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TMMOB’nin 38. Ola¤an Genel Kurulunda kabul
edilen “TMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i” çerçevesinde Odam›zca haz›rlanan

“TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i
Tasla¤›” üzerinde fiubemiz ve temsilciliklerimizde
toplant›lar yap›lm›flt›r. Bu toplant›lar;

a- 15.04.2005 ve 26.04.2005 tarihinde Adana fiu-
bemizde yap›lan toplant›: 15.04.2005 tarihinde yap›lan
toplant›da meslektafllar›m›z konu hakk›nda bilgilendi-

rilmifltir. Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönet-
meli¤i ço¤alt›larak meslektafllar›m›za ve temsilcilikleri-
mize gönderilmifltir. 26.04.2005 tarihli fiube toplant›-
s›nda da konu üzerinde çal›flma yapan meslektafllar›-
m›zdan çal›flmalar› hakk›nda bilgiler al›nm›flt›r.

b- 21.04.2005 tarihli Silifke Toplant›s›: Silifke Tem-
silcili¤imizde fiubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, ‹lçe

Temsilcimiz ve meslektafllar›m›z›n kat›ld›¤› bir toplan-
t› yap›lm›flt›r. Toplant›, fiube Baflkan›m›zca yap›lan ge-
nel de¤erlendirmeden sonra, toplant›; mesle¤imizi ya-
k›ndan ilgilendiren yasa ve yönetmelikler, TUS ve Ap-
likasyon Belgesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odas› Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yö-
netmeli¤i konular›n›n görüflülmesiyle sona ermifltir.

Kat›l›m gösteren tüm üyelerimize teflekkür ederiz.
c- Oda Genel Baflkan›m›z Say›n Hüseyin ÜL-

KÜ’nün de kat›l›m›yla Gaziantep ‹l Temsilcili¤imizde
genel olarak mesle¤imizi ve meslektafllar›m›z› ilgilen-
diren konularda bir toplant› yap›lm›flt›r. Tu¤can Ote-
linde gerçekleflen toplant› gündemi;

• fiube faaliyetleri,
• Son dönemde ç›kan, mesle¤imizi yak›ndan ilgi-

lendiren yasa yönetmelikler,

• Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i,
• TKGM Kanunu,
• Genel konular, fleklinde belirlenmifltir.

Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i Toplant›lar›
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fiube Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N ve Genel Baflka-
n›m›z Hüseyin ÜLKÜ’nün aç›l›fl konuflmalar›ndan son-
ra gündem dâhilinde toplant› devam etmifltir. Genifl
kat›l›m ve ilgi gösteren baflta Temsilcili¤imiz olmak
üzere tüm üyelerimize teflekkür ederiz.

d- Hatay ‹l Temsilcili¤i toplant›s›: 17.06.2005 tari-
hinde Hatay ‹l Temsilcili¤imizde meslektafllar›m›z›n
kat›l›m›yla bir toplant› yap›lm›flt›r. Hatay ‹l Temsilcili-
¤imizin kiralanmas›, Hatay’da Odam›zca yap›lmas› dü-
flünülen etkinlikler, Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendir-
me Yönetmeli¤i ve genel konular›n görüflüldü¤ü top-
lant› sonucunda uzun bir süredir Hatay’da yap›lmas›
gereken mesleki etkinli¤in yap›lmas› karar› al›nm›flt›r.

20.05.2005 tarihinde Adana’da bulunan Genel
Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ’nün de kat›l›m›yla Ada-
na’da bir toplant› yap›lm›flt›r. Toplant› gündemi;

• Yasa ve Yönetmelik de¤ifliklikleri,
• Kadastro Kanunu ve Yönetmelikleri de¤ifliklikleri,
• Kat mülkiyeti Kanunu de¤iflikli¤i,
• Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i,
fieklinde oluflturularak, gündem dahilinde toplant›

tamamlanm›flt›r.
HKMO Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yö-

netmeli¤i ile ilgili olarak yap›lan tüm toplant›larda ge-
nel olarak meslek alanlar›m›z›n ayr›flt›r›lmamas› ge-
rekti¤i tüm meslektafllar›m›z taraf›ndan benimsenmifl-
tir. Bilindi¤i üzere;

TMMOB 38. ola¤an Genel Kurulunda kabul edilen
“TMMOB Meslek içi E¤itim ve Belgelendirme Yönet-
meli¤i” ile ilgi yaz›n›za konu olan ve Odam›zca,
TMMOB Yönetmeli¤ine uygun olarak haz›rlanacak
olan “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odas› Uzmanl›k Alanlar› ve Belgelendirme Yönetme-
li¤i” aras›nda kavram farkl›l›¤› görülmektedir.  Söz ko-
nusu TMMOB yönetmeli¤inde “Uzmanl›k Alanlar›n-
dan” bahsedilmemektedir. 

fiubemizce yap›lan tüm toplant›larda genel olarak,
Odam›z›n TMMOB 2004 Genel Kurulunda karfl› ç›k-
m›fl oldu¤u gibi meslek alanlar›m›z›n ayr›flt›r›lmamas›
gerekti¤i konular›nda fikir birlikteli¤i sa¤lanm›flt›r.
Ancak, di¤er disiplinlerin mesle¤imizle çak›flan alanlar-
da (GIS, uzaktan alg›lama vb.) kendi meslektafllar›na
belge vermeleri haks›z rekabet ortam› yarataca¤›, do-
lay›s›yla meslektafllar›m›z›n bu durumdan zarar göre-
ce¤i aç›kt›r. Bu nedenle konunun öncelikle TMMOB
nezdinde incelenmesi, çak›flan meslek alanlar›nda

meslektafllar›m›za da belge verilmesi gerekti¤ini dü-
flünmekteyiz. TMMOB’a ba¤l› baz› meslek Odalar›n›n
mesle¤imizle çak›flan alanlarda belge verdi¤i de bilin-
mektedir. Bu nedenle bu konuda bizim de geri kalma-
m›z gerekmektedir.  

Ancak, Odam›z›n iki dönemdir program›nda olan
ve flubelerimizin katk›lar›yla da alt yap›s› oluflturulan
“Sürekli Meslek ‹çi E¤itim Merkezlerinin” süratle ha-
rekete geçirilerek üyelerimize ücretsiz e¤itim verme-
si ve HKMO Adana fiubesi olarak belgelendirmenin
bu merkezler arac›l›¤› ile yap›lmas› gerekti¤ini düflün-
mekteyiz

fiube Toplant›s›
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fiubemiz kapsam›nda bulunan Bolu ‹l Temsilcili-
¤i’ne 22.04.2005 tarihinde fiube Baflkan›m›z ‹lyas OS-
MANA⁄AO⁄LU, II. Baflkan Hüseyin GÜL, Sayman
Y. Naci ATEfi ile fiube Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄-
LU’nun da kat›ld›¤› bir ziyaret yap›ld›.

‹fllerinin yo¤unlu¤u nedeniyle istifa eden eski il
temsilcimiz Özgür Çetin’e vermifl oldu¤u hizmetler-
den dolay› teflekkür ederek, yeni temsilci Sabri GÜN-
GÖR ile MDU sorumlusu Kaz›m KONAK‘a yeni gö-
revlerinde baflar›lar dilendi.

Üyelerimizin kat›l›m›yla Belediye Lokalinde yap›lan
toplant›da;

• Mesleki denetim uygulamalar›
• Üye olmayan meslektafllar›m›z›n üye yap›lmas› 
• HKMOB‹S konusunda bilgilendirme
• Aidatlar ve SHKMMB’lar›n y›ll›k onaylar› 
• fiehirleflme ve ‹mar Yasa Tasla¤›
•  Lisansl› Ölçme Bürolar› gibi konular ele al›nd›

1968 Kufla¤›n›n yi¤it-devrimcileri Deniz GEZM‹fi,
Hüseyin ‹NAN ve Yusuf ARSLAN'›n Cunta taraf›ndan
idam edilifllerinin 33. y›l›nda Karfl›yaka da ki mezarla-
r› bafl›nda an›ld›. Binlerce insan›n kat›ld›¤› anma etkin-
li¤inde, avukat Halit ÇELENK yapt›¤› konuflmada Tür-
kiye emekçilerinin, ayd›n›yla, iflçisiyle Denizlere sahip-

lenildi¤ini mücadele bayra¤›na sahip ç›k›ld›¤›n› dile ge-
tirdi. 68’liler Derne¤i ad›na konuflma yap›larak, bu dö-
nem de düflünce ve pratiklerin flekillenerek at›l›m ya-
p›ld›¤›n›, ABD emperyalizmine yönelik anti-emperya-
list bir hareket oldu¤unu belirtti. Devrim and›yla tö-
rene son verildi.

Tören bitiminde 2 Temmuz 1993 y›l›nda Sivas da
Mad›mak Otelin'de hunharca katledilen çocuk, ayd›n,
flair ve yazarlar›n mezarlar› ziyaret edilerek ortaça¤
karanl›¤›n›n düflünceleri bir kez daha lanetlendi.    

fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU ile fiu-
be Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU’nun kat›l›m›yla Düz-
ce ‹line 15.04.2005 tarihinde ziyaret yap›ld›. Düzce
ilinde ilk ziyaretimiz Kadastro Müdürlü¤üne oldu. Ka-
dastro Müdürü Harun ÇEL‹K, Kontrol Mühendisleri
A. Kadir DEM‹RHAN, Cankat BATU, ‹l Temsilcimiz
Atila ÜZMEZ ile MDU sorumlusu Abdullah YÜREK-
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Denizlerin Anma Toplant›s›

Düzce ‹l Temsilcili¤i Ziyareti

Bolu ‹l Temsilcili¤i Ziyareti
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L‹’nin kat›ld›¤› ziyarette çeflitli sorunlar tart›fl›ld›.
Daha sonra üyelerimizin de kat›l›m›yla ortak bir

toplant› yap›larak mesleki sorunlar konusu ele al›nd›.
Bu Konular
• Mesleki Denetim uygulamas›,
• Üye aidatlar›n›n zaman›nda ödenmesi,
• fiirket ve Bürolar›n zaman›nda y›ll›k onaylar›n›n

yapt›r›lmas›,
• Valilikçe meslektafllar›m›z›n baflka kurumlarda

geçici olarak görevlendirilmesi,
• Uzmanl›k alanlar›yla ilgili görüfller,
• TUS Olay›n›n gündeme gelmesi için çal›flmalar

yap›lmas›,
• Lisansl› Ölçme Bürolar›n›n kurulufllar›yla  ilgili

bilgilendirme,
• ‹mzac›l›k,
• HKMOB‹S konusunda bilgilendirme,
• Kadastro Müdürlü¤üne Yap›lan tüm haritac›l›k

ifllemlerinin, teslim aflamas›nda, kontrol mühen-
disinin muhakkak bulundurulmas›,

HKMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu, HKMO
Bilgi Sistemine (HKMOB‹S) kaydedilmek üzere, üye
bilgilerini toplamak amac›yla, Ankara içindeki kurum-
lar›n temsilcileri ile toplant›lar yapt›. ‹lk toplant›
HKMO Lokalinde (Sumer Sok. 12/2), 12 Mart 2005
saat 14:00'da yap›ld›. Toplant›ya davet edilen 36 tem-
silcimizden 8'i kat›ld›. Bir sonraki toplant›n›n Keykan

Otelde, 26 Mart 2005 tarihinde 10:00-13:00 saatleri
aras›nda yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Her toplant› sonun-
da bir sonraki toplant›n›n tarihinin belirlenmesine ve
kurum temsilcileri toplant›lar›n›n Haziran 2005 ay›
sonuna kadar düzenli yap›lmas›na karar verildi.

‹kinci, üçüncü ve dördüncü toplant›lar Keykan
Otelde saat 10:00-13:00 saatleri aras›nda kahvalt›l›
olarak yap›ld›. 26 Mart 2005 tarihinde yap›lan ikinci
toplant›ya 16 kurum temsilcisi kat›ld›. 30 Nisan 2005
tarihinde yap›lan üçüncü toplant›ya 19 kurum temsil-
cisi kat›ld›. 4 Haziran 2005 tarihinde yap›lan dördün-
cü toplant›ya 21 kurum temsilcisi kat›ld›. Temsilciler-
den üye bilgilerinin son durumu al›nd›. Genel olarak
üye bilgilerinin tamamland›¤› görüldü. Bir dahaki top-
lant›n›n yaz sezonu sonunda yap›lmas› konusunda mu-
tabakata var›ld›.

Odam›z 11-15 May›s tarihleri aras›nda Belediye
Araç Gereç Teknik Donan›m ve ‹htiyaçlar› Fuar›’na
kat›ld›. Fuarda Odam›z d›fl›nda TMMOB’a ba¤l› Maki-
ne Mühendisleri Odas›, Çevre Mühendisleri Odas› ve
Peyzaj Mimarlar› Odas› da standlar›nda haz›r bulundu-
lar. 5 gün süren fuar boyunca gelen kat›l›mc›lara mes-

le¤imizin tan›t›m› ve geliflme yönleri hakk›nda bilgi ve-
rildi. Fuar›n konusu gere¤i muhatab› belediyeler olun-
ca biz de yapt›¤›m›z sunularda Kent Bilgi Sistemi’nin,
getirece¤i kolayl›klara a¤›rl›k verdik ve bu sistemin
içinde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak bizlerin
önemini  anlatt›k. 

5 May›s 2005; Gömütü Bafl›nday›z !
5 May›s 2003 tarihinde yitirdi¤imiz Dr. Haldun

ÖZEN, ölüm y›ldönümünde, Cebeci Asri Mezarl›¤›n-
daki gömütü bafl›nda an›ld›. Haldun Hoca’n›n dostlar›,
arkadafllar›, ö¤rencileri 5 May›s 2005 günü sa-
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Kurum Temsilcileri ile
Yap›lan Toplant›lar

Odam›z Belediye Araç Gereç Teknik
Donan›m ve ‹htiyaçlar› Fuar›na Kat›ld›

Dr. Haldun ÖZEN 3. Ölüm
Y›ldönümünde An›ld›
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at;12.30’da gömütü bafl›nda topland›lar. Yap›lan sayg›
duruflundan sonra, fiube Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU, TMMOB eski Baflkan› Kaya
GÜVENÇ, ‹nsan Haklar› Vakf› Baflkan› Yavuz ÖNEN,
meslektafl›m›z, ö¤rencisi Nuri Kemal DEM‹REL ve efli
Ülkü ÖZEN birer konuflma yapt›lar.

Efli Ülkü ÖZEN’in da¤›tt›¤› helvalar yenirken, fiube
Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU yapt›¤› konufl-
mada; özetle, Nisan 1983’de 1402 uygulamalar›n› pre-
tosto için KTÜ’deki görevinden ayr›lan Haldun
ÖZEN’in Üniversitelere yönelik önemli yaklafl›mlar›
oldu¤unu, Özel Üniversiteyi de¤il Özerk Üniversiteyi,
demokratik Üniversiteyi savundu¤unu, May›s ay› son-
lar›nda, onun durufluna yak›fl›r bir etkinlik yapacaklar›-
n› bildirdi.

HKMO Ankara fiubesi TÜMÖD (Tüm Ö¤retim
Üyeleri Derne¤i) ile birlikte, “ Dr. Haldun Özen Top-
lant›lar›- I” düzenlendi ve konu olarak “Üniversitele-
rimiz” ele al›nd›.

4 Haziran 2005 Cumartesi günü, Petrol-‹fl Salo-
nunda yap›lan toplant›, fiube Baflkan›m›z ‹lyas

OSMANA⁄AO⁄LU’nun konuflmas›yla aç›ld›. Prof.
Dr. Alpaslan IfiIKLI, TÜMÖD Genel Baflkan› Tahir
HAT‹PO⁄LU, TÜMÖD Genel Sekreteri Suay
KARAMAN, Araflt›rmac›-Yazar Ali Y. BALTA-
CIO⁄LU’nun konuflmac› oldu¤u oturumu, ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU yönetti.

CHP ‹zmir Milletvekili meslektafl›m›z Erdal
KARADEM‹R’in telgrafla kat›ld›¤› ve Ulusal Kanal’da
da haber olarak yer alan “Üniversitelerimiz” kitap ha-
line getirilerek, kamuoyuna sunulacakt›r.

16 Haziran 2005 Perflembe günü, fiube Baflkan›m›z
‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU, fiube Yönetim Kurulu üye-
miz Salih SU‹ÇMEZ, fiube Müdürümüz Murat
‹fiB‹L‹RO⁄LU, Hacettepe Üniversitesi Vak›f binas›na
giderek, meslektafl ö¤retim üyelerimiz Prof. Dr. Hay-
rettin GÜRBÜZ, Doç. Dr. Mustafa TÜRKER ve iflye-
ri temsilcimiz Ali Osman DEM‹RER ile görüflüldü.  

Bilindi¤i gibi, Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ Hacet-
tepe Üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤i bölümünün aç›l›fl›n› sa¤lam›fl ve yap›lanmas›
için büyük emek harcayarak emekli olmufltu. 

Öte yandan, halen ö¤renci almayan bölümümüze
geçti¤imiz günlerde, Doç. Dr. Mustafa TÜRKER bö-
lüm baflkan› olarak atand›. fiube olarak, bölümümüz

ile ilgili düflünceleri, katk›lar›, yap›lmas› gerekenler ko-
nuflularak dayan›flma ortam› içinde çal›fl›lmas› karar-
laflt›r›ld›.

Hayrettin Hoca’ya emekleri için teflekkür edilir-
ken, Mustafa TÜRKER’e yapaca¤› çal›flmalarda baflar›-
lar dilenerek, ziyaretimiz bitirildi.
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Dr. Haldun ÖZEN Toplant›lar›-1
“Üniversitelerimiz”

Hacettepe Üniversitesi’nde Görev
Yapan Meslektafl Ö¤retim Üyelerimiz
Ziyaret Edildi
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18.05.2005 tarihinde Ankara fiube Baflkan› ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU, II. Baflkan Hüseyin GÜL, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Salih SU‹ÇMEZ’in kat›l›m›yla
10.03.2005 tarihinde ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü
Harita Dairesi Baflkanl›¤›na vekil olarak atanan Say›n
A. Serdar T‹RYAK‹’yi makam›ndan ziyaret ederek
mesleki sorunlar› ve çözüm yöntemlerini tart›flt›lar.

Ayn› gün ‹ller Bankas› Harita Dairesi Baflkanl›¤›n-
da çal›flan meslektafllar›m›zla da bir sohbet toplant›s›
yap›larak çal›flma koflullar› hakk›nda bilgi al›nd›.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fo-
togrametri Bölümünün 10.06.2005 tarihindeki mezu-
niyet yeme¤ine fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄A-
O⁄LU, fiube Yönetim Kurulu Üyesi Salih SU‹ÇMEZ
ile fiube Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU kat›lm›fllard›r. 

Bu y›l 8.si yap›lan mezuniyet etkinlikleri çerçeve-
sinde Prof.Dr. fienol KUfiÇU, Prof. Dr. Erdal KO-
ÇAK ile fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU

konuflarak mezun olanlar›n sevinçlerine ortak olduk-
lar›n› belirterek mühendisli¤in her alan›nda baflar›l› ol-
malar›n› ve Odam›z ile ba¤lar›n› kesmemelerini belirt-
tiler. fiubemiz de her y›l oldu¤u gibi bölüm birincisine,
ikincisine ve üçüncüsüne çeflitli arma¤anlar verilerek
hayat›n her alan›nda baflar›l› olmalar› istendi.

Coflkulu bir flekilde devam eden mezuniyet etkin-
li¤i gece yar›s›na kadar sürdü.

fiubemiz kapsam›nda bulunan Zonguldak iline fiu-
be Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU, II. Baflkan
Hüseyin GÜL, Sayman Y. Naci ATEfi ile fiube Müdürü
Murat ‹flbiliro¤lu’nun da kat›l›m› ile bir ziyaret yap›ld›. 

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK’ün saat 14:00 da Kara-
elmas Üniversitesi Konferans Salon’unda "Haritac›l›-
¤›n 5000 Y›ll›k Yürüyüflü" konulu sunumunu Ö¤retim
Üyeleri ve ö¤renci kardefllerimizle birlikte zevkle din-
ledik. Sunum sonunda Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK’e
Üniversitenin liyakat flilti verildi. Ayr›ca Ö¤retim Üye-
leri birer konuflma yapt›lar.

ZKÜ’nün Jeodezi ve Fotogrametri Bölümüne gi-
dilerek, flubemizce tefriflat› yap›lan bir s›n›f›n girifl du-
var›na flube plaketinin çak›lmas› töreni düzenlendi.
Bu törende; Prof. Dr. fienol KUfiÇU’nun yapt›¤› ko-
nuflmada k›saca, flubemize teflekkür ederek böyle bir
uygulaman›n örnek olmas›n› belirterek, birlik ve be-
raberli¤in her fleyin üstesinden gelebilece¤ini dile ge-
tirdi. 
fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU’da

yapm›fl oldu¤u konuflmada, böyle ifllerin görevlerimiz-
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den biri oldu¤unu, olanaklar dahilinde daha da geliflti-
rilebilece¤ini belirterek hay›rl› olmas›n› temenni etti.

Prof. Dr. Erdal KOÇAK, fi. Hakan KUTO⁄LU,
Hakan AKÇ‹N, Gürcan BÜYÜKSAL‹H’in de konuflma
yapmalar›n›n ard›ndan plaket çak›m› gerçeklefltirile-
rek tören son buldu.

Üniversitenin bahçesinde zonguldak Temsilcili¤e
yeni atanan Zonguldak ‹l Temsilcisi Engin KOCA ile
Temsilci Yard›mc›s› MDU Sorumlusu fi. Hakan
KUTO⁄LU ile görüflülerek yeni görevlerinde baflar›-
lar dilendi. Üyelerimizle olan iletiflimler, sorunlar tar-
t›fl›ld›. Mesleki Denetim Uygulamalar› konusunda
Odam›z›n ilkeleri ve yönetmelikleri konusunda bilgi
al›flveriflinde bulunuldu.

11 Haziran 2005 tarihinde Zonguldak’taki üyele-
rimizle bir araya geldik. Ya¤murlu bir havan›n ege-
men oldu¤u, denizin mavi ›fl›lt›lar› ve yunus bal›klar›-
n›n havaya s›çrarken ç›kard›klar› sesler aras›nda ya-

p›lan dayan›flma kahvalt›s›nda, mesleki sorunlar›n ya-
n›nda meslektafl sorunlar›yla da görüfl al›flverifl’in de
bulunuldu. Baz› kurumlardaki anti demokratik uygu-
lamalar ve yap›lanmalar gündeme geldi. Zonguldak
içinde bugüne kadar görülmeyen bu uygulamalar›n
hofl karfl›lanmayaca¤›n› baz› giriflimlerde bulunabile-
ce¤imizi belirterek, tüm üyelerimize veda ederek,
yo¤un fliddetli ya¤murun alt›nda Zonguldak ilini terk
ettik.

fiubemiz kapsam›nda bulunan Zonguldak / Ere¤li
ilçesine fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU,
II. Baflkan Hüseyin GÜL, Sayman Y. Naci ATEfi ile fiu-
be Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU’nun da kat›l›m›yla
12.05.2005 tarihinde ziyaret yap›ld›. Eski Temsilcimiz
Hakan DUYSAK’›n ifllerinin yo¤unlu¤u nedeniyle
temsilcilikten istifa etmesinden dolay› kendisine te-
flekkür edildi.Yeni yönetici Azmi NABA’ya baflar›lar
dilendi.

Yeni temsilcimiz Azmi NABA’n›n ofisinde yap›lan
toplant›da ;

¸ Temsilcilik devir-teslim ifllerinin nas›l yap›laca¤›,
¸ SHKMMB’lar›n y›ll›k onaylar ve aidatlar,
¸ Mesleki Denetim uygulamalar›,
¸ Bilgi formlar›n›n doldurulmas› ve önemi,
¸ Alet ve yaz›l›m firmalar›n›nda teklif al›nmak sure-

tiyle üyelerimize ekonomik olarak alet ve yaz›l›m
programlar›n›n al›nmas› konusunda yo¤unlaflt›.
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A) Belediye Baflkan›na Yap›lan Ziyaret
fiubemiz kapsam›nda bulunan Afyonkarahisar iline

Oda Genel Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ, fiube II. Bafl-
kan› Hüseyin GÜL ile fiube Müdürü Murat
‹fiB‹L‹RO⁄LU’nun kat›l›m›yla 22.06.2005 tarihinde bir
ziyaret yap›ld›. ‹lk ziyaret Afyonkarahisar Belediye
Baflkan› ‹nflaat mühendisi say›n Abdullah KAPTAN’a
oldu. Belediye de Kent Bilgi Sistemleri konusunda ça-
l›flmalara bafllan›ld›¤›, Teknik Uygulama  Sorumlulu¤u

(TUS) konusuna s›cak bakt›¤›n›, bilime önem verdik-
lerini, belediye çal›flmalar›nda ilke olarak kamu men-
faatini ön planda tuttuklar›n› belirterek, dürüst çal›-
flanlarla birlikte Afyonkarahisar Belediyesini en iyi
yerlere tafl›yaca¤›n› söyledi. Odam›z Baflkan› Say›n
Hüseyin ÜLKÜ’de Afyonkarahisar Belediye Baflkan›-
n›n ‹nflaat Mühendisi oluflundan dolay› teknik konula-
ra yaklafl›m›n›n objektif oldu¤unu, daha iyi anlafl›labil-
di¤ini vurgulayarak geliflmelerden memnuniyetini be-
lirterek, Kent Bilgi Sistemi ve TUS çal›flmalar›ndan
dolay›, Odam›z›n her zaman katk› koyabilece¤ini KBS
sorumlusu olarak Harita ve Kadastro Mühendisi Say›n
Nurdane Esen ÖZAYDEM‹R’in, ‹mar Müdürü olarak
Harita ve Kadastro Mühendisi Say›n Yavuz ÜNVER ile
Harita fiube Müdürü olarak Harita ve Kadastro Mü-
hendisi Say›n Mine Ç‹ÇEK’in atanmas›n›n çok olumlu
ve sevindirici oldu¤unu söyledi.

B) ‹mar Müdürü’ne Yap›lan Ziyaret
Meslektafl›m›z ‹mar Müdürü Say›n Yavuz ÜNVER

makam›nda ziyaret edildi. Bu ziyaret aflamas›nda bele-
diye çal›flmalar›ndan bilgi al›nd›. K›saca Afyonkarahi-
sar’›n tarihinden bahsedildi. Gerekirse tarihi yerleri

görebilece¤imizi ifade ederek flehrin geçmifl dokusu-
nu k›sada olsa inceleme f›rsat›n› yakalam›fl olduk. Bil-
hassa eski eserlere, çok merakl› olan Genel Baflkan›-
m›z Say›n Hüseyin ÜLKÜ bol bol resim çekerek kol-
leksiyonunu zenginlefltirdi.

C) KBS Sorumlusu Say›n Nurdane Esen
ÖZAYDEM‹R Ziyaret edildi.

Meslektafl›m›z Say›n Nurdane Esen ÖZAYDEM‹R
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çal›flma-
lar›nda iflin bafllang›c›nda personel durumlar›n› ele al-
d›¤›n› bunu bilgi sistemine girdi¤ini, henüz iflin bafllan-
g›ç aflamas›nda oldu¤unu zamanla her fleyin istenilen
düzeye gelece¤ini belirterek gerekli personel listesini
haz›rlad›¤›n› Belediye Baflkan›n›n bu çal›flmalara s›cak
bakt›¤›n› vurgulad›. fiu anda kadastral paftalar›n grafik,
alüminyum ve de¤iflik flekillerde oldu¤unu, birlikteli¤i
sa¤lamak için kadastro yenilemesinin yap›lmas›n›n flart
oldu¤unu, bu durumda daha iyi verim al›naca¤›n› be-
yan etti.

Afyonkarahisar’da bulunan üyelerimiz ile ortak bir
toplant› yap›ld›. Bu toplant› da Genel Baflkan›m›z Hü-
seyin ÜLKÜ Afyonkarahisar Belediye Baflkan›’n›n at›-
l›mlar›n› olumlu buldu¤unu, meslektafllar›m›z›n konuy-
la ilgili koordinasyon içinde bulunmalar›n› teknolojinin
en iyi flekilde kullan›lmas›n› vurgulayarak imar plan›n›n
revizyondan geçirilmesini, kadastral paftalar›n güncel-
leflmesi gibi konulara temas etti. Lisansl› Ölçme Büro-
lar›yla ilgili bilgi vererek yönetmelik haz›rl›¤›n›n 3 ay
çerisinde bitirilece¤ini beyan etti.

Tapu Planlar› Tüzü¤ünün TKGM’ne gönderildi¤i-
ni, yasalaflmas› halinde alanlar›m›z›n daha da geniflle-
yece¤ini, Orman Genel Müdürlü¤ünün Orman Ka-
dastrosu çal›flmalar›nda meslektafllar›m›z›n önemini
vurgulad›. Eski Temsilcimiz A. Salih Ç‹ÇEK de ÇED
raporlar›nda niçin bizlerin bulunmad›¤›n› belirttikten
sonra, oda vizelerine muhakkak çözüm bulunmas›
gerekti¤ini, çünkü SHKMMB Mühendislik Hizmetleri
Ücret Tarifesinin çok alt›nda bir ücretle yap›ld›¤›n›
bu nedenle sektörümüzün kan keybetti¤ini dile
getirdi.
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CHP  Antalya  Milletvekili  Nail  KAMACI , Antal-
ya CHP Merkez ‹lçe Baflkan› ve ekibi fiubemizi ziyaret
için geldi. Mesleki ve Ülke sorunlar› konusunda fikir
al›fl veriflinde bulundu.

1 Haziran 2005 tarihinde Isparta Temsilcili¤imiz
ziyaret edildi. Temsilci ve Temsilci Yard›mc›l›¤› secimi
konusunda görüfller dinlenildi. Süleyman GÜLBOY’
un Temsilcili¤inin devam›na, Sedat OKUR’un da Tem-
silci Yard›mc›l›¤›na getirilmesine karar verildi. Temsil-
cimizin DS‹’den emekli olmas› dolay›s› ile Temsilcilik
ifllemleri Temsilci Yard›mc›m›z›n bürosunda yap›la-
cakt›r.     

Isparta da TUS yeniden bafllam›flt›r. Belediye ile
Protokol yap›lm›flt›r.

‹nflaat yeri ile ilgili olarak 20.04.2005 tarihinde Ve-
teriner Hekimleri Odas› ile Protokol imzalanm›flt›r.
Genel Merkezce de onaylanm›flt›r. Protokolun içeri¤i
yan tarafta yer almaktad›r. 

25 Haziran 2005 tarihinde üyelerimiz ve Vete-
riner Hekimleri ile yap›lan toplant›da Proje üzerinde
görüfl al›fl veriflinde bulunulmufl son flekli kararlaflt›r›l-
m›flt›r.
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Ziyaret

Temsilcilik Seçimi

Bina ‹nflaat›



Odam›z Üyesi Sn. Hüseyin SEZER’e Hizmette 30.
Y›l plaketi verilerek baflar›lar dilendi. 

Karayollar› Bölge Müdürlü¤ünden Müdür Yard›m-
c›s› Kaz›m KUDUO⁄LU ve Meslektafllar›m›z Kaz›m
TANRIKULU ile Ramazan APAK Odam›z› ziyaret et-
tiler. Kamu Kurumlar›nda çal›flan mühendislerin Ku-

rumlara göre ald›¤› ücretlerin farkl›l›¤›n› dile getirip
destek istediler. Ayr›ca Bursa’n›n ulafl›m a¤› ile ilgili
bilgi al›flveriflinde bulunuldu. Kamu kurumlar›ndaki
ücret dengesizli¤i konusu TMMOB’ye ba¤l› di¤er oda
baflkanlar› ile beraber de¤erlendirilip, ortak bir metin-
le ilgili birimlere gönderildi.

fiube Baflkanl›¤›m›z›n da bir konuflma yapt›¤› “Ka-
çak Yap›laflma” konulu Kent Konseyi toplant›s› Bursa
Tayyare Kültür Merkezinde yap›ld›. Bursa’n›n en
önemli sorunu olan kaçak yap›laflma konusunda fiube
görüfllerimiz, fiube Baflkan›m›z Sn. Celil ÇOLAK tara-
f›ndan anlat›ld›.

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Hikmet
fiAH‹N fiubemizi ziyaret etti. fiehrin muhtelif sorun-

lar› hakk›nda bas›na ve kamuoyuna aç›klamalarda bu-
lunuldu.

Bursa TEDAS müessese Müdürlü¤ü salonunda
“Uzmanl›k Alanlar› Belgelendirme Yönetmeli¤i”  hak-
k›nda Dan›flma Kurulu toplant›s› yap›ld›. Kurul üyele-
ri ile birlikte güzel bir akflam yeme¤i yenildi.

Bursa’n›n flehir içi  trafi¤inin kangren oldu¤u nok-
ta olan Acemler Kavfla¤› ile ilgili bas›n aç›klamas›nda
taraflar uzlaflmaya davet edildi.Kavflak ile ilgili flube
görüflümüz bas›n ve kamuoyuyla paylafl›ld›.
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14.03.2005 Hizmet Plaketi

16.03.2005 Toplant›

05.05.2005 Ziyaret

07.05.2005 Dan›flma Kurulu Toplant›s›

11.05.2005 Acemler Kavfla¤›

15.03.2005 Karayollar› 
Bölge Müdürlü¤ü Ziyareti



“Ülkemizdeki Orman ve 2B ile ilgili Mülkiyet So-
runlar›” n›n tart›fl›ld›¤› Panel, ‹l Özel ‹dare Toplant›
Salonunda yap›lm›flt›r. Genel Baflkan›m›z Sn. Hüseyin
ÜLKÜ , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Baflmü-

fettifli Sn. Hüseyin KOÇAK ve Orman Genel Müdür-
lü¤ü Kadastro fiube Müdürü Sn. Salih TURAN’›n Pa-
nelist olarak kat›ld›¤› ve Yöneticili¤i fiube Baflkan›m›z
Sn. Celil ÇOLAK’›n yapt›¤› Ülkemizdeki Orman ve

2B ile ilgili Mülkiyet sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› Panel, ka-
t›l›m›  yüksek ve oldukça baflar›l› geçti. Osmangazi
Kaymakam› Sn. Sebahattin ÖZTÜRK, Orman Bölge
Müdürü Sn. Ali G‹RG‹N, meslektafllar›m›z ve Orman
Kadastrosu ile ilgili bölge çal›flanlar› da panele ifltirak
ettiler. Konu bas›n›nda ilgi oda¤› oldu. 
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08.06.2005 Orman ve 2B Paneli



Mesle¤imiz çal›flma alan› içinde olan tafl›nmaz de¤er-
lemesi temel e¤itim semineri YTÜ Jeodezi ve Fotogra-
metri Bölümünde araflt›rma görevlisi Volkan ÇA⁄DAfi
ve Mehmet GÜR taraf›ndan 16-17-23-24 Nisan 2005
günlerinde HKMO ‹stanbul fiubesi Dr. Haldun ÖZEN
e¤itim salonunda 32 kat›l›mc›ya seminer verilmifltir.
2942 say›l› yasan›n 4650 say›l› yasa ile de¤ifltirilmesiyle,
kamulaflt›rma yapacak olan idare kendi bünyesinde ko-
misyon oluflturur (madde 8) Kamulaflt›rma yapan idare-
de çal›flan ya da mahkemece k›ymet koyacak heyette
görev alacak meslektafllar›m›z bu e¤itimden geçmesi ya-
p›lacak kamulaflt›rma ifllemlerinde hangi de¤er yöntemi-
nin ve nas›l uygulanaca¤›n bilinmesi yönünden hem ka-
mulaflt›rma yapan idare hem de mal sahibi taraf›ndan
maddi kayb›n önlenmesi bak›m›ndan önem arz etmek-
tedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündemde olan
emlak müflavirli¤i yasa tasar›s› ve yine gündemde olan
imar yasa kapsam›nda eflde¤erlik ilkesine göre imar uy-
gulamas› yap›l›rken yine tafl›nmazlar›n de¤erlerinin be-
lirlenmesi hakkaniyet yönünden önemlidir. Bütün bu ifl-
lemler yan›nda Türkiye de tafl›nmazlar›n de¤er haritala-
r›n›n oluflturulmas› yönünde yasal ifllemlerin bafllat›lma-
s› bizim ve meslektafllar›m›z›n görevi oldu¤u bilinciyle
konunun önemini her platformda savunmam›z gerekir.

TMMOB 38.Ola¤an Genel Kurulunda kabul edilen
‘Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli-
¤i’ne dayanarak Odam›z E¤itim Komisyonunca haz›rla-
nan ‘TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Uzmanl›k Alanlar› Ve Belgelendirme Yö-
netmeli¤i Tasla¤›’n› tart›flmak amac›yla ilki 30 Nisan,
ikincisi 11 Haziran ve üçüncüsü 24 Haziran’da olmak
üzere fiubemizde üç toplant› gerçeklefltirildi. Ayr›ca
Edirne ve Sakarya da yap›lan bölge toplant›lar›n›n gün-
dem maddelerinden biri de söz konusu yönetmelik
tasla¤› olarak belirlendi 

Yönetmelikte belirlenen uzmanl›k alanlar›na yöne-
lik çeflitli görüfllerin dile getirildi¤i toplant›larda ayr›ca
uzmanl›k ve yetkinlik kavramlar› ve bu kavramlar›n
TMMOB gündemine girifli ve tarihsel süreç üzerine de-
¤erlendirmeler yap›ld›. Mesle¤imiz, uygulama alanlar›
ve sektörümüzün uzmanl›¤a haz›r olup olmad›¤› gibi
konular tart›fl›ld›. Yayg›n olarak dile getirilen görüfl ise
uzmanl›k alanlar›n›n belirlenmesinde ve uzmanl›k tar-
t›flmalar›n›n olgunlaflt›r›lmas›nda sektörümüzün bütün
bileflenlerinin görev almas› ve özellikle Üniversitelerin
bu sürece aktif destek vermeleri gerekti¤i oldu. Di¤er
bir görüfl ise odam›z SBTK üyelerinin sürdürülen tar-
t›flmalar› da dikkate alarak mesle¤imizin uzmanl›k alan-
lar›n› belirlemesi ve bu alanlar›n odam›zca TMMOB’ye
bildirmesi, uzmanl›k ve yetkinlik tart›flmalar›n›n ise de-
vam ettirilmesi fleklinde oldu. Tart›flmalara kat›l›p yaz›-
l› metin sunan üyelerimizin görüfllerine Odam›z›n in-
ternet sitesinde konuya iliflkin oluflturulan tart›flma
grubundan ulafl›labilir.

Odam›z ‹stanbul fiubesi Co¤rafi Bilgi Sistemleri Ko-
misyonu’nun CBS konusundaki güncel geliflmeler ve
çal›flmalar hakk›nda ‹stanbul d›fl›ndaki temsilcilikler ara-
c›l›¤› ile üyelerimizi bilgilendirmek üzere iki farkl› yer-
de toplant› düzenlemifltir. 

‹lk toplant›, 7 May›s 2005 tarihinde 11:00-14:00 sa-
atleri aras›nda TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Edirne fiubesi’nde (Kocasinan Mah. Dr.Sad›k Ahmet
Cad. No: 60/1-2 Edirne), ikincisi 21 May›s 2005 tari-
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Tafl›nmaz De¤erlemesi
Temel E¤itim Semineri

Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i Toplant›lar›

TMMOB HKMO ‹stanbul fiubesi CBS
Komisyonu Bölgesel Toplant›lar



hinde 11:00-14:00 saatleri aras›nda Tunatan Tesislerin-
de (Serdivan / Sakarya) gerçeklefltirilmifltir. Toplant›la-
ra Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte fiube’nin CBS
Komisyonu üyeleri kat›lm›fllard›r.

Her iki toplant›da da, CBS Nedir, Ne De¤ildir?, Ye-
rel Yönetimler ve CBS, Mesle¤imizin Di¤er Meslekler-
le Arakesiti, CBS’de Jeodezik Altyap›, CBS Projelerinin
Yönetimi, Mekansal Veri Pazar› ve Veri Gereksinimi,
Uluslararas› Organizasyonlar ‹çinde Mesle¤imiz ve Ye-
rimiz konular› ele al›nm›flt›r.

Toplant›larda CBS’nde güncel konular›n d›fl›nda,
mesle¤imiz ile ilgili güncel konulara da (Orman Kadast-
rosu, Meslekiçi E¤itim ve Belgelendirme, Uluslararas›
Etkinlikler) de¤inilmifl, ‹stanbul d›fl›ndaki üyelerimiz ile
bilgi ve fikir al›flverifli gerçekleflmifltir.

fiubemizin 22. Geleneksel Yeme¤i, 28 May›s 2005
tarihinde Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i Balo Salonu
da yap›ld›. Yaz öncesi bütün bir y›l›n yorgunlu¤unu üze-
rimizden atman›n, günlük u¤rafllar aras›nda göremedi-
¤imiz meslektafl dostlar›m›z› görebilmenin ve onlarla
e¤lenerek de paylaflman›n güzel bir örne¤i olan Gele-
neksel Yeme¤imize 200 üyemiz ve yak›nlar› kat›ld›.

Yemekte fiube Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi afla-
¤›da yer alan aç›l›fl konuflmas›nda;

Yeme¤e kat›lanlar› yönetim kurulu ad›na selamlar-
ken aram›zdan ayr›lan Prof. Dr. Muzaffer fiERBETÇ‹ ve
Ak›n EK‹NC‹ ile aram›zdan ayr›lan di¤er üyelerimizi
sayg› ile and›¤›n› ifade etti.

“Sizlere 21. Geleneksel yeme¤imizden bugüne ka-
dar yapm›fl oldu¤umuz ve yapmay› planlad›¤›m›z etkin-
likler hakk›nda k›saca bilgi vermek istiyorum. 

Hepinizin bildi¤i gibi y›llard›r flubemizin hizmet bi-
nas› konusu, fiziki alan› hep gündemde olmufltur. Bu
dönem, flubemize yeni bir mekan kazand›r›lm›flt›r. Ay-

r›ca, ulafl›m› ve park sorunu olmayan genifl bir mekana
Büyükdere Cad. Emek ‹flmerkezi No:68/3 Mecidiyeköy
adresine tafl›n›lm›flt›r

YTÜ Oditoryumunda,
•17-18 Eylül de Orman Kadastrosu ve 2-b sorunu

konulu sempozyum düzenlenmifl ve sempozyum kitab›
bas›larak salon giriflinde sizlere sunulmufltur.

•4-5 Kas›m 2004 de Bavyera eyaleti K›rsal Geliflim
dairesi Müdürü Rolf R‹CHTER ve 9-10 Aral›kta Bonn
Üniversitesinden Prof. Dr. Erich WE‹SS’in konuflmac›
olarak kat›ld›¤› Toprak Yönetimi ve Tafl›nmaz De¤erle-
mesi Toplant›lar› bafll›¤›nda konferans düzenlenmifltir.
17 Kas›m Dünya CBS günü için flubemiz CBS komisyo-
nunca 19 Kas›m 2004 günü bir etkinlik düzenlenmifltir.

• fiubemizde Tafl›nmaz de¤erlemesi e¤itimi düzen-
lenmifl, kat›l›mc›lara kat›l›m belgesi verilmifltir.

•fiube merkezimizde 7 adet ba¤›fl olmak üzere, 10
adet bilgisayarla bilgisayarl› e¤itim salonu düzenlenerek
bugün NETCAD firmas›nca CAD ve CBS konusunda
e¤itim bafllam›flt›r. Ba¤›fl yapan meslektafllar›m›za huzu-
runuzda teflekkür ediyorum. 

•Ayr›ca 15 fiubat 2005 tarihinde Prof. Dr. Ekrem
ULUSOY an›s›na bir e¤itim sempozyumu düzenlenmifltir.

•26 fiubat 2005 tarihinde Kocaeli Kültür Merkezin-
de Deprem ve Kadastro konulu bir panel düzenlen-
mifltir. Ayr›ca Kocaeli üniversitesi taraf›ndan ilki 2003
y›l›nda düzenlenen Deprem Sempozyumunun 2. Si
olan Kocaeli 2005 etkinli¤inin düzenlenmesinde flube-
miz katk› ve kat›l›m sa¤lam›flt›r.

•fiubemiz CBS komisyonunda CBS nedir, ne de¤il-
dir. Yerel yönetimler ve CBS, mesle¤imiz ve di¤er
mesleklerle arakesiti, CBS de jeodezik altyap›, CBS
projelerinin yönetimi, mekansal veri pazar› ve veri ge-
reksinimi, uluslar aras› organizasyonlar içinde mesle¤i-
miz ve yerimiz konular›nda haz›rlanan çal›flmalar de¤i-
flik tarihlerde flubemizde ve 7 May›sta Edirne, 21 Ma-
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22. Geleneksel Yeme¤imiz



y›sta Sakarya da komisyon üyelerimizce meslektafllar›-
m›za sunulmufltur.

•Ülkemizde 1.si ‹stanbul da, 2.si Trabzon da yap›lan
Genç Haritac›lar günlerinin 3. Sü; ‹TÜ Jeodezi ve Fo-
togrametri Kulübünün üye oldu¤u Uluslar aras› Jeode-
zi Ö¤rencileri Birli¤i Türkiye Buluflmas›yla birlefltirile-
rek 13-18 Haziran 2005 günlerinde ‹stanbul da yap›la-
cakt›r. Sizleri bu etkinli¤e katk› ve kat›l›m sa¤lamaya
davet ediyorum.

•38. TMMOB de karar alt›na al›nan meslek içi e¤i-
tim ve belgelendirme konusunda 11 Haziran 2005 ta-
rih saat 13.00’da yapaca¤›m›z geniflletilmifl toplant›ya
kat›l›m sa¤laman›z› bekliyoruz. 

Sevgili dostlar, de¤erli arkadafllar; 
Ülkemizde ve dünyam›zda ilginç ve h›zl› geliflmele-

rin yafland›¤› zor bir dönemden geçmekteyiz. Emper-
yallerin yaflam›n her alan›na, dünya co¤rafyas›n›n her
noktas›na sald›r›lar› h›zla devam etmektedir. Bizim gibi
yar› sömürge yar› feodal ülkeler; küresellefltirme, özel-
lefltirme ad› alt›nda dünya bankas›, ›mf, Avrupa birli¤i,
dünya ticaret örgütü vb. güçler taraf›ndan her gün da-
ha ba¤›ml› ve daha sömürge konumuna getirilmektedir.

Ülkemizin co¤rafyas›n›n yan› bafl›nda orta do¤uda,
Kafkasya da, orta asya da ABD emperyalizminin bafl›n›
çekti¤i ülke iflgalleri, insan haklar› ihlalleri ve insanlar›n
katliam› devam etmektedir. Her fley bu bölgenin “yeni-
den yap›land›r›lmas›”, hegamonik gücün art›r›lmas› ve
çok özetle do¤al kaynaklara el konulmas› vb hükmü ha-
kimiyetini korumaktad›r.

Odam›z›n, mesleki örgüt olman›n yan›nda, demok-
ratik kitle örgütü olmas› kendisine bir çok toplumsal,
sosyal, kültürel vb görevler yüklemektedir. Dünyada
oynanan oyunlar ve ülkemize yans›mas› sürecinde
Odam›z da kendine düflen bilinç ve sorumluluk içeri-
sinde di¤er meslek örgütleri, sendikalar ve di¤er de-

mokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket etmekte et-
kinliklere destek ve katk› sa¤lamaktad›r.

Odam›z; emperyalizme, faflizme, ›rkç›l›¤a ve floven
yaklafl›ma her zaman karfl› duruflunu göstermektedir.
Demokrasinin kurum ve kurallar›yla hayata geçirilme-
si, insanca yaflam, bar›fl ve özgürlük türkülerini söyle-
mek ve yaflama geçirmek baflkalar›n›n dayatmas›yla de-
¤il, bizlerin istemleri ve mücadelesiyle gerçekleflece¤i
unutulmamal›d›r.

Burada; demokrat, ça¤dafl, ayd›n, ilerici, yurtsever
ve devrimci her insana görev düfltü¤ü unutulmamal›d›r.

Sevgili arkadafllar, 2 gün önce Milas’ta bir lise ö¤-
rencisinin fliir gecesinde Naz›m H‹KMET’ in bir fliirini
okumas› nedeniyle göz alt›na al›nmas›n› ve sorgulanma-
s›n› anlamak mümkün de¤ildir. 

Ne demiflti oysa üstat Naz›m H‹KMET;
“… Amerikan emperyalizminin yar› sömürgesiyiz

dedi Hikmet, Naz›m H‹KMET vatan hainli¤ine devam
ediyor hala.

Evet Vatan hainiyim, siz vatanperversiniz, siz yurt-
seversiniz, ben yurt hainiyim ben vatan hainiyim.

Vatan çiftliklerinizse,
Kasalar›n›z›n ve çek defterlerinizin içindekiler se

vatan,
Vatan, flose boylar›nda gebermekse açl›ktan,
Vatan, so¤ukta it gibi titremek ve s›tmadan k›vran-

maksa yaz›n,
Fabrikalar›n›zda al kan›m›z› içmekse vatan,
Vatan t›rnaklar›ysa a¤alar›n›z›n,
Vatan, m›zrakl› ilmihalse, vatan, polis copuysa,
Ödeneklerinizse, maafllar›n›zsa vatan,
Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombas›, Ame-

rikan donanmas›, topuysa,
Vatan, kurtulmamaksa kokmufl karanl›¤›m›zdan,

ben vatan hainiyim,
Yaz›n üç sütun üstüne kapkara hayk›ran puntolarla:
Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hala.
Hepinizi sayg›yla selaml›yor, afiyet olsun diyorum.”

fiubemizde, 28 May›s - 19 Haziran 2005 tarihlerin-
de 4 hafta süresince Cumartesi-Pazar günleri Netcad
4.0 GIS + Netsurf (Harita) Modülü Kursu düzenlen-
mifltir. Ulusal Cad Ve G›s Çözümleri Mühendislik Bil-
gisayar A.fi.ile birlikte düzenlenen kursa 20 kursiyer
kat›lm›flt›r.
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NETCAD Kursu



Dünyadaki ve ülkemizdeki geliflmeleri yak›ndan ta-
kip etmek, olup bitenleri anlamland›rmak ve do¤ru bir
çerçeveye oturtabilmek, dahas› bu memleketin ayd›n-
lar› s›n›f›nda yer alan üyelerimizi bilgilendirmek üzere
konunun uzmanlar› ile söyleflilere flubemizde devam
edilmektedir. Bu amaçla 14 May›s 2005 tarihinde flube-
miz mekan›nda Dr. Ergin YILDIZO⁄LU ile “KÜRESEL-
LEfiME VE BÜYÜK ORTADO⁄U PROJES‹” üzerine
bir söylefli gerçeklefltirildi.

Dr. Ergin YILDIZO⁄LU’nun söyleflide alt›n› çizdi¤i
konular› üyelerimizle paylaflman›n yararl› olaca¤› dü-
flüncesi ile özetleyerek sunuyoruz:

YILDIZO⁄LU, sunumunu “küreselleflme süreci”
ve “küreselleflmeyle Büyük Ortado¤u Projesinin dün-
yan›n genel durumu içerisinde ve içinde bulundu¤umuz
uygarl›k aç›s›ndan bize sunduklar›” olmak üzere iki bafl-
l›k alt›nda gerçeklefltirdi. 

‹lk insanlara kadar giden bir eskili¤i var küresellefl-
menin. Çünkü biliyorsunuz insan sembol kullanan sos-
yal bir yarat›kt›r. Zaten ilk anda toplumsal iliflkilerle
birlikte varolan bir yarat›k. Dolay›s›yla ilk insan toplu-
luklar›yla birlikte dünyada küresel çapta, o zaman ne
kadar s›n›rl›ysa insan iliflkileri, iliflkiler yo¤unlaflmaya,
yay›lmaya bafll›yor. Çeflitli teknolojinin etkisiyle de on-
binlerce y›l boyunca insanlar kürenin etraf›n›, tüm dün-
yay› gittikçe kendi iliflkileriyle sar›yorlar; imparatorluk-
lar kuruyorlar, devletler kuruyorlar, savafl ediyorlar,
kültürleriyle birbirlerini karfl›l›kl› polenliyor, Çin’den
Avrupa’ya, Avrupa’dan Çin’e kültürler birbirlerini tan›-
yor, ama böyle bir kargaflad›r gidiyor, zaman içinde bu
küreselleflme yeni biçimler al›yor, ama devam ediyor. 

Bir baflka küreselleflme daha var. 15. yüzy›lda Ame-
rika’n›n keflfiyle bafll›yor: Beyaz adam Avrupa’dan ç›km›fl
ve kendi etkinli¤ine uygun bir flekilde ve kendi kullan›m›-
na dünyay› açmaya bafllam›fl. Zaten küreselleflme laf›na
bakt›¤›m›zda küre biçiminde örgütlemek demek, küreye
çevirmek demek. ‹flte dünyay› engelsiz sürekli bir yüzey
halinde kendi kullan›m› için flekillendirmeye bafllam›fl ve
sömürgecilikten, soyk›r›mdan, talana kadar bir sürü de
hikâyesi vard›r bunun. Dolay›s›yla küreselleflmeyle bir-
likte kapitalizmin bir parças› olan bir küreselleflme bu.
Bununla birlikte, daha ilk andan itibaren kan, revan, soy-

k›r›m falan beraber gelmifl. Ama bunu da konuflmuyo-
ruz, küreselleflmede bunu da kastetmiyoruz. 

Küreselleflmeyi 90’lar›n sonunda konuflmaya baflla-
d›k. Mallar›n ve sermayenin dolafl›m›nda h›zlanma, ya-
p›lanma ve teknolojik geliflme, yeni bölgelerin -örne¤in
Do¤u Avrupa’n›n, Çin’in-  sermaye dolafl›m›n›n içine
çekilmesi ve tüm dünyan›n s›n›rs›z bir serbest piyasa
projesi halinde örgütlenmesi olarak konufltuk.

Buna dikkatle bakt›¤›m›zda mali sermaye özellikle
öne ç›k›yor. Ticarette bir geliflme var, uluslararas› yat›-
r›mlarda bir geliflme var, ama mali sermayeler ve bor-
salar ve türevlerin dolafl›m›ndaki h›zlanma ve hacmin-
deki büyümeye bakt›¤›n›zda bunun kat kat öbürlerini
aflt›¤›n› görüyoruz. Bu ilginç bir flekilde flöyle sunuldu,
bize: ‹lk kez oluyor tarihte, bu engellenemez bir süreç-

tir, buna karfl› durulamaz, bu son aflamad›r. Tarihin so-
nu söylemi ve böyle metafizik bir boyutu da var bu bi-
ze sunulan küreselleflmenin. Peki, daha önce oldu mu
bu? Tarihe bakt›¤›m›zda buna benzer bir-iki tane daha
küreselleflme var. Olmufllar, bitmifller. Dünya ekono-
misinde büyük bir kapasite fazlas› ortaya ç›k›yor mali
krizle birlikte, deflasyon, depresyon denilen ortam,
“büyük depresyon” dedikleri 1929-1933 aras›ndaki
dönem ve ayn› dönemde de büyük güçler aras›ndaki
rekabetin keskinleflti¤i ve paylafl›m savafllar›n›n yaflan-
d›¤› bu dönem buna örnektir.

YILDIZO⁄LU, bugün küresel sermayenin 1990’lar-
da, sonras› y›llarda s›k s›k ve 11 Eylül’de içine girdi¤i
krizlerini; Yugoslavya’n›n parçalanarak sömürgelefltiril-
mesi ile, Afganistan’›n ve Irak’›n iflgaline, terörizmin kö-
künü kaz›mak, diktatörleri devirerek demokrasi getir-
mek gibi bahaneler yaratarak do¤al kaynaklar›n yerinde
iflletilmesinden pazarlanmas›na kadar el koymas› ile afl-
maya çal›flt›¤›n› ayr›nt›lar›yla ifade etti. Sermayenin her
üretim fazlas› döneminde; bir taraftan birbirlerinin ala-
n›n› kapma savafl› verirken bir taraftan da kendilerine
rakip olabilecek ayn› alandaki iflletmeleri sat›n alarak ra-
kipsiz alan yaratma sürecini s›kça yaflar oldu. 
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Dr. Ergin Y›ld›zo¤lu ile Söylefli:
Küreselleflme ve Geniflletilmifl
Ortado¤u Projesi



Bilindi¤i gibi kapitalizm, piyasa içinde üretir, ücretli
emek kullan›r ve kâr›n› sürekli art›ramad›¤› müddetçe
krize girmeye ve da¤›lmaya bafllayan bir üretim tarz›d›r.
Dolay›s›yla sürekli kâr etmek zorunda. Kâr edebilmesi
için de sürekli üretmek zorunda. Üretimi devam ettire-
bilmek içinse üretti¤i mallar› satmas› laz›m. Bunun için
de sürekli olarak tüketimi körüklemesi laz›m. Ama in-
san ihtiyaçlar› s›n›rl›, dolay›s›yla bu s›n›rlara do¤ru yak-
laflmaya bafllad›¤›nda bu sefer yeni gereksinimler üret-
meye bafllamas› laz›m ve dolay›s›yla hem tüketim artma-
l›, hem tüketim gereksinimi artmal›. Bir özelli¤i daha var
kapitalizmin: Yapt›klar›n› s›k s›k y›k›yor ki yeni yat›r›m
alanlar› aç›ls›n. Binalar yap›l›yor, y›k›l›yor, ama bir taraf-
tan da fazla ürettiklerini de tüketmek zorunda, ya da tü-
ketemezse bir yerlere t›k›p bekletmek zorunda. Afri-
ka’da millet açl›ktan ölürken Avrupa Birli¤i’nin g›da de-
polar›nda etler, sütler duruyor ve oraya göndermiyor-
lar. Amerika ve Avrupa’da insanlar afl›r› tüketimden do-
lay›, afl›r› beslenmeden dolay› afl›r› beslenmenin sorun-
lar›n› çözmek için Amerika’da y›lda 11 milyar dolar har-
can›yor. Öbür tarafta ise insanlar açl›ktan ölüyor.

Yine kapitalizmin do¤ay› hoyratça kullanmas› sonu-
cu küresel ›s›nma, ard›ndan çevre kirlenmesi derken su
kaynaklar›n›n kirlenmesi, tar›msal üretimin azalmas›,
kimi canl›lar›n yaflad›klar› eko sistemin bozulmas› ve
yok olmaya bafllamas›, bu de¤iflikliklerin insan üzerin-
deki olumsuz etkileri... Dünya için yaflamsal öneme sa-
hip 24 ekosistemden 15’inin ciddi ölçüde, belki de bir
daha onar›lamaz biçimde zarar gördü¤ünü söylüyor bi-
lim insanlar›. 

Tarihten bir örnek, Solomon Adalar› çok çarp›c›
bir örnek. Uzun y›llar insanlar bilemediler kocaman
heykeller vard› bir adada bir sürü. “Niye hiç insanlar
yok, bu heykeller buraya nas›l geldi?” filan diye uzun
araflt›rmalardan sonra buldular ve orada medeniyet
varm›fl gerçekten ve oras› zaman›nda a¤açl›k bir yermifl
üstelik. Bunlar yemifller içmifller, a¤açlar› da sonuna ka-
dar kesmifller, adada yiyecek içecek kalmay›nca adadan
kaçmaya karar verdiklerinde bakm›fllar ki gemi yapacak
a¤aç yok adada ve sonunda birbirlerini yemifller.

Açl›k, yoksulluk, bozulan do¤al denge, savafllar,
bask›lar, d›fllanmalar sonucunda bugünkü dünyam›zda
üç noktada trendin yükseldi¤ini gözlemlemekteyiz.

Birincisi, gittikçe keskinleflen jeopolitik iliflkiler.
Keskinleflen jeopolitik çeliflkiler uluslar aras›ndaki gü-
veni ve iflbirli¤i olas›l›klar›n› eritiyor; kuflkucu, düflman-
ca, floven, milliyetçi militarizmi azd›r›yor.

‹kincisi, ekolojik sistem gittikçe bozuluyor, kaynak
savafllar›, yani kaynaklar üzerinde savafllar, çat›flmalar
art›yor ve bir göçmenlik dalgas› yarat›yor. Göçmenlik
dalgas› da gidiyor, tabii ki daha vars›l ülkelerin s›n›rlar›-
na, k›y›lar›n› çarp›yor ve oradaki ülkeler birden bire bu
d›fl nüfusla karfl›lafl›nca bir müddet sonra ›rkç›l›k, ya-
banc› düflmanl›¤›, milliyetçilik buralarda gelifliyor. Bun-
lar bir kere geliflti¤i zaman da bunlar› baflka türlü mili-
tarist operasyonlara kanalize etmek mümkün oluyor.

Üçüncüsünü, bireysel olarak sübjektivitelerimiz de
gelifliyor ve ortak ç›kara odaklanmak ve uzun vadeli ge-
nel türün ihtiyaçlar›na odaklanmak yerine an›nda birey-
sel arzulara yönelmek, odaklanmak üzere kurgulan›yo-
ruz. Dolay›s›yla iki evrim birden ç›k›yor karfl›m›za. Bir
tarafta böyle bir insan türü var; uyuflturucu madde,
seks ve al›flverifli odaklanm›fl, öbür tarafta da bir baflka
insan türü var. Bu süreç içinde giderek yerinin bofl ol-
du¤unu fark ediyor, bunun yerine koyacak bir fley ara-
maya bafll›yor, bir anlam ar›yor bunun yerine. Toplum-
sal anlam flu anda ortal›kta bulunmad›¤› için bu sefer
ilahi anlamlar önem kazanmaya bafll›yor ve oraya do¤-
ru yönelmeye bafll›yor son derece hakl› olarak insan-
lar. Buraya do¤ru yöneldi¤iniz zaman da bu sefer de
cennetin yeri de¤iflmeye bafll›yor, cennet baflka bir
dünyadaki, öte dünyadaki bir cennet haline geliyor ve
buras› çile çekilecek bir yer haline dönüflüyor.

Bütün bunlar› bir araya koydu¤umuzda flöyle bir
fley ç›k›yor karfl›m›za: Gerçekten küresel düzeyde çö-
zülmesi gereken, küresel düzeyde müdahale edilmesi
gereken sorunlar var. Örne¤in, karbondioksit yay›lma-
s›n› tek tek ülkelerin engellemesi mümkün de¤il, tek
tek araba sahiplerinin arabalar›n› b›rak›p bisiklete bin-
mesiyle çözece¤i bir sorun de¤il. Küresel bir koordi-
nasyon gerekiyor. G›da kaynaklar›n›n düzenlenmesi
için, su kaynaklar›n›n düzenlenmesi için küresel bir ko-
ordinasyon ve iflbirli¤i gerekiyor, ama ne yaz›k ki flu an-
daki medeniyet, burjuva uygarl›¤› bizi bunlar› yapabile-
ce¤imiz noktadan öteye do¤ru, uza¤a do¤ru götürüyor
flu anda. Niye uza¤a götürüyor? fiundan dolay›: E¤er
birlikte davranmak için birlikte davranma refleksi, ko-
lektif davranma refleksi kültürünün geliflmesi laz›m, da-
yan›flma kültürünün geliflmesi laz›m ve toplumsal bilin-
cin geliflmesi laz›m. Halbuki, serbest piyasa, meta eko-
nomisi yayg›nlaflt›kça beraberinde kendi tüketim
normlar›n› da getiriyor, kendine uygun öznellikler
yaratmaya bafll›yor. 
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