadınlar ev hayatında ve genel olarak 
toplumsal hayatın her alanında eşitsizlikle 
sarmalanmışlardır. Görünmeyen ev içi emekleri 
ve kadın kimliğine yönelik baskılar kadınların 
toplumsal özgürlüğünü fazladan sınırlamaktadır. 
Sermayenin yeni ekonomi politikaları kayıt dışı 
ekonomiyi yaygınlaştırmakta, güvencesiz işleri 
dayatmakta ve iş gücünü ucuzlatmaktadır. 2005 
yılında Bursa‘da tekstil fabrikasında, kapılar 
üstlerine kilitli olduğu için yanarak can veren beş 
genç kadın; 2007‘de toplayacakları fındıktan 
kazanacakları 20- 25 YTL uğruna Giresun‘a 
giderken hayatlarını kaybeden tarım işçisi 

kadınlar; aynı yıl Ceylanpınar‘da süt sağarak günlük 7-8 YTL kazanmak üzere 
minibüsle giderken dereye düşen 12-15 yaşındaki kız çocukları; 2007‘de 
İstanbul Sarayburnu‘ndaki içme suyu boru döşeme çalışması sırasında 
üstüne vincin taşıyıcı kolunun (Bom) düşmesi sonucu yaşamını kaybeden 
meslektaşımız Gülseren YURTTAŞ ve sigortasız, zorunlu fazla mesailerde 
çalıştırılan tekstil işçileri ve tüm bu uygulamalara karşı direnen Novamed işçisi 
kadınlar, emekçi kadınlara dayatılan yaşam koşullarının en yakın örnekleri 
olarak karşımızda durmaktadır. 
Cinsiyetçi politikalarla da bezenen bu uygulamaların sonucu olarak, kadının 
çalışma ve aile yaşamındaki ve siyasal yaşamdaki durumu gün geçtikçe 
gerilemekte ve kısırlaşmaktadır. Töre cinayetleri, taciz, cinsel ve her türlü 
toplumsal şiddet cinsiyetçi ve ayrımcı yaklaşımların kadınlar üzerindeki ezici 
etkisini çok daha çarpıcı biçimde göstermektedir.
Kadınların yoksulluğunu ve ezilmişliğini rakamlarla söyleyecek olursak: 2007 
itibariyle, Dünyadaki işlerin %60‘ını yapan kadınlar, toplam gelirin sadece 
%10‘una ulaşabilmektedirler. Dünya çapında okuma yazma bilmeyen 
yetişkinlerin %67 sini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye‘de dört kadından biri 
okuma yazma bilmezken; üniversite mezunu kadın oranı %3.9 kalmaktadır. 
Erkeklerin kayıt dışı çalışma oranı % 42 iken bu oranın kadınlarda %66‘yı 
bulması ise iş yaşamındaki eşitsizliğin iyi bir gösterenidir. Türkiye‘de de 
kazançları erkeklerin kazançlarından %40 daha az olan kadınlar, emekçi 
kadınların dünya çapındaki yoksullaşmasına yakıcı biçimde ortak olmaktadır. 
Görünen o ki, kadınların durumu türban sorununa sıkıştırılamayacak 
kadar kapsamlıdır. Türbanın kadınların özgürleşmesi için bir adım olduğu 
yanılsaması yok edilmeli ve kadınların özgürleşmesi önündeki gerçek engeller 
ortadan kaldırılmalıdır. Bu nedenle, emekçi kadınlar baskı ve sömürü zincirini 
kırmak adına her 8 Mart‘da eşitlik ve özgürlük mücadelesi için alanlara 
çıkmaktadırlar. Örgütlü mücadelenin önünün kesilmeye çalışıldığı bu 
dönemde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri kadınların 
bu haklı mücadelesinde onların yanında yer almalıdır. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak baskı, sömürü ve eşitsizliğe 
karşı direnen kadınlarla dayanışmanın demokratik bir meslek örgütü olarak 
görevimiz olduğu bilincini taşıyor; herkese insanca yaşamaya yetecek 
ücret ve iş güvencesi, iş yerlerinde kreş, ana ve çocuk sağlığını koruma 
uygulamalarının ivedilikle hayata geçmesi ve kadına yönelik şiddetin son 
bulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. 
Emekçi Kadınların Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü Kutlu 
Olsun.
TMMOBTMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASIHARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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YENİ BELEDİYE KANUNUYLA HALK 
YAŞADIĞI YERE YABANCILAŞIYOR...
Türkiye, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasını öngören 
“Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un TBMM 
Genel Kurulu‘ndan geçmesiyle ile yeni bir dönemece girmiştir. 
İlk kademe belediyelerini ilçe belediyesine birleştirmeyi öngören 
kanunla Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinden bazı mahalle veya 
kısımlar ayrılarak yeni ilçeler ve dolayısıyla da belediyeler kurulması 
hedeflenmiştir. Kanunla beraber, 2011 belde belediyesinin 
863‘ü kapatılarak, 35 ilk kademe belediyesi ilçe belediyesine 
dönüştürülmekte; mahallelerin birleştirilmesiyle de 8 ilçe belediyesi 
kurulmakta, 239 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliği sona 
erdirilerek, ilçe belediyesine mahalle olarak bağlanmakta; 9 
ilk kademe belediyesinin 8‘i belde belediyesine, 1‘i ise köye 
dönüştürülmektedir.

Türkiye‘nin AB ile ilişkilerinde, yerel yönetimleri güçlendirme 
iddiasında olduğunu sürekli dile getiren siyasal iktidar tarafından, 
yerel seçimler öncesi, İl Özel İdaresi yoluyla merkezi idarenin 
hizmet alanını genişleten kanunun apar topar meclisten geçirilmesi 
demokratik anayasal hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Batı 
ülkelerinde yerel yönetimler, mekansal örgütlenmeyi iyi işleterek 
yaşamla birebir ilişki kurması, kentsel yönetim ve demokrasinin 
hayata geçirilmesi ve uygulanabilmesi için güçlendirilirken, 
Türkiye‘de yerel yönetimlerin sayısı azaltılarak yöneten ve yönetilen 
arasındaki uçurum büyütülmektedir. 

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 düzenleme ile yerel halk yaşadığı yere 
yabancılaşmaktadır. Belediyelerin yürüttüğü harita, planlama, 
altyapı çalışmaları ve kentleşmeden uzaklaşılarak 35.000‘in 
üzerinde olan köy yerleşim birimlerine yenileri eklemlenmektedir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla köy 
yerleşim birimlerine bu hizmetlerin götürülmesi İl Özel İdaresi‘ne 
devredilmiştir. Zira, İl Özel İdaresi Kanununda belirtildiği üzere, İl 
Özel İdaresi : “... Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre 
düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun 
önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin hizmetleri il 
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sınırları içinde, ... İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, 
çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve 
spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, 
park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları 
dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.” İl Özel İdareleri 
bugünkü yapısıyla altından kalkılamaz bir görev yükü 
ile karşı karşıya getirilmiştir. Bu noktada sorgulanması 
gereken diğer bir konu da, İl Özel İdareleri‘nin bu 
hizmetleri kapatılan belediyelerden daha verimli bir 
şekilde yürütüp yürütmeyeceğidir.

Anayasamıza göre, belediye statüsü kazanılmış bir 
haktır ve yöre halkının rızası alınmadan bu statünün 
geri alınması açık bir şekilde hak ihlalidir. Tek ölçüt 
olarak nüfusun alınması antidemokratik bir yaklaşım 
olarak görülmektedir. Belediyelerin - yerel yönetimlerin- 
köyden kente göçü engelleyen en önemli unsurlardan 
biri olduğu da açık bir gerçektir. Harita, Planlama, 
Tarımsal sulama, çöp toplama, park bahçe çevre 
düzenlemeleri yapma, kanalizasyon ve içme suyu gibi 
alt yapı hizmetlerini yerine getirme, sağlık ve spor 
tesisleri kurma, afetlerden etkilenen ailelere yardım 
etme, çocuk, yaşlı, engellilerin bakılıp korunması gibi 
hizmetlerin yerine getirilmesinde ve buna benzer birçok 
sorunun çözümünde etkin olan belediyeler, belde 
halkıyla birebir ilişki kurarak köyden kente göçü dikkate 
değer bir şekilde engellemektedir. Diğer taraftan, yerel 
seçimlere bir yıl kala 239 ilk kademe belediyesinin 
tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi zamanlama açısından 
da, kanunun siyasi bir hamle olduğuna dair şüpheleri 
güçlendirmektedir.

Yerel yönetimleri yeniden yapılandıran bu değişiklik, 
yerel yatırımlarda yerel idarelere teknik ve mali destek 
sağlamak, yerel yatırımların planlaması, uygulaması 
ve finansmanı alanında merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla 
kurulmuş, yerel yönetim bankacılığı hizmet alanında 
faaliyet gösteren İller Bankasının tasfiye süreciyle 
paralellik göstermektedir. Zira, İller Bankası TBMM 
komisyonlarında bulunan tasarısı ile, artık yerel 
yönetimlere hizmet eden yapısından çıkarılarak uluslar 
arası kredi ilişkilerinde görev üstlenen kar amaçlı bir 

kurum haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu süreç 
belediyelerin kendi kaderine terk edilmesi ve yerine 
getirmekte oldukları kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi 
anlamına gelmektedir. İller Bankası‘nın yerel yönetim 
bankası kimliğinden koparılarak kalkınma bankasına 
dönüştürülmesi tasarısı, yeni yasa ile son şekli verilen 
belediyelerin uluslararası kredi kuruluşlarından borç 
alabilecek niteliğe dönüştürülmesi bir tesadüften ibaret 
olmasa gerek. 

Özelleştirme politikalarını bir şiar olarak benimseyen 
ve her fırsatta bununla övünen siyasal iktidarın 
gündeminde, İller Bankası‘nın anonim şirkete 
dönüştürülmesi süreci sıcaklığını korurken, bu sektörde 
faaliyet gösteren DEXIA‘ adlı yabancı bir bankanın da 
bu alana girmek için kapıda beklediği bilinmektedir. Bu 
süreçte yerel yönetim reformu adı altında borç alabilen 
güçlü belediyelerin oluşturulması aynı yap-bozun değişik 
parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak milyonlarca insanı mağdur bırakacak, yerel 
yönetimleri zayıflatacak, onları ileride uluslararası 
kredi kuruluşlarına borçlu ve mahkum hale getirecek, 
dolayısıyla insanları yaşadıkları yere yabancılaştırarak, 
altyapı sorunlarının çözümünü zorlaştıracak, düzgün 
yapılaşmadan uzaklaştıracak; belde halkının isteklerini 
dile getirmesini güçleştirecek düzenlemenin bu şekilde 
olmaması gerektiğini belirtiyoruz. 

Yıkıcı çözümler yerine, daha kalıcı ve uzun vadede 
halkın ve toplumun refahına hizmet edecek 
düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı‘ndan yasayı onaylamadan 
önce kazanılmış hakların korunmasında ve kamuoyu 
tepkilerinin dikkate alınması hususunda duyarlı olmasını 
talep ediyoruz. 

TMMOBTMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASIHARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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IRAK İŞGALİ’NİN BEŞİNCİ 
YILINDA EMPERYALİST 
İŞGALE KARŞI 
HALKLARIN KARDEŞLİĞİ 
ŞİARINI YÜKSELTELİM

Gecenin geç saatlerinde Gecenin geç saatlerinde 

Sayıyordu telgraf telleri Sayıyordu telgraf telleri 

Savaş alanında kalan ölüleri Savaş alanında kalan ölüleri 

O zaman dost ve düşman sessizleşti. O zaman dost ve düşman sessizleşti. 

Yalnız analar ağladı Yalnız analar ağladı 

Her iki yanda. Her iki yanda. 

Bundan beş yıl önce başladı Irak’ta önceden planlanan savaşın 
fiili tarihi. ABD kitle imha silahları olduğu bahanesiyle ve 
demokrasi götürme yalanıyla Irak’ı bombalamayı beş yıldır 
sürdürmektedir. Irak halkına özgürlük ve demokrasi götürme, 
onları -kendi çıkarları için yarattıkları ve şimdiye kadar 
zulümlerine göz yumdukları- bir diktatörün elinden kurtarma 
iddiaları altında asıl gerçeğin, ABD emperyalizminin tek kutuplu 
yapılanmasını hayata geçirmek amacıyla öncelikle Ortadoğu 
olmak üzere dünya halklarına karşı savaş ilan ederek siyasi, 
ekonomik, teknolojik ve askeri hegemonya kurma ve devam 
ettirme çabası olduğu bilinmektedir.

20 Mart 2003’te ABD ve müttefik işgal orduları Irak’a girdi ve 
o günden bu yana Irak’ta yaşananları, sadece ölü sayısı olarak 
izlemekteyiz. Açlık, yoksulluk, geleceksizlik ve katliamlar içinde, 
işgal altında bir Irak’a bakıyoruz. 1.5 milyona yakın insanın 
öldüğü, 4.5 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı, eğitimin 
ve sağlığın iflas ettiği, kentlerin, tapu ve nüfus kayıtlarının yok 
edildiği, işsizlik oranının %50’yi geçtiği Irak’ın, sermayenin 
küresel saldırısının en canlı örneği olduğunu görmekteyiz.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 
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nefes aldıracak bir proje olarak 
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öncülü olmuştur. Bugün 

Ortadoğu’da kanayan bütün 
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sonucuyla cezalandırılmıştır.
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Irak’ta dünyanın gözü önünde bunlar yaşanırken 
bir yandan sıradaki hedefin İran ve/veya Suriye 
olduğunun işaretleri verilmektedir. Irak işgalinin bir 
askeri harekattan çok daha fazlası olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu işgalle birlikte Amerikalı ve İngiliz 
petrol şirketlerinin pazar paylarını arttırdıkları, 
uluslararası petrol pazarında belirleyici konuma 
geldikleri bilinmektedir. Bölgede, petrol ve enerji 
kaynaklarının ele geçirilmesinin ötesinde,  ekonomik 
yapının tümüyle yeniden yapılandırılmasını içeren 
ve ABD hegemonyası altında dalga dalga yayılan 
küresel kapitalizmin, emperyalist hakimiyetin tesisi söz 
konusudur.

Bu savaş kapitalizmin dünya ölçeğinde yüzleştiği 
ekonomik krizin bir uzantısıdır. Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP) ABD ekonomi ve siyasetine nefes 
aldıracak bir proje olarak tasarlanmıştır ve Irak’ın 
işgali bu projenin hayata geçmesinin öncülü 
olmuştur. Bugün Ortadoğu’da kanayan bütün 
yaralarda küresel kapitalizm, emperyalizm ve ABD 
baş  rol oynamaktadır. ABD BOP’da kararlıdır. 
Ancak işgal kendi direnişçilerini de yaratmıştır; üstelik 
emperyalist savaşa hayır diyenler Irak’la da sınırlı 
değildir. Örneğin,  Irak’ta savaşın yarattığı rant 
ortamından yararlanmak isteyen İspanya’nın sağcı 
başbakanı savaşın etkilerinin hissedilmesiyle, İspanya 
halkı tarafından seçim sonucuyla cezalandırılmıştır.  
 Küresel sermayenin saldırılarına karşı küresel direniş 
sesleri yükselmektedir. Savaş karşıtı hareketler gün 
geçtikçe büyümektedir. Dünya Sosyal Forumu’nda 
birleşen, savaşa karşı barışı savunan, küresel 
kapitalizm karşıtları   2008 yılında dünya çapında 
savaşı protesto kararı alarak küresel muhalafeti 
büyütmeye ön ayak olmaktadırlar.

Türkiye’de de yanı başlarındaki emperyalist savaşın 
karşısında duranlar, ilk olarak 1 Mart’ta Tezkere’ye 
Hayır demek için alanlara çıkmışlardır. Bu savaşın 
bir yağma ve talan savaşı olduğu bilinciyle ezilen, 

sömürülen Irak halkına kardeşlik mesajları vermek 
için birçok ülkede savaşa karşı barışı, demokrasiyi 
ve özgürlüğü savunanlar alanlara çıkmaktadır ve 
çıkacaktır. 

Küresel kapitalizm Filistin halkını on yıllardır yok 
ederken, Irak halkını işgalle ezmeye devam ederken, 
İran’ı savaşla vurmaya hazırlanırken, Türkiye’de de 
emekçiler sömürüyü olanca ağırlıyla yaşamaktadırlar. 
Amerika’nın emperyalist politikalarına dahil olan 
ülkelerde sağlık, eğitim gibi kamu hizmetleri ve sosyal 
güvenlik harcamaları kısılarak silahlanmaya yüksek 
miktarda kaynak aktarılmaktadır. Teröre karşı savaş 
siyaseti militarizasyonun, askeri operasyonların yanı 
sıra ucuz emek kullanımını artırmıştır. Silahlanma 
harcamaları yoksulluğu artırmaya devam etmektedir. 

Tüm dünyayı bir savaş ortamına dönüştüren 
kapitalizmin küresel saldırılarına, küresel direnişin 
sesi yükseltilmelidir. Savaşın, açlığın, yoksulluğun, 
sömürünün olmadığı; eşit ve özgür bir dünya talebi 
daha güçlü dile getirilmelidir. Kapitalizmin dayattığı 
savaşlara karşı tüm dünya halklarının kardeş olduğu 
haykırılmalıdır. 

Bu sesi yükseltmek isteyenler 15 Mart’ta yine 
alanlarda olacak. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak emperyalizme ve neoliberal 
hegemonyaya karşı durmak, savaşa ve sosyal 
yıkımlara dur demek ve  Halkların Kardeşliği 
sesini yükseltmek için Irak işgalinin beşinci yılında 
İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda olacağız. Çağrımız 
herkesedir.

Selam olsun savaşa ve sömürüye karşı barışı, 
dostluğu, kardeşliği ve özgürlüğü şiar edinenlere.

TMMOBTMMOB
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Anayasa Mahkemesi, 05 Haziran 2003 günlü 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu‘nun 3. maddesinin (d) bendini 11.03.2008 
tarihli kararı ile iptal etti. Söz konusu maddenin “d” bendi “Taşınmaz 
edinimi: Yabancı yatırımcıların Türkiye‘de kurdukları veya iştirak ettikleri 
tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık 
olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri 
serbesttir.” şeklindeydi. Anayasa mahkemesine 2003 yılında bu 
maddenin iptali için yapılan başvuru ancak beş yıl sonra sonuçlanıyor. 
Yasanın bu maddesine göre beş yıl içinde bir çok arazi satın alma 
işlemi yapılmıştır. Karar geriye dönük işlemediği için bugüne kadar 
yapılan satışlar iptal kararından etkilenmeyecek. 

Üretim ekonomisinden uzaklaşan Türkiye‘de yabancı yatırımlar artıyor 
diye övünülmektedir. Oysa, üretim yerine toprak satışı yoluyla bütçeye 
2003 yılında 998 milyon dolar sağlandı. Küresel şokların yaşandığı 
ve ABD‘de mortgage balonunun patladığı 2007 yılında yabancıların, 
özellikle şirketler aracılığı ile Türkiye‘de satın aldıkları taşınmazların 
değeri 2 milyar 952 milyon dolara yükseldi. Yabancılar, son 5 yılda 
toplam 10 milyar dolarlık taşınmaz satın aldılar. 1930‘lu yıllardan 
2001‘lere kadar, yabancı gerçek kişiler yıllık ortalama 400 adet 

taşınmaz edinirken, 2001 sonrası bu sayı yıllık 
olarak yaklaşık 7 500 adet düzeyine çıkmıştır. 

Ancak, tapu kayıtlarından alınan bilgiler 
sadece gerçek kişilere ait olup, yerli ve 
yabancı tüzel kişilikler ile ilgili istatistiki bilgi 
tutulmamaktadır. Dolayısıyla satılan taşınmaz 
sayısı hakkında sağlıklı bilgi almak mümkün 
değildir. Bunun yanında Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Yasası çerçevesinde kurulan 
yabancı uyruklu uluslararası sermayeli 18.308 
adet şirketin ne kadar toprak satın aldığı 
bilinmemektedir. Zaten ne karşılıklılık ilkesi 
ne de herhangi bir sınırlama ve kısıtlama 
bulunmaktadır. Ayrıca, yabancıların borsadaki 
işlemleri dahil iştirak ettikleri ya da satın 
aldıkları yerli bir şirket el değiştirmesine 
(ticaret sicilinde) rağmen malik oldukları 
taşınmazların tapu kayıtlarında herhangi bir 
değişiklik işlemi gerektirmediğinden, şirket 

YABANCI SERMAYELİ 
ŞİRKETLERİN SINIRSIZ 
TOPRAK EDİNİMİNE 
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN
BEŞ YIL SONRA İPTAL

Sektörler
1954-1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1954-2007

(Birikimli) Toplam

Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 65 8 10 5 25 33 34 47 52 279

Madencilik ve Taşocakçılığı 65 8 6 18 12 34 54 48 82 327

İmalat Sanayii 1.112 95 90 75 264 356 433 469 500 3.394

 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 120 9 8 7 21 52 38 45 34 334

 Tekstil Ürünleri ve İmalatı 109 3 10 13 62 55 71 50 49 422

 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 143 8 11 7 28 44 41 47 54 383

 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 82 9 6 7 20 23 27 50 48 272

 Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yan-Römork İmalatı 91 14 11 5 16 18 21 12 19 207

 Diğer İmalat 567 52 44 36 117 164 235 265 296 1.776

Elektrik, Gaz ve Su 47 7 4 6 8 16 11 45 76 220

İnşaat 140 11 25 21 31 130 334 428 512 1.632

Toptan ve Perakende Ticaret 1.429 144 163 204 427 860 765 815 828 5.635

Oteller ve Lokantalar 453 36 52 42 60 76 171 213 224 1.327

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri 287 45 46 46 96 216 248 274 309 1.567

Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 236 54 42 37 91 226 519 708 891 2.804

Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 216 29 24 35 77 92 181 241 228 1.123

ToplamToplam 4.0504.050 437437 462462 489489 1.0911.091 2.0392.039 2.7502.750 3.2883.288 3.7023.702 18.30818.308
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adına kayıtlı taşınmazlar, şirket ortaklığı veya satın alma 
nedeniyle yabancıların mülkiyetine geçmektedir.

Uluslararası Sermayeli Firmaların Sayılarının Sektörlere 
Göre Dağılımı, 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Bilindiği gibi 1854 Kırım Savaşı döneminde dış borç 
almaya başlayan Osmanlı Devleti, 1875 yılında 
moratoryum (borçlarını ödeyemeyeceğini) ilan etti. 
1876‘da ödemeler durduruldu ve 1881 Muharrem 
Kararnamesi‘ne (dış borçları ödemek amacıyla Duyunu 
Umumiye yönetiminin kurulması için çıkarılan kararname) 
kadar sürdü. Osmanlı devletine borç veren ülkeler, borç 
verme koşulları arasında yabancılara toprak satışının 
serbest bırakılmasını koşul olarak öne sürmüşlerdir. 
Osmanlı Devleti 1868 yılında İstimlak Nizamnamesiyle 
yabancılara toprak satışını serbest bırakmıştır. 1914‘e 
gelindiğinde Osmanlı Devleti‘nin borcunun daha 
da arttığı, ekonomide iflasın yaşandığı, başta Ege 
Bölgesi olmak üzere tarım arazilerinin satıldığı bir süreç 
yaşanmıştır. 

Günümüzde ise, IMF‘ye verilen 18.01.2002 tarihli 
Niyet Mektubunda, 2002-2004 hedefleri arasında 
“Orta vadeli büyüme ve istihdam beklentilerini daha 
da iyileştirmek amacıyla yatırım ortamını geliştirmeye 
ve doğrudan yabancı yatırımları arttırmaya yönelik bir 
dizi tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda, özelleştirmenin 
hızlandırılması, idari işlemlerin kolaylaştırılması, yargı 
sisteminin verimliliğinin arttırılması...” ibaresi yer 
almaktadır. 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında ise, “Sermayenin Serbest 
Dolaşımı” başlığı altında, “Türkiye‘deki bütün sektörlerde 
(AB menşeli) yabancı yatırımların önündeki bütün 
kısıtlamaların kaldırılması..., Avrupa (AB) vatandaşları 
ve tüzel kişilerinin gayrimenkul ediminin önündeki bütün 
kısıtlamaların kaldırılması” AB‘ye taahhüt edilmiştir. 
Açıktır ki, Türkiye‘de devlet ekonomiden tasfiye edilerek, 
ekonomisi özel ve yabancı tekelci sermayeye teslim edildiği 
için hızlı bir ekonomik çöküş yaşayan Osmanlı Devleti‘nin 
durumuna düşmeye başlamıştır. Bu durum siyasi iktidarlar 
tarafından reform adı altında yapısal değişikliklere yönelik 
politikalarla gerçekleştirilmiştir. Bu politikaların arasında 
ülkemizin günü ve geleceği açısından en olumsuz olanı, 
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile 
yabancıların Türkiye‘de kurdukları veya iştirak ettikleri 
şirketlere Türk vatandaşların edinimine açık her yerde 
diledikleri kadar taşınmaz edinme hakkı tanınması idi. 
Anayasa Mahkemesi‘nin iptal kararı bu olumsuzluğu 
geç de olsa ortadan kaldırmıştır. Diğer yandan, Tapu 
Kanunu‘nda 2005 yılında yapılan değişiklik ile yabancı 
ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip ticari şirketlerin özel kanunlar çerçevesinde 
taşınmaz edinimi gibi düzenlemeler yer almaktadır.

Bu tür örnekler ülkemizin rantı yüksek bölgelerinde 
göze çarpmaktadır. Ülkemizin göz bebeği İstanbul 
Boğazı‘nda 57 500 m2 lik Sevda tepesinin Suudi Kralına 
satışı, Katar Emiri‘nin İstanbul‘da arazi almak istediğini 
Cumhurbaşkanı‘na ilettiği haberleri, Ofer-Kutman‘ın çeşitli 
yerlerden değişik adlar altında taşınmaz satın alması ve 
Galataport Projesi gibi örnekler sayılabilir. Dubai Şeyhi 
El Maktum‘un özellikle İstanbul‘da arazi satın almak 
için uğraş verdiği bilinmektedir. Mecidiyeköy‘deki 100 
bin m2‘lik likör fabrikasının arazisini satın almak istediği 
belirtilmektedir. El Maktum, Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu çerçevesinde kurduğu Sama Dubai adlı firma 
ile İETT arazisi için ihaleye girmiş ve kazanmıştı. Ancak 
Anayasa Mahkemesi‘nin iptal kararı ile altı ay içerisinde 
gerekli ödemeyi yapmadığı taktirde El Maktum söz konusu 
araziyi alamayacaktır. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak; 
tapu kayıtlarında geçen yerli ve yabancı şirketlerin Sanayi 
Bakanlığı verileri ile ilişkilendirilerek yabancı uyruklu gerçek 
kişilerin hisse oranları ve taşınmaza ortaklığının net olarak 
belirtilmesini ve yıllık takibinin yapılmasını; Doğrudan 
Yabancı Yatırım şirketlerinim taşınmaz edinimine mutlaka 
karşılıklılık ilkesi ve bir sınırlama getirilmesini; gerçek 
kişilere konulan İl yüzölçümünün binde beşi oranındaki 
sınırlamanın Anayasa Mahkemesince iptali esas alınarak 
yeni düzenlemede sınırlamanın il yüzölçümü değil imar 
planlarından ormanlar, kamuya ait alanlar, korunması 
gerekli tarım arazileri, su havzaları, vb. alanlar düşüldükten 
sonra kalan alanlar üzerinden konut alanlarında 
karşılıklılık ilkesi ve demografik yapı dikkate alınarak 
belli bir sınır değerinin verilmesini; yabancılara satışların 
şeffaf, uygulanabilir kayıtlarla takip edilmesini; karşılıklılık 
ilkesinin hem hukuken hem de fiilen uygulanabilirliğinin 
sağlanmasını ülkemizin geleceği açısından çok önemli 
görüyoruz.

Ayrıca, yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin Tapu 
Yasası‘nda yer alan 25.000m² nin normal bir konut 
alanına çekilmesini, Anayasa Mahkemesince Tapu 
Kanunu‘nda değişikliğin iptaline ilişkin gerekçeli karar 
açıklandığına göre, Tapu Kanunu ile ilgili yeni düzenleme 
yapılıncaya kadar yabancılara taşınmaz satışının 
durdurulmasını ivedilikle talep ediyoruz. Saygılarımızla...

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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“Orman kenti içermez kuşatır.. bizim için : kuşatması gerekir. yerleşim 
için biz orman yakarız. Yerleşim için onlar orman yaratır, kentlerini 
kuşatsın diye. Biz de ormanlar yakarız kentler yapılsın diye.” *

Orman alanlarımız, sadece ağaçlar topluluğu ya da kaynak yaratılacak 
alanlar olarak görülmemeli, doğal kaynak değil, doğal varlıklar 
olarak algılanmalıdır. Ormanlarımız su havzalarının ve su rejiminin 
temelini oluşturan, içinde 9 bin canlı bitki türü ve on binlerce canlı 
hayvan türünü barındıran (flora-fauna) yaşam alanıdır. Ormanlarımız 
iklimin yumuşaması, oksijen üretmesi ve hava kirliliğini önlemesinin 
yanında; erozyon, çığ, sel, çölleşme, susuzluk gibi çevre sorunlarına 
çözüm üretilmesi yönünde, özetle yaşamın her alanında olmazsa olmaz 
olan doğal zenginliklerimiz, doğal varlıklarımızdır. Ormanlarımızla 
ilgili konuya bütüncül olarak bakıldığında sürecin; bilimsel ve teknik, 
ekonomik, politik, toplumsal, hukuksal, etik, kentsel, ekolojik, ve 
dolayısıyla siyasal boyutlarının da son derece önemli olduğunu 
görüyoruz.

Ancak, orman alanlarını birer rant kaynağı olarak gören siyasal 
iktidarın hazırladığı yeni tasarıyla kıyılardan sonra ormanların da 
beton yığını haline gelmesi amaçlanıyor. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu‘nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı 
hükümlerine yönelik hazırlanan yasa tasarısıyla, orman arazilerinin 
önce Turizm Bakanlığı‘na devri, ardından Bakanlığın, bu arazileri yerli 
ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis edebilmesinin önü 
bir kez daha açılıyor. Yasada söz konusu olan değişikliğin sermayenin 
serbest dolaşımı adı altında, IMF niyet mektubunda 2002-2004 
hedefleri kapsamında ve AB Müktesebatına uyum çerçevesinde 
Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak tıpkı 2003 yılında yapılan 
düzenleme gibi önceden tasarlandığı görülmektedir.

Tahsise ilişkin esaslar Turizm, Maliye, Çevre ve Orman bakanlıklarınca 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Orman Kanunu hükümlerine 
bağlı olmaksızın ortak tespit edilecek. Tasarının gerekçesinde Turizmi 
Teşvik Kanunu‘nda daha önce yapılan düzenlemenin, Anayasa 
Mahkemesi‘nin 2007‘deki iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 
yenilendiği iddia ediliyor. Anayasa Mahkemesi‘nin iptal kararıyla birlikte 
yerli ve yabancı şirketlerin ön izinleri de iptal edilmişti. Tasarının geçici 

ORMAN, YAYLA VE KIYI 
ALANLARIMIZIN TALANI DEVAM 
EDECEK : TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 
YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNDE

Ormanlar nitelikleri ve işlevleri 

dolayısıyla toplumun ve 

insanlığın ortak değerleridir 

ve asla özelleştirilmeye 

konu edilmemelidir. Orman 

alanlarına yönelik örtülü bir 

“af”fı içerecek, suç işleyenleri 

ödüllendirip özendirecek ve 

ekolojik yıkımlara yol açabilecek 

nitelikteki Anayasal ve Yasal 

düzenlemeler gündemden 

çıkarılmalıdır. İptal edilen yasa 

maddesinde bile yer almayan, 

kıyılar, yaylalar ve jeotermal 

kaynaklara sahip alanların yeni 

tasarıyla yapılaşmaya ve yerli 

ve yabancı sermayeye tahsisinin 

önünün açılması kabul 

edilemez.
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maddesi daha önce verilen ön izinlerin de yeniden geçerli 
olmasını öngörüyor. Bir başka deyişle, iptal kararıyla 
işlemleri durdurulan işletmeler, bu tasarıyla işlemlerine 
devam edebileceklerdir. Bu da yargı kararlarının 
bağlayıcılığı ilkesinin açık bir ihlalidir.

Tasarıda, turizme tahsis edilecek alanların, bulunduğu 
ildeki ormanlık bölgenin yüzde 1‘ini aşamayacağı 
belirtiliyor. Ormanların yüzde 49‘unun verimsiz olduğu 
Türkiye‘de bu tasarının yasalaşması halinde verimli orman 
miktarı daha da azalacaktır. Tasarı, söz konusu tesisler 
yapılırken ağaç kesilmesi durumunda iki katı ağaç dikme 
zorunluluğu getiriyor. Ancak, varolan ormanı yok edip yeni 
orman kurulması teklifi yararsız, verimsiz ve gereksizdir. 
Uygulanma olasılığı da ayrıca tartışmaya açıktır. Zira 
Orman Kanunu‘nda da yanan orman alanlarının 
ağaçlandırılacağı zorunlu kılınsa da 1985 yılından 
günümüze dek 234.482 hektar (2.344.820.000m²) orman 
alanımız yanmış ancak bu alanların sadece 40.824 hektarı 
yani ortalama %17‘si ağaçlandırılarak geri kazanılmıştır. 
İklim değişikliği ve diğer etkenler dikkate alındığında bir 
ağacın yetiştirilmesi özellikle kurak bölgelerimizde hiç 
de kolay değildir. Ayrıca daha önce, 2634 Sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu kapsamında %93‘ü Turizm Bakanlığı‘na 
tahsis edilen Belek Orman alanlarında, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararına rağmen 16 milyon 372 bin 
metrekarelik alanın 8 milyon 876 bin metrekaresinde golf 
ve konaklama tesislerinin yapılması için 10 adet, 7 milyon 
846 bin metrekaresinde otel, konaklama ve günübirlik 
tesis yapımı için 47 adet izin verildiği ve golf tesislerinin bir 
kısmının tamamlandığı ve konaklama tesislerinin inşaatının 
devam ettiği bilinmektedir. 

Tasarının 2. maddesindeki, orman sayılan yerlerden 
Bakanlığa sağlık, termal, kış, eko, kıyı, golf ve deniz 
turizmi vasfıyla tahsis edilecek yerlerin orman alanlarının 
her yerinden seçilebileceği ve böylece ormanların geniş 
kapsamlı olarak yerli ve yabancı sermayenin kullanımına 
sunulacağı açıktır. 

Üstün kamu yararı ilkesi gözetileceği iddia edilen yerlere 
inşa edilen golf sahaları ve lüks otellerin “üstün kamu 
yararı” ilkesine değil, sermayeye hizmet ettiği gözlerden 
kaçmamaktadır. Tasarı sayesinde Türkiye‘deki 211.887 
hektarlık orman alanındaki (2.11 milyar m2) ağaçların 
kesilmesinin önü açılmış olacaktır. Anayasa Mahkemesinin 
gerekçeli kararında da belirtildiği gibi, “ormanların orman 
olarak korunmasındaki kamu yararının daha öncelikli 
ve üstün nitelikte olduğu açıktır.” Ayrıca, yine Anayasa 
Mahkemesi Kararı‘nda belirtildiği gibi, “...sürdürülebilir 
ekolojik dengenin sağlanabilmesi için ormanların öncelikle 

orman olarak korunması Anayasal bir zorunluluktur.”

Açıktır ki, Anayasaya aykırılık gerekçesiyle bazı hükümleri 
iptal edilen Turizmi Teşvik Kanunu, meşruluk zeminini 
kaybetmiştir ve gündemdeki yasa tasarısı bunu sağlayacak 
niteliklere sahip olmaktan uzaktır. 

Tasarının yasalaşması halinde başta Antalya, Muğla, 
Rize ve İzmir olmak üzere, doğa harikası olan orman, 
yayla ve kıyı alanlarımızda tasarıda yer alan hükümler 
çerçevesinde Norveç Kent Projesi gibi projeler de hayata 
geçirilebilecektir. Norveçli emeklilere yönelik konutların 
yanı sıra, huzurevi, sağlık tesisleri, sosyal tesisler ve spor 
alanları yapımını içeren Norveç Modeli uygulamasında 
da orman alanlarının tahsisi gündeme gelebilecek ve bu 
alanlar imar değişikliği ile ranta açılabilecektir. 

Ormanların belirli bir zümreye ait bir kullanım alanı 
gibi görülmesi kabul edilemez.Tüm yurttaşların 
yararlanabileceği orman alanlarının, golf sahalarına, lüks 
otellere, yat turizmine, ralli alanlarına dönüştürülmesi çevre 
ve insan haklarına aykırıdır. Sağlıklı ve doğal bir ortamda 
yaşam hakkının ihlal edilmesinin önünü açacak meşruluğu 
tartışmalı bu yasa tasarısı geri çekilmelidir. 

Ormanlar nitelikleri ve işlevleri dolayısıyla toplumun 
ve insanlığın ortak değerleridir ve asla özelleştirilmeye 
konu edilmemelidir. Orman alanlarına yönelik örtülü bir 
“af”fı içerecek, suç işleyenleri ödüllendirip özendirecek 
ve ekolojik yıkımlara yol açabilecek nitelikteki Anayasal 
ve Yasal düzenlemeler gündemden çıkarılmalıdır. İptal 
edilen yasa maddesinde bile yer almayan, kıyılar, yaylalar 
ve jeotermal kaynaklara sahip alanların yeni tasarıyla 
yapılaşmaya ve yerli ve yabancı sermayeye tahsisinin 
önünün açılması kabul edilemez.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
ormanlarımızın sadece biz insanların değil tüm canlıların 
yaşam alanı olduğunu belirtiyor, sermayenin rantı uğruna 
ormanların geri dönüşü olmayan bir sürece sokularak 
yok edilmesine karşı çıkıyor ve bu alanların korunması, 
geliştirilmesi ve genişletilmesini savunuyoruz.

Daha güzel bir yaşam, daha güzel ve sağlıklı bir çevre 
ve Türkiye için her koşulda ormanlarımıza sahip çıkmak 
durumundayız. Saygılarımızla

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Mart 2008

* Özdemir Asaf, Yuvarlağın Köşeleri, Adam Yayınları, 1986
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YAZIŞMALAR

Sayı      : 3/B15- 176                                                                         22/02/2008

Konu   : Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılması Hakkında Yönetmelik”   

  Taslağı Hk. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 

ANKARA

Bakanlığınızca hazırlanan “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 

Hakkında Yönetmelik” taslağı ile ilgili olarak Mevzuat Hazırlama  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istenilmektedir.

Odamızca taslak yönetmelikte yapılan incelemede, yönetmelikte yer alan ve tanımlanan hizmetlerin  birden çok meslek 

disiplinini ilgilendirdiği görülmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından sadece Orman Mühendisleri 

Odasından görüş istenilmesi eksik bir yaklaşım olarak  değerlendirilmektedir. 

Taslak yönetmelik hakkında tek tek maddeler üzerinde durmak yerine geneli üzerinde bir değerlendirmenin yapılması ve 

öneri sunulmasının bu aşamada gerekli katkı ve desteği sağlayacağına inanmaktayız.

Taslak yönetmeliğin “Gerekçe” bölümünde “... mevcut yönetmelikle ilgili olarak davaların açılmış olduğu, söz ko-

nusu davalarda ileri sürülen hususların değerlendirilerek görülen noksanlıkların giderilmesi, Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uyum sağlanması, 5531 sayılı Orman 

Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkarılan ilgili Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uyum sağlanması ...” amacıyla yeniden düzenleme yapıldığı 

belirtilmektedir.

Ancak, Yönetmelikte yapıldığı ifade edilen yeni düzenlemeler açılan davalarda dile getirilen görüşleri içermediği, 5531 

sayılı yasada tanımlanan Ormancılık Bürolarına yasaya aykırı şekilde sorumluluk ve müelliflik yetkisinin verildiği, Maden-

cilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde getirilen düzenlemelere uyum sağlandığı ifade edilirken mühendislik hizmet üretimine 

yönelik diğer yönetmeliklerin dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Taslak Yönetmelikte, Harita ve Kadastro Mühendisliği uzmanlık alanına ait bazı hizmetlerin “Ormancılık Bürolarınca” 

yürütülmesi hükümlerine yer  verilirken söz konusu uzmanlık alanımıza yönelik 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı 

Resmi Gazete‘de Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖH-

HBÜY) yok sayılmıştır. Halbuki  BÖHHBÜ Yönetmeliği ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan bu kapsam-

daki hizmetlerin bir standartlar bütünü çerçevesinde, bilim ve gelişen teknolojiye paralel üretim yapılmasını sağlamak 

amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile yürürülüğe konulmuştur.
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Üniversitelerde verilmekte olan genel kültür düzeyindeki farklı bölüm dersleri dikkate alınmak suretiyle  yönetmelik, tüzük 
veya yasalar çıkarılarak bazı meslek gruplarının farklı meslek alanlarında da müellif  olarak yetkili kılınması yönüne 
gidilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım olmayıp, diğer yasalar ve Anayasamızla uyuşumlu olacağını düşünmek de olanaklı 
değildir. Doğal olarak bu tür yaklaşımların ileride telafisi güç zararların doğmasına temel teşkil edebileceği mutlaka 
düşünülmelidir. 

Odamız, söz konusu yönetmeliğin 22 Mart 2007 tarihli değişiklik şeklinin 66’ncı maddesinin mesleki müellifliğimizin gaspı 
nedeniyle iptali için yargı sürecine gitmiştir. Bir yandan yönetmeliğin bir maddesi için yargı süreci devam ederken aynı 
nitelikte ve içerikteki hükümleri birçok maddeye ilave etmenin hukuksal anlayış içerisinde yerini bulmakta zorlandığımızı 
belirtmek istiyoruz. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi ülkemizde 1949 yılında Yıldız Üniversitesinde başlamakla birlikte, tarihsel sürece 
baktığımızda 5 bin yıllık bir geçmişe sahip en eski meslek disiplinlerinden biri olduğunu görmekteyiz.

Eğer hazırlanacak bir yönetmelikte birçok meslek disiplinini ilgilendiren hizmetlere yönelik hükümlere yer verilecekse,  ilgili 
meslek odalarından görüş istenilmesinin bilimsel bir yaklaşım olarak anlamlı olacağı açıktır.

Konunun belirtilen çerçevede değerlendirilerek, gerekli girişimlerin yapılması ve hatalı yaklaşımların giderilmesi 
hususlarında,
Bilgi ve gereğini dileriz. 

Saygılarımızla. 
A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a. 
Genel Başkan   
Saygılarımızla.

Harita ve Kadastro Mühendisler Odası
Genel Merkez Yönetim Kurulu

FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ

Sevgili arkadaşlar; bilindiği üzere Ağustos 2007 tarihinden itibaren giderleri Odamızca 

karşılanmak üzere üyelerimiz adına “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırılarak  uygulamaya 

konulmuştur. Odamız, “Ferdi Kaza Sigortası” uygulamasıyla; meslektaşlarımız, mesleğimiz 

ve ülkemiz için birlikte güzel günler yaratılmasına küçük de olsa bir katkı sağlamayı 

amaçlamıştır. “Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi” uygulaması bundan böyle her yıl düzenli 

olarak devam ettirilmesi yönünde bir karar alınmıştır. 2008 yılı uygulamasında, 2008 yılı 

hariç geriye dönük aidat borcu olmayan üyelerimizin  “Ferdi Kaza Sigortası” Oda Ge-

nel Merkezimizce düzenlenmektedir. “Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi”ni Şubenizden almayı 

unutmayınız.
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Sayı     : 3/B15 - 174                                                                                                                    22/02/2008

Konu   : Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması
                ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü Hk. 

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’NA 
ANKARA 

İlgi: a) 27.02.2007 tarih ve 3/B15-202 sayılı yazımız. 
        b) 24.04.2007 tarih ve 3/B15-419 sayılı yazımız. 

İlgi (a) ve (b) de kayıtlı yazılarımızla Bakanlığınızın/Genel Müdürlüğünüzün bünyesinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince hazırlanmakta olan “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması 
ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü” nün meslek alanımızı çok yakından ilgilendirdiği belirtilerek, Odamızın görüş ve önerileri 
iletilmiş idi. 

Kamu kurumu niteliğinde  meslek kuruluşu olan Odamız, gerek Anayasanın 135 inci maddesi ve gerekse 6235  sayılı  
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’nda belirtildiği üzere, meslek alanlarımızla ilgili olarak gündeme 
gelen her türlü gelişme ve girişimlerde sürece katılmak, görüş ve önerilerini sunmak ve takip etmek öz görevleri arasında 
yer almaktadır.

Bu çerçevede ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkısı olacağına inandığımız “Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve arazi Toplulaştırma” Tüzüğünün uygulamalarda bilimsel ve teknik yönden daha nitelikli planların ve projel-
erin üretilmesine dayanak oluşturması amacıyla hazırlanması sürecinde dikkate alınması istemiyle Odamız görüş, önerileri 
ve gerekçelerini yazımız ekinde bir kez daha gönderilmektedir.  Söz konusu çalışmalara Odamız temsilcisinin katılımının 
da yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Bilgi ve gereğini dileriz. 
 A.Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a. 
  Genel Başkan 

DAĞITIM         : 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
- Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

EKLER :
Ek1   Tüzük taslak metni (üzerinde ekleme yapılarak)
          Öneri, görüş ve gerekçe
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Kanal B
Kanal B televizyonunun  ana haber 
programında, TMMOB kapsamında 
meslek odalarının seçim süreçleri 
ve siyasal iktidarın müdahaleleri 
konusunda, TMMOB’ye bağlı Oda 
başkanlarının açıklamaları dile getirildi. 
Konu ile ilgili Oda Başkanımız Ali 
Fahri ÖZTEN, Odaların siyasi parti 
uzantılı olması ve siyasal iktidarların 
arka bahçesi olmaları durumunda bu 
ülkenin geleceğine ve kalkınmasına  
katkıda bulunamayacaklarını ve 
yönlendirilemeyeceğini gündeme 
getirerek Yönetimlere aday olacakların 
mesleki alanlarımızdan hareketle 
oluşturulan politikaları mesleğin 
gelişimi, ülkenin ve toplumun refahı ve 
özgürlüğü ekseninde savunabilecek, bu 

yönde üretim sürecinde yer alabilecek arkadaşların bu bilinçle 
bu bilinçle ve doğruları söyleyecek aday olmalarının anlamlı 
olacağını ifade etti.

TMMOB Radyo
Odamız Genel Başkanı A.Fahri 
ÖZTEN, 30 Ocak 2008 tarihinde 
TMMOB Radyo’nun “Öğrenciler 
Soruyor.” adlı programında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümü son sınıf öğrencisi Civan ÖZBEK’in; Türkiye’de  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği eğitimi, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendislerinin çalışma konuları, SHKMM 
büroları ve şirketlerinin çalışma alanları, Odamızda öğrenci 
üyelik, Odamızın öğrencilerle  ilişkileri, Oda-üniversite ortak 
çalışmaları, Üniversiteler arası akreditasyon vb. konular 
hakkındaki sorularını yanıtladı.

Hayat TV 
Odamız Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 1 Şubat 2008 
tarihinde, Canlı ana haber yayın konuğu olarak katıldığı  Hayat 
TV’de Oda seçimlerini ve  gündemde ki konularla ilgili Odamız 
görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Sayın ÖZTEN programda; TMMOB ve Odamızın bilim ve 
tekniğin ışığında ve ortak akılla halkın yararına, meslek 
alanlarına dayalı politikaları her zaman gündeme getirdiğini 
belirterek, demokrasinin gereği farklı fikirlerin Odaların seçim 
süreçlerinde temsil edildiğini belirtti.Orman alanlarının taslak 
anayasada özelleştirilerek satılmak istenmesi karşısında, 
orman alanlarımızın yaşam alanlarımız olduğunu vurgulayarak 
Odamızın Siyasal iktidarın bu düzenlemelerine karşı olduğunu 
ifade eden Sayın ÖZTEN, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine, 
kamu arazilerinin yerli yabancı sermaye guruplarına satılmasına, 
emekçilerin toplu sözleşme ve sendikal haklarına yapılan 
müdahalelere karşı sergilediğimiz duruşun, sosyal anlamda  
Odamız politikalarının önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile 
getirdi. 
Sayın ÖZTEN, kentsel dönüşüm projeleri hakkında; 
demokrasinin gereği o bölge insanına halka sormadan , halk 

BASINDAN



63Mart 2008

sürece müdahil edilmeden ve 
altyapı projeleri hazırlanmadan 
yapılan kentsel dönüşüm 
projelerinin sadece rant odaklı 
olduğunu, kamu ve toplum 
yararı içermeyeceğini ve özellikle 
İstanbul’da yapılan kentsel 
dönüşüm projelerinin şehrin 
tarihi dokusuna zarar vermekte 
olduğunu söyledi. 

Sayın ÖZTEN, Oda seçim 
süreçlerinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının 
siyasallaştığını gündeme getiren 
kesimlerin söylemlerine; “orman 
alanlarının yerli ve yabancı 
sermaye guruplarına satılmak 
istendiği, mera ve yaylalarımızın 
talanına karşı verilen mücadeleye, 
yabancı mühendislerin ülkemizde 
çalışmaları önündeki kısıtlamaların 
kaldırılması, kamu kurum ve 
kuruluşlarının özelleştirildiği, 
eğitim ve sağlık sektöründe 
özelleştirmelerin gündeme geldiği 
bir dönemde, bu duruma karşı 
bilimsel çerçevede geliştirilen 
argümanlarla sergilenen karşı 
duruş siyasallaşmak ise mesleki 
alanımızdan hareketle biz bunu 
yapıyoruz.” Şeklinde yanıt verdi. 
Ayrıca Sayın ÖZTEN, yine 
bu politik ve sosyal bilinçle, 
bu ülkenin aydın insanları 
olarak, Irak, Ürdün, Filistin 
işgallerine karşı TMMOB 
tarafından düzenlenen mitingleri 
desteklediklerini ve katıldıklarını 
da dile getirdi.
Son olarak Sayın ÖZTEN, çağdaş 
ve demokrat mühendislerin her 
zaman bilimden yana halktan 
yana tavır sergilemeleri gerektiğini 
ifade etti.

Olay TV 
Olay TV televizyonunun 
16.02.2008 tarihli anahaber 
programında, Odamız Bursa 
şubesi seçim sürecine ilişkin 
adaylıklarını açıklayan Sayın 
Celil ÇOLAK ve Sayın Gürhan 
ÖZER’in yeni dönem projeleri 
gündeme getirildi. Odamız 
Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN’in 
Genel Kurulda yaptığı konuşmaya 
değinen programda Sayın 
ÖZTEN’in “küresel kapitalizmin 
dayattığı yeniden yapılanma 
programları”na vurgu yapılırken, 
“2B alanları yaşam alanlarımızdır. 
Orman, mera ve yaylalarımız 
sermaye guruplarına satılamaz. 
Bu bağlamda gündemde olan 
anayasa değişikliği çalışmalarında 
çok dikkatli hareket edilmesi 
gerektiğini ,  yasal ve anayasal 
düzenlemelerin bir an önce 
yapılması gerektiği” sözlerine yer 
verildi. 

Odamız Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN Kanal B’nin Canlı 
Yayın Konuğuydu

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, 28.03.2008 tarihinde 
saat 13.00-14.15 arasında Kanal 
B Televizyonu “Habercinin Saati” 
adlı canlı yayın programına konuk 
olarak katıldı. Sayın ÖZTEN 
programda;
- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası,
- Tapu Kanunu,
- Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu,
- Turizmi Teşvik Kanunu ve
- Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu
hakkında Anayasa Mahkemesi 
Kararları ve hazırlanan tasarı 
ve/veya değişiklik önerilerinin 
topluma, kamuya ve ülkeye 
yansımaları üzerine bilgi verdi.
Sayın ÖZTEN, söz konusu yasa 
tasarılarının eksikleri ve tasarılar 
ile nelerin amaçlandığı hakkında 
Oda görüşlerini dile getirdi.
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Emekçiler SSGSS Yasa Tasarısına 
Karşı Tüm Türkiye’de Alanlardaydı

TBMM’de görüşülmek üzere bekleyen Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı’na karşı kamuoyu oluşturabilmek 
amacıyla etkinlikler düzenleyen TMMOB, 
KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, BASK 
ve Türk-İş, bugün (20 Şubat 2008) tüm 
Türkiye çapında alan etkinlikleri gerçekleştirdi.

“Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek 
Hakkı” eylemleri çerçevesinde Ankara’da 
saat 11:30’da Numune Hastanesi önünde 
toplanan yaklaşık 300 kişilik topluluk, 
ellerinde taşıdıkları SSGSS Yasa Tasarısı’nın 
baş harflerinden oluşan “Sermaye Sağlığımıza 
Geleceğimize Sigortamıza Saldırıyor” dövizleri 
ve “Susma sustukça sıra sana gelecek, hasta 
hastane kapısında ölecek”, “Sağlık haktır, 
satılamaz”, “Herkese sağlık, güvenli gelecek” 
sloganlarıyla Sağlık Bakanlığı önüne yürüdü. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve çok sayıda TMMOB üyesinin 
de katıldığı eylemde, örgütler adına ortak 
açıklama Ankara Tabip Odası Başkanı Önder 
Okay tarafından okundu.

İzmir’de de Konak Sümerbank önünde 
toplanarak SSK Genel Müdürlüğü önüne 
yüründü ve kitlesel basın açıklaması yapıldı. 

Herkese Sağlık ve Güvenli 
Gelecek İçin Yürüyüş 
Başladı

TBMM’de görüşülmekte olan 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı 
TMMOB, KESK, DİSK, TTB, 
TDB, TEB ve BASK ile birlikte 
gerçekleştirilen eylem planı çerçevesinde örgüt temsilcileri 15 Ocak 
2008 tarihinde saat 12.00’de Haydarpaşa Garı’ndan yola çıktılar. 
“Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz” adı altında 
başlatılan yürüyüş öncesi Haydarpaşa Garı’nda sırasıyla TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Türk Dişhekimleri 
Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.

“Iş Kazası”nda Hayatını 
Kaybeden Gülseren 
Yuttaş’ın Davasında 1. 
Duruşma Yapıldı 

Melen projesi kapsamında 
Salacak-Sarayburnu isale hattı 
Sarayburnu şantiyesinde, iş 
“kazası” sonucu 27 Eylül 2007 
tarihinde hayatını kaybeden Harita ve Kadastro Mühendisi Gülseren 
Yurttaş için açılan kamu davasının ilk duruşması 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 8 Şubat günü yapıldı. Sultanahmet Adliyesi önünde 
Gülseren’in ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra TMMOB birimlerinden 
temsilciler de hazır bulundu. 

Mahkemede Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Avukatı 
Nermin Kaplan, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı 
Can Atalay, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Avukatları Mahir Ay, Selva Özkarakoç bulundular. 

Mahkemenin ardından yapılan basın açıklamasında, TMMOB İstanbul 
İKK Sekreteri Tores Dinçöz, Gülseren Yurttaş’ın davasının ısrarlı 
takipçisi olacaklarını belirterek, 30 Nisan 2008 günü yapılacak ikinci 
duruşmada da bir arada olunacağını ifade etti.

TMMOB GÜNCESİ
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TMMOB Enerji Verimliliği 
Haftası Etkinliklerinde Yer 
Aldı 

TMMOB Enerji Komisyonu 
üyeleri, Enerji Verimliliği Haftası 
etkinlikleri kapsamında 11-12 
Ocak 2008 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Enerji Verimliliği 
Sempozyumu’nda sunum yaptılar. 
EİEİ Genel Müdürlüğü’nün 
organizasyonunda yapılan 
sempozyuma kamu kurumlarının ve 
özel sektör kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. 

Sempozyum sürecinde Sanayide 
Enerji Verimliliği, Bina ve Ulaşımda 
Enerji Verimliliği, Enerji ve Çevre, 
Teknoloji ve AR-GE oturumlarında 
44 sunuma yer verilirken, 
televizyonda da iki açık oturum 
gerçekleştirildi. 

TMMOB Örgütlülüğünün 
Geliştirilmesi Çalışma Grubu 
Toplantısı Yapıldı               

TMMOB Örgütlülüğünün 
Geliştirilmesi Çalışma Grubu 12 
Şubat 2008 tarihinde toplandı. 
Toplantıda; oluşturulan alt çalışma 
grupları raporlarının derlenerek, 
çalışma grubu üyelerine iletilmesine 
karar verildi. 

Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), 
Burçak K. Uysal (ÇMO), Burak Kukul 
(HKMO), Ahmet Göksoy (İMO), 
Nadir Avşaroğlu (Maden MO), Elif 
Öztürk (MMO), Ozan Yılmaz (Peyzaj 
MO), Murat Aslan (ZMO) katıldı. 

Çalışma Grubu, bir sonraki 
toplantısını 4 Mart 2008 tarihinde 
yapacak.

TMMOB Tekel İşçileriyle 
Birlikteydi  

Tek Gıda-İş Sendikası’nın çağrısıyla 
18 Şubat 2008 Pazartesi günü 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
önünde Tekel’in özelleştirilme 
girişiminin durdurulması için 
toplanan Tekel işçilerinin eylemine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve Genel Sekreter 
Vekili Hakan Genç katılarak destek 
verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu ve 
Oda Başkanları Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Başkanları 5 Ocak 2008 tarihinde 
toplandı. Ankara Dedeman Oteli’nde 
yapılan toplantıda; oda başkanları 
tarafından şube ve oda genel 
kurulları hakkında bilgilendirme 
yapıldı ve TMMOB Genel Kurulu’na 
yönelik öneriler alındı. 

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. 2007 yılında 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren Soğancı, tüm 
yaşanan olumsuzluklara karşın 
TMMOB’nin hiç durmadan, hiç ara 
vermeden onurlu ve dik yürüyüşünü 
sürdürdüğünü söyledi. 

Mehmet Soğancı’dan sonra oda 
başkanları da kendi odalarının 
2007 faaliyetleri ve genel kurul 
süreçlerine ilişkin bilgilendirmede 
bulundu. TMMOB’nin devletten ve 
sermayeden bağımsızlık ilkesinin 
korunmasının en önemli şey 
olduğunu ifade eden oda başkanları, 
39. Dönem’de odalar arasındaki 
dayanışmanın arttığını dile getirdiler. 

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Soğancı, Hüseyin 
Yeşil, Selçuk Uluata, Nail Güler, 
Alaeddin Aras, İlker Ertem, M. Sabri 
Orcan, Halil Gezer, Ekrem Poyraz, 
Hakan Günay, Berrin Şenöz, Feyyaz 
Ataç, Ferhat Özçep, İbrahim Vardal, 
Ismail Küçük, Ali Riza Tanriverdi, 
Müfit Hatat, Fikret Zorlu ve Baki 
Remzi Suiçmez ile Oda Başkanları 
Ertuğrul Ünlütürk (ÇMO), Kemal 
Ulusaler (EMO), Abdullah Zararsız 
(FMO), Feramuz Aşkın (GEMİMO), 
Petek Ataman (GIDAMO), Ali 
Fahri Özten (HKMO), Feyyaz Ataç 
(İÇMO), Taner Yüzgeç (İMO), Uğur 
Gönülalan (JFMO), İsmet Cengiz 
(JMO), Hasan Küçük (KMO), 
Mehmet Torun (Maden MO), Emin 
Koramaz (MMO), Bülend Tuna 
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(MO), Mete Topgüder (Petrol MO), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), 
Yaser Gündüz (ŞPO) ve ZMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Bayram 
katıldı. 

Türbana Karşı TBMM Önünde 
Basın Açıklaması Yapıldı

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, 
türbanın yükseköğretimde serbest 
bırakılmasını içeren Anayasa 
değişikliği teklifinin TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşüldüğü ve ilk 
tur oylamasının yapıldığı 6 Şubat 
2008 tarihinde TBMM Dikmen 
Kapısı önünde kitlesel bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Oda yöneticileri ve çok 
sayıda TMMOB üyesinin katıldığı 
eylemde, basın açıklaması KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul 
tarafından okundu.

AKP özgürlüğü de, ülkenin diğer 
sorunlarını da türbanla örtmek 
istemektedir.

ÖZGÜRLÜK MÜ? HER YERDE, 
HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK!

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, 
üniversitelerde türbanı serbest 

bırakan, anayasa değişikliği bugün 
oylanıyor. 

AKP, bu oylamayı ‘özgürlükten 
yana olmak ya da karşı olmak’ 
arasına sıkıştırmak istemektedir. 
AKP ve MHP’nin “özgürlük ve 
demokrasiyi savunuyoruz” diye 
ortaya çıkmaları, tarihin bir ironisi 
gibi görünse de, esasında bu 
partilerin özgürlük ve demokrasi 
konusundaki samimiyetsizliklerinin 
de bir göstergesidir. 

Özgürlükten ve demokrasiden 
bahsediyorsanız gelin o zaman 
her yerde ve herkes için özgürlüğü 
temin edecek Anayasa çalışmasını 
toplumun tüm örgütlü kesimleri ile 
birlikte yapalım. 

Özgürlükse konu, herkesin kendi 
kültür ve kimliğini özgürce ifade 
edebildiği, düşünme, örgütlenme ve 
ifade özgürlüğünün önündeki tüm 
engellerin kaldırıldığı bir düzenleme 
gerçekleştirin. 

Biz herkesin kendi inancını 
da inançsızlığını da özgürce 
yaşamasından yanayız. Bunun 
için devlet her türden inanç, 
mezhep ve inançsızlık karşısında 
eşit mesafede durmalıdır. Tek bir 
mezhebin sözcüsü konumunda olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı gözden 
geçirilmelidir, tüm inanç kesimlerinin 
talepleri karşılanmalı, zorunlu din 
dersleri kaldırılmalıdır. 

Diğer yandan türban Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 
üzere ‘bir ideolojik simge’ haline 
gelmiştir. Burada görülmesi gereken 
gerçek, türbanın bir ideolojik simge 

olarak aynı zamanda kendisinin 
de baskı unsuru haline geldiğidir. 
12 Eylül sonrası Türk-İslam 
sentezi ekseninde şekillendirilen 
toplumsal yapı, cemaat ağları 
ve AKP’ye yaslanarak gelişen 
muhafazakârlaşma dalgası, ‘mahalle 
baskısı’ olarak da tanımlanan bir 
baskıyı da gündeme getirmektedir. 

Böylesi bir gerçeklik içerisinde 
‘türbanı’ diğer tüm sorunlardan, 
alanlardan ve bağlantılardan 
kopartarak, ‘özgürlük’ olarak 
sunmak doğru değildir. 

Bu tasarı, gündeme geldiği günden 
beri toplumda bir ayrışma ve çatışma 
potansiyelini açığa çıkarmıştır. AKP 
ve MHP’yi uyarıyoruz, bu tasarı geri 
çekilmelidir. 

Buradan bir kez daha, özgürlükçü, 
eşitlikçi, laik ve demokratik Anayasa 
çağrımızı yineliyoruz. Bu ülkenin 
bütün sorunlarına özgürlükten, 
demokrasiden ve emekten yana 
çözümler getirmek konusunda 
tarafız, bu yönde bugüne kadar 
yürüttüğümüz mücadelemizi bundan 
sonra da sürdüreceğiz.

Emek ve demokrasi güçlerine 
düşen görev, AKP’nin bu örtüsünü 
yırtmak, toplumun tüm kesimleri 
için özgürlüğü ve demokrasiyi 
savunmaktır. 

Bizler, emekten, özgürlükten, 
adaletten, eşitlikten, demokrasiden, 
laiklikten, bir arada kardeşçe 
yaşamdan yana olan herkesi şimdi 
yan yana durmaya ve birlikte 
mücadele etmeye çağırıyoruz. 

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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Yüreğir Belediyesi Uygulamalar 
Konulu Toplantı

HKMO Adana Şubemizde 11 Ocak 2008 
tarihinde Yüreğir Belediye Başkanlığı 
elemanları ve meslektaşlarımızın katılımıyla bir 
toplantı yapılmıştır.
Toplantıda bu güne kadar Adana da yapılan 
İmar Planı Uygulamaları ve diğer Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaşanılan 
sıkıntılar görüşülmüştür. Toplantı boyunca 
Yüreğir Belediyesi Yetkilileri ile meslektaşları 
arasında bu ve benzeri sorunların çözümüne 
ilişkin görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Başta Yüreğir Belediyesi İmar Müdürü 
Sayın Ali Rıza ULAŞTIRICI olmak üzere, 
Belediye yetkilileri Adana Şubemizle tüm 
uygulamalarda istişare içinde olacaklarını 
Odamıza bildirmişlerdir.
 HKMO Adana Şubesi olarak Yüreğir 
Belediyesi Başkanlığının diğer belediyelere 
örnek olmasını diliyoruz.

Adana Kent Sorunları Forumu 
Bilindiği üzere, doğal ve kültürel yönden 
potansiyeli yüksek bir kent olan Adana da 
kentleşmede yaşanılan sorunlar ve yarattığı

Gaziantep Üye Toplantısı
Gaziantep İl Temsilciliğimizin organize etmiş olduğu üye toplantısı 19 
Ocak 2008 günü Royal Hotel’de gerçekleşmiştir. 
Gaziantep’te faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin katılım gösterdiği 
toplantının açılış konuşmasını İl Temsilcimiz Sayın Eray YILDIZ ve Şube 
Başkanımız Sayın Hasan ZENGİN yapmışlardır. Açılış konuşmasından 
sonra toplantıya geçilmiştir. Toplantının 1. bölümünde Eray YILDIZ, 
İlyas KÜÇÜKTOPANA ve Hasan ZENGİN birer sunum yapmışlardır. 
Toplantının 1. bölümünde Lisanslı Ölçme Büroları, Kamu İhale Yasası, 
TKGM ile yapılan etkinlikler, BÖHHBÜY, Toplulaştırma Tüzüğü, Tapu 
Planları Tüzüğü, Bilirkişilik ve Adana Şubemizin son iki yıllık etkinlikleri 
konuları değerlendirilmiştir.
Verilen aradan sonra üyelerimiz ile karşılıklı soru-cevap şeklinde toplantı 
devam etmiştir. Üyelerimiz;
1- TKGM ihaleleri ve meslektaşlarımızca bu ihalelere verilen aşırı 
düşük teklifler dile getirilmiştir. Üyelerimiz bu konuda Odamızdan bu 
konunun çözümü yolunda her türlü girişimin yapılmasını istemişlerdir. 
HKMO Adana şubesi olarak, kurumlara ihaleler ile ilgili yazılar yazıldığı 
söz konusu işlemin yaklaşık maliyetleri ile ihale bedellerinin istenildiği, 
aşırı düşük teklifle alınan işlerin de Odamızca inceleneceği katılıcılara 
iletilmiştir. Katılımcılar özellikle bu ve benzeri davranışta bulunanlara 
Odamızın yaptırım uygulaması gerektiğini, 
2- Odamızın web sayfasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, bu 
sayfada mesleğimizi özendirici, özellikle çocuklara yönelik (haritacılıkla 
ilgili oyunlar, yön bulma) bölümlere yer verilmesinin doğru olacağını,

3- Oda toplantılarına 
katılımın özendirilmesi için 
bazı odalar gibi puanlama 
sisteminin getirilmesi 
gerektiğini,
4-Tapuda ve 
kadastroda görev yapan 
meslektaşlarımızın özlük 
haklarının iyileştirilmesi 
gerektiği konularında 
görüşlerini Adana Şubemize 
bildirmişlerdir.

ADANA



72 Mart 2008

olumsuzlukların çözümü zaman 
geçtikçe daha zor olmaktadır. 
Ülkemiz genelinde kentleşmede, 
sanayileşmede, eğitimde sağlıkta vb. 
konularda yaşanılan olumsuzlukların 
Adana da artarak büyüdüğü 
gerçeğinden yola çıkılarak 
TMMOB Adana İl Koordinasyon 
Kurulunca “Adana Kent Sorunları 

Sempozyumu” yapılması kararı 
alınmıştır. HKMO Adana Şubemizin 
Düzenleme ve Yürütme Kurulunda 
Bulunduğu sempozyuma altyapı 
oluşturacak “Adana Kent Sorunları 
Forumu” 9 Şubat 2008 günü Adana 
Seyhan Otelinde gerçekleşmiştir. 
HKMO Adana Şube Başkanımız 
Sayın Hasan ZENGİN CBS konulu 
bir sunum ile foruma katılmıştır. 
Adana’da faaliyet gösteren kamu 
kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum 
örgütlerinin katılım gösterdiği foruma 
ilgi büyük olmuştur.
Mayıs 2008 ayının ilk haftasında 
yapılması planlanan “Adana Kent 
Sorunları Sempozyumu”na HKMO 
Adana Şubesi olarak; kentsel 
dönüşüm alanları, mülkiyet ve CBS 
konularını içeren bir oturum ile katılım 
gösterilecek olup sempozyumun 
Adana’mıza ve ülkemize yararlılıklar 
getirmesini dileriz. 

Gaziantep İl Temsilciliğimizin 
Açmış Olduğu Dava Sonuçlandı
Bilindiği gibi, bir kentin genel 
karakterini mimari yapılar, açık yeşil 
alanlar ve bunların birbiri ile ilgili 
olan ilişkileri ve bütünlüğü tayin 
etmektedir. Açık yeşil alanlar insan 
ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi 
dengelemede ve kentsel yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinde önemli 
bir konuma sahiptir. Bu nedenle bu 
tür alanlarının nitelik ve nicelikleri 
medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; 

çağdaş bir kent oluşturmak, kenti aşırı 
yapılaşmanın etkisinden korumak, 
kent bütününe hizmet verecek, 
kent estetiği ve kentleşme kalitesini 
yükseltici sağlıklı bir çevre meydana 
getirmek amacıyla planlanan ve 
Ülkemizin 2. büyük yeşil alan projesi 
olan 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı 
içerisinde 24.11.2006 tarih ve 
302 sayılı kararı ile plan revizyonu 
yapılmasına karar vermiştir. Odamız 
Ana Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 
a bendinde ifade edilen kamunun 
çıkarlarının korunması ilkesinden 
hareket ederek, Adana Şubemizin 
ve Genel Merkezimizin görüşü ile 
yapılan plan tadilatına itiraz edilmiştir. 
Yapmış olduğumuz haklı itirazın 
Belediye Meclisince reddi üzerine 
Genel Merkezimizin 05.04.2007 tarih 
ve 366 sayılı oluru ile yargı süreci 
başlatılmıştır.
Yargı, yapılan revizyonu şehircilik 
ilkeleri, planlama esasları ve kamu 
yararıyla hukuka uygun görmeyerek 
dava konusu işlemin iptaline karar 
vermiştir.
Bu iptal kararı, Yerel Yönetimlerin 
kentleşme açısından atacakları 
her adımda daha dikkatli olmaları 
gerekliliğini bir kez daha göstermiştir.
Şehircilik ilkelerinden uzak, ben 
yaptım oldu anlayışı ile kamu yararı 
düşünülmeden rant uğruna yapılan 
bu tür revizyonların takipçisi olmaya 
devam edilecektir.
Gaziantep İl Temsilciliği Adına      

İl Temsilcisi Eray YILDIZ

Şube Genel Kurulumuz 
Gerçekleşti

HKMO Adana Şubemizin 8. Olağan 
Genel Kurulu Adana Seyhan Otelinde 
gerçekleşti.
Şube Genel Kurulumuzda Divan 
Başkanlığına Sayın Sebahattin 
ULUTÜRK, Başkan Yardımcılığına 
Sayın Ferhat GÜVEL, yazmanlıklara 
da Sayın Umut ERDİL ile Barış ERBEY

seçilmişlerdir.
Genel Kurula katılamadıklarından 
dolayı Adana Milletvekillerinden, 
Sayın Ali KÜÇÜKAYDIN, Av. Fatoş 
GÜRKAN, Prof Dr. Gaye ERBATUR, 
Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, TMMOB 
genel Başkanı Sayın Mehmet 
SOĞANCI birer telgraf çekmişlerdir.
Şube Başkanımızın açılış 
konuşmasından sonra TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şube 
Başkanı Sayın Ali OLGUN, Adana 

İşçi Partisi Temsilcisi Sayın Ferit IŞIK                 
konuşma yapmışlardır. Şube çalışma 
raporunu Yönetim Kurulu üyesi Sayın 
Cem KÜÇÜKEKMEKÇİ sunmuştur. 
Çalışma raporunun sunulması 
üzerine sırasıyla Sayın Aziz ARSLAN, 
Fikret NERGİZ ve Mehmet Can BAL 
konuşma yapmışlardır. En son olarak 
Şube Başkanımız yapılan eleştiriler 
üzerine yapmış olduğu konuşmasını 
takiben Yönetim Kurulu ve Delege 
adayları belirlendikten sonra Genel 
Kurul sona ermiştir.
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Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İki yılda bir Ocak ayında yapılan Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
26 – 27 Ocak 2008 tarihlerinde Ankara‘da Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 75. Yıl Tiyatro Salonunda yapıldı. 

26 Ocak 2008 tarihinde Genel Kurul çalışmaları belirtilen 
gündemle toplanmıştır. 

Divan Başkanlığını Çağdaş Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
önerdiği Namık Gazioğlu Başkanlığındaki ekip kazanmıştır. Divan 
Başkan Yardımcılığına Recep Vadi, Yazman Üyeliklerine Sevsin 
Erdoğan ve Afife Baştak görevlendirildiler.

Ayrıca Anıtkabir’i ziyaret etmek için bir komisyon oluşturuldu. 
Bu komisyon Doç. Dr. Halil Akdeniz, Aydın Demirel ve Mehmet 
Arslan’dan teşekkül etti.

Açılış konuşmaları kapsamında;
Şube Başkanı İlyas Osmanağaoğlu, Oda Başkanı Ali Fahri Özten, 
İller Bankası Har. Dai. Başkanı Ali Serdar Tiryaki, TKGM Eski Gn. 
Md. Yüksel Akın söz alarak konuşmalarını yaptılar.
7. Dönem Yönetim Kurulu adına çalışma Raporunu Burak Kukul 
özet olarak sundu.

Gündemin ilgili maddesine uygun olarak 
Yönetim Kurulu asıl ve yedek adaylar 
ile Oda Genel Kurulu Delegelerinin 
duyurulması yapıldı.

Dilek ve temenniler kısmında Orhan Kasap, 
Servet Karaman, Star Karabil, Sevsin 
Erdoğan, Levent Özmüş konuşarak Oda 
ve mesleğimize ilişkin konuları gündeme 
getirmişlerdir.

2. Gün HKMO Lokalinde yapılan 
seçimlerde Çağdaş Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ile Meslekte Birlik Harita ve 
Kadastro Mühendisleri yarıştılar. Yapılan 

ANKARA
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oylama sonucunda Ankara Şube 
seçimlerini Çağdaş Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin Listesi 
kazandı.
 

Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası (SSGSS) 
Yasasına Karşı Basın 
Açıklamasına Katıldık

TBMM’nde görüşülmek üzere 
bekleyen Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigorta Yasa Tasarısına 
karşı DİSK, KESK, TTB, TMMOB, 
TDB, TEB, TÜRK-İŞ, TÜRMOB 
ve BASK tarafından “ Herkese 
Sağlık ve Güvenli Gelecek Hakkı” 
çerçevesinde 20 Şubat 2008 
Çarşamba günü saat 11:30 
da Numune Hastanesi önünde 
toplanılarak, Sağlık Bakanlığı 
önüne yüründü. Bakanlık önünde 
kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Numune Hastanesi önünde 
toplanan duyarlı topluluk, yürüyüş 
boyunca;

•Sağlık haktır satılamaz

•Herkese sağlık ve güvenli 
gelecek

•Direne direne kazanacağız

•Mezarda emekliliğe hayır

•Kurtuluş yok tek başına ya 
hep beraber ya hiçbirimiz

•Hükümet yasanı al başına çal

•Gün gelecek devran dönecek, 
hükümet halka hesap verecek

Sloganları eşliğinde Sağlık 
Bakanlığı Binasına gelindi.

Burada yapılan açıklamalarda 
çalışanın, çıkacak SSGSS 
yasasından sonra, 9000 iş günü 
prim ödemesinin şart olduğu ve 
bu nedenle ancak mezarda emekli 
olunacağı, özel hastanelere taviz 
verilerek hastalardan 5 katına 
kadar katılım ücreti alınacağı, prim 
borcu olanlara hastane kapılarının 
kapanacağı ve benzer durumların 
ortaya çıkacağı belirtildi.

Basın açıklamasından sonra 
topluluk düzenli bir şekilde dağıldı

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 8. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Anıtkabir 
Ziyareti

22 Şubat 2008 günü Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu 
tarafından Anıtkabir ziyaret 
edilmiştir. Ziyarette öncelikle 
Mozoleye Çelenk bırakılmış ve saygı 
duruşundan sonra Şube Başkanı 
Doç. Dr. Halil Akdeniz tarafından 
aşağıdaki metin Anıtkabir Defterine 
yazmıştır. 

Ulu Önderimiz; 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
8. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 
yaşanan olumsuzluklar karşısında, 
ilke ve devrimlerinin büyüklüğünü 
ve önemini daha iyi idrak etmiş 
biçimde huzurundayız.

Dünyada 5000 yıllık bir geçmişe 
sahip olan haritacılığın teknolojide 
yaşanan hızlı gelişmelerle 
birlikte giderek daha fazla 
önem kazanmasına bağlı olarak 
HKMO‘nun da kendini sürekli 
yeniden üretmek ve geleceği 
şekillendirmek zorunda olduğunu 
bilmekteyiz.
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Mesleğimize ve odamıza sahip 
çıkmanın öncelikle Anayasa‘da 
tanımını bulan demokratik, çağdaş, 
laik ve üniter yapıdaki Türkiye 
Cumhuriyeti‘ne sahip çıkma 
demek olduğunu kabul etmekteyiz. 
Bu anlayışla, çalışmalarımızda 
ve yaşam tarzımızda ilkelerini 
rehber edineceğimize, devrimlerini 
yaşatmak için gerekli her türlü 
mücadeleyi sonuna kadar 
yapacağımıza huzurunda söz verir, 
en derin saygı ve şükranlarımızı 
sunarız.

HKMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Halil AKDENİZ

HKMO Ankara Şubesinin 
“8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” Etkinliği 
Gerçekleştirildi

8 Mart 2008 Cumartesi günü 
Ankara Şubesince “Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü” etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.

27.09.2007 tarihinde iş cinayetinde 
hayatını kaybeden Gülseren 
YURTTAŞ anısına düzenlenen 
faaliyette, açılış konuşması Ankara 
Şube Başkanı Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ tarafından yapılmıştır. 

Gülseren YURTTAŞ için hazırlanan 
slayt gösterisi ardından, gündeliğe 

giden kadınların hikayelerinin 

anlatıldığı “Gündelikçi” adlı 
belgesel film gösterilmiştir.

Rabia SATIR‘ın yürütücülüğündeki 
panelde;

•Tarım Orkam Sen Ankara Şube 
Başkanı Vildan KILINÇOĞLU 
tarafından “Sendikal Mücadelede 
Kadının Yeri” 

•Asude ERÇİN tarafından 
“ Mühendislik ve Kadın” 
konularındaki konuşmalar 
yapılmıştır. 

Çetin Gül tarafından sunulan Müzik 
dinletisinin ardından kokteyl ile 
etkinlik sona ermiştir.

Üyelerle Birlikte Tiyatroya 
Gidildi

6 Ocak 2008 günü Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda gösterilen “Bunlar 
Onlar Tiyatro Sporu’nun oyununa 
üyelerle gidildi. Büyük bir ilgi ile 
izlenen oyun tamamıyla doğaçlama 
olması ve tiyatroya farklı bir yerden 
bakma özelliği ile izleyicilerin keyifli 
zaman geçirmelerini sağladı.
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dilek ve temenniler, Oda Genel 
kuruluna götürülmesi istenilen 
öneriler değerlendirildi. Şube 
Yönetimine adaylardan İlhami 
OKUDAN ve Niyazi ERTAN birer 
konuşma yaptılar..

Genel Kurul‘un 2. gününde 
seçimler yapıldı. Seçime Meslekte 
Birlik ve Yeni Oluşum olmak üzere iki grup katıldı. Seçim sonucunda 
Meslekte Birlik Grubu listesi seçimleri kazandı. Olağan genel Kurul 
tamamlanmış oldu

Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Sertifika Töreni Yapıldı

01 – 02 Aralık 2007 tarihlerinde 
kursa katılıp, sınavla ve diğer 
şartları sağlayan üyelerimizin 
kamulaştırma Bilirkişilik Sertifikaları 
düzenlendi.

Şube Hizmet Binamızda 21 Şubat 
2008 tarihinde düzenlenen Törenle 
Üyelerimizin Sertifikaları kendilerine 
takdim edildi. Şube etkinlik alanı 
olan; Antalya, Burdur ve Isparta 
İllerinde sertifika verildi.

9.Olağan Genel Kurul 
Gerçekleştirildi

Odamız Antalya Şubesi‘nin 9. Olağan Genel 
Kurulu, 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde 
Antalya Barosu CMK salonunda yapıldı. 
Genel Kurul‘da Divan Başkanlığına İbrahim 
GÜNAL, Başkan Yardımcılığına T. Fikret 
HORZUM, Yazman Üyeliklerine Mustafa 
TURKUT ve Süleyman MEMİOĞLU seçildiler.

Açılış konuşmaları bölümünde Şube Başkanı 
Ömer DÖNDÜRÜR, Oda Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN, Kepez Belediyesi Başkan Vekili 
Mücait POLAT ve Siyasi parti temsilcileri  
birer konuşma yaptılar. Şube çalışma raporu 
Şube saymanı Ramazan ECİŞ tarafından 
sunuldu. Verilen aradan sonra ikinci kısımda

ANTALYA
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 16 Şubat 2008 tarihinde Genel 
Kurul  belirtilen gündemle toplanmıştır. 
Divan Başkanlığını Seçim yoluyla Şube 
Eski Başkanlarımızdan Temel Öztürk   
Başkanlığındaki ekip kazanmıştır. 

Açılış konuşmaları kapsamında; Şube 
Başkanı Celil Çolak, İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Necati Şahin, Orman 
Mühendisleri Odası Başkanı İmdat 
Demir,   MHP Bursa Milletvekili Necati 
Özensoy, Oda Genel  Başkanı  Ali Fahri 

Özten,  söz alarak konuşmalarını yaptılar.8. 
dönem Şube Yazmanı Ufuk Ay  8. Dönem 
Faaliyet Raporunun özet olarak sunumunu 
yaptı.Faaliyet raporunun okunması sonrası 
Gürkan ÖZ, Fikri HAŞAL konuşmalar yaptı.
Gündemin ilgili maddesine uygun olarak 
Yönetim Kurulu asıl ve yedek adaylar ile 
Oda Genel Kurulu Delege adaylıkları için 
talepler belirlendi.

Dilek ve 
temenniler 
kısmında Fecri Er, Hakan Bebek, Ekrem 
Sütçü, Ali Niyazi Öz, Oda Genel Saymanı 
Asiye Ülkü Kutlu  konuşarak Oda ve 
mesleğimize ilişkin konuları gündeme 
getirmişlerdir.

2. Gün HKMO Bursa Şubesinde yapılan 
seçimlerde Demokrat Haritacılar Grubu 
ve Çağdaş Harita Mühendisleri Grubu 
yarıştılar.

Belde Belediyeleri Destek Turunda

Kapatılması düşünülen İlk kademe ve Belde 
Belediye Başkanları Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesini Ziyaret 
etmişlerdir. Ziyaretleri sırasında yapılan 
görüşmede Sözcü Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Güler Yönetim Kuruluna bir 
rapor sunarak Bu durumun Avrupa Birliği 
Uyum Yasalarına uymadığını dile getirmiştir.

HKMO Bursa Şube Başkanı Celil Çolak 
Kapatmaya Karşı olduklarını, Belde 
Belediyelerinin Teknik Altyapı ve Bütçelerinin 
İyi durumda olduğu konusunda bilgi sahibi 
olduklarını ve Büyükşehir Belediyesine Yük 
olunmadığı düşüncesini desteklediklerini 
söyledi.

Konunun yeterince tartışılmadığını ve 
konuyla ilgili basın yoluyla bilgi sahibi 
olduklarını da konuşmalarına ekleyen Şube 
Başkanı Celil Çolak Bilgi sahibi olunmadan 
fikir sahibi olunamayacağını da belirttikten 
sonra Yerelleşmede daha Merkezi yapıya 
dönmenin doğru olmadığı düşüncesini 
vurguladı.

Şubemizin Olağan Genel Kurulu 
Yapıldı

İki yılda bir yapılan Şubemizin Olağan 
Genel Kurulu 16-17 Şubat 2008 
tarihlerinde TAKAV Tesislerinde yapıldı.

BURSA
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Seçimi Demokrat Haritacılar Grubu 
yönetim kurulu yedek ve asil 
adayları  ile delege yedek ve asil 
adayları kazanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Kent Konseyi 
49. toplantısında yürütme 
kurulunun seçimi yapıldı. 

Şube Başkanımız Celil Çolak 
yapılan oylama sonucunda 
103 oy olarak kent konseyi 
Başkan Yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

Bursa Kent Konseyi’nde Yeni 
Dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Kent 
Konseyi 49. toplantısında yürütme 
kurulunun seçimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel Sekreterliği 
öncülüğünde yapılan toplantıya kent 
konseyi üyelerinin yanı sıra Yerel 
Gündem 21 gönüllüleri, dernekler, 
sivil toplum kuruluşları ve odalar da 
büyük katılım sağladı. 

Kent Konseyi Divan Başkanlığı 
görevini üstlenen Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili İdris Uysal, 
yaptığı açılış konuşmasında kent 

konseyi hakkında temel bilgiler 
verdi. 

Uysal, “Bugün, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 76. maddesine göre 
belediyelerin kent konseyi kurma 
zorunluluğu neticesinde mevcut kent 
konseyimizi yeniden yapılandırma 
toplantısını gerçekleştirmekteyiz. 
Kanundaki ifadeye göre kent 
konseyinin, kent yaşamında 
kent vizyonunun ve hemşehrilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin 
hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevre, 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, saydamlık, hesap 
sorma ve hesap verme, katılım ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye çalışır.” dedi. Kanuna 
göre belediyelerin kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin ve varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla mahalle 
muhtarlarının temsilcileriyle diğer 
ilgililerin katılımıyla oluştuğunu 
söyleyen Uysal, kent konseyinin 
faaliyetlerinin verimli ve etkili 
yürütülmesi konusunda yardım ve 
destek sağladığını dile getirdi. 

Uysal, kent konseyinde belirlenen 
görüşlerin belediye meclisinin ilk 
toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirildiğini sözlerine ekledi. 

Büyükşehir Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut’un yönetmeliğe uygun olarak 
hazırlanan Bursa Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesi hakkında 
detaylı bilgiler verdiği toplantıda 
kent konseyinin yürütme kurulunun 
belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. 

Kent Konseyi huzurunda 230 kişinin 

oy kullandığı seçimde yürütme 
kurulunda görev yapmak üzere 
başvuran 53 aday arasından 
Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Üyeleri Mustafa Ülker ve Servet 
Büyükpoyraz, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası adına Celil 
Çolak, Bursa Platformu’nu temsilen 
Suat Gülçimen, Bursa Rumeli 
Türkleri Derneği Başkanı Şuayip 
Toprak, BAL-GÖÇ Başkanı Prof 
Dr M. Emin Balkan, Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Ebubekir Şimşek 
ile İl Genel Meclisi üyeleri Habil 
Sinan Onuk ve Nedim Akdemir 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu asil 
üyelerini oluşturdu. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 
temsilcisi Nuray Öner, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı 
Cemil Tekin, Türkiye Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticiler 
Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Habil 
Duran, HAK-İŞ Sendikası adına 
Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı 
Yaşar Yel, Bursa Yerel Gündem 
21 Arkeoloji Çalışma Grubu 
temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Sebahattin Sesli, 
Sıracevizler Mahallesi Muhtarı Sedat 
Dülger, Nilüfer Görükle Dumlupınar 
Mahallesi Muhtarı Reşat Aktaş 
ile Yerel Gündem 21 Arazi ve 
Çevre Grubu’nu temsilen Ayhan 
Sarıbıyık da Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu’nun yedek üyeleri arasında 
yer aldı. 
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Kamulaştırma Bilirkişi Eğitim Kursu Van 
İlinde Yapıldı
08-09 Aralık 2007 tarihlerinde Van Ticaret ve 
Sanayi Odası ( VATSO ) Konferans Salonunda 
üyelerimizin katılımı ile Kamulaştırma Bilirkişiliği 
eğitimi kursu düzenlenmiştir. 
7. dönem Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Muhyettin ZUĞURLU‘nun vermiş olduğu 
eğitime ; Van, Bitlis, Mardin ve Hakkari 
İllerinden temsilcilerimiz ile özel ve kamu 
sektöründe çalışan meslektaşlarımız yoğun ilgi 
göstermişlerdir.
Van İlinde ilk kez gerçekleştirilen bir etkinlik 
olma özelliği taşıyan eğitimde, üyelerimiz 
memnuniyetlerini ve bu tür etkinliklerin sürekli 
tekrarlanmasını istediklerini dile getirdiler.

VIII. Dönem 
Olağan Genel 
Kurulu 
Diyarbakır Şubesi‘nin 
VIII. Olağan Genel 
Kurulu, 02-03 Şubat 
2008 tarihlerinde 

yapıldı. Genel Kurul; delegeler, konuklar ve 
üyelerin katılımı ile 02 Şubatta Odamız toplantı 
salonunda da yapıldı.  Divan Başkanlığına Ali 
Rıza AYDURAN, Başkan Yardımcılığına Cihan 
İPEK, Yazmanlığa Kadri DOLU seçildiler. VII. 
Dönem Şube Başkanı Ali AKDAMAR’ın yaptığı 
açılış konuşmasından sonra   İMO Şube Başkanı 
Tansel ÖNAL ve EMO Şube Başkanı M. Nedim 
TÜZÜN ve Genel Kurulumuza Genel Merkez 
Gözlemcisi olarak katılan Ayhan BİNGÖL   
birer konuşma yaptılar. VII. Dönem  çalışma 
raporu ve mali tablolar  Sayın Ali AKDAMAR 
tarafından sunuldu. Raporlar Genel Kurulun 
onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Dilek 
ve temennilerde İMO Yönetim Kurulu Üyesi M. 
Nedim ALHAS , Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Talip KIRAN ve  Diyarbakır İl Temsilcimiz

Z. Abidin ÖZTÜRK  konuşma yaptılar. Genel Kurulun 2. gününde seçimler 
yapıldı. Tek liste olarak girilen seçimleri Çağdaş Demokrat Harita ve 
Kadastro Mühendisleri kazandı. 

Üyelerimizle Dayanışma Yemeği Yapıldı

02.02.2008 tarihinde yapılan VIII. Olağan 
Genel Kurul  sonrası  Prestij Otelde düzenlenen 
yemeğimize  Genel Merkez Gözlemcimiz, 7. ve 8. 
dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı sağlandı. Yemeğe katılan 
tüm üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Yeni Yönetim Kurulunun Kadastro Müdürlüğü Ziyareti

15.02.2008 tarihinde Yönetim Kurulumuz Kadastro  Müdürü Mevlüt  
AKMERMER’i ve Kadastro Müdürlüğündeki meslektaşlarımızı ziyaret etti. 
Kadastro Müdürü ile yapılan görüşmelerde mesleğimiz ile ilgili bölgedeki 
sorunlar konuşuldu ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Yeni Yönetim Kurulunun Kadastro Bölge 
Müdürlüğü  Ziyareti

Kadastro Şube Müdürü Sezai KOÇ ve 
meslektaşımız Yusuf YALÇIN ziyaret edildi. 
Yapılan görüşmelerde yeni dönemde yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgi verildi ve karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgemizde 
yeni dönemde yapılacak  kadastro çalışmaları 
hakkında bilgi alındı.

Şanliurfa İlindeki Meslektaşlarımızın 
Yeni Yönetim Kurulunu Tebrik Ziyareti

16.02.2008 tarihinde Şanlıurfa ilinde serbest 
çalışan meslektaşlarımız yeni yönetim kurulunu 
ziyaret ettiler. Meslektaşlarımızla yapılan 
görüşmelerde, Şanlıurfa ilindeki mesleki sorunlar 

ve mesleki denetimdeki aksamalar konuşuldu. Çözüm önerileri hususunda 
fikir alışverişi yapıldı. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 
verildi.

DİYARBAKIR
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İSTANBUL

20. Olağan Genel Kurulumuz

Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu 2–3 Şubat 2008 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Şubemize kayıtlı üyelerimizin yaklaşık % 55’inin 
katılımıyla yapılan seçimler sonucunda, Çağdaş Harita Mühendisleri 
ile Meslekte Birlik Platformu yarışmıştır. Seçimleri ÇAğdaş Harita 
Mühendisleri kazanmıştır. 

Yönetim Kurulu olarak genel kurul sürecinde yaptığımız çalışmalarda, 
asıl ve yedek yönetim kurulu üyelerinin tümünün birlikte çalışacaklarını 
vurgulamış, üyelerimize yönelik “Seninle, çağdaş demokrat değer ve 
ilkelerimizle biz 14+1’iz” sloganıyla katılımcı bir anlayışla çalışma 
yürüteceğimizin altını çizmiştik.

Çalışma programımızın, üyelerimizin kendilerini yönetimin bir parçası 
olarak görmeleri sayesinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Verimli 
geçen Genel Kurulumuz ve seçim sonuçları üyelerimizin değerlerimize 
ve programımıza sahip çıktığını göstermiştir. Çalışma döneminde 
sözümüzü tutacak, hedeflerimizi üyelerimizin katkılarıyla, kolektif bir 
çalışma anlayışıyla gerçekleştireceğiz.

Genel Kurulda gündeme getirilen başlıklar özelinde hazırlanan, 
basına ve kamuoyuna duyurulan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 
metnine aşağıda yer veriyoruz:

HKMO İstanbul Şubesi 20. Olağan Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi  (2–3 Şubat 2008 İstanbul )

HKMO İstanbul Şubesi 20.Olağan Genel Kurulu dünyamız, ülkemiz, 
halkımız ve meslektaşlarımız açısından sorunların giderek arttığı bir 
ortamda yapıldı.

Tek kutuplu bir dünyada siyasal, ekonomik ve sosyal hegemonyasını 
güçlendirmek isteyen, başını ABD’nin çektiği emperyalist sistem 
Balkanlar, Afganistan ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın

farklı bölgelerine yönelik müdahalelerini 
arttırmıştır. “Sonsuz özgürlük”, “sonsuz 
adalet” götürme amacı ve kimyasal 
silahların varlığı bahane edilerek işgal edilen 
Afganistan ve Irak siyasal ve ekonomik 
anlamda yıkıma uğratılmış, binlerce yıllık bir 
tarih ve kültür yok edilmiştir. Yine İsrail’in 
Filistin halkına ve devletine baskısı son 
yıllarda daha da boyutlanmıştır. Aynı savaş 
tehdidi İran ve Suriye başta olmak üzere 
bölge ülkeleri üzerinde de sürdürülmektedir. 
Ülkeler ve halklar arasında kardeşliğin ve 
barışın tesis edilmesinin yegane koşulu, 
ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada 
emperyalist ülkelerin varlığının ve etkisinin 
sona ermesidir.

Kapitalizm küreselleşme adı altında 
yeniden yapılanma sürecinden 
geçmektedir. Bu süreçte merkezi devlet 
yapısı giderek aşındırılmakta, bir başka 
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ifadeyle sosyal devlet yapısı 
giderek çözülmektedir. Ülke 
yönetimleri İMF ve Dünya bankası 
başta olmak üzere uluslararası 
sermayenin istekleri doğrultusunda 
şekillendirilmektedir. Siyasi 
ve askeri alanda yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra, iktisadi 
alanda ölçüsüz ve kuralsız serbest 
piyasa anlayışı yaygınlaştırılmakta, 
üretim süreci sermayenin 
beklentileri doğrultusunda yeniden 
yapılandırılmaktadır.

Kapitalizm kâr hırsı içinde 
yaşadığımız dünyayı ve çevreyi 
tahrip etmekte, geri dönülmez 
sonuçlara sebep olmaktadır. İklim 
değişimlerinin olumsuz etkileri, 
enerji sorununun boyutlanması, 
su sorununun giderek artması 
geleceğimizi tehdit etmektedir. 

Mevcut iktidar, Türkiye’deki 
sermaye sınıfının bütününün 
ve emperyalist ABD ve AB 
kamplarının tam desteğini arkasına 
alarak iktidara gelmiş ve son 
seçimlerde oy oranını artırarak 
iktidarını pekiştirmiştir. Demokratik-
laik ve sosyal devlet yapısını 
karşısına alan düzenlemelerle her 
şeyi piyasanın belirleyiciliğine terk 
etmiştir. Özelleştirmelerle topluma 
ait olan kamu kaynaklarının yerli 
ve yabancı sermayeye transfer 
edilmesi görevini üstlenmiş, 
özellikle ücretli çalışanların sosyal 
haklarının kısıtlanmasına yönelik 
yasal düzenlemelerin mimarı 
konumuna gelmiştir. 

Ekonomik kaynak olarak görülen 
topraklar satılmakta, madenler ve 
doğal değerler yabancı ve yerli 
sermayenin kullanımına sunularak 
ormanlar, sit alanları ve doğa 

kâr hırsına feda edilmektedir. 2B 
alanlarına yönelik düzenlemelerle 
orman yağmasının daha da 
artması hedeflenmekte, ormanların 
satışı borç ödeme kaynağı olarak 
görülmektedir. Oysa ormanların 
yok olması yaşamın bitmesi 
anlamını taşımaktadır. Toplu 
yerleşim alanı haline gelmiş 2B 
alanlarında mülkiyet kesinlikle 
devredilmeden, bu alanlarda 
barınma haklarını kullananlar 
tespit edilerek kullanma hakkının 
olacağı bir toprak politikası 
geliştirilmedir. 

Dünyada enerji alanında 
uluslararası sermayenin çıkarına 
olan fosil yakıt ve nükleer enerji 
tercih edilmektedir. Ülkemizde 
Nükleer santralin yüksek maliyeti, 
tehlikesi ve atık sorunu göz ardı 
edilerek yasal düzenlemelere 
gidilmektedir. Oysa çevre ve 
gelecek açısından yenilenebilir 
enerji kaynakları olan güneş, 
rüzgar ve termal kaynaklar tercih 
edilmelidir. 

Kentlerimizde “kentsel dönüşüm” 
adı altında bir dizi çalışma 
yürütülmektedir. Kentsel 
dönüşüm yeni rant alanları 
oluşturmanın, lüks konut için 
arsa üretiminin, kamu arazilerinin 
uluslararası sermayenin hizmetine 
sunulmasının, kent yoksullarının 
yerinden edilmesinin diğer adına 
dönüşmüştür. Kentsel dönüşümün 
asıl hedefi planlı, sağlıklı ve 
yaşanabilir yerleşim alanları 
oluşturmak olmalıdır. 

Genel kurulumuzun yapıldığı 
bugünde Davutpaşa’da meydana 
gelen facia bir yanıyla çarpık 
kentleşmeye işaret ederken diğer 

yanıyla da sermayenin kâr hırsına, 
sağlıksız çalışma koşulları ve 
ortamına işaret etmektedir. Bu 
ve benzeri kazalar kader değil 
cinayettir. 

Ülkemizdeki farklı etnik kimlikler 
ve kültürler zenginliğimizdir. 
İnsana düşman ırkçı yaklaşımlara 
karşı insanlarımızın kardeşçe 
barış içinde bir arada yaşamaları 
savunulmalıdır.

Genel sağlık sigortası ve sosyal 
güvenlik yasasıyla sağlık tümüyle 
parası olanların satın alabileceği 
bir hizmete dönüştürülmektedir. 
Yasayla prim ödeme gün sayısı 
da dokuz bine çıkarılarak 
emeklilik mezarda emeklilik 
haline dönüştürülmektedir. Eğitim 
alanında da benzer düzenlemeler 
yapılmakta, ilköğretimden 
başlayarak eğitim paralı hale 
getirilmek istenmektedir. Eğitim 
ve sağlık eşit parasız, nitelikli 
ve kamusal hizmet anlayışıyla 
düzenlenmelidir. Bilimsel ve 
sanatsal özgürlük devletin, 
sermayenin ve dinin baskısını 
hissetmeden öğretim ve tartışma 
özgürlüğünün araştırma yapma, 
sonuçlarını yayma özgürlünü 
hedeflemelidir.

Çalışma hayatı, iş yasasının 4-b 
kapsamında çalışanlar, sözleşmeli 
personel, kadrolu işçi ve memur 
tanımları ile sürdürülmektedir. 
Bu iş barışı, çalışma güvenliği ve 
haklarını ortadan kaldırmaktadır. 
Bu haliyle kamu personeli 
yapmakla görevli olduğu 
toplumsal denetim işlevinden 
hızla uzaklaşmaktadır. Bu ücretli 
kölelik sistemidir. Çalışma hayatı 
emekçilerin sosyal ve ekonomik 
haklarını güvenceye alan ortak 
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çalışma yasası ile düzenlenmelidir. 
Ücretlendirmede yaşam standardı 
esas alınmalıdır.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından;

CBS konusunda daha etkin bir rol 
üstlenilmesi ve bu alana yönelik 
yasal mevzuat oluşturulması 
çalışmaları hızlandırılmalıdır.

Teknik Uygulama Sorumluluğu 
(TUS) somut biçimde 
tanımlanmalıdır.

Lisanslı Harita Kadastro 
Büroları (LİHKAB) Yönetmeliği 
meslektaşlarımız yararına 
sonuçlandırılmalıdır. 

Kadastro alanında hızlanan 
çalışmalarla, ilk tesis kadastrosu 
çalışmaları büyük oranda 
tamamlanmıştır. Peşi sıra gelecek 
Kadastro yenileme çalışmaları 
Odamız tarafından kamu yararı 
çerçevesinde izlenmeli ve Odamız 
bu sürece müdahil olmalıdır.

BÖHHBÜY’nin uygulanmasının 
takipçisi olunmalıdır.

Haritacılık hizmetlerinin üretildiği 
kurumlarda, bu hizmetlerin 
kamusal ihtiyaçlar çerçevesinde 
örgütlenmesini sağlamak 
yönündeki müdahaleler 
yapılmalıdır.

Bilirkişilik kurumunun sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması için 
hukukçular nezdinde çalışma 
yürütülmelidir.

Odamız haksız rekabet ve 
ihalelerde çok düşük bedellerle iş 
alımının takipçisi olmalıdır.

İstanbul özelinde Teknik altyapı 
kadastrosuna önem verilmelidir.

Genel kurulumuz yukarıda tespit 
ettiğimiz konularda ülke, toplum ve 

insanlık yararı ilkesiyle mücadele 
etmeyi kendine görev kabul eder.

Gülseren Yurttaş’ın Adı 
Kütüphanelerimizde Yaşıyor

27 Eylül 2007 tarihinde bir “İş 
Kazası” sonucu yaşam hakkı 
elinden alınan, İstanbul Şube Arşiv 
ve Dokümantasyon çalışmalarını 
özverili çalışmalarıyla S.Gökşin 
SEYLAM ile birlikte yürüten 
bu bağlamda kütüphanemizin 
düzenlenmesinin yoğun emektarı 
ve 2007 Ağustos ayına kadar 
ki süreçte oda müdürlüğümüzü 
yapan Gülseren Yurttaş’ın 
anısını yaşatmak üzere Şube 
kütüphanemize, “Gülseren Yurttaş 
Kütüphanesi” adı verildi. 

TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi de, 
şube merkezinde yeni kurulan 
kütüphaneye “Gülseren Yurttaş 
Kütüphanesi” adını verdi. 27 Aralık 
2007 tarihinde düzenlenen açılış 
toplantısına Şube ve diğer TMMOB 
bileşeni Odaların temsilcilerinin 
yanı sıra sevgili Gülseren’in kardeşi 
Hatice Yurttaş da katıldı. Hatice 
Yurttaş, yaptığı konuşmada Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’ne kütüphanelerine 
kızkardeşinin adını vermelerinden 

dolayı teşekkür etti ve kitapları 
çok seven Gülseren’in adının bir 
kütüphaneye verilmesinin çok 
anlamlı olduğunu belirtti.

Gülseren Yurttaş’ı Anma 
Toplantısı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, Şubemizin yürütücülüğünde 
27 Eylül 2007’de, sevgili Gülseren 
Yurttaş için bir anma toplantısı 
gerçekleştirdi. 

8 Aralık 2007 tarihinde 
Mecidiyeköy Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen anma toplantısına 
TMMOB bileşeni odaların 
temsilcileri, Gülseren Yurttaş’ın 
oğlu sevgili Yağmur, ailesi, 
arkadaşları ve meslektaşlarımız 
katıldılar. Etkinliğin 
başlangıcında, Gülseren’in 
mühendislik öğrencilerine 
yaptığı, mühendisliğin toplumsal 
yaşamdaki yeri ve okumuş aydın 
insanlar olarak mühendislerin 
sorumluluklarına değindiği 
konuşmasının yer aldığı bir film 
gösterildi. Gülseren’in arkadaşları 
da yaşamından kesitleri içeren 
bir sunumla etkinliğe katıldılar ve 
yaşanan iş cinayetlerine dikkat 
çektiler.
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Toplantıda konuşan TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Tores Dinçöz patronların ihmali 
nedeniyle gerçekleşen ölümlere 
dikkat çekti ve bu konuda duyarlı 
olunması gerektiğini belirtti. Şube 
Yönetim Kurulumuz adına konuşan 
Hüseyin Çiçek ise Gülseren’in 
başına gelenin kaza olmadığını, 
ülkemizde iş güvenliğinin kağıt 
üzerinde kaldığını ve sadece 
patronların işinin güvenliği 
anlamına geldiğini söyledi. 
Çiçek, Türkiye’nin eğitim ve 
sağlık alanında geri bir konumda 
olduğunu, ancak “iş kazaları”nda 
Avrupa’da birinci, dünyada 
ise üçüncü sırada yer aldığını 
belirterek bu konuda mücadele 
edilmediği sürece ölümlerin devam 
edeceğini vurguladı. Toplantıda 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu bünyesinde faaliyet yürüten 
İş Güvenliği Komisyonu’nun 
çalışmalarına ilişkin bilgi sunuldu. 
Anmada ayrıca Şubemizin ve 
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubelerinin kitaplıklarına Gülseren 
Yurttaş ismini verdikleri açıklandı.

Toplantıda söz alan katılımcılar 
Gülseren’in yaşamını yitirdiği 
“kaza” için yürütülen hukuk 
mücadelesine sahip çıkacaklarını 
dile getirdiler. 

Konuşmacılar arasında bulunan 
Avukat Selva Özkarakoç ise 
yürütülen dava sürecine ilişkin 
bilgi vererek katılımcıları 8 Şubat 
2008 tarihinde İstanbul 6. Asliye 
Ceza Mahkemesinde görülen ilk 
duruşmaya davet etti.

Gülseren Yurttaş Davasında 
İlk Duruşma Yapıldı

Daha fazla kâr etme anlayışının 
bir ürünü olarak hizmetlerin 
taşeronlar eliyle yürütüldüğü 
bir ortamda, şantiyelerde iş 
güvenliğinden bahsetmek mümkün 
olmamaktadır. Gülseren Yurttaş 
da bu durumun kurbanı oldu ve 
iş güvenliğinin söz konusu bile 
olmadığı bir ortamda yaşam hakkı 
elinden alındı.

8 Şubat 2008 günü Sultanahmet 
Adliyesi önünde Gülseren’in 
ailesi, arkadaşları ve TMMOB’ya 
bağlı odaların temsilcilerinin 
katılımıyla bir aradaydık. 27 Eylül 
2007 tarihinde Melen projesi 
kapsamında, İSKİ’den Kutay 
İnşaata havale edilen ve taşeron 
firma Detek Deniz Teknolojileri 
Ltd Şirketi’nin Salacak-Sarayburnu 
isale hattı Sarayburnu şantiyesinde, 
“iş kazası” sonucu hayatını 
kaybeden beş buçuk yıl Şube 
müdürlüğü görevini yürüten üyemiz 
Gülseren Yurttaş için açılan kamu 
davasının ilk duruşması 6. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. 
Mahkemede Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Avukatı 
Nermin Kaplan, Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı 
Can Atalay, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi Avukatı Mahir Ay ve 
aile Avukatı Selva Özkarakoç 
hazır bulundular. TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
duruşmanın ardından yapılan 
basın açıklamasında Gülseren’in 
davasının ısrarlı takipçisi olunacağı 
ve 30 Nisan 2008 günü yapılacak 
olan ikinci duruşmada yine 
mahkeme salonunda olunacağı 
kamuoyuna deklare edildi. Ayrıca 
10 Nisan 2008 saat 9.30’da 
İstanbul 7. İş Mahkemesi 2008/53 
esas sayılı dosya ile görülmekte 
olan ve davalılar İSKİ, Kutay 
İnşaat ve Detek şirketlerine karşı 
açılan davanın duruşmasında da 
TMMOB yönetici ve üyeleri hazır 
bulunacaklar.

Üniversitelerimizde Tanışma 
Çayları Gerçekleştirildi

Şubemiz etkinlik alanı içerisinde 
bulunan Yıldız Teknik, İstanbul 
Teknik ve Kocaeli Üniversitelerinde 
öğrenim gören öğrencilerle, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
düzenlenen tanışma çayları ile 
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bir araya gelindi. Öğrencilikleri 
döneminde öğrenci üyeler olarak 
oda örgütlülüğüne adım atan 
öğrencilerimiz Şubemiz bünyesinde 
yer alan Öğrenci Komisyonumuzda 
çalışma yürütüyorlar. Öğrenci 
Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilen ve öğrencilerin 
yanı sıra, öğretim elemanlarının 
ve Yönetim Kurulu üyelerimizin 
katıldığı bu etkinliklerde Öğrenci 
Komisyonunu temsilen öğrenci 
arkadaşlarımız konuşma yaparak 
bütün öğrencileri Odamıza üye 
olmaya ve Komisyonda etkin görev 
almaya davet etmişlerdir.

Bölüm Öğrenci Temsilcileri 
Belirlendi

HKMO Öğrenci Kolu 
yönetmeliğinin Organlar ve 
Görevleri başlıklı 6. Maddesinde 
tanımlı YTÜ Bölüm Öğrenci 
Temsilciliğinin Başkanlığı Hasan 
Bora Yavuz, Başkan Yardımcılığı 
Diren Özgün, Yazmanlığı Umut 
Ürün ve Üyelikleri Yusuf Bozkurt 
ile İbrahim Okutmuştur tarafından 
üstlenilmiştir. İTÜ Bölüm Öğrenci 
Temsilciliğinin Başkanlığı Onur 
Girişken, Başkan Yardımcılığı 
Özcan Türkmen, Yazmanlığı 
Merve Keskin ve Üyelikleri 
Evrim Savaş ile Ulaş Akıncılar 
tarafından üstlenilmiştir. Kocaeli 
Üniversitesinde ise Öğrenci 

Temsilciliğinin Başkanlığı Cihan 
Doğuyıldız, Başkan Yardımcılığı 
Burak Çobanoğlu, Yazmanlığı 
Tuğba Şahin ve Üyelikleri Onur 
Günini ile Serap Aşır tarafından 
üstlenilmiştir.

Bölüm öğrenci temsilcilerinin 
belirlenmesi ve resmi olarak 
atanmaları ile Odamızın 
üniversitelerdeki öğrenci 
örgütlenmesinin daha kurumsal bir 
yapıya kavuşacağı ve çalışmaların 
ivme kazanacağı açıktır. 
Geleceğimizi şekillendirecek olan 
öğrencilerimizin örgütlülüğü şimdi 
daha da güçlü.

Ünvansız Diplomalara Karşı 
Dava Açıldı

Yüksek Öğretim Kurumunun 2005 
yılında aldığı “diplomalarda ünvan 
yazılmaması, öğretim görülen 
program adının ve derecesinin 
uygun görüldüğüne” dair karar 
gereği artık üniversitelerden mezun 
olan meslektaşlarımız “Mühendis” 
ünvanı almadan okullarını 
bitirmektedirler. İki meslektaşımız 
diplomalarında ünvan 
yazılmamasına ilişkin dava açtılar. 
Şubemiz de bu dava sürecinin 
takipçisi olarak meslektaşlarımıza 
destek verdi. Yetkin Mühendislik 
konusu ile birlikte gündeme gelen 
bu başlıkta üyelerimizin hak 
mahrumiyetine uğramamaları için 
destek verilecektir.

Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinde Vizyon, 
Misyon ve Dönüşümler 
Çalıştayı

11 Aralık 2007 tarihinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesinde “Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliğinde 
Vizyon, Misyon ve Dönüşümler 
Çalıştayı” İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve Odamız tarafından 
ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. 
Etkinliğe konuşmacı olarak 
Odamızı temsilen Odamız Genel 
Başkanı Ali Fahri Özten ve İstanbul 
Şube Başkanı Mehmet Ali Candaş 
katılmışlardır. Ayrıca ISPRS ikinci 
başkanı Prof. Dr. John C. Trinder, 
FIG temsilcisi Orhan Ercan, Tapu 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 
Nihat Şahin, Prof. Dr. Ayhan 
Alkış, Harita Genel Komutanlığını 
temsilen Kadri Pamukoğlu ve 
NetCad şirketinden Ufuk Balcı 
çalıştaya konuşmacı olarak 
katılmışlardır.

Kocaeli Kenti Afet Yönetimi 
Gereksinimi: Hazırlık 
Çalıştaylarına Çağrı Paneli

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulu ve HKMO Kocaeli İl 
Temsilciliği, Kocaeli Üniversitesi 
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Mühendislik Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi 
BİLARUM (Bilişim teknolojileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
ile ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli 
Kenti Afet Yönetimi Gereksinimi: 
Hazırlık Çalıştayları’na Çağrı” 
konulu panel 17 Aralık 2007 
tarihinde, Grand Yükseliş Otel’de 
gerçekleştirildi.

Yeni Yıl Kokteyli

Dünya genelinde savaşların 
ve insan hakları ihlallerinin hız 
kesmediği, emeğin sömürülmesinin 
tüm hızıyla devam ettiği, insanların 
üzerlerine devrilen iş makinelerinin 
altında can verdiği, barıştan, 
kardeşlikten gittikçe uzaklaşılan 
bir yılı daha geride bıraktığımız 
günlerde, 29 Aralık 2007 
tarihinde TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, 
“demokrasinin, barışın, kardeşliğin 
yeni yılda yaşam bulması” dileğiyle 
“Yeni Yıl Kokteyli” düzenlendi. 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali 
Candaş yaptığı konuşmada özetle 
dünya ve ülke gündemindeki 
güncel gelişmelere değinerek, 
2008 yılında geçtiğimiz yıla oranla 

daha çok emek ve demokrasi 
mücadelesi verilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Maltepe İlçe Temsilciliği 
Bölge Toplantısı

19. çalışma dönemi boyunca 
önem verilen yatay örgütlenme 
başlığında temsilcilikler aracılığıyla 
üyelerle toplantı yapılması ilkesi 
dönemin sonlarında da yaşama 
geçirildi. 14 Ocak 2008 tarihinde 
Maltepe Kültür Merkezi Pinhan 
Restoranda düzenlenen toplantıya 
katılan üyelerimiz bölge özelinde 
yaşadıkları sorunları, Şubemizden 
beklentilerini, geleceğe ilişkin 
dilek ve önerilerini Temsilciliğimiz 
ve Yönetim Kurulumuzla 
paylaşmışlardır.

CNN Türk Röportajı

10 Aralık 2007 tarihinde 19. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Ali Candaş CNN Türk 
televizyonuna “Türkiye’deki 
Kadastro Sorunları” konusunda 
açıklamada bulunmuştur.

Öğrenci Komisyonu Film 
Gösterimi

16 Şubat tarihinde Şubemiz 
toplantı salonunda Charlie 
Chaplin’in başrolünde oynadığı 
“Modern Zamanlar” adlı film 
gösterimi yapıldı. 1930’lu yıllarda 
geçen filmde Çağdaş kütle 
üretiminin giderek gelişmesiyle 
birlikte, insan doğasında 
belirmeye başlayan tektipleşme ve 
makinalaşma unsurlarını çarpıcı 
bir şekilde ortaya seren “Modern 
Zamanlar”, akıl, bilinçlenme 
( aydınlanma ) ve otonomiye 
sahip birey gibi kavramları temel 
alan modernitenin, zamanla bu 
unsurları insanların elinden birer 
birer aldığını gösteriyor. Bantlarda 
ve dev makinalar arasında çalışan 
insanların, sistemin işlemesi 
adına birer makina parçası haline 
gelmesi, filmin ana temasını teşkil 
ediyor.
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ile kendilerine yaraşır çağdaş bir mekân 
edindiğini ve yeni hizmet binasının olanakları 
ile eskisinden çok daha güçlü olacağını 
söyledi. Daha sonra Yazman Okan ÖZEGE 
tarafından son danışma kurulundan 
bugüne kadar olan çalışmalarımızı 
içeren bilgilendirme tarafından yapıldı. 
Ardından genel kurula hazırlık süreci ile 
ilgili olarak  Yönetim Kurulu başkanımız 
Muhittin SELVİTOPU 10. Dönemde uyumlu 
bir ekip çalışması gerçekleştirdiklerini 
ifade ederek mevcut yönetim kurulunun 
danışma kurulunun uygun görmesi halinde 
11.dönemde de mevcut yönetimin yönetim 
kuruluna tekrar aday olmak istediğini 
açıkladı. 11.Dönem delege listesinin 
oluşturulması için Dursun Çelik, Zafer Beydilli 
ve Kubilay Yıldırım’dan oluşan bir komisyon 
kuruldu. Daha sonra danışma kurulu üyesi 
olan üyelerimizin yapmış olduğu dilek ve 
temenniler ile coşkulu ve amacına uygun bir 
genel kurul geçirilmesi isteği dile getirildi. 

Bodrum’da meslektaş üyelerimiz ile bir araya gelindi.

11 Ocak 2008 Cuma günü Bodrum’da; Muğla Temsilcimiz Şükrü 
TELLİ, Milas Temsilcimiz Enver TUNA, Bodrum Temsilcimiz Recayi 
ÖZCAN ve Milas Kadastro Müdürümüz Şerif ARSLAN’ın da katıldığı 
akşam yemeğinde 28 meslektaşımız ile bir araya gelindi. Şubemiz 
adına Başkan Muhittin SELVİTOPU, Servet ALABALIK ve Lütfi ÜNAL 
ile birlikte delege ve aynı zamanda danışma kurulu üyemiz M.Kubilay 
YILDIRIM’ın da katıldığı toplantıda Şube Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU 10. Dönem çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme 
yaparak tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Karşılıklı öneri ve isteklerin konuşulduğu toplantıda üyelerimiz, uzun 
bir zamandır hayali kurulan bir mekânın Odamıza kazandırılmasının 
güçlü, kurumsal ve etkili bir oda için çok önemli olduğunu ifade 
ederek, bunun için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine 
getireceklerini belirttiler.  

10. Dönem V. Danışma Kurulu Toplantısı

Şubemiz V.Danışma Kurulu toplantısı 16 Ocak 2008 saat 16:00 da 
HKMO Şube binamızda 35 üyemizin katılımı ile gerçekleşti. Divan 
Başkanlığını Halil KAYNARCA, Yazman üyeliğini ise Zerrin ERTAN’ın 
yürüttüğü toplantının gündemi Şube Genel Kurul Hazırlıkları idi.  
Toplantımıza katılan Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN tarafından 
Genel Merkez çalışmaları ve Şubemiz ile olan ilişkileri hakkında 
genel bir bilgilendirme yapıldı. Danışma kurulu üyelerinin Genel 
Merkezimizin katkıları nedeni ile teşekkürlerini sunduğu Sayın ÖZTEN, 
İzmir Şubesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlik ve çalışmalar 

İZMİR
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Manisa İl Temsilciliği 
toplantısı

18 Ocak 2008 Cuma günü Manisa 
Temsilcimiz Burhan DERBENTAKAR 
ve bu bölgede faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızla temsilcilik 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Manisa 
Kadastro Müdürü’nün de katıldığı 
geniş katılımlı toplantıda Şubemiz 
adına II.Başkan Servet Alabalık ve 
Yazman Okan Özege’ye delege 
ve aynı zamanda danışma kurulu 
üyelerimiz  Dursun Çelik ve Zafer 
Beydilli’de eşlik etti.  Manisa 
temsilcilik alanında bulunan 
meslektaşlarımızın şubemiz ve 
mesleğimiz ile ilgili istek ve 
beklentilerinin dile getirildiği 
toplantıda genel kurulumuza aktif 
katılım için gerekli çalışmaların 
yapılması kararlaştırıldı. Akşam 
birlikte yenilen yemek ile toplantımız 
sonuçlandırıldı. 

Şubemizin 11.Dönem Olağan 
Genel Kurulu yapıldı

Şubemiz 11.Dönem Olağan Genel 
Kurulu 26 Ocak 2007 tarihinde Dr. 
Selahattin AKÇİÇEK Kültür Merkezi’ 
nde 125 üyemizin katılımı ile yapıldı. 

10.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhittin SELVİTOPU yaptığı açılış 
konuşmasında tüm üyelerimizi 
selamlayarak içinde bulunduğumuz 
sürecin bilim ve teknolojiyi insanla 
buluşturan tüm mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının, sıkıntılı sancılı 
ve sorunlu bir ülkede demokrasi 
söylemlerini kendi örgütlülüğü 

içerisinde gerçekleştirdiği süreç 
olduğunu belirtti. Ülkemizde son 27 
yıldır uygulanan küresel politikalar 
sebebiyle mühendis, mimar ve 
şehir plancıları işsizlik, mesleki ve 
ekonomik haklarda gerilemeyle karşı 
karşıya kaldığını belirten SELVİTOPU, 
en son çıkarılmak istenen Sosyal 
Güvenlik Yasası ile emeklilik 
haklarının geriletilmeye çalışıldığını, 
uygulanan tüm politikaların uluslar 
arası sermayenin direktifleriyle 
yönlendirildiğini ve dışa bağımlı 
bu politikaların emeğin ve halkın 
büyük bölümünün aleyhine işlediğini 
söyledi. SELVİTOPU devam eden 
konuşmasında şunları söyledi; 

“Dünya 70’lerden itibaren üç ayrı 
küreselleşme dalgası geçirmiştir, 
geçirmektedir.  Bunlardan birincisi 
70’li yıllarda başlayan çok uluslu 
şirketlerin Dünya ekonomisine 
egemen olması, 2.si 80’lerde batının 
optik kablo, haberleşme uyduları, 
bilgisayar, internet gibi teknolojik 
buluşları devreye sokarak yarattığı 
iletişim devri, 3.sü 90’larda SSCB’nin 
dağılması ile güç dengesinin 
bozulması ve Batının güç odağı 
haline gelmesidir. Bugün altyapı 
açısından bakıldığında Batının kendi 
pazarları, burjuvazisine yetmemekte, 
pazarını bütün küreyi içine alacak 
şekilde genişletmek istemektedir. Üst 
yapı açısından ise Batı Kültürü 2.ci 
küreselleşmedeki gibi, sadece Batıcı 
okullarda değil, akredite edilmiş, 
Üniversite programıyla internet 
veya medya yolu ile tüm dünya’ya 

sarmaktadır.

Bugün uluslar arası, sermaye 
İMF, DB, TDÖ, ve AB merkezli 
politikalarla yeni sömürü alanları 
yaratma hevesindedir. İzledikleri 
politikalar ile yarattıkları bölgesel 
çatışmaların perde arkasında enerji 
paylaşımı ve güvenlik kaygıları 
yatmaktadır. Bu çatışmaların 
ağır bilançosu yoksul halklara 
çıkarılmaktadır.

Bu politikaların sonucu, bugün 
ülkemizin komşularından Irak işgal 
altında, İran’da kıskaçtadır. ABD 
Emperyalizminin son yıllarda ortaya 
sürdüğü Büyük Ortadoğu Projesinin 
temel hedefi de bu politikalarla uyum 
içersindedir. 

Ülkemizde 1980 yılından itibaren 
Uluslar arası sermayenin küresel 
sistemine uygun olarak enerjiden, 
haberleşmeye; eğitimden-sağlığa, 
tarımdan, sosyal güvenliğe hemen 
tüm alanlarda yapısal bir değişim 
programına tabi tutulmaktadır.
-Gümrük Birliği,
-Uluslar arası Tahkim Yasası,
-Kamu İhaleleri Yasası,
-Endüstri Bölgeleri Yasası,
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Yasası,
-Tütün Yasası,
-Şeker Yasası,
-Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Yasası,
-Serbest Bölgeler Yasası,
-Rekabet Kurulu, 
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-Bankacılık Alanında Yapılan 
Düzenlemeler,
-Enerji Piyasası Yasası,
-Elektrik ve Doğalgaz Piyasası 
Yasaları,
-Tapu Kanununda Yeralan 
değişiklikler,
-Hazine Arazilerinin Satışı,
-Maden, orman, hazine arazileri, 
doğal ve kültürel varlıklar, fabrikalar, 
liman rafineri ve tersaneler yerli ve 
yabancı sermayeye peşkeş çekilmiş 
çalışanlar işten atılmış sermayenin 
yağma projeleri, çevre, yaşama 
hakkı ve yargı kararları göz ardı 
edilerek gerçekleştirilmiştir.

1984 yılından beri süren 
özelleştirmelerle kamuya ait tüm 
sanayi tesisleri, Kitler hepinizin bildiği 
gibi satılmıştır, satılmaktadır.

Bunlar yetmiyormuş gibi 
kamuoyunda 2B alanları olarak 
bilinen sözde orman vasfını yitirmiş 
kamu arazileri, yabancılarla 
mülk satışı, Anayasa Mahkemesi 
kararlarına karşın uygulamaya, 
orman arazilerine lüks konutlar 
yapan işgalcilere satılmaya 
çalışılmaktadır. Orman alanları 
içerisinde bulunan ve yapıldığı 
takdirde insan sağlığına ve çevreye 
zarar vereceği kurumlarca saptanan 
Efem çukuru gibi aynı zamanda içme 
suyu Baraj Koruma sahasında altın 
çıkarılacak bahanesiyle işletmeye 
açılmaktadır.

Bütün bunlara karşı HKMO’nun 
mücadelesi kurumsal bir yapı 
içersinde sürdürülmekte, bireysel 
olarak üyelerimizin yaptıkları 
çalışmalara katı ve destek 
olunmaktadır.

Bu çalışmalara bir örnek HKMO 
Genel Merkezince yapılan Sümer 
holding, Malatya pamuklu 
Sanayi İşletmesine ait arazilerin 
özelleştirilmesidir. 1998 yılında 
yapılan özelleştirme ihalesinde teklif 

edilen 11 milyon dolar Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca bedel yetersiz ve 
düşük bulunmasına rağmen, daha 
sonra bu tesisler 6 milyon 400 bin 
dolara satılmıştır. Oysa arazinin ve 
üzerindeki tesislerin İl Bazında arsa 
fiyatları dikkate alındığında arsa ve 
tesislerin toplam değeri 70 milyon 
dolar civarındadır. Satış işlemi 
13 Ocak 2004 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanıp kesinleşmiştir.

Yine İzmir Limanının özelleştirilmesi 
ile ilgili Odamız Genel Merkezince 
07.05.2007 tarihinde detaylı bir 
şekilde basın açıklaması yapılmış, 
Efem çukuru ile ilgili olarak şubemiz 
ve Genel Merkezimiz çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Sonuç olarak özelleştirmede gelinen 
nokta düşündürücüdür.”Sermayenin 
ideolojisi ve milliyeti olmaz. Önemli 
olan yatırımlardır. Kim olursa olsun 
yatırım yapanın başımın üstünde yeri 
var” söyleminin savunuculuğunu 
yapan özelleştirmecilerin unuttukları 
kayıtsız, şartsız “ÖZEL” in 
egemenliğini kabul etme, teslim 
olmanın getireceği sakıncalardır.

Sosyal devlet anlayışı hizmetin geniş 
bir halk kesimine ulaştırılmasına 
odaklanmakta iken günümüzde 
devlet düzenleyici faaliyetleri ile 
ön plana çıkmaktadır. Devlet 
yatırım ve işletme faaliyetlerinden 
çekilmekte, ekonomik alan, özel 
sektöre bırakılmaktadır. Bu nedenle, 
hizmetten yararlanan kesimin 

yayıldığı alan artık amaç değildir, 
özel sektörde olan kar mantığıdır.

İnsanlar piyasada üretici ya da 
tüketici rolü, devlet ile ilişkilerinde 
vatandaş; aile içinde ise farklı rolleri 
ile temsil edilir. Özelleştirmeler 
sonucunda yaratılan dünyada ise 
insan, salt piyasadaki rolleri ile 
tanımlanmaktadır. İnsan Neo-
liberal politikalar açısından sadece 
tüketicidir. Bu noktada, insanın 
asil üretici olduğunun unutulması, 
vatandaşlık kavramının ayaklar 
altına alınması söz konusudur. 
Özelleştirmelerde halk vurgusu 
yoktur. Özelleştirmeler kar ve piyasa 
kavramları ile açıklanabilir.

Kamu hizmetleri kamu yararı, 
kamu malı kavramları artık rafa 
kaldırılmıştır. Otoyollarımız, 
akarsularımız, ormanlarımız, kıyı 
alanlarımız, tarım arazilerimiz, mera 
alanlarımız gibi halkın mali olan ve 
stratejik öneme sahip varlıklarımız 
satışa çıkarılamaz. HKMO olarak 
yurdun istikrara kavuşmasının küresel 
sermayenin egemenliğine girmek 
değil, üretim ekonomisine geçerek 
uzun süreli ve tutarlı bir mali yapının 
gerekliliğine inanıyoruz.

Bu amaçla;

- Toplumdan soyutlanmış seçkin 
mühendislerin örgütü değil, 
toplumun içinde yer alan onunla 
kaynaşan birlikte düşünme, 
birlikte üretme ve birlikte yönetme 
mekanizmalarını güçlendiren, 

- Örgüt içi demokrasi güçlendirilmiş, 
seçim dışında katılımları yaşama 
geçiren, üyenin söz ve kararlarda 
etkisini sağlayan, 

- Siyaset dışı kalmak anlayışlarını 
reddeden siyasetin dar tanımını aşan 
anlayışları egemen kılan, işbirliğine 
açık ama işbirlikçi yaklaşımların 
dışında kalan,

- Örgütün kamuoyu önünde saygın 
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yerini korumayı ve geliştirmeyi 
hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi 
iç dinamikleri ve kendi kararları ile 
belirleyen,

- Hiçbir üyesinin sorununu 
dışlamayan ücretli çalışan kesimlerle 
ilişkilerini güçlü hale getiren,

- Diğer Demokratik, sivil toplumsal 
örgütlenmelerle ilişkilerini geliştiren 
bir anlayışla yapılacak örgütlü bir 
mücadeleyle bütün bunlara karşı, 
etkili olacağımıza inanıyoruz.” dedi. 

Şubemizin 10.dönemdeki iki 
yıllık çalışmalarının bu anlayış 
çerçevesinde yürütüldüğünü 
söyleyen SELVİTOPU, iki yıllık 
süreçte Genel Merkezimiz, şubeler 
ve temsilciliklerimizle eşgüdüm 
içerisinde sağlıklı bir iletişim 
kurularak faaliyetler sürdürüldüğünü 
belirterek 10. dönem çalışma 
programımızda olan ve bu dönemde 
sonuçlanan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 

Bu çalışmalardan en önemlisinin 
mekân sorununu çözmek olduğunu 
söyleyen SELVİTOPU konuşmasına 
şöyle devam etti; “Mekân sorununun 
çözüme ulaştırılmasında aldıkları 
kararla bizleri cesaretlendiren Yer 
Alımı Komisyonu üyeleri Muslu 
YILMAZ, Dursun ÇELİK, İlhan 
EKİNCİOĞLU, Hüseyin ÖZTÜRK, 
Hüseyin EVRAN, Servet ALABALIK, 
Zafer BEYDİLİ, Tuyan ULUĞTURHAN 
ve bugüne kadar görev yapmış tüm 
yönetim kurulu üyelerine, ayrıca 

mekanın düzenlenerek çağdaş bir 
çalışma ortamı haline gelmesine 
katkı koyan Sn. Orhan TEMUR’a, 
Netcad Firmasına, Yılmaz ŞAHİN’e, 
Sistem A.Ş’ne, Lütfü BURŞUK’a, 
Mustafa KAYNARCA’ya, Muslu 
YILMAZ’a, Kenan OLGUN’a ve 
H.İbrahim YAVUZ’a teşekkürlerimizi 
sunarız.

Bir diğer önemli faaliyet ise İzmir’deki 
Devlet Üniversitelerinin birinde 
jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümü açılması ile ilgili çalışmadır. 
Bölüm Açılması konusunda 
komisyonumuz yaptığı çalışma ile 
detaylı bir rapor hazırlamış, bu 
rapor kitapçık haline getirilerek Ege 
Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve İYTE rektörlerine komisyon üyeleri 
ile birlikte yönetimimiz tarafından 
sunularak gerekli bilgilendirmeler 
yapılmıştır.

Bu konuda olumlu tepkiler alınmış, 
ancak istenen sonuca henüz 
ulaşılmamıştır. Önümüzdeki dönem 
üzerinde en fazla çalışılması gereken 
hedefimizdir. Komisyon üyelerimiz 
Sn.Mehmet GÜRLER, Sn.Hüseyin 
ÖZTÜRK, Sn.İbrahim ERİŞİR, 
Sn.Ali Kemal KARAYEL, Sn. Halil 
KAYNARCA’ya katkıları nedeniyle 
teşekkür ederiz.

Önemli etkinliklerimizden bir 
diğeri ise her yıl Ağustos sonu 
Eylül başı düzenlenen Yaz Eğitim 
kamplarımızdır. 8. Dönem şubemiz 
yönetimi tarafından başlatılan ve 
ondan sonra görev alan Şube 
yönetimlerimiz tarafından başarılı 
bir şekilde sürdürülen Yaz Eğitim 
Kampı, programı içeriği ve disiplini 
ile önemli bir çalışma olarak 
TMMOB’den övgüler alarak örnek 
gösterilmiştir. Emeği geçenlere, 
katkı koyanlara şubemiz adına 
teşekkürlerimizi sunarım.

Özellikle her yıl yapılan eğitim 
kampımızla ilgili katkılarını eksiksiz 

yerine getiren İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Aziz 
KOCAOĞLU’na ve Konak Belediye 
Başkanı Sn. A.Muzaffer TUNÇAĞ’a 
saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Geçtiğimiz yıl çıkan yönetmelik 
gereği ilk defa düzenlenen 
kamulaştırma Bilirkişiliği kurslarını 
başarılı bir şekilde sonuçlandıran 
ve örnek bir çalışma yürüten 
meslektaşlarımız Sn. İbrahim ERİŞİR 
ve Sn. İbrahim AKYOL’a yönetimimiz 
adına teşekkürlerimizi sunar 
kendilerini kutlarız.

Yine 10. dönemde iki defa 
düzenlenen Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanlığı Kurslarımız yoğun 
ilgi görmüş, meslektaşlarımızın 
uzmanlık belgesi alabilmeleri ve 
bu alanda etkin olabilmeleri için 
olanaklar yaratılmıştır. Bu ve benzeri 
kurslar önümüzdeki dönemde de 
sürdürülecektir.

Diğer çalışmalarımız ve detayları 
daha önce belirttiğim gibi yazman 
arkadaşımız tarafından sizlere 
sunulacaktır. 10. Dönem Yönetim 
Kurulu adına tüm katılımcıları saygı 
ile selamlar 11. Şube Kongremizin 
başarılı geçmesini diler, kentimize 
ve halkımıza saygılarımızı sunarız.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

SELVİTOPU’nun açılış konuşmasının 
ardından Başkanlığına Erdal 
KARADEMİR, Yardımcılığına Zafer 
BEYDİLLİ, Neslihan YİĞİT ve Nihal 
EROĞLU’nun seçildiği Genel 
Kurul Divan Başkanlığı oluşturuldu. 
Divan Başkanı Erdal KARADEMİR 
yapılan saygı duruşunun ardından 
Genel Kurulun gündemini açıkladı 
ve 10.Dönem Çalışma Raporunun 
sunulması için Yazman Okan 
ÖZEGE’ ye söz verdi. Şubemizin 
web sayfasında yayınlanan ve 
tüm katılımcılara kitapçık halinde 
dağıtılan 10.Dönem Çalışma Raporu 
ÖZEGE tarafından sunuldu. 
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10.Dönem Çalışma Raporu’ nun 
sunulmasının ardından Divan 
Başkanı KARADEMİR katılımcı 
üyelere, Çalışma Raporu üzerinde 
konuşmak üzere söz verdi.

Bunun üzerine aynı zamanda CHP 
Muğla Milletvekili olan üyemiz 
Fevzi TOPUZ yaptığı konuşmasında 
özetle; Odaların devlet yönetiminden 
bağımsız olmadığını bire bir iç içe 
olduğunu vurgulayarak mesleğimizi 
sağlıklı bir şekilde icra edebilmek için 
yapılan yasa değişiklikleri sürecinin 
içerisinde bulunmamızın gerekliliğini 
söyledi. Ülke topraklarımız açısından 
önem arz eden 2B uygulamalarının 
amacından saptığını bu nedenle 
büyük Atatürk’ ün bize bıraktığı 
demokratik mirasa sahip çıkmamız 
gerektiğini söyleyen TOPUZ’un 
ardından HKMO eski genel başkanı 
Hüseyin ÜLKÜ söz aldı. 

Yönetim Kurulu çalışmalarının yapıcı 
veya yıkıcı eleştirilebileceğini, ancak 
terazinin artılar kesesinin ağır olması 
bu eleştirilerin yapıcı olduğunun 
göstergesi olduğunu ifade eden 
ÜLKÜ, başarılı bir yönetim 
etkinliğinin üyelerinin katılımcı 
olmasıyla gerçekleşebileceğini 
söyledi. Tapu Planı Tüzüğünde geçen 
lisanslı ölçme bürolarının yetkili büro 
tanımlaması ile ilgili ibarenin Genel 
Başkanımız tarafından fark edilmesi 
üzerine yapılan itiraz ile yeniden 
düzenlendiğini söyleyen ÜLKÜ 
Şubelerimizin ve Genel Merkezimizin 
özverili çalışmalar yürütmesine karşın 

tüm üyelerimizin de Ülkemizdeki 
gelişmelerle ilgilenmesi gerektiğini, 
mesleği ilgilendiren her konuda 
inceleyici, araştırmacı olması 
gerektiğini vurguladı. ÜLKÜ; ilk 
kez sonraki yönetimin icra edeceği 
ancak önceki yönetim tarafından 
kararlaştırılmış ve çalışmalarına 
başlanmış bir etkinlik olan Kadastro 
Kongresinin yapıldığını ve bunun 
Odamızın kurumsallaşmasının 
önemli bir göstergesi olduğunu 
söyledi. Değer kadastrosunun, 
kamulaştırma bilirkişiliğinin 
gerekliliğini, Kadastro ve İller Bankası 
ihalelerinin incelenmesi gerektiğini 
vurgulayan ÜLKÜ, Genç Haritacılar 
Günleri ve diğer mesleklerden 
öğrencilerin de katıldığı İzmir Şube 
tarafından düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampı farklı meslek disiplinleri 
tarafından takdir gördüğünü ve 
kendi meslek odalarında da örnek 
gösterildiğini belirtti. İncelediği 
çalışma raporunda basında 
yer almanın önemine değinen 
ÜLKÜ; sadece İzmir ve çevresinde 
değil ülke çapında etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi ayrıca tüm 
kurumların mesleğimizin çalışmaları 
konusunda bilgilendirilmesi 
gerektiğini söyleyerek sözlerini 
tamamladı.

ÜLKÜ’den sonra söz alan üyemiz 
İbrahim ERİŞİR, toplum hizmeti yapan 
insanlar olarak sundukları rapor 
ve çalışmalarından dolayı Yönetim 
Kuruluna teşekkür ederek özellikle 
İzmir’de Jeodezi ve Fotogrametri 
bölümünün açılması gerekliliğini 
vurguladı. Odamızın yeni mekânının 
eğitimler konusunda etkili bir şekilde 
kullanılması gerektiğini belirten 
ERİŞİR, Tapu ve Kadastro kurumunda 
yaşanılan olumsuz olaylar konusuna 
odamızın araştırma yapması ve bir 
rapor hazırlaması gerektiğini söyledi.

Ardından söz alan üyemiz Tevfik 
YÜKSEL yaptığı konuşmasında, Efem 

Çukuru’nun İzmir için çok önemli 
bir sorun olduğunu ve oradaki 
köylülerin acı içinde yaşadığını; 
Oda olarak bu konuda çalışılması 
gerektiğini söyledi. Konuşmasının 
devamında tahkim yasasına 
değinen YÜKSEL, tahkim yasası 
imzalandığı zaman getirilerinin 
ciddi irdelenmemiş olduğuna, 
Osmanlı döneminde yabancılara 
toprak satışının önünün açıldığına, 
bu konunun Odamız tarafından 
kamuoyuna duyurulmasına ve 
gündemde tutulması gerektiğine 
dikkat çekti. İzmir Şube olarak 
EXPO 2015 konusunda Yönetim 
Kurulu’nun görüş bildirmesini isteyen 
YÜKSEL’in ardından Yılmaz YARAN 

söz alarak; İller Bankasının çalışma 
prensibi hakkında yaptığı yorumda 
belediyelerin sorunlarının çözümünde 
İller Bankası’nın önemine değinerek; 
İller Bankası’nın aradan kaldırıldığı 
takdirde tüm sorunların ortada 
bırakılacağını” söyledi. 

Ardından Genel Kurul Divan Başkanı 
Erdal KARADEMİR Odamızın 
1954 yılında kurulmasından 
buyana taraflı yani; özgürlükçü, 
barışçı ve emekten yana tavrıyla 
ayakta durduğunu belirterek İzmir 
Şubesinin kurucularından birisi 
olmasına karşın son zamanlarda 
fazla katılım sağlayamadığını ancak 
incelediği kadarıyla oldukça güzel 
etkinlikler yapıldığını diğer taraftan 
mühendis odalarında bir eksikliğin 
olduğunu ve örgütlülük açısından 
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üyelerin faaliyetlere aktif katılımının 
gerektiğini belirtti. 

Mühendisler olarak ülke yönetimine 
katkı koymamız gerektiğini 
belirten KARADEMİR, yurtdışındaki 
üniversiteler ile denkliğin 
sağlanmasına, kadastro ihalelerinde 
problemler karşısında Odamızın 
dik durması gerektiğine dikkat 
çekti. Konuşmasının devamında; 
Orman Mühendislerinin Harita 
Mühendislerinin görevlerini yapar 
hale geleceği yasa tasarılarını iptal 
ettirdiklerini,  kentsel dönüşüm 
yasasının henüz onaylanmamış 
olduğunu ve bunun rantsal dönüşüm 
olduğunu söyleyen KARADEMİR, 
Kentsel dönüşümün sadece, 

gecekondularda yaşayan insanları 
yüksek binalara yerleştirmek 
olmadığını belirterek yasada 
imarlı ve imarsız tüm arsa ve 
arazilerde uygulanır ifadesinin 
çok yanlış olduğunu söyledi. Yaz 
Eğitim Kamplarının İzmir Şubenin 
etkinliği olarak başladığını ancak 
zamanla Genel Merkez etkinliğine 

dönüştüğünü ve diğer şubelerinde 
Yaz Eğitim Kampına tatil gibi 
baktığını gözlemlediğini belirterek 
sözlerini tamamlayan KARADEMİR 
Genel Kurul sırasında yapılan 
öneri ve eleştiriler ile ilgili gerekli 
açıklamaları yapmak üzere söz 
isteyen Muhittin SELVİTOPU’nu 
kürsüye davet etti.  SELVİTOPU 
yaptığı konuşmasında; umutsuz 
olmamamız gerektiğini, Anadolu 
topraklarının birçok kültürün 
yoğrulduğu topraklar olduğunu, 
bu ülke ve toplumun cumhuriyeti 
kuranların yaptıkları gibi sadece 
ileri gitmeleri gerektiğini söyledi. 
Odamızın Efem Çukuru ile ilgili 
hazırlıklarını yaptığını belirten 
SELVİTOPU söz konusu çalışmaları 
Genel Merkeze sunduklarını 
ve şube olarak bu konunun 
takipçisi olduklarını vurgulayarak, 
çalışmaların altın madencileri 
için değil kamu yararına halk için 
yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca 
bu toprakların Anadolu kültüründen 
gelen analarımızın örtüsünü 
hiç bir zaman yadırgamadığını, 
kültürümüzün parçası olmayan 
şeyleri kabul edemeyeceğimizi de 
sözlerine ekledi. 

EXPO 2015 ile ilgili olarak ise; böyle 
bir fuarın ilimizde düzenlenmesi 
konusunda Oda olarak gerekli 
tüm katkıyı verdiklerini ve bundan 
sonrada katkı bulunacaklarını 
ancak yer seçimi konusunda yeşil 
bir dokuya sahip olan İnciraltı’ nın 
hatalı bir seçim olduğu buna karşılık 
kente yenileme getirmesi açısından 
Yeşildere vadisini önerdiklerini, 
dünyadaki diğer ülkelerde olduğu 
gibi örneğin; İspanya’ da çöküntü 
alanı seçildiğini ve düzeltildiğini ifade 
etti.

Kentsel dönüşüm konusunda ise 
İzmir’in %60’ında kaçak yapılanma 
olduğunu, bu konuda odamızın 
üzerine düşen görevi yapacağına 

değinen SELVİTOPU; Yaz Eğitim 
Kampının yürütücülüğünün 
tamamıyla İzmir Şubesi tarafından 
yapıldığını, Genel Merkezimizin 
kampın daha etkili geçmesi için 
gerekli katkıyı koyduğunu ve birlikte 
çalışılmasının doğal olduğunu 
söyleyerek kampın daha düzenli 
gerçekleşmesi için kamp yönergesi 
hazırlanacağını söyleyerek sözlerini 
tamamladı.

Daha sonra Divan Kurulu tarafından 
Genel Kurul Sonuç Bildirgesini 
oluşturmak üzere görevlendirilen 
Dursun ÇELİK, S. Selçuk SAVCI, Lütfi 
ÜNAL ve Umut AKBAL tarafından 
hazırlanan sonuç bildirgesi Lütfi 
ÜNAL tarafından okundu. 

HKMO İzmir Şubesi

11. Olağan Genel Kurulu

Sonuç Bildirgesi

Ülkemiz, bugün küresel 
emperyalizmin tehdidi altındadır. 
Emperyalizmin dayatması sonucunda 
üretim ekonomileri terk edilerek 
tamamen tüketime ve hizmete dönük 
politikaların kayıtsız şartsız kabulüyle 
Mühendislik, Mimarlık, Plancılık 
mesleklerine; üretmeyen, yabancı 
tekellerin taşeronluğunu yapan, 
işsizliğe ya da köleliğe mahkûm 
meslek grupları rolü biçilmiştir.

Odamız, üyelerinin haklarını 
korurken diğer yandan da halkımızın 
yanında, onunla omuz omuza, 
emperyalizme ve onun yerli 
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işbirlikçilerine karşı yerini alacak, 
onların oldubittiye getirdikleri 
bağımsızlığımız üzerindeki düşman 
reçetelerine ve programlarına karşı 
tüm örgütlü gücüyle kararlı ve açık 
bir şekilde savaşım verecektir. 

Bu kapsamda; 

•Küresel emperyalizm ve yerli 
işbirlikçileri karşısında tehdit altında 
olan Cumhuriyet Devrimi’ni ve 
ulusal egemenlik temelinde tam 
bağımsızlığımızı tüm örgütlülüğümüz 
ile sonuna kadar savunmak,

•Planlı ekonomi çerçevesinde 
sanayileşme ve kalkınma 
politikalarını tekrar ülke gündemine 
sokmak, bu amaçla, kamu 
girişimciliğinin hayata geçirilmesini 
desteklemek,

•Kamu iktisadi kuruluşlarının 
özelleştirilmesine direnmek, 
hizmetlerin kamu çıkarı 
doğrultusunda düzenlenmesi ve 
kamusal denetim konularında baskı 
oluşturmak,

•Ülke sanayisini yok eden, 
Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve 
Dünya Bankası gibi kuruluşların 
dayatmalarına direnmek,

•Uluslararası tekeller ve yerli 
işbirlikçilerinin zorlamasıyla başlatılan 
plansız-hesapsız-kitapsız projelerin 
gerçek yüzünü ortaya çıkarmak,

•Yurt içindeki mühendislik ve 
mimarlık bölümlerinden mezun olan 
başarılı öğrencilerin (başta ABD ve 
AB olmak üzere) yurtdışına beyin 

göçü ile gitmelerine engel olacak 
yönde çalışmak,

•İzmir özelinde ise; mesleki bilginin 
halkın hizmetine sunulması, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
haklarının korunması, 
örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi 
çalışmaları yapmak ve bu 
çalışmalara paralel olarak İlimizdeki 
üniversitelerden birinde “Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği” 
bölümünün açılmasını sağlamak,

•Kente karşı işlenen suçları neden 
ve sonuçları ile birlikte sergilemek 
ve bu suçu işleyenlerle etkin olarak 
savaşmak, kamuoyunu aydınlatmak. 
Bunu yaparken, tüm çağdaş, 
ülkesini ve kentini seven güçlerle 
kayıtsız şartsız dayanışma ve işbirliği 
içerisinde hareket etmek, TMMOB 
ve bünyesinde bulunan tüm meslek 
odalarıyla birlik ve dayanışma 
içerisinde olmak,

•Hükümetin haksız olarak görevden 
aldığı ve sürdüğü meslektaşlara 
sahip çıkmak, özel sektörün haksız 
nedenlerle işten çıkartmış olduğu 
mühendis ve mimarlar ile dayanışma 
içerisinde olmak,

•Yabancı şirketlerin dayattığı, devlet 
kaynaklarından astronomik ücretler 
alan yabancı mühendis olgusuna 
karşı mücadele etmek,

•Üretim ve hizmet alanlarında yerli 
mühendislik ve mimarlık olanaklarını 
azami ölçüde kullanmak. 
Mühendislik, mimarlık ve plancılık 
alanlarında üretim ve hizmetin yerine 

getirilmesinde yaygınlıkla kullanılan 

standartların oluşturulmasında ve 

geliştirilmesinde etkin olmak, bu 

alanda çalışan kurumlara katkı 

koymak ve yeni mekanizmaların 

oluşmasına önderlik etmek. İlgili 

kurum ve kuruluşlarla etkili bir 

iletişim ve eşgüdüm sağlamak,

•Ulusal ekonomiyi, doğal kaynakları 

ve çevreyi korumayı ve geliştirmeyi, 

ulusun refahımı savunmak,

•Gericilikten, ayrılıkçılıktan ve 

şoven milliyetçilikten uzak durmak. 

Emperyalist merkezler (ABD ve AB 

başta olmak üzere) kaynaklı akçasal 

fonlara değil, üyelerin özgücüne 

dayanmak, 

•Bağımsızlık temelinde; ulusal 

güçlerle, demokratik kitle örgütleriyle 

işbirliği yapmak, yurttaşlar arasındaki 

ekonomik, kültürel ve toplumsal 

eşitsizliklerin, gelir adaletsizliğinin 

sona erdirilmesine katkı koymak, 

yurttaşların toplumsal kazanımlarının 

savunulması ve daha da geliştirilmesi 

yönünde katkı koymak.

Sonuna kadar savunacağımız 

değerler olacak ve var gücümüzle 

saydığımız bu değerleri hayata 

geçirmeye çalışacağız.

Genel Kurulumuzun ve yeni seçilecek 

11. Dönem Yönetim Kurulumuzun 

Oda ve Şubemizi bir adım daha 

ileriye götüreceği inancıyla hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.
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CBS Günleri 2007 Etkinliği 

“CBS GÜNÜ” / GIS DAY  2007 yılı 
etkinlikleri çerçevesinde 19 Kasım 2007 
tarihinde şubemiz Piri Reis Meslek İçi Sürekli 
Eğitim Merkezi Ergenekon Salonunda “CBS 
Eğitimi”  etkinliği düzenlenmiştir.
CBS Eğitimi, Doç.Dr.İbrahim Öztuğ 
BİLDİRİCİ, Yrd.Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN VE Yrd.
Doç.Dr. Ömer MUTLUOĞLU tarafından 
verilmiştir.
DÜZENLENEN EĞİTİMDE;
Doç.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ , 
“CBS TEMEL KAVRAMLARI ve VERİ YAPILARI” 
konulu dersinde  
-CBS temel kavramları ve temel bileşenler
-CBS mimarisi
- Değişik CBS uygulamaları
-Web CBS
“CBS’de Veri Temsili ve Veri Tabanı Tasarımı” 
konulu dersinde ise;
-Vektör ve Raster temsiller
-Veri Modelleri, veri yapıları
-CBS ve veri tabanı tasarımı 
konularını anlatmıştır.

Düzenlenen Eğitimin İkinci 
Bölümünde 
Yrd.Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN, “Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinde Jeodezik Altyapı” konulu 
dersinde
Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) konu olan 
her türlü nesnenin ve öz nitelik bilgilerinin 
mekansal olarak yeryuvarıyla ilişkisi, jeodezik 
referans sistemleriyle tanımlandığı, geçmişte 

çalışma bölgesinin sınırlarıyla düşünülen jeodezik ağların uydu, 
bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin günümüzde sağladığı olanaklar 
(küreselleşme) sayesinde global jeodezik referans sistemin bir uzantısı 
olmak durumunda olduğu, toplanan verilerin mekansal gösterimi yatay, 
düşey ve üç-boyutlu olmak üzere değişik biçimlerde yapılabileceği 
belirtilmiştir.

Ayrıca bugün kullandığımız referans sistemlerinin, geçmişte 
kullanılanlarla sorunsuz bir biçimde ilişkilendirilmesinin gerekliliği 
vurgulanp, CBS’den beklenen yarar ve onun gelecekte yaşatılmasının iyi 
işleyen bir referans sistemi ve onu temsil eden jeodezik ağlarla gerçekle
ştirilebileceğinin üzerinde durarak derslerini  tamamlamışlardır.

Düzenlenen Eğitimin Son Kısmında İse 
Yrd.Doç.Dr. Ömer MUTLUOĞLU “Coğrafi Bilgi Sistemleri 
İçin Konumsal Veri Elde Yöntemleri” derslerini anlatmışlardır. 
Konuşmalarında; Analog haritalardan sayısallaştırma ile veri girişi, 
Digital fotogrametri ve uydu görüntüleri vasıtası ile veri girişi, Yersel 
ölçü ve Gerçek zamanlı kinematik GPS verilerinin girişi, veri transferi ile 
veri girişi yöntemlerini izah etmişlerdir. Daha sonra seçilen bir

KONYA



94 Mart 2008

test alanında değişik yöntemlerle 
elde edilen konum verilerinin 
karşılaştırma sonuçları maliyet ve 
doğruluk açısından irdelenmiştir. 
Ayrıca yapılacak CBS çalışmalarının 
ölçeğine bağlı olarak hangi 
yöntemlerle konum verilerinin elde 
edilebileceği ve yapılacak olan CBS 
projesinin amacının gerektirdiği 
ölçekte konum verilerinin elde 
edilmesinin doğru olacağı, böylece 
ülke kaynaklarının israfının önüne 
geçilebileceğini vurgulamıştır.

“Uydu Teknolojilerindeki 
Gelişmeler ve Harita 
Mühendisliğindeki 
Uygulamaları” paneli 

20 Ekim 2007 tarihinde Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı 
Salonunda “Uydu Teknolojilerindeki 
Gelişmeler ve Harita 
Mühendisliğindeki Uygulamaları” 
konulu panel düzenlenmiştir. 
Panele; Harita Genel 
Komutanlığı’ndan Alb.Doç.
Dr. Muzaffer KAHVECİ, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 
Sedat BAKICI, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü’nden Abdüllatif ASLIHAN, 
Özerler Mühendislik’ten Dr. İbrahim 
KINIK ve Selçuk Üniversitesi’nden 
Yrd.Doç. Dr. Aydın ÜSTÜN panelist 
olarak katılmışlardır. 
Panelin açılış konuşmalarını Şube 
Başkanımız Prof.Dr. Ferruh YILDIZ 
yapmışlardır. Daha sonra,
-Alb.Doç.Dr. Muzaffer KAHVECİ 
Temel Nirengi Ağlarının Gelişimi,
-Sedat BAKICI Harita Üretiminde 
Kurumlararası Koordinasyon, Veri

Alış Verişi ve Arşivleme Uygulamaları, 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
-Abdüllatif ASLIHAN 2005’te 
yürürlüğe giren Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliğinin Uygulaması ve 
Karşılaşılan Sorunlar
-İbrahim KINIK  BÖHYY Tarihsel 
Süreç, Uygulamalar ve Problemler
-Aydın ÜSTÜN : Uydu 
Teknolojisindeki Gelişmeler, Harita 
Üretiminde Kullanılan Uydu Teknikleri 
ve Türkiye’deki Uygulamaları
konularında katılımcılara bilgi 
vermişlerdir. Panel soru-cevap 
bölümü ile son bulmuştur.

Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi 
Şubemizce Düzenlendi 

Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi, 26-
27-28 Kasım 2007 tarihlerinde 
şubemiz Piri Reis Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Merkezi Ergenekon 
Salonunda düzenlenen eğitimlerle 
tamamlanmıştır.
Kamulaştırma bilirkişi eğitimi,  Yrd.
Doç.Dr. Tayfun ÇAY, Yrd.Doç.
Dr. Şaban İNAM ve Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet ERTAŞ tarafından verilmiştir. 
Düzenlenen eğitimin ardından 
katılımcı üyelerimiz, eğitimcilerimiz 
tarafından hazırlanan sınava tabi 
tutulmuşlardır.

Meram Belediyesinden 
Odamıza Ziyaret
Konya İli Meram İlçesi Belediye 
Başkanı Refik TUZCUOĞLU 
belediyece yapacakları projelerle 

ilgili odamızı ziyaret etmişler ve fikir 
alışverişinde bulunmuşlardır.

Şubemiz 9. Olağan Genel 
Kurul Yapıldı

Odamız Konya Şubesi‘nin 9. 
Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 
2008 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurul‘da Divan Başkanlığına Hacı 
CERAN, Başkan Yardımcılığına Sedat 
AYDEMİR, Yazman Üyeliğine Eyüp 
SÜRE seçildiler. Açılış konuşmaları 
bölümünde Şube Başkanı Prof.Dr. 
Ferruh YILDIZ 8.Dönem faaliyetleri 
hakkında konuşmalarını yapmıştır.
AKP Konya Milletvekili Ayşe 
TÜRKMENOĞLU Genel Kurulumuza 
katılmışlar ve Harita Mühendisliğinin 
sorunları hakkında bilgi alışverişinde 
bulunmuşlardır.Şube çalışma 
raporu Şube Sekreteri Dr. Hakan 
KARABÖRK tarafından sunulmuştur. 
Şube çalışma raporu üzerine genel 
değerlendirme ile dilek ve temenniler 
bölümünde Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdür Mustafa TARTAR, 
Üye Hüseyin ŞAHİN, Üye İbrahim 
Kürşat GÖÇERGİ ve Üye Mehmet 
KOCAÖZ‘ ün konuşmaları ile devam 
etmiştir.
Genel Kurulumuzun ikinci gününde 
şubemiz seçimleri yapılmıştır.
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SAMSUN

Yeni Hizmet Binamızın 
Açılışı Yapıldı

19 Ocak tarihinde Şubemizin 
Yeni Hizmet Binası’nın açılış 
kurdelesini Vali Yardımcısı  
Sayın Ramazan  AKSOY, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Yusuf Ziya YILMAZ, 
İlkadım Belediye Başkanı 
Sayın  Erdoğan TOK, HKMO 

Genel Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın  Nihat 
ŞAHİN, Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Sayın Mustafa PARLAK, 
Şube Başkanımız Sayın Ertuğrul 
ÇÖL ve Şubemizin üyesi Sayın Aytül 
DURUKAN kesmiştir.       

Katılan tüm misafirlere, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi üyelerine katılımlarından 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız...

8. Olağan Genel Kurul 
Gerçekleştirildi

Odamız Samsun Şubesi‘nin 8. 
Olağan Genel Kurulu, 9-10 Şubat 

2008 tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul‘da 
Divan Başkanlığına Cevdet Pınar, Başkan 
Yardımcılığına Ali Ün, Yazman Üyeliklerine 
Baki Somuncu ve Murat Nas seçildiler.

Açılış konuşmaları bölümünde Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı 
Adem Bektaş, Odamız Genel Başkanı 
Ali Fahri Özten, Samsun Şube Başkanı 
Ertuğrul Çöl ve üyelerden Celil Türk 
birer konuşma yaptılar. Şube çalışma 
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raporunu Şube saymanı Abdullah 
Alemdaroğlu sundu. Üyelerimiz 
söz alarak görüş ve temennilerini 
bildirdiler. Genel Kurul‘un 1. gününün 
ta-mamlanmasının ardından kurula 
katılan üyelerimiz ile akşam yemeğinde 
biraraya gelinildi.

Genel Kurul‘un 2.gününde şube hizmet 
binamızda seçim yapıldı, seçime iki 
grup katıldı.

Seçim sonucu Şube başkanımız 
Ertuğrul Çöl‘ün yer aldığı liste seçimleri 
kazanarak, güven tazelemiştir.
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Fazıl UZUN, Arif Çağdaş AYDINOĞLU, H. 
Ebru ÇOLAK, Hülya CİHAN, Altuğ AYDIN ve 
Okan YILDIZ‘dan oluşmuştur. Yedek üyeler 
ise; Hakan DURMUŞ, Erhan ÖZER, Enver 
UZER, Volkan YILDIRIM, Hasan UZUN, Şakir 
SEYHAN ve Kamil Hilmi GÜZEL’dir.

YOMRALIOĞLU yaptığı açıklamada 
“tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, 
üyelerimizden aldığımız destekle, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonrada 
mesleğimiz adına yakışır bir yönetim anlayışı 
sergilemeye çalışacaklarını belirtti. Temel 
amaçlarının, evrensel bağlamda, ülke 
ve bölge kalkınmasına bilimsel ve teknik 
anlayışla mesleki katkı vermek olduklarını 
belirten Yomralıoğlu, “harita” her planlı 
düşüncenin temelindeki esas unsurdur, 
bu nedenle planlama sürecinde göz ardı 
edilmesinin mümkün olmadığını, hatta insan-
toprak ilişkisiyle uğraşan önemli bir sosyal 
nitelikli mühendislik olduğunu ifade etti.

TRABZON

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi   
8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 8. Olağan 
Genel Kurulu 16 Şubat 2006 Cumartesi günü saat 9:30-11:30 
arasında HKMO Trabzon Şubesi mekanında yapılmıştır. Divan 
Kurulu‘nun belirlenmesinin ardından HKMO Trabzon Şubesi Başkanı 
Tahsin YOMRALIOĞLU çalışma dönemini değerlendiren konuşmasını 
yapmıştır. 7. Dönem Çalışmalarından bahsederek, köklü bir geçmişe 
sahip olan Harita ve Kadastro Mühendisliği meslek disiplininin 
toplumsal kalkınma sürecinde daha etkin ve daha çok söz sahibi 
olabilmesi adına hep gayret içerisinde olmaya çalıştıklarını belirtmiştir. 
Mesleğin çağdaş geleceği için birliktelik anlayışını yaşama ve 
yaşatmayı temel ilke edinerek, oda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade 
etmiştir. 8. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine tek liste olarak Prof. Dr. 
Tahsin YOMRALIOĞLU başkan adayı olmuştur. Genel Kurul‘da TKGM 
9. Bölge Müdürü İbrahim TONOZ, KTÜ JFM Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cemal BIYIK ve Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA birer konuşma yaptılar. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 8.Yönetim 
Kurulu seçimleri 17 Şubat 2008 Pazar günü HKMO Şubesinde 
gerçekleştirildi. Tek liste olarak yapılan seçimde, Prof. Dr. Tahsin 
YOMRALIOĞU 
başkanlığındaki liste, 
seçime katılan 118 
üyenin tamamının 
oyunu alarak seçimi 
kazanmıştır. Seçim 
sonucuna göre HKMO 
Trabzon Şubesi 8. 
Dönem Yönetim 
Kurulu üyeleri, Tahsin 
YOMRALIOĞLU,
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Basın Açıklaması : Trabzon 
Kıyı Kenar Çizgisi Doğal 
Yapısına Kavuşturulmalıdır…

Son zamanlarda Trabzon Beşirli 
mevkiinde Kıyı Kenar Çizgisi 
(KKÇ) ile ilgili yaşanan gelişmeler 
göstermiştir ki Trabzon için KKÇ’nin 
bütüncül olarak yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. Nitekim şu andaki 
mevcut kıyı çizgisi hiçte doğal 
yapısına uygun geometrik bir yapı 
göstermeyip düzensiz şekliyle sürekli 
olarak vatandaş ve devlet adına 
sorunlara neden olmaktadır. KKÇ 
bu haliyle, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de özel ve kamu mülkiyeti 
adına kaosa neden olacaktır.

Bilindiği üzere, KKÇ, Bayındırlık İl 
Müdürlüklerince teknik olarak tespit 
edilerek İl İdare Kurulu Kararıyla 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
onayıyla kesinleşmektedir. Bu 
çizgi özel mülkiyetin sona erdiğini 
göstermektedir. Kıyı şeridi içinde 
kalan alanlar devletin tasarrufunda 
olup özel mülkiyete konu olamazlar. 
Çünkü Anayasamızın 43. maddesi 
“Kıyıların Devletin tasarrufunda 
olduğunu” belirtmektedir. Bu ifade

aynı zamanda Medeni Kanun’un 
641. maddesinde, Tapu Kanunu’nun 
33. maddesinde ve Kadastro 
Kanunu’nun 16. maddesinde 
de yer almaktadır. Öte yandan 
Anayasa Mahkemesi kararlarında da 
belirtildiği üzere “bu araziler üzerinde 
yapı inşası ve bu yapıların iyi niyetle 
kullanılması bu kurala istisna 
oluşturamaz” denilmektedir.

Yukarıda sözü edilen yasal 
gerekçelerle ilgili mahkemeler, 
taşınmazları tamamen veya kısmen 
kıyı şeridinde yani KKÇ’nin deniz 
tarafında kalan alanlarında özel 
mülkiyete ait tapu kayıtlarını iptal 
edebilmektedirler. Asliye Hukuk 
Mahkemelerince görülen bu tapu 
iptal davaları Yargıtay’ca da 
onaylanmakta ve bu durumdaki 
parseller tapu kayıtlarından hiçbir 
karşılık ödenmeksizin düşülmektedir.

KKÇ bir kez tespit edilince 
değiştirilmesi için ancak idare 
mahkeme kararı gerekir. Hazine 
avukatları tarafından, Trabzon Beşirli 
bölgesinde KKÇ nedeniyle tapu 
iptal davasına maruz kalmış olan 
taşınmaz sahipleri, öncelikle KKÇ’nin 
iptali veya yeniden tanzimi için idare 

mahkemesine müracaat etmelidirler. 
Şimdilik usul yönünden uygun olanı 
budur. Çünkü idare mahkemesinde 
görülecek dava sona ermeden, 
Asliye Hukuk Mahkemesindeki tapu 
iptal davası beklemeye alınacaktır. 
Aksi taktirde tapu iptal davası ilgili 
mahkeme de sonuçlandırılacaktır. 
Dolayısıyla geçmişte sadece 
vatandaşça değil devlet tarafından 
da yapılan bir dizi teknik yanlışlıkların 
bir birikimi olarak ortada kalmış 
kıyı sorunun çözümü için tarafların 
birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

Sorun bir diğer yönüyle ele 
alındığında; “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi”nin konuyla ilgili ülkemizi 
de bağlayıcı bazı kararlarının mevcut 
olmasıdır. Devlet tarafından tapusu 
ve ruhsatları verilmiş mülklerin 
yok sayılması elbette mümkün 
değildir. Bu bağlamda Yargıtay’ın 
karar gerekçesinde şu bilgilere 
yer verilmektedir: “Kişinin mülkiyet 
hakkı sona erdirilirken karşılıklı hak 
dengesinin sağlanması için mülkiyet 
hakkı sahibine tazmini nitelikte bir 
bedelin ödeneceği de kuşkusuzdur. 
Tazminatın nedeni yasa dışı bir 
işlemden değil, hak dengesinin 
sağlanmasından kaynaklandığından, 



99Mart 2008

taşınmazın tam değerini karşılaması 
da gerekli değildir.” Yargıtay’ın bu 
kararına göre, kıyı tapuları iptal 
edilenlere “devletin saygınlığının 
zedelenmemesi” için tazminat 
ödenmesinin önü açılmış olacaktır. 
Devlet adına bir nevi kamulaştırma 
işlemiyle karşı karşıya kalınacaktır.

Hem AİHM hem de Yargıtay’ın 
içtihat kararları Kıyı Yönetim 
Sistemimiz açısından önemli sonuçlar 
doğurmuştur.  Devlet, artık, kıyıdaki 
arazilerin kamuya mal edilebilmesi 
için; tapu sahiplerine bir tazminat 
ödemek zorundadır. Bugünlerde 
bedelsiz tapu iptallerine giden 
idareler, artık bu işlemleri daha 
dikkatli yapmalıdır. Görülen o ki üç 
tarafı denizle çevrili olan ülkemizde 
on binlerce parsel için önümüzdeki 
günlerde belki de çok sayıda tapu 
iptal davası açılacak ve devletin 
önemli bir tazminat ödemesi ile 
karşı karşıya kalacağı aşikârdır. 
Tüm bu nedenlerden ötürü öncelikle 
sorunlu bölgelerde, 1/1000 
ölçekli kıyı kenar çizgilerinin doğal 
geometrik yapılarına uygun olacak 
biçimde, güncel tekniklerle yeniden 
belirlenmesi ve kadastro haritalarına 
çizilip tescil edilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla gerekli girişimler biran 
önce başlatılarak, kıyılarımızın 
geleceğini güven altına alacak özel 
bir Kıyı Yönetim anlayışı uygulamaya 
konulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
25.02.2008

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı
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KÜLTÜR VE SANAT

Ruh-i Lokman

Yitirdi sevdiğini, yaz
yengi gecede elin
haziranda şenlik başlayan
cehennem yolculuğu bana.

Hecelere düşmez iki nota,
neden o kadar uzak dayım
kırılan aynalardan.

Anlasa ağlar mıydı sularını,
ırmakta izan eksik.

Meylim yok çapuldan yana,
arayış ruh-i lokman.

Yanılsama

Melih Cevdet ANDAY’a

bahardı sanırım
kuşatıldığım zaman
oysa hazanmış mevsim
bahar yanılsamam

gölgenden düştü ufkuma bu karanlık
hüznüm senden gelmedir
kaygın yitiminden 
gölgemde solgun durur
dirimden ırayan yaprağın

Ayhan Bingöl
Harita ve Kadastro Mühendisi
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SOLDAN SAĞA
1- Standart paralel veya baz doğrusu üzerinde ana köşe. 2- Toprak. / Para ya 
da değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. 3- üye. / Silisin hidratlı ve jelatinli 
bütün türlerini kapsayan değerli bir mineral, panzehir taşı. İnce, düzgün dokunmuş 
pamuklu kumaş. 4- Holandanın plaka işareti. / Bir işi sağlamak ya da bozmak için 
girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen,  dek, desise, hile. 5- Müzik temposuna 
uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut devinimleri, raks. / Güneş 
doğmadan önceki alaca karanlık. 6- Fazladan, alışılan ve gerekenden başka.  
7- Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm. / Yunan abecesinin ilk 
harfi. 8- Dolaşma. / Usanç anlatır. 9- Simge, remiz. / doğal veya yapay sınırlarla 
çevrili toprak parçası. 10- Fotoğrafta objektifin açık kaldığı süre. / lrkının katışıksız 
özelliklerini taşıyan. 

YUKARDAN AŞAĞI
1- Örnek ya da temel olarak alınabilen, tekbiçim. / İstanbulda bir tersane. 
2- İstanbulda bir tersane. / Avrupa Birliği para birimi. 3-  Çağ, devir, zaman, 
dönem. / Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü. 4- Mısırda bir 
güneş tanrısı. / Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş, “yeni” karşıtı. 5- Siyah, 
abonoz. / Stronsiyum’un simgesi. / Akıl. 6- Hoşa giden durum, lezzet. / Üzme, 
sıkıntı verme, üzgü. 7- Karşılaşmanın sayı olarak sonucu. / Tren, tramvay gibi 
taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol. 8- Ana mal, ana para. 
/ Bir renk. 9- Yaponya’da bir kent. / Bir amaç uğrunda bir değer ya da varlıktan 
vazgeçme, uğruna verme. 10- Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri 
kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım. / Lahza.

69.  SAYININ CEVAPLARI
Soldan Sağa 1- Nirengi - UA, 2- Alan - Efekt, 3- Ti - Dans - Da, 
4- Ümran - Abes, 5- Amentü, 6- İrs - Mi - Kaz, 7- Zaptiye - Nü, 8- 
Muaf - Altı, 9- Fezleke, 10- İta - Şiir. Yukarıdan Aşağı 1- Naturizm, 
2- İlim - Raunt, 3- Ra - Raspa, 4- Endam - TFF, 5- Anemi - Eş, 6- Gen 
- Niyazi, 7- İfsat - Elli, 8- Bük - Ter, 9- Ukde - Anık, 10- Atasözü - Ek.
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Briçe Başlarken Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi, 
Ankara, kmelikoglu@yahoo.com

STANDART AMERİKAN YELLOW KARTA  (SAYC) 
GÖRE ÇİFLER ARASINDA YAPILABİLEÇEK KOZLU 
OYUN KONUŞMALARI

Bu kısa birlikteliğimizde; Uğur Mumcunun “Bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olmayınız.” sözüne ek olarak; 
okumak, öğrenmek ve uygulama yapmak deyimlerini 
anımsatmak istiyorum.

HANGİ KOZA OYNANACAK?

CEVAPCININ KOZ SEÇİMİ: Ortağınız 1♣ oyun açtı. 
Cevapçı olarak hangi koza oynanacağına karar verecek 
konuşmayı yapınız. Cevapçının ilk yapması gereken 
8 kartlı ya da daha uzun majör koz fitin bulunmasına 
yardımcı olmaktır.

KOZ SAPTAMADA BAZI KOLAYLIKLAR:

Eylem:1- Otağınız 1♥ ya da 1♠  açtı. Siz bu kartlardan 
birini 3+ tutuyorsanız. İlk konuşmanız koz tutuşunu 
ortağınıza bildirmek olsun. Elinizin gücüne göre koz 
tutuşunu 2,3,+ seviyesinde bildirin. 

Eylem:2- Beşli majör koz yoksa açılışlar 
üçlü♣ ile 1♣ ; ya da dörtlü♦ ile 1♦   
diye yapılır. İki ortak arasında majör koz 
belirlemek en fazla iki tur bir konuşma 
ile saptanır. Bu eylemler doğrultusunda 
karşılıklı yapılan iki tur konuşmada hangi koza 
oynayacağınıza karar vermelisiniz.

KOZ BELİRLEME STANDARTLARI:

Majör kart dağılımı 4-4 ya da iki dörtlü majör ve 
1dörtlü♦ varsa (4-4-4-1): Ortağınız oyun açtı, elinizde 
ki puanların toplamı 6-9 arasında ve majör kartlarınız 
4-4 olsun. İlk önce 1♥ deyin. Elinizi bir düzeyinde 

ortağınıza veriniz. Bu konuşma biçimine 
“düzeyde konuşma” ismi verilir. Açıcının 
aynı düzeyde 4 kartlı kozu varsa 1♠ 
der. Sizin kozunuzu 4 kartla tutuyorsa 
elinin gücüne göre size tutuş göster. 
Bilindiği gibi zon oynamak için iki elin 
toplam puanının 25 olmalıdır. Aynı 
düzeyde kozu ve sizin kozunuzu 4 
kartla tutmuyorsa 1 NT der. Bu 

konuşmalar size majör koz bulmayı ve hangi seviyede 
oyun oynayacağınıza ışık tutacaktır. Açıcı ve cevapçının el 
dağılımı aşağıdaki gibi olsun.

     Açıcı       Cevapçı

    ♠Q7         ♠AK86  

    ♥KQ65     ♥J973 

    ♦J102       ♦65 

    ♣KQJ4      ♣865

Ortak 1♣ açtı. Elimizdeki bu dağılıma göre 1♥   
demeliyiz. Ortak 1♠  derse biz 2♠ deriz. Elimizdeki puan 
toplamı 6-9 arasında olduğunu ortağımızın kozunu 4 
tuttuğumuzu söylemiş oluruz. Açıcının  ♥ dörtlü ise ikinci 

konuşmasında bize kör tutuşunu gösterir. Şayet ortak 
2♥  demişse ortağın açış puanı minimum olduğu 
için biz pas diyeceğiz. Ortağın 4 majörü yoksa açar 
puanı 13-14 arasında ise 1 NT der. Bizde cevapçı 
olarak pas geçeriz. Yukarda ki el ile1 NT pas 
geçmez 2♠   dersek bu bir cinayet 
olur. Böyle bir konuşmayı 
asla yapmamalıyız.

Aynı düzeyde 
konuşulmasa neler 

olur: Ortak 1♣   açtı biz üsteki 
dağılımla 1♠ dedik. Ortağın 
açar puanı 2♥ demeye izin 
vermiyorsa yani 16+ OP yoksa 
1 NT diyecek. Biz yukarda ki gibi 
zayıf bir elle 2♥ demeyip pas geçeceğiz. Bu 
durumda karşı oyuncular 1 NT’ ye 5♦, 1♣ ve 1♥ 
alıp 1 NT’ yi batıracaklardır. İşte disiplinsiz ve sistemsiz 
oynamak buna derler. Siz, siz olun böyle bir yanılgıya 
düşmeyin. Oyun açan ortağımızın eli yukarda ki gibi 
değil de ♠Q765 ♥KQ ♦J102 ♣KQJ4. Şeklinde olsun. 
Ortağımız bizim 1♥, 1♠ diyecek. Bizde ortağımızın 
kozunu 4 kartla tutuğumuz için 2♠  diyeceğiz. Ortak 
puanı az olduğu için 2♠ pas geçecektir. Ya da 3♠  
diyerek bizden yardım isteyecektir.
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Konuşmalarda üç temel esas: 

1-) Koz tutuşu olmadan yapılan her yeni renk konuşması 
bir tur güç gösterir pas geçilemez.

2-) Açıcı 1♣  ,siz 1♥  dediniz. Ortağınız 1♠ değil de 
1NT dediyse 2 düzeyine çıkmayınız. Ancak; elinizin 
dağılımı ve  kozunuz ♠J1094 ♥  KJ862 ♦  K7 ♣  54. 
şeklinde ise kendi kozunuzu 2♥  diyerek ortağınızdan pas 
geçmesini itsiye bilirsiniz. 

3-) Ortağınız oyunu 1♣ açtı eliniz  ♠J42 ♥Q1076 ♦  
KJ93  ♣ 74 şeklinde ♦  ve  ♥ dörtlü, karoyu atlayarak 1  
demelisiniz. Sizden sonraki konuşmacı 1♠ araya girerse 
ne siz nede ortağınız dörtlü ♥  iki düzeyinde gösteremez. 
Bu eyleme ♦  bay bas (dikkate almama) etme denir.

Elinizdeki Majör kozlar 5-4 ise:  ♠K1092♥QJ983♦8♣ 
Q64 gibi.(8 OP)

Ortağınız 1♣ açtı. Siz önce 1♥ deyin ortağınız 1♠  
derse siz 2♠  deyin. Ortağınız 1 NT derse sakın bu elle 
2♠  demeyip 2 ♥ diye bilirsiniz. Çünkü ortağınız 1♠  
demeden 1 NT dediği için. Şimdi ortağınız elinizin zayıf 
olduğunu ve ♥’ün en az 5+ olduğunu bilmektedir. 

Majör kozlar 5-5 ise: ♠ K8742 ♥  KJ952 ♦ J  ♣ 43 
gibi.(8 OP zayıf el)

Ortağınız oyunu 1♦ açtı siz yukarda ki el ile 1♠  deyin. 
Ortağınız 1 NT derse şimdi 2♥ diyebilirsiniz. Sizin ilk 
konuşmanız 1♠  olduğu için ikinci konuşmanız güç 
göstermez. Ortağınıza seçim hakkı verir. Bu konuşma 
ortağınıza 1NT değil de ♥ ya da ♠  kozlarından birini 
oynayalım diye seçenek sunmaktasınız. 

Majör kozlar 5-5 ise: ♠AK1084 ♥  KJ872  ♦ J3 ♣ 4 
gibi (12 + OP Kuvvetli el)

Ortağınız 1♦  karo açtı siz 1♠, ortağınız 1 NT dedi. 
Şimdi 12 OP ile 3♥ diyerek ortağınıza elinizin hem güçlü 
hem de 5-5 dağılımda olduğunu söylemiş olursunuz. İşte 
bu konuşmanın anlamı: Ortak zona kadar durmak 
yok demektir. Bu el ile 2♥  deseydiniz ortağınız 2♥  
konuşmasına pas geçebilir. Bu duruma meydan vermemek 
için 3♥ demeli. Bu durumda ortak ya 3 NT diyecek ya 
da majör kozlardan birini 4 seviyesinde (♥/♠) diyerek 
tutacaktır.  

ORTAĞIN BİR   AÇIŞINA VERBİLECEK OLASI 
YANITLARI:

Cevapçının yukarda verdiği yanıtlardan biri üzerine oyunu 
açanda aşağıdaki yanıtlardan her hangi birini verebilir. 

Tabloda verilen yanıtların çok dikkatli incelenmelidir. 
Sizin söylediğinizi ortağınız, ortağınızın söylediğini siz 
anlamalısınız. Buda doğru deklere vermekle olur. 

Lütfen! Ortaklar arasında çıkmaza girip, karşı oyuncuların 
ekmeğine yağ sürmeyelim. ,
Not:-1 Bu ve bundan sonraki yayınlarda Ankara Briç 
Spor Kulübü ile Standar Amerikan Yelov Kart (SAYC) 
yayınlarından yararlandık ve yararlanmaya devam 
edeceğiz. İyi oyunlar.

DÜZELTME: Bülten 69’da yayınlanan bölümde 
yer alan konuşma tablosundaki ilk konuşmayı 
yapan Güneydir. Doğu konuşma süresince pas 
geçmiştir.

Açıcının 2. tur konuşmalarına gelecek sayıda 
devam edilecektir. 

Kuzey Doğu Güney Batı
Açıklama (Güneyin 
verebileceği yanıtlar)

1 ♣ = 
(13 + 
OP ile)

Pas

1 ♦

Pas

En az 6+ Onör Puan, 
4+ ♦ , majörleri ve 
♣  fitini inkar etmez 
Kullanılan + işaretinin 
anlamı en az dörtlü 
ve daha çok demektir. 
Limitsiz,1 tur forsing 
açanın pas geçme 
şansı yoktur.

1 ♥

6+ Puan, 4’lü ♦ , 
4’lü ♠   ve ♣  fitini 
inkar etmez. Limitsiz 
el,1 tur kuvvet gösterir. 
Açıcı pas geçmez.

1 ♠

6+ Puan, 4’lü ♥  
inkar eder. Fakat 4 ♣ 
ve 4’lü ♦  fitini inkar 
etmez. Llimitsiz, 1 tur 
kuvvet gösterir. Açan 
pas geçmez.

1 NT

6-10 Puan, 4’lü ♦ , 
4’lü ♥  , 4’lü ♠   ve 
(genellikle) 5’li  inkar 
eder. Limitli el, kuvvet 
göstermez. Açıcı pas 
geçe bilir.
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tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema

Tiyatro

Sivas 93

Dostlar Tiyatrosu’nun yeni 
oyunu Sivas ‘93, 11 Ocak 
2008 Cuma günü Muammer 
Karaca Tiyatrosu’nda, 
başladı. Genco Erkal’ın 
yazdığı ve yönettiği 
belgesel oyun Sivas ’93, 
Madımak Oteli’ndeki 

yangının öyküsünü anlatıyor. 
Nurdan Arca yapımı belgesel bir film 

eşliğinde oynanacak oyunun müziği Fazıl Say 
imzasını taşıyor. Giysi Tasarımı: Özlem Kaya 
Oyuncular: Genco Erkal, Meral Çetinkaya, 
Yiğit Tuncay, Murat Tüzün, Nilgün Karaba-
ba, Şirvan Akan ve Çağatay Mıdıkhan.

Sinema

İhtiyarlara Yer Yok

Koca bir uyuşturucu zulası, 
iki milyon dolarlık bir 
para ve iki ceset... Kötü 
giden bir uyuşturucu 

pazarlığından geriye kalan 
bu tehlikeli ‘üçlü’den, parayı alarak 

kaçan Moss, peşinden son derece kanlı ve 
şiddet dolu bir macerayı da sürükleyecektir.

Coen Kardeşler’in en hit filmlerinden 
Fargo’nun ne oranda izlerini taşıdığı merak 
edilen yeni bir Amerikan suç filmi olarak 
karşımıza çıkan No Country for Old Men, 
2008 Oscar’ını alan bu film vizyonda.

Kitap

Takımdan Ayrı Düz Koşu

Memleket futbolunun değişik 
yüzleri hakkında uzunlu kısalı 
makalelerden oluşan bir der-
leme. Kimisi futbol aleminin 
içinden kimisi dışarıdan 

bakışla, kimisi uzman gözüyle kimisi gönül gözüyle yazılmış... `Ne 
anlıyorsunuz şu oyundan?` - Futbolu anlamlandırma, futbolu sevme 
biçimleri... Futbola yabancı olanların yaşadığı derin mahrumiyet... 
`Puan veya puanlar almaya geldik...` - Türkiye`de yabancı futbolcu-
lar... Standart futbolcu demeçleri... Amatör futbol dünyası... `Bizler 
inandık siz de inanın!` -Takım kimlikleri... Kulüp `vizyonları`... Taraflar 
ortamları... `Sen şampiyon olmasan da...` - Tribünlerle, efsanelerle... 
geçmişte yaşayan... uzaktan izlenen... takımlarla ilgili... ve `takım 
değiştirmeyle` ilgili aşk hikayeleri... Ahmet Çiğdem, Mehmet Demirkol, 
Benjamin Holland, Gaye Boralıoğlu, Akif Kurtuluş, Bağış Erten, Mustafa 
Görkem Doğan, Özgür Teoman, Hakan Dilek, Ümit Kıvanç, Ferruh 
Uztuğ, Serkan Seymen, Murat Toklucu, Eda Çevik, Yiğiter Uluğ, Murat 
Gültekingil, Yetvart Danzikyan, İmran Ayata, Tanıl Bora – İletişim Yay.

Yerküre

Bir bilim dalı olarak, değişik alanlarda bağlar 
kurabilmektedir yerbilim. Bu nedenle kökleri, 

milattan çok önce yaşamış insanların yapıtlarında 
aranabilmektedir, bulunabilmektedir. Bu kitap çok 

sayıda önde gelen bilim insanının çalışmalarının 
ve çabalarının sonuçlarına dayanan kapsamlı bir 

araştırmanın ürününü tutmaktasınız elinizde. Bu kitabı 
okuyunca, şöyle düşünebilirsiniz: 

Daha hangi şekillere girecektir yerküre, insan düşüncesinde?
Tubitak Yay.

Linkler

http://www.bianet.org/
Her gün onlarca haber farklı gündemlerle hayatımıza giriyor. Bianet bi-
zlere duru, net, güncel bilgiyi yalın bir gerçeklikle gün içersinde sürekli 
yenilenen bir şekilde sunuyor.

http://www.pen.org.tr/
PEN Türkiye Merkezi’nin web sitesi.

http://www.birikimdergisi.com/birikim/default.aspx ; 
1970’lerden bu yana yayın hayatını sürdüren Birikim Dergisi’nin web 
sitesi.

http://www.varlik.com.tr/
75 yıldır varlığını sürdüren varlık yayınlarının web sitesi.

http://www.lacan.org/
Dünyaca ünlü filozof Jacques Lacan’ın ve odağında Lacan olan 
yazıların, çalışmaların yer aldığı bir web sitesi.



104 Mart 2008

ARAMIZDAN AYRILANLAR

ARAMIZDAN AYRILANLAR

• 50 sicil numaralı üyemiz Celalettin SONGU 
07.01.2008 tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 103 sicil numaralı üyemiz Abbas 
BARIŞKANER 13.12.2007 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 151 sicil numaralı üyemiz Ahmet NALBANT 
18.01.2008 tarihinde vefat etmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 432 sicil numaralı üyemiz Osman 
ÖZBAĞCI 02/03/2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 691 sicil numaralı üyemiz Mehmet Nur 
SİPAHİOĞLU 03.01.2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 764 sicil numaralı üyemiz Melih BİLGİN’in 
annesi Emine BİLGİN 11.01.2008 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 841 sicil numaralı üyemiz Turan Hayrettin 
ONUR 18.02.2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1617 sicil numaralı üyemiz Muammer 
EKER 14.02.2008 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2036 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Erdal NİZAMOĞLU’nun annesi 
Saadet NİZAMOĞLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2234 sicil numaralı üyemiz T.Kenan ULUSOY’un babası 
A.Turhan ULUSOY yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

•2456 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. N.Necla ULUĞTEKİN‘in eşi 
Opr. Dr. Selim ULUĞTEKİN 27.12.2007 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

• 2737 sicil numaralı üyemiz Sadık ATAY’ın babası Nabi ATAY 
17.02.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2980 sicil numaralı üyemiz Gülay Özyurt SUİÇMEZ‘in babası 
23/02/2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3004 sicil numaralı üyemiz Muzaffer EREN‘İN annesi Nukiye hanım 
13.01.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3477 sicil numaralı üyemiz Mihraç DEMİRLİ’nin babası Gafur DEMİRLİ 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz. 

• 3578 sicil numaralı üyemiz Nihat ERDOĞAN’ın annesi 12.02.2008 
tarihinde vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 3885 sicil numaralı üyemiz Kazım YAVUZ’un babası Abdullah YAVUZ 
04.01.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 4513 sicil numaralı üyemiz Erdal DOLAŞOĞLU’nun babası Zubeyir 
DOLAŞOĞLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 5129 sicil numaralı üyemiz Balat Gazi ÇALIŞ‘ın babası 29.03.2008 
tarihinde vefat etmiştir.Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 5478 sicil numaralı üyemiz Mustafa KÖROĞLU’nun babası 
Ahmet KÖROĞLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 7274 sicil numaralı üyemiz Özlem ALTAY’ın babası Mustafa ALTAY 
01.01.2008 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Sevgili hocamız Abbas BARIŞKANER‘i 
kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. 13 Aralık 2007 
Perşembe günü kaybettiğimiz Sayın 
BARIŞKANER‘in başta ailesi olmak 
üzere tüm yakınlarının ve onu 
sevenlerinin, hepimizin başısağolsun. 
Biliyoruzki akademi dünyasında yaptığı 
çalışmalar unutulmayacak ve gelecek 
nesillere yol gösterecektir. 

Abbas BARIŞKANER’in Özgeçmişi 

1932 yılında Tarsus’da doğdu. İlk, 
Orta ve Lise öğrenimini Tarsus ve 
Kastamonu‘da yaparak 1956’da YTÜ 
Harita ve Kadastro bölümünü bitirdi. 
DSİ (1956-57) ve TKGM (1957-60) de 
çalıştı. Askerliğini Seyir ve Hidrografi 
dairesinde (1957-59) yaptı. 1961 
de Hamburg Kadastro ve Ölçme 
dairesinde çalıştı. 1964 de Bonn‘da 
Y.Müh. oldu. 1964-66 yılları arasında 
Almanya‘da çeşitli firmalarda çalışarak 
1966 da yurda döndü. 1966-1973 
arasında DSİ, 1973-75 de Arsa 
Ofisi Gn. Md. de çalıştı. 1975 de 
KDMMA da Öğr. Gör. olarak eğitim 
görevine başladı. 1976 da Yeterlik 
(Erbudak) yaparak 1978 de bir yıl 
İsviçre‘de deformasyon konusunda 
araştırma yaptı. 1979 da Doç., 1989 
da Prof. oldu. Selçuk Üniversitesinde 
Bölüm Başkanlığı (1984-1991), 
Akademi Başkan yardımcılığı (1980-
83), Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
dekanlığı (1991-94) yaptı. Harita 
Y.Teknik Okulunda Mühendislik 
ölçmeleri dersleri verdi. 1999 da 
emekli oldu.

Eserleri: 

Beton Barajlarda Deformasyon 
Ölçüleri, Geodezik Deformasyon 
Ölçülerinin Analizi, Zenit Açıları 
Ölçmek Suretiyle Deformasyon 
Ölçüleri, Leverkusen Otobahn Kopr. 
Deformasyon Ölçüleri, Mühendislik 
Ölçmeleri, Hatalar Bilgisi ve İstatistik, 
Dengeleme Hesabı 2.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamızın 151 Sicil nolu üyesi Ahmet 
NALBANT‘ı kaybettik. Anısı önünde 
saygıyla eğilir, ailesine, dostlarına ve 
meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz.

Ahmet NALBANT‘ın Özgeçmişi

1934 yılında Bilecik Bozüyük‘te 
doğdu, ilkokul ve ortaokul eğitimini 
Bozüyük‘te tamamladı. 1950 
tarihinde girdiği Tapu, Kadastro ve 
Meslek Lisesindeki eğitimini 1953 
yılında tamamladı. Aynı yıl sınavlarını 
kazandığı o yıllardaki adıyla istanbul 
Teknik Okulu Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünden 1957 
yılında mezun oldu.

1957 ve 1958 yıllarında Harita 
Genel Komutanlığına bağlı olarak 
Askerlik hizmetini yaptı. Ardından 
mecburi hizmet gereği Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Bolu Şubesinde 
görev yaptı. 1966 yılında imar 
iskan Bakanlığı Afet işleri Genel 
Müdürlüğü‘nde göreve başladı. 
Aynı kurumdan 1984 yılında Daire 
Başkanı olarak emekliye ayrıldı. 
Kurumdaki çalışmaları ülkedeki 
büyük deprem olaylarına bağlı 
olarak (Gediz, Van, Muş/Varto, 
Diyarbakır/Lice..) uzun süren şantiye 
deneyimlerini içermektedir.

1986 yılında üç arkadaşı ile beraber 
kurduğu Harita şirketinde 2003 yılına 
kadar serbest haritacılık hizmetleri 
verdi.

1958‘de evlendiği Gönül Nalbant ile 
birlikte üç erkek çocuk ve dört torun 
sahibidir.

Konya Şubemizin 1. ve 2. Dönem 

(1992-1996) Yönetim Kurulu 

Başkanı, değerli Üyemiz

Muammer EKER‘i 14.02.2008 

tarihinde kaybettik. Ailesine, 

dostlarına ve meslek camiamıza 

başsağlığı diliyoruz.

Muammer EKER‘in Özgeçmişi

1954 yılında Konya‘da doğdu. İlk 

ve orta okulu Konya‘da okudu. 

Konya Gazi Lisesini bitirdi. 1978 

yılında Konya Devlet Mühendislik 

Mimarlık Akademisi Harita ve 

Kadastro Mühendisliği Bölümünden 

mezun oldu. Askerlikten sonra Aydın 

Belediyesinde İmar Müdürlüğü yaptı. 

1985‘te serbest çalışmaya başladı. 

1994‘ten itibaren teknik müdürü 

olduğu Harita şirketinde serbest 

olarak çalışmasını sürdürmekteydi. 

Muammer EKER 1992-1996 

yılları arasında Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Konya Şubesi 

1. ve 2. dönem Şube Başkanlığı 

görevinde bulundu.

Sayın EKER evli ve 3 çocuk babasıydı. 

Muammer EKER’i kaybettikAhmet NALBANT‘ı kaybettikAbbas BARIŞKANER‘i kaybettik
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• 376 sicil numaralı üyemiz Burhan 

DEMİRCAN Ekim 2003 tarihinde T.C. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul 

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nden 

emekliye ayrılmıştır. DEMİRCAN’a 

mutluluklar dileriz.

• 556 sicil numaralı üyemiz Hüseyin ÇEVİK 

08.01.2007 tarihinde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Bakırköy Kadastro 

Müdürlüğü Kadastro Müdürü görevine 

atanmıştır. Sayın ÇEVİK’e yeni görevinde 

başarılar dileriz.

• 1465 sicil numaralı üyemiz Hasan ÇEVİK 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcılığı görevinden emekliye 

ayrılarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkan Danışmanlığı görevine atanmıştır.

• 1821 sicil numaralı üyemiz Nihat VANLI  

20.09.2007  tarihinde Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğü Harita Mühendisliği  

görevinden emekliye ayrılmıştır. 

Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

• 2117 sicil numaralı üyemiz Cengiz AĞAR 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.

• 2946 sicil numaralı üyemiz Muammer 

BATAK 16.07.2007 tarihinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Saray Kadastro 

Müdürlüğü’nden emekliye ayrılmıştır. Sayın 

BATAK’a mutluluklar dileriz.

• 3129 sicil numaralı üyemiz Murat GÖKALP 

18.01.2008 tarihinde T.C. Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı Kocaeli Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü’nden emekliye 

ayrılmıştır. Sayın GÖKALP’a mutluluklar dileriz.

• 4252 sicil numaralı üyemiz Ertan AKGÖZ Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi Harita ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne atanmıştır.

• 4432 sicil numaralı Hayriye ŞENDİNÇ Karşıyaka Kadastro 

Müdürlüğü, Kontrol Mühendisliği görevinden    emekli olmuştur.

•5890 sicil numaralı üyemiz Tülin KALPAKLI  Ordu  Bayındırlık  

ve  İskan Müdürlüğü  İmar  Şube  Müdürü  olarak  atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 6555 sicil numaralı üyemiz Necdet YALÇINKAYA Gaziantep 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürlüğüne 

atanmıştır.

• 7467 sicil numaralı üyemiz Banu YILMAZ  Samsun Büyükşehir 

Belediyesi İmar servisine Mühendis olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 8989 sicil numaralı üyemiz Hanefi Murat KELEŞOĞLU 04.01.2008  

tarihinde Samsun İl  Özel İdare Yapı Kontrol  Müdürlüğüne Kontrol 

Mühendisi olarak   atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 

dileriz.

• 9636 sicil numaralı üyemiz Ümit BÜYÜKYILMAZ 25.10.2007  

tarihinde Karayolları  7. Bölge  Müdürlüğü  Kamulaştırma 

Başmühendisliği‘ne  Harita  Mühendisi  olarak  atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9668 sicil numaralı üyemiz Kemal Güral ÖKSÜZ 19.07.2007  

tarihinde Karayolları 7.Bölge  Müdürlüğü  ETÜD - PROJE 

Başmühendisliği‘ne Harita Mühendisi olarak   atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9694 sicil numaralı üyemiz Suat ALİYAZICIOĞLU‘ın 16.03.2007  

tarihinde Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı  Tapu  ve  Kadastro   

X.Bölge  Müdürlüğü‘ne Harita Mühendisi  olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9902 sicil numaralı üyemiz Elif ALBAYRAK 07.02.2008 tarihinde 

Samsun  İl Özel İdare Plan Proje Yatırım İnş. Bölümüne Harita 

Mühendisi  olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 

dileriz.

ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

• 376 sicil numaralı üyemi B

DEMİRC
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EVLENENLER

•  5366 sicil numaralı üyemiz Murat SULU ile eşi Ayşe SULU’nun 09.10.2007 tarihinde Murat Eren 
adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Murat Eren’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

•  5383 sicil numaralı üyemiz Mustafa AYGİT ile Mehtap AYGİT çiftinin 23.12.2007 tarihinde Oytun 
adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. Oytun’a hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz

•  5998 sicil numaralı üyemiz Tolga KARA‘ın 05.11.2007 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Hüseyin 
Doruk  adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Hüseyin Doruk’a hoş geldin der, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.

•  6092 sicil numaralı üyemiz Mehmet Mahir ÇEVİK ve eşi Semra ÇEVİK’in 10.11.2007 tarihinde 
Kerem adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Kerem’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

•  6247 sicil numaralı üyemiz Cem KÜÇÜKEKMEKÇİ ve eşi Yeliz KÜÇÜKEKMEKÇİ’nin 22.08.2007 
tarihinde Kazım Mert adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Kerem Mert’e hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

•  6344 sicil numaralı üyemiz İlker TOKDEMİR ve Özgür  TOKDEMİR çiftinin 12.11.2007 tarihinde 
Caner adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Caner’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

•  6821 sicil numaralı üyemiz Muhammet Ali GÜLEÇOĞLU ve Havva GÜLEÇOĞLU çiftinin 
21.10.2007 tarihinde Ramaza Tuğalp Tuğra adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Ramaza 
Tuğalp Tuğra’ya hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

•  6928 sicil numaralı üyemiz Osman KURU ve Çiğdem KURU çiftinin 26.12.2007 tarihinde Esma 
isminde çocukları dünyaya gelmiştir. Esma’ya hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

•  7273 sicil numaralı üyemiz Eray YILDIZ ve eşi Eda Çiğdem YILDIZ’ın 10.10.2007 tarihinde Sudem 
Ferda adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Sudem Ferda’ya hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.

•  7357 sicil numaralı üyemiz Erden ERDEN - Sevilay ERDEN Çiftinin 27.12.2007 tarihinde Mehmet 
Ulaş ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Mehmet Ulaş’a hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.

•  7386 sicil numaralı üyemiz Kemal ÇOBAN ile Bedia ÇOBAN çiftinin 05.10.2007 tarihinde Ahmet 
Arif adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Ahmet Arif’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

•  7461 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali AKGÜL ve eşi Semra AKGÜL’ün 17.08.2007 tarihinde Ece 
adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Ece’ye hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

• 6893 sicil numaralı üyemiz Aldonat ATLI ile Hülya ERDEM 01.09.2007 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7270 sicil numaralı üyemiz Özgür AKYÜZ 27.01.2008 tarihinde Elif BAYRAK ile evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7289 sicil numaralı üyemiz Hasan ÇEKİÇ ile Mehtap Hanım, 09.09.2007 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7306 nolu üyemiz Fatih DEMİRCİ ile Yeter  ARLANKAYA  11.03.2008 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7416 sicil numaralı üyemiz Hasan SATILMIŞ ile Habibe EKİCİ, 05.08.2007 taihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7439 sicil numaralı üyemiz Kurtuluş OKUR ile Nurten KAYALAR, 25.08.2007 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7919 sicil numaralı üyemiz Özkan AKBAŞ ile Burçin TAVRAN, 24.12.2007 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7927 sicil numaralı üyemiz Berkay KELEŞ ile  Elif  TANDOĞAN  02.02.2008  tarihinde 
evlendiler. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8553 sicil numaralı üyemiz Yusuf ARSLAN ile Yeliz KADIOĞLU 02.07.2007 tarihinde 
evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8644 sicil numaralı  üyemiz  Özer  GÜLTEKİN  ile  Dilek   

ZEYBEK  16.02.2008  tarihinde evlendiler. Ömür Boyu 

mutluluklar  dileriz.

• 9193 sicil numaralı üyemiz Suat PINAR   ile   Müge  

TORAMAN   01.02.2008  tarihinde evlendiler. Ömür 

boyu mutluluklar dileriz.

• 9382 sicil numaralı üyemiz Turan Alper IRAK 21.10.2007 

tarihinde üyemiz Melek TIĞLI ile evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

•2477 sicil numaralı üyemiz Agah TOPOGRAF ve 2436 

sicil numaralı üyemiz Nurçin ULUSOĞLU  14.02.2008 

tarihinde evlendiler. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

DOĞANLAR

•  Odamız 7806 sicil numaralı üyesi Sabri ŞANLI’nın 31.01.2007 
tarihinde Semih isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Semih’e hoş 
geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

•  8475 sicilnumaralı üyemiz Engin KARASAKA ve 7529 sicil 
nolu üyemiz Lütfiye KARASAKA çitnin 07.06.2007  tarihinde 
Nehir ismini  verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. Nehir’e hoş 
geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

 •- 8955 sicil numaralı üyemiz Eda DEVECİ - Kürşat DEVECİ 
çiftinin 14.01.2008 tarihinde Batuhan ismini verdikleri 
çocukları dünyaya gelmiştir.Batuhan’a hoş geldin der, sağlıklı 
ve mutlu bir yaşam dileriz.

•  8996 sicil numaralı üyemiz Murat Sancak YAVUZ ile Hanife 
YAVUZ çiftinin 18.01.2008  Ela ismini verdikleri çocukları 
dünyaya gelmiştir. Ela’ya hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

•  9271 sicil numaralı üyemiz Ramazan ÖZKÖK‘ın 01.11.2007 
tarihinde Veyis Kürşat ismini verdikleri çocukları dünyaya 
gelmiştir. Veyis Kürşat’a hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

•  9653 sicil numaralı üyemiz Figen Barutçu’nun  24.01.2008 
tarihinde Eylül adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir. 
Eylül’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.
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