
hendis mücadelesine 1974’te kat›ld›klar›n›, bunun,

bafllayan bir yürüyüfl oldu¤unu ancak insanl›¤›n sonu-

na kadar devam edecek bir yürüyüfl oldu¤unu belirte-

rek “..evrensel de¤erlerini temsil eden bir mücadele

ortam›ndan geldik. Çünkü bütün dünya halklar› aya¤a

kalkm›flt›, eflitlik, özgürlük ve kardefllik için. Bütün

dünya halklar› kendi sosyal kurtulufllar›n› dünyan›n

dört bir taraf›nda gerçeklefltiriyorlard›; Somali’de, Ru-

anda’da, Bosna’da, o tarihte de Bosna’da, Vietnam’da.

Türkiye halklar› da aya¤a kalkm›flt›. Biz Beyaz›t’tan

Taksim’e 40 bin ö¤renci 1969’da yürüyorduk. Hiçbir

yürüyüflümüz 20 bin ö¤rencinin alt›nda de¤ildi. Ama o

ortamda sadece ö¤renciler yürümüyordu, Türkiye

doktorlar› yürüyordu, yoksul köylüleri topraklar› iflgal

ediyordu, a¤alar›n hakk› olan topra¤› iflgal ediyordu.

F›nd›k, f›st›k, çay üreticileri aya¤a kalkm›flt›, tütün üre-

ticileri aya¤a kalkm›flt›. Polisler yürüyordu, astsubay

eflleri coplan›yordu, ö¤retmenler direnifle gidiyordu,

hâkim ve savc›lar “kanuni isyan hakk›m›z› kullan›yo-

ruz” diyorlard›. Öyle bir dönemdi ki, bütün dünya in-

sanl›¤› kapitalizme karfl›, baflta ABD sald›rganl›¤›na ve

emperyalizme karfl› kendi kurtuluflunun yolunu ar›yor

ve meflru bir insanl›k mücadelesiydi bu.” fieklinde söz-

lerini sürdürdü. 

Görev ald›klar› dönemde Türkiye gündemine top-

rak reformu girdi¤ini, Antalya Asliye Hukuk Mahke-

mesince Anayasa Mahkemesinde aç›lan bir dava nede-

niyle 10 May›s 1977’de Toprak Tar›m Reformu Yasa-

s›n›n Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi¤ini,

iptalin yürürlü¤e girmesi için 1 y›l süre verildi¤ini, 10

May›s 1978’de yeni bir yasa ç›kar›lmay›nca bu konuda

bir ad›m at›lamad›¤›n› da belirten Sn. Befliktepe, “Top-

rak reformu konusunda Harita Mühendisleri Odas›, o

dönemin TV’sine de, bas›n›na da, radyosuna da bu bo-

yutlar›yla girdi ve biz bunu Türkiye gündeminde di¤er

toplumsal bütün güçlerin içinde yer ald›¤› bir platfor-

ma kavuflturduk ve anlafl›ld› ki, kadastronun esas ve

gerçek boyutuyla tart›fl›ld›¤› bir sürece ihtiyaç var.”

fieklinde sözlerini sürdürerek devlet bakanlar› içinde,

özellikle Ahmet fiener’i sayg›yla anmak istedi¤ini çün-

kü 1978’de kendisinin bakan oldu¤u dönemde, ilk

mesleki denetim genelgesinin Say›n Galip Esmer’e

onun talimat›yla verilerek ç›kar›ld›¤›, daha sonra bir

genelgenin de Halim Çorbal› döneminde yay›nland›¤›-

n› alt›n› çizdi. 

Eski Oda Baflkanlar›m›zdan Sn ERDAL AK-

DA⁄ da; Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Ka-

nununun zaman zaman çok büyük de¤iflikliklere u¤ra-

d›¤›n›, 27.05.1959’da 7303’le, 19.04.1983’te kanun

hükmünde kararname 66’yla, 06.09.1983 kanun hük-

münde kararname 85’le, 18.06.1997’de yine 4276’yla

da de¤iflikliklere u¤rad›¤›n› ancak en kötü taraf›n›n da,

1982 Anayasas›yla çok büyük bir darbe yemesi oldu-

¤unu belirterek, bu anayasayla Kamu Kurum ve Kuru-

lufllar›nda çal›flan mühendislerin Meslek Odalar›na ka-

y›t zorunluluklar›n›n kald›r›ld›¤›n›n alt›n› çizdi.

Son zamanlarda h›zla aç›lan bölümlerden çok say›-

da kiflinin mezun olmas›n›n endifle yaratt›¤›n› da söz-

lerine ekleyen Sn AKDA⁄, “Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyelerinin gözüyle kadastrosu davas›. Bizim

kadastro davam›z bu raporda var. Onlar, parlamen-

terler, senatörler nas›l görmüfl? Harita tapu kadastro

sektörü, Birinci 5 Y›ll›k Plandaki görüfl açm›fl, onda

katk›lar›m›z var, bunlar önemli yay›nlar.” fieklinde

sözlerini sürdürerek, 1965’te kendisinin Oda Yöneti-

minde bulundu¤u dönemde derginin yay›nlanmaya

bafllad›¤›n›, bunun büyük bir olay oldu¤unu vurgulaya-

rak sözlerini noktalad›.

Son olarak oturum baflkan› Sn Hüseyin Ülkü k›sa-

ca baz› oda çal›flmalar›na de¤indikten sonra

Genel Merkeze de hangi görev düflüyorsa, o göre-

vi yerine getirece¤ini bu anlamda bir kabuk de¤iflikli-

¤inin kesinlikle oldu¤unu ve bunun bilinmesinde yarar

gördü¤ünü ifade etti.

Bu arada Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri

Üretim Yönetmeli¤i, Tapu Plan› Tüzü¤ü’nün uzun sü-

ren u¤rafllar sonucunda haz›rland›¤›n›, ilk kez bir ça-

l›fltay düzenlediklerini ve bu çal›fltayda Sürekli Bilim-
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sel Teknik Komisyonlar›m›z›n hem yeniden yap›lan-

mas›, hem görev, yetki ve Genel Merkezimizle olan

iliflkileri konusunda çok genifl bilgilere sahip oldukla-

r›n›, karfl›l›kl› tart›flt›klar›n› ve flimdi onun hayata geç-

mesi için bütün bu yasa ve yönetmelik h›z› içerisinde

o çal›flman›n da sonuçland›r›lmas› gereklili¤inin alt›n›

çizen Sn Ülkü, “Biz bir sanc› yafl›yoruz, yaflayaca¤›z,

çünkü geçmiflteki çal›flma modelimizin d›fl›nda bir ça-

l›flma modeline ad›m att›k. Örne¤in, Oda bilgi siste-

mini kuruyoruz, art›k karbon kâ¤›tlardan fotokopile-

re, internet noktas›na gelindiyse, üyelerimizle, flube-

lerimizle do¤rudan iletiflim kurabilecek, co¤rafi bilgi

sistemlerinde ben var›m diyen bir odan›n kendi bilgi

sistemini kurup, iflletmesi gerekti¤ini her platformda

söylüyoruz. Ben Yönetim Kurulumuza ve Yönetim

Kurulumuz ad›na proje önderi Hakan Güngör arka-

dafl›m›za huzurlar›n›zda teflekkür etmek istiyorum.

Çünkü, Oda çal›flanlar›m›z dahil, yönetimlerimizden

de kat›lanlarla birlikte iki e¤itim yapt›k. Art›k her fley

bilgisayar ortam›nda ve bilgi sistemi içerisinde götü-

rülebilecek, çok k›sa sürede defterlerimizin ortadan

kalkmas› söz konusu olabilecek. Bu da, flubelerimizin

kat›l›m ve katk›lar›yla söz konusu olacak.” fieklinde

sözlerini sürdürdü.

Daha söylenecek çok fleyin oldu¤unu belirterek

sab›rlar› için tüm kat›l›mc›lara , panelistlere ve ko-

nuklara teflekkür eden Sn ÜLKÜ konuflmas›n› “Gele-

cek günler bizim için mutlaka ayd›nl›k olacak, bugün-

lerden daha güzel olacak. 50’den 9 bine gelmiflsek, 9

bin nicelikli olarak 30 bine do¤ru giderken, tabii ki

Türkiye kendi kararlar›n› kendi verdi¤i takdirde,

3226 belediyede birer kadro olmufl olsa, 3226 arka-

dafl›m›z›n belediyelerde çal›flmas› mümkün olacakt›.

En az 5 y›ld›r bu konuda ‹mar Yasas› de¤ifliklikleriyle

ilgili o çal›flmalar›n içerisinde bunun da mücadelesini

Oda olarak veriyoruz. ‹mar Yasas›n›n sonuçta Kent-

sel Dönüflüm Yasas›n›n bütün tasar› çal›flmalar›n›n

içerisinde Odam›z varoldu, varolacak. Sizler de varo-

lun, varolacaks›n›z.

Sayg›lar, sevgiler.” diyerek konuflmas›n› noktalad›

Panel Forumun ikinci bölümünde ayr›ca meslek-

tafllar›m›z Hüseyin U⁄URLU, Orhan KASAP, Ahmet

AKSOY, Erdal KOÇAK, Onur GÜRKAN, A. Fahri

ÖZTEN, Muhittin ‹PEK, Cemil CANDAfi, Erdal KA-

RADEM‹R, Mustafa ERDO⁄AN, Nihat fiAH‹N ve

Ayhan KALYONCU gerek sorular›yla ve gerekse

duygu ve düflüncelerini aç›klayarak etkinli¤e katk› ko-

yan isimlerdi.

Panel Forum sonras›nda 50 Y›l Kokteyli yap›ld› ve

Mesle¤inde 50.Y›l›n› dolduran tüm meslektafllar›m›za

birer 50.y›l Plaketi verildi. Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle

etkinliklere kat›lamayan baz› meslektafllar›m›z›n pla-

ketleri kendilerine sonradan ulaflt›r›ld›.

Panel Forumun tüm bant çözümleri yap›lm›fl olup,

üyelerimize bir kitapç›kla sunulacakt›r.
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26 Nisan 2004 tarihinde yap›lan 39.Ola¤an Genel
Kurulun ard›ndan, göreve bafllayan Yönetim Kuru-
muz, tüm üye, temsilcilik ve flube sistemati¤i içerisin-
de süzülerek gelen görüfller ile 39.Ola¤an Genel Ku-
rulda Yönetim Kurulumuza verilen görevler do¤rul-
tusunda, 57 say›l› Harita Bülteni’nde de yay›nlanan
39.Dönem Çal›flma Program›n› yürürlü¤e koyarak yo-
¤un bir çal›flma dönemine girmifltir. 

Bu dönemi di¤erlerinden ay›ran en önemli fark,
Odam›z›n TMMOB ve ba¤l› 10 Oda ile kuruluflunun
50.y›l›na denk gelmesidir. Bu nedenle 39.Dönem Oda
Yönetim Kurulumuz, Odam›z›n 50. y›l›n› kutlaman›n
hakl› onuru ve gururunu yaflamaktad›r. 

Geride kalan yaklafl›k bir y›ll›k dönem içerisinde,
dünyada ve Türkiye’de çeflitli ekonomik, siyasal ve
sosyal geliflmeler yafland› ve yaflanmaktad›r.

28 Haziran 2004 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleflti-
rilen Nato Zirvesi kuflku yok ki dönemin en önemli
siyasi olgusu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Bu olgu Türkiye emek cephesinden de yak›ndan
izlenmifltir. Yönetim Kurulumuz ise; “ABD taraf›n-
dan, özellikle sapland›¤› IRAK batakl›¤›n›n fatu-
ras›n› NATO üzerinden müttefiklerine ciro et-
mek için planlanan ve 28 Haziran 2004 tarihin-
de ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek olan Nato Zir-
vesi, ABD’nin öteden beri dile getirdi¤i Büyük
Ortado¤u Projesi (BOP)’un, resmilefltirilece¤i bir
zirve olmas› nedeniyle de önemlidir. BOP söyle-
minin arkas›na gizlenerek yap›lmak istenen ise,
Bölgedeki devletlerin silahl› kuvvetlerini NA-
TO’nun emrine vererek, emperyalist ç›karlara
hizmet edecek flekilde yeniden örgütlemek ve
biçimlendirmektir. Dolay›s›yla Nato Zirvesi, BOP
ile flekillendirilecek ve baflta Asya olmak üzere
di¤er bölgelerde gerçeklefltirilecek emperyalist
sald›r›lar›n ilk ad›m›n› oluflturacakt›r. Söz konu-
su zirvenin özellikle ‹stanbul’da yap›lmas› ise,
Türkiye’nin BOP’ta, büyük roller üstlenece-
¤i/üstlendirilece¤inin izlerini tafl›maktad›r. Bu

nedenle, zirve boyunca baflta TMMOB olmak
üzere, Emek Platformu ve di¤er Demokratik Kit-
le Örgütlerince organize edilecek, zirve karfl›t›
etkinliklerin, örgüt birimlerimizce desteklenme-
si konusunda tüm birimlerimizin görevlendiril-
melerine karar verilmifltir.” fieklinde ald›¤›
08/06/2004 tarih ve 8/71 say›l› karar› ile Odam›z›n ko-
nuya yaklafl›m›n› ortaya koymufl, 28/06/2004 tarihinde
Ankara’da yap›lan merkezi mitinge de aktif kat›l›mda
bulunarak baflta TMMOB olmak üzere di¤er Demok-
ratik Kitle Örgütleri ile paralel hareket etmifltir. 

IRAK’ta iflgalin bafllad›¤› 19 Mart 2003 tarihinden
itibaren 100 binden fazla kifli öldürülmüfl, 300’ü aflk›n
üniversite profesörü katledilmifl, 20.000’den fazla ö¤-
retim görevlisi yurt d›fl›na kaçmak zorunda kalm›flt›r.
Yüzlerce y›ll›k belgeler ve  kütüphaneler yak›lm›fl çe-
flitli Bakanl›klar, Üniversiteler, Irak Parlamentosu ve
birçok flehir ise y›k›lm›flt›r. 1968 y›l›nda Vietnam’da
yaflananlar, 2005 y›l›nda Felluce’de tekrar edilmifltir.

Benzer senaryo flimdi, ABD ve ileri karakolu olan
‹srail taraf›ndan ‹ran ve Suriye üzerinden denenmeye
çal›fl›lmaktad›r. Irak’a “kitle imha silahlar› var” diye gir-
diler oysa hiçbir fley bulamad›lar, yapt›klar› insanl›k d›-
fl› uygulamalar için de aç›kça dünyadan özür dilemek-
teler. fiimdi ‹ran’› hedef al›yorlar, oysa 1968 y›l›nda he-
men hemen tüm ülkelerce imzalanan  nükleer silahla-
r›n denetim alt›nda tutulmas›n› ve silahs›zlanmaya gi-
dilmesini öngören “Nükleer Silahs›zlanma Sözlefl-
mesi”’ni hiçe sayan da yine ABD’nin kendisidir. 

Sözde dünya lideri(!) ABD’nin dünyay› nas›l hiçe
sayd›¤›n›n di¤er somut kan›t› da, Türkiye’nin de imza
koydu¤u 1 Mart 1999 tarihinde 154 ülke taraf›ndan
imzalanan ve kara may›nlar›n›n kullan›m›n›, depolan-
mas›n›, üretimini ve transferini yasaklayan, dünya ül-
kelerini ellerinde bulunan kara may›n› satoklar›n› im-
ha etmeye ça¤›ran Ottawa Sözleflmesine ABD’nin
destek vermemesidir. Ayr›ca 2008-2012 y›llar› aras›n-
da sera gaz› emisyonlar›n› %5 ile 8 oran›nda azaltma-
y› hedefleyen ve 185 ülke taraf›ndan imzalanan Kyoto
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Protokolüne de imza koymaktan kaç›nmaktad›r. Oy-
sa atmosfere zararl› gazlar›n %33’ü yine ABD taraf›n-
dan üretilmektedir. Sadece savafllarla de¤il, gelecek
on y›lda küresel ›s›nma sonucunda artacak do¤al afet-
ler nedeniyle hayat›n› kaybedecek milyonlarca insan-
dan da yine ABD sorumlu olacakt›r. 

Tarihi barbarl›klarla dolu, Türkiye dahil dünyan›n
bir çok ülkesinde çeflitli darbeler gerçeklefltirerek yüz
binlerce insan›n ölümünden sorumlu olan, Kore’de,
Vietnam’da on binlerce insan› katleden, Japonya’n›n
iki kentine atom bombas› atan, Afganistan’a ve Irak’a
tonlarca bomba ya¤d›ran bir ülke tabii ki nefretle an›-
lacakt›r.

Türkiye’de yükselen anti-Amerikanc›l›k bahane
edilerek, Türkiye kamuoyu susturulmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Önce ABD D›fl ‹flleri Bakan› ard›ndan Baflkan› ta-
raf›ndan yap›lan “Halk›n›z› bizimle bar›flt›r›n…, Türki-
ye’de giderek artan Amerikan düflmanl›¤› endifle veri-
cidir, hükümet önlem almal›d›r..” fleklinde yap›lan
aç›klamalar›n, tam Suriye ve ‹ran üzerinde bask›lar›n
yo¤unlaflt›¤› anda gelmesi ise ayr›ca dikkat çekicidir.  

1639 y›l›ndan bu yana ‹ran’la bar›fl içerisinde yafla-
yan Türkiye bu savafla ortak olmak bir yana seyirci de
kalmamal›d›r. Türkiye dahil tüm orta do¤u co¤rafya-
s›nda bulunan devletler zamanla gerçe¤i görüp, tüm
dünyan›n hegemonu ABD’ye karfl› bir strateji geliflti-
rerek yeni bir savafla karfl› durmak zorundad›rlar.
Çünkü Türkiye’nin de içinde bulundu¤u dünyan›n bu
en tehlikeli bölgesinde yeni bir savafla hiç kimsenin ta-
hammülü olamaz. 

Bir yandan ABD’ye flirin görünerek, Dünya Banka-
s› ve IMF politikalar›n› tüm gücüyle uygulayan siyasi ik-
tidar, di¤er yandan AB’den müzakere tarihi almak için
de, olmad›k tavizler vermifl ve vermeye devam et-
mektedir. 

17 Aral›k 2004 y›l›nda Brüksel’de yap›lan AB Zir-
vesi sonras›nda Türkiye’ye iliflkin al›nan kararlar, bafl-
ta hükümet olmak üzere bas›n›m›z›n da büyük bir bö-
lümü taraf›ndan çarp›t›larak adeta bir bayram havas›
estirilmifl, Baflbakan havaalan›nda davullarla zurnalarla
karfl›lanm›flt›r. Oysa ortada ne bir zafer ne de bir bay-
ram vard›r. Aksine kullan›l›p bir kenara at›lan, aldat›-
lan bir Türkiye vard›r. 

AB Zirvesinden ortaya ç›kan sonuç net olup üç
bafll›kta özetlenebilir. 1- Öne sürülen tüm flartlar ye-

rine getirilse dahi 3 Ekim 2005’de tarama süreci bafl-
layacak bu süreçten yap›lacak de¤erlendirmeler olum-
lu olursa müzakereler ancak 3 Ekim 2006’da bafllaya-
cakt›r. 2- K›br›s Cumhuriyeti’ni tan›mak müzakerele-
rin bafllamas› için ön koflul olacakt›r.(Ki bu konuda
hükümetimiz çabuk hareket ederek Ankara Antlafl-
mas›na ek protokol imzalam›flt›r!) 3- Türkiye hiçbir
zaman AB’ye giremeyecektir. 

O halde estirilen bu zafer ve bayram havas› asl›n-
da bofl ve çaresizlik ifadesinden baflka bir fley de¤ildir.
Y›llard›r onursuzca ve ›srarla çal›nan AB kap›s›n›n aç›l-
mak bir yana hiçbir zaman aralanmayaca¤›n› iktidar
çevreleri acaba ne zaman anlayacaklar? 

Bu u¤urda baflta K›br›s konusu olmak üzere veri-
len siyasi, ekonomik ve sosyal tavizlerin ulusumuza
verdi¤i/verece¤i zararlar› art›k görmek durumunday›z. 

17 Aral›kta al›nan kararlardan birinin de reform
sürecindeki öncelikleri s›ralayan yeni bir  Kat›l›m Or-
takl›¤› belgesi haz›rlanaca¤›, öncekilerden farkl› olarak
bu yeni belgede Kopenhag ekonomik kriterleri ve AB
müktesebat›n›n üstlenilebilmesine vurgu yap›laca¤›,
Türkiye’nin ise buna muhtemelen yeni bir Ulusal
Program(3üncü) ile karfl›l›k verece¤i belirtilmektedir.

Kopenhag ekonomik kriterlerinden biri olan ve
Türkiye’nin 1995 y›l›nda imza koydu¤u Gümrük Birli-
¤i’nin (mallar›n serbest dolafl›m›) ülkemiz ekonomisi-
ne faturas›n›n 80-100 milyar dolar oldu¤u bilinmekte
iken, di¤er üç kriterin (hizmetlerin, kiflilerin ve serma-
yenin serbest dolafl›m›) ülkemizi derin bir uçuruma
yuvarlayaca¤›n› görmemek ülkemiz ve mesle¤imiz aç›-
s›ndan endifle vericidir. Birli¤e girmeden Gümrük Bir-
li¤ine giriflimiz ise tam bir kara mizaht›r. Gümrük Bir-
li¤i içerisinde üye satüsünde bulunmaktay›z ancak
AB’nin ikili anlaflmalar yapt›¤› ülkelerle olan avantaj-
lardan üye olmad›¤›m›z için yararland›r›lmamaktay›z

Öne sürülen çeflitli derogasyonlardan birinin de
kiflilerin serbest dolafl›m› konusu oldu¤u, serbest do-
lafl›m›n AB lehine 7 y›l süre ile tek tarafl› olarak s›n›r-
land›r›laca¤›, ayr›ca topluluk hukukuna ayk›r› olarak
bu konuda üye ülkelerin en üst düzeyde role sahip
olaca¤› da yine zirve kararlar›na yans›m›flt›r. 1995 y›-
l›nda ülkemizin imza koydu¤u Hizmet Ticareti Genel
Anlaflmas› (GATS) (General Agreement on Trade in
Services) için 10 y›ll›k geçifl süreci de 2005 y›l› itibari
ile sona ermifl olup, Mühendislik Mimarl›k alanlar› da-
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hil birçok hizmet sektörünün nelerle karfl›laflaca¤› he-
nüz bilinmemektedir. 110 bin  sayfa oldu¤u söylenen
AB mevzuat›n›n sat›r aralar›nda ülkemizi nelerin bek-
ledi¤i ise gerçekten üzerinde düflünülmesi gereken di-
¤er önemli bir konudur. 

Evet dostlar, tüm bu geliflme ve dayatmalar›n bir
sonucu olarak, ülkemizde çeflitli alanlarda önemli ge-
liflmeler yaflanmakta, kamu küçülmek flöyle dursun,
adeta yok edilmektedir. Baflta Köy Hizmetlerinin ka-
pat›lmas›, SSK Hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na dev-
rini içeren yasal düzenlemeler, SEKA Fabrikalar›n›n
kapat›lmas›, TÜPRAfi, PETK‹M, TEKEL ve kimi özel-
lefltirmeler gibi at›lan birçok ad›m hiçbir yarar getir-
meyecek, sadece on binlerce insan›n iflsiz kalmas›na
ve sosyal patlamalara yol açacakt›r. 

Son 20 y›lda uygulamaya konan özellefltirme poli-
tikalar› göstermifltir ki, bu uygulamalardan yarar de¤il,
zararla ç›k›lm›flt›r. Hatta komedi gibi haberler bas›na
yans›m›fl, devletin elindeki bir iflletmeden 16 milyon
dolara sat›n al›nan arazi daha sonra yine devlet elinde
bulunan bir baflka kurulufla 66 milyon dolara sat›lm›fl
kamu 50 milyon dolar zarar ederken birileri ayn› mik-
tarda kar etmifltir. Özellefltirme öncesinde TEKEL’in
Alkollü ‹çkiler bölümüne 80 trilyon lira civar›nda
hammadde sat›n al›nd›¤›, bunun sat›fl fiyat›na yans›t›l-
mayarak sat›fltan sonra da Mey ‹çkiye bedelsiz devre-
dildi¤i ayr›ca Alkollü ‹çkiler Genel Müdürünün de bu
sat›fl sonras› Mey ‹çki’ye Genel Müdür oldu¤u ortaya
ç›kt›.(Sabah, 05/04/2005). Bu tür uygulamalar›n ad›na
ne denirse densin, ülke ve toplum yarar›na yap›lmad›-
¤› bir gerçektir. Bugün bu gücü elinde bulunduranlar
bilmelidirler ki bu ülkeye ve bu ülke insan›na yap›lan
haks›z ve hukuksuz uygulamalar›n hesab› mutlaka so-
rulacakt›r. 

Son zamanlarda ortaya ç›kar›lan ve ad›na 2. Beyaz
Enerji Operasyonu denilen yolsuzluklar›n, ayn›s›n›n
daha kaç sektörde oldu¤unu tahmin etmek ise çok
güç olmasa gerek. 

Kamu yarar› ilkesiyle hareket eden Odam›za yak›-
flan, bu haks›z ve hukuksuz uygulamalara karfl› ç›kar-
ken, toplum ve kamu yarar›na yap›lan uygulamalar› ise
alk›fllamak olmal›d›r. Maalesef üzülerek görmekteyiz
ki, toplum ve kamu yarar›na at›ld›¤› söylenen ad›mla-
r›n arkas›nda bir avuç sermaye ve bunlar›n temsilcile-
ri bulunmaktad›r. Günlük bas›nda s›kça yer alan aç›k-

lamalara bak›ld›¤›nda, art›k kamuoyunda “2B alanlar›”
olarak bilinen 6831 Say›l› Orman Yasas›n›n 2. Madde-
sinin (b) bendi kapsam›nda, orman vasf›n› yitiren(!)
arazilerin iflgalciye sat›lmak istenmesi, bu uygulamala-
r›n di¤er kan›tlar›d›r.

Bilindi¤i üzere bu konuda at›lan ad›mlar, geçen ya-
sama y›l›nda Cumhurbaflkan› taraf›nda TBMM’ne iade
edilmiflti. fiimdi ise bizzat baflbakan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada (27 fiubat 2005 Cumhuriyet) bu konunun
yeniden ele al›naca¤› hatta yeni giriflimin anayasa de¤i-
flikli¤i gerektirmeyecek bir formülle gerçeklefltirilece-
¤i belirtilmektedir. Görüldü¤ü gibi hükümetin bu ko-
nudaki ola¤anüstü çabas› devam etmektedir.

De¤erli meslektafllar›m›z Odam›zca sürekli gün-
demde tutulan 2B konusu TMMOB taraf›ndan da ele
al›nm›fl olup, bu konuda bir çal›flma grubu kurulmufl-
tur. Odam›z bu konuyu önceden oldu¤u gibi flimdi de
önem vermekte olup, üzerine düflen tüm sorumlulu-
¤u yerine getirecektir. 

Kamunun yeniden yap›land›r›lmas› kapsam›nda at›-
lan ve at›lacak tüm ad›mlar, gerek kamu çal›flanlar›n›
ve gerekse özel sektörümüzü do¤rudan ve olumsuz
biçimde etkilemektedir. 

23 May›s 1975 y›l›nda yap›lan TMMOB Genel Ku-
rulunda dönemin baflkan› Teoman ÖZTÜRK yapt›¤›
aç›fl konuflmas›nda bak›n ne diyor. “Kamu kesimin-
de çal›flanlar›n mücadele olanaklar›n›n yok edil-
mesi ve 657 say›l› devlet memurlar› yasas› içeri-
sine hapsedilmesi, antidemokratik bask›lar›n ilk
göstergelerindendir. Ayn› süreçte TMMOB ya-
sas› de¤ifltirilerek odalar kapat›lmak istenmifl,
demokratik meslek örgütlerinin parasal kaynak-
lar› kurutulmaya çal›fl›lm›fl, bir çok yurtsever
teknik eleman çeflitli suçlamalarla bask› alt›na
al›nm›flt›r.”

Özellikle Kamu personel rejiminde yap›lmak iste-
nen de¤ifliklikler kamu çal›flanlar› için hayati önem
içermektedir. Geçmiflte teknik elemanlar› 657 say›l›
yasa içerisine hapsederek siyasetten uzaklaflt›ran ikti-
darlar flimdide bu personeli sözleflmeli hale getirerek
kamuda tasfiye etme dolay›s›yla yap›lacak bilim ve ça¤-
d›fl› uygulamalar›n› rahatl›kla gerçeklefltirebilecek orta-
m› yaratma peflindedirler. Ad›m ad›m uygulanan politi-
kalar sonucunda bu gün kamu çal›flanlar›m›z maalesef
657 say›l› yasay› savunur duruma düflürülmüfllerdir.
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39. Dönem Çal›flma Konular›m›z
De¤erli dostlar, Odam›z Çal›flma Program› kapsa-

m›nda yürütülen çal›flmalar›m›z›n büyük bölümü 56-
57 ve 58 say›l› Harita Bültenlerimizde ve Oda Web
sayfam›zda yer alm›flt›r. 

HKMO Yönetim Bilgi Sistemi
Bu dönemde, Odam›z› gelecek 20 y›la tafl›yacak en

önemli projemiz olan HKMO B‹S (HKMO Yönetim
Bilgi Sistemi) Projesi, öngörülen süre içerisinde, yak-
lafl›k bir y›lda uygulamaya geçmifl bulunmaktad›r. Bu
proje kapsam›nda Odam›z çal›flanlar›na 29-30-31
Ekim 2004 ve 25-26 Aral›k 2004 tarihinde iki kez Hiz-
met ‹çi E¤itim verilerek hem Oda tarihinde ilk kez
tüm çal›flanlar›m›z Ankara’da bir araya getirilerek bir-
birleri ile tan›flmalar›, kaynaflmalar› sa¤lanm›fl hem de
projenin uygulanmas› için gerekli bilgiler teorik ve uy-
gulamal› olarak çal›flanlar›m›za kazand›r›lm›flt›r.

Web tabanl› olan ve ‹nternet’e   ulafl›labilen her
ortamda kolayca eriflim sa¤lanabilecek bu projemiz ile
büro çal›flmalar›nda birçok bürokrasi rafa kald›r›lm›fl,
baflta k›rtasiye olmak üzere, emek, zaman ve  telefon
görüflmelerinden büyük tasarruf elde edilmeye bafl-
lanm›flt›r. fiu an için 10 flube kapsam›nda yürütülen bu
uygulama zamanla 155 Temsilcili¤imize de yayg›nlaflt›-
r›lacakt›r. Bu proje kapsam›nda tutulan bilgilerden
beklenilen sorgulaman›n yap›larak üyelerimize daha
nitelikli hizmet üretimi gerçeklefltirilebilmesi için üye-
lerimizin de tüm bilgilerini güncellemeleri büyük
önem içermektedir.

Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar Çal›fltay›
Bu dönem üzerinde önemle durulan bir di¤er ko-

nu ise; Odam›z›n mesleki ve teknik altyap›s›na büyük
katk›lar› olan ve 1992 y›l›nda oluflturulan Sürekli Bi-
limsel ve Teknik Komisyonlar›m›z›n yeniden yap›lan-
d›r›lmas›d›r. Bu konuda 39.Ola¤an Genel Kurulda ko-
misyonlar›m›z›n de¤iflen flartlara göre, adlar› dahil ye-
niden yap›land›r›lmalar› konusunda Yönetim Kurulu-
muza bir çal›fltay yap›lmas› görevi verilmifltir. 

Önce ‹stanbul’da STBK baflkanlar› ile yap›lan bir
toplant›da çal›fltay için bir düzenleme kurulu olufltu-
rulmufl, ard›ndan yap›lan çal›flmalar sonucunda 25-26
Eylül 2004 tarihinde Kocaeli-Derbent Meslek Yüksek
Okulunda bir STBK – Çal›fltay›  gerçeklefltirilmifltir.
Yine Oda tarihinde tüm STBK’lar›n genifl kat›l›ml› ola-
rak ilk kez topland›¤› bir çal›fltay olan ve 60 kiflinin ka-

t›l›m›yla iki gün süren bu toplant›da ele al›nan konular
için ayr›ca genifl kat›l›ml› olarak 6 Kas›m’da ‹stanbul’da
bir de¤erlendirme toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. 

Oluflturulan bir taslak rapor üzerinde Yönetim
Kurulumuzun çal›flmas› devam etmekte olup, gerek
görülmesi halinde, komisyonlar›m›zda birçok birlefl-
tirme, yeni komisyon oluflturma ve yeni görev tan›m-
lamalar› yap›larak, Sürekli Teknik Bilimsel komisyon-
lar›m›z›n Oda çal›flmalar›na daha aktif kat›l›mda bulun-
malar› sa¤lanacakt›r. 

39.Ola¤an Genel Kurulda bu konuda ön bir ad›m
at›lm›fl olup, STBK çal›flmalar› için Oda bütçesinden
%5 bir kaynak ayr›lm›flt›r. 

Meslek ‹çi E¤itim Çal›flmalar›
Yine Genel Kurulumuzda oda bütçesinden %6 l›k

bir kaynak ise ilk kez meslek içi e¤itim çal›flmalar›na
ayr›lm›flt›r.Yönetim kurulumuzca da bu do¤rultuda
bir yönetim kurulu üyemiz e¤itim sekreteri olarak gö-
revlendirilmifltir. TMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve Belge-
lendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda öncelikle odam›z
Meslek ‹çi e¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i olufl-
turulmak üzeredir. Yönetmelik çerçevesinde odam›z-
ca verilecek e¤itim konular› belirlenerek TMMOB
onay›na sunulacak ard›ndan e¤itimlere bafllanacakt›r.
Bilindi¤i üzere uzun süreden beri bu çal›flmalar devam
etmekte olup özellikle üyelerimizden CBS, Tafl›nma
De¤erlemesi, Yersel Fotogrametri, ‹mar Uygulamala-
r›, Kamulaflt›rma ve Teknik Uygulama Sorumlulu-
¤u(TUS) gibi konularda yo¤un taleple karfl›lafl›lmakta-
d›r. Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›(TOK‹)’n›n talebi
üzerine, Odam›z Tafl›nmaz De¤erleme Komisyonun-
ca 10 TOK‹ çal›flan› meslektafl›m›za Tafl›nmaz De¤er-
lemesi konusunda bir e¤itim gerçeklefltirilmifl olup,
benzer e¤itimler fiube Baflkanl›klar›m›z arac›l›¤›yla ge-
niflletilerek sürdürülecektir.

Dikili Yaz E¤itim Kamp›
Art›k geleneksel hale gelen ve bu y›l ‹zmir fiube yü-

rütücülü¤ünde 3 üncüsü gerçeklefltirilen Dikili Yaz E¤i-
tim Kamp› geliflerek devam etmektedir. 4-11 Eylül
2004 tarihinde gerçeklefltirilen 3. Dikili Yaz E¤itim
Kamp›na bu dönem Jeoloji Mühendisleri Odas›, fiehir
Planc›lar› Odas›, Çevre Müh. Odas›, Jeofizik Müh. Oda-
s›, Mimarlar Odas› ve ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n
ö¤renci ve yöneticilerinin de kat›l›m› sa¤lanarak tüm
TMMOB’ye yay›lan ender etkinliklerden biri olmufltur.
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Genç Haritac›lar Günleri
‹lki 2001 y›l›nda ‹stanbul fiube yürütücülü¤ünde

gerçeklefltirilerek geleneksel hale gelen Genç Harita-
c›lar Günleri’nin üçüncüsü bu y›l Uluslararas› jeodezi
Ö¤rencileri Buluflmas›( International Geodedic Stu-
dents Meeting- IGSM) nedeniyle 13-18 Haziran 2005
tarihinde yeniden ‹stanbul’da ve ‹stanbul fiubemiz Yü-
rütücülü¤ünde gerçeklefltirilecektir. 200 kifli yurt d›-
fl›ndan olmak üzere yaklafl›k 500 kiflinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilecek bu organizasyonda, hoflgeldin parti-
sinden kültürel seminer ve gezilere, ö¤renci teknik
sunumlar›ndan, sosyal sunum ve forumlara kadar
bir dizi etkinlik gerçeklefltirilecek olup, ayr›ca IGSM
Genel Kurulu da yap›lacakt›r. 

Odam›z 50. Y›l Etkinlikleri
Bu bültenin de a¤›rl›kl› konusunu oluflturan Oda-

m›z 50. Y›l etkinlikleri kapsam›nda etkinliklerimiz ha-
len sürmektedir. 8 Ocakta Ankara’da gerçeklefltirilen
“Kuruluflunun 50. Y›l›nda HKMO” adl› Panel Fo-
rum’dan sonra 50. Y›l Kokteyli düzenlenmifl, mesle-
¤inde 50 y›l›n› dolduran tüm meslektafllar›m›za 50. y›l
an›s›na birer plaket verilmifltir. Mesle¤inde 50 y›l›n›
dolduran tüm meslektafllar›m›za flükranlar›m›z› sunu-
yor aram›zdan ayr›lan meslektafllar›m›z› da sayg›yla
an›yoruz.

Üyelerimize önceden duyuruldu¤u gibi 50 y›l an›-
s›na yay›nlanacak Harita Mühendislik Öyküleri kitab›
için öyküler odam›za ulaflmaya devam etmekte olup,
ilginç öyküsü olanlar›n öykülerini geciktirmeden oda-
m›za ulaflt›rmalar› gerekmektedir. De¤erli hocam›z
Prof. Dr. Erol Köktürk’ün haz›rlad›¤› ve Odam›zca 50.
Y›l etkinlikleri kapsam›nda bas›l›p üyelerimize ücretsiz
da¤›t›lan Mülkiyetin Evinde Yaflam (TKGM 1960-
2000) adl› sözlü tarih çal›flmas›n› da alamayan üyeleri-
miz fiube ve Temsilciliklerimizden edinebilirler.

Sözlü Tarih Çal›flmas›
2003 y›l›nda çal›flmalar› bafllat›lan HKMO Sözlü

Tarih çal›flmas› devam etmekte olup, bu güne kadar
Atilla AYDIN, Celalettin SONGU, Enver ÖZTÜRK,
Hüseyin ÜLKÜ, Kemal AKMAN, M. Asri ÜNSÜR,
Muhittin ‹PEK, Ayhan KALYONCU, Cemal ‹fiLEY‹C‹,
Erdal AKDA⁄, Celal BEfi‹KTEPE, Mahmut fiATIR, M.
Vasfi ASAL, Andaç KAYNAK, Ayhan ALKIfi, Ensar
KILIÇ, Evren KAYNAK, Kadir AKSOY ve Arif DEL‹-
KANLI ile görüflmeler yap›larak video ve ses kay›tlar›
tutulmufltur. Bu çal›flma k›sa süre sonra sonuçland›r›-
larak üyelerimize bir yay›n olarak ulaflt›r›lacakt›r.

Tapu Planlar› Tüzü¤ü
De¤erli dostlar Tapu ve Kadastro Genel Müdür-

lü¤ünce ortak bir çok çal›flmam›z gerçekleflmektedir.
Bunlardan biri 4721 Say›l› Türk Medeni Kanunu
(TMK) 1003 üncü Maddesinde haz›rlanmas› ön
görülen Tapu Planlar› Tüzü¤üdür. Kadastro Komis-
yonu baflkan›m›z Prof. Dr. Hüseyin Erkan baflkanl›¤›n-
da TKGM temsilcilerinin de kat›l›m›yla oluflturulan bir
çal›flma grubu taraf›ndan yaklafl›k 3 ayl›k bir çal›flma
sonucunda haz›rlanan bu tüzükle, geleneksel ölçme
yöntemleri ve geliflen teknolojiye uygun olarak say›sal
yöntemler kullan›larak üretilen ve  bundan sonra da
üretilecek olan tapu planlar›n›n; Yenilerinin üretil-
meleri, ‹zlenmeleri ve güncellenmeleri, Ülke ko-
ordinat sisteminde birlefltirilmeleri, Say›sallafl-
t›rma ve bilgi teknolojilerine uyumlaflt›r›larak
kurulacak mekansal bilgi sistemlerine uygun
formatta oluflturulmas›, Üretim ve araziye uy-
gulamada yetki ve sorumlulu¤un belirlenmesi,
Aflivlenmeleri ve afliv bilgi ve belgelerinin kulla-
n›ma sunulmas›, konular› düzenlenmifl olup, olufltu-
rulan taslak çal›flma, önce TKGM Genel Müdürlü¤üne
sunulacak, ard›ndan Bakanlar Kurulu Karar›yla yay›n-
lanacakt›r. 

Kadastro Kanununda De¤ifliklikler
3402 Say›l› Kadastro Kanunu’nda çeflitli de¤ifliklik-

ler ön gören 5304 say›l› kanun 22/02/2005 tarihinde
TBMM’de kabul edilmifltir. Yap›lan de¤iflikliklerle, ül-
ke koordinat sistemine göre memleketin kadastral
veya topo¤rafik kadastral haritas›na dayal› olarak ta-
fl›nmaz mallar›n s›n›rlar›n›n arazi ve harita üzerinde
belirtilerek hukukî durumlar›n› tespit etmek ve 4721
say›l› Türk Medeni Kanununun öngördü¤ü tapu sicili-
ni kurmak ve mekânsal bilgi sisteminin alt yap›s›-
n›n  oluflturulmas› amaçlanm›flt›r. 

Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü f›kras› de¤iflti-
rilerek, çal›flma alan›nda orman bulunmas› ve 6831 sa-
y›l› Orman Kanununa göre orman kadastrosuna baflla-
n›lmam›fl olmas› halinde, orman kadastrosu ve bu or-
manlar›n içinde ve bitifli¤inde her çeflit tafl›nmaz malla-
r›n ormanlarla müflterek s›n›rlar›n›n tayini ve tespitinin
kadastro ekibi taraf›ndan yap›larak otuz günlük k›smî
ilâna al›nmas› ve bu alanlarda yap›lan ifllemin orman ka-
dastrosu yap›lm›fl say›laca¤› kabul edilmifltir. 
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22. Maddedeki de¤ifliklikle; evvelce tespit, tescil
veya s›n›rland›rma suretiyle kadastro veya tapulamas›
yap›lm›fl olan yerlerin yeniden kadastrosunun yap›la-
mayaca¤›, bu gibi yerlerin ikinci defa kadastroya tâbi
tutulmufl olsa dahi, ikinci kadastronun bütün sonuçla-
r›yla hükümsüz say›larak Türk Medenî Kanununun
1026 nc› maddesine göre ifllem yap›laca¤›, süresinde
dava aç›lmad›¤› takdirde de, ikinci defa yap›lan kadast-
ronun, tapu sicil müdürlü¤ünce re’sen iptal edilice¤i
sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca tapulama ve kadastro çal›flmala-
r›nda tespit d›fl› b›rak›lan kamu kurum ve kurulufllar›-
na ait yerlerin tescilinin yap›lmas›, Tapuya tescil edil-
mifl ormanlardan, haritalar› teknik mevzuata uygun
olanlar aynen, di¤erleri ise teknik mevzuata uygun ha-
le getirildikten sonra tapu kütü¤üne aktar›lmas› sa¤-
lanm›flt›r.

41. Maddesinde yap›lan de¤ifliklikle de “Hatalar›n
düzeltilmesi” ile ilgili olarak birinci f›kras›, kadastro s›-
ras›nda veya sonras›nda yap›lan ifllemlerle geometrik
durumlar› kesinleflmifl olan tafl›nmazlarda ölçü, s›-
n›rland›rma, tersimat ve hesaplamalardan do-
¤an hatalar, ilgilinin müracaat› veya kadastro
müdürlü¤ünce re’sen düzeltilmesi, düzeltmenin,
tafl›nmaz malikleri ile di¤er hak sahiplerine tebli¤ edil-
mesi, tebli¤ tarihinden bafllayan otuz gün içinde dü-
zeltmenin kald›r›lmas› yolunda sulh hukuk mahkeme-
sinde dava aç›lmad›¤› takdirde, yap›lan düzeltmenin
kesinleflmesi, kadastro s›ras›nda veya sonras›nda yap›-
lan ifllemlerle kesinleflmifl olan tafl›nmazlarda, de¤iflik-
lik ifllemleri s›ras›nda ortaya ç›kan yüzölçümü farkl›l›k-
lar›ndan, kadastronun dayand›¤› teknik kurallarda be-
lirtilen hata s›n›rlar› içinde kalanlar›n re’sen dü-
zeltilmesinde kadastro müdürlüklerinin  yetkili ol-
mas›, fleklinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. 

Ek 1. madde ile de, kadastro veya tapulama hari-
talar›n›n, arazi kontrolü yap›lmak suretiyle say›sal ha-
le getirilmesi, yap›lan çal›flmalar›n sonucunun, 11 inci
maddeye göre ilân edilerek ilân süresi içerisinde dava
aç›lmayan tafl›nmaz mallar›n kay›tlar›nda gerekli dü-
zeltmenin yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.

22 ve 41. Maddelerde yap›lan de¤ifliklikler ile Say›-
sallaflt›rma ifllemine iliflkin usul ve esaslar konusunda
yap›lmas› gereken yönetmelik de¤ifliklikleri ve düzen-
lemelerinin, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten iti-
baren alt› ay içerisinde Tapu Kadastro Genel Müdür-

lü¤ünce haz›rlanarak ba¤l› bulundu¤u Bakan›n onay› ile
yürürlü¤e konulca¤› öngörülmüfl olup, söz konusu yö-
netmelik çal›flmalar›na bafllanm›flt›r..

Özellikle TBMM’de komisyonlarda odam›z görüfl-
leri meslektafl Milletvekilimiz Erdal Karademir ve Or-
han Sür taraf›ndan titizlikle takip edilmifl, ayr›ca alt
komisyonlarda odam›zca Kadastro Komisyonumuz
arac›l›¤›yla bir de sunum gerçeklefltirilmifltir. Yo¤un
u¤rafllar› için meslektafl  Milletvekillerimize teflekkür
ederiz.

Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve
Bürolar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›

Yine sektörümüzü yak›ndan ilgilendiren Lisansl›
Harita ve Kadastro Mühendisleri Bürolar›n›n Ku-
ruluflu ve Görevleri Hakk›nda Kanun’ a yönelik
öncelikle Kanun Tasla¤› tüm birimlerimize ve Sürekli
Teknik Bilimsel Komisyonlar›m›za gönderilerek görüfl
istenmifltir. Yap›lan çal›flmalar sonunda kesinlefltirilen
Odam›z görüflleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
¤ü’ne iletilmifltir. Ayr›ca  Yönetim Kurulumuzca Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü yetkilileri ile yap›lan
ortak toplant›larda tasar› hakk›nda ortak görüfl olufl-
turulmufltur. Konu TBMM’de de yak›ndan takip edil-
mifltir.TBMM’de Bay›nd›rl›k,‹mar,Ulaflt›rma ve Turizm
Komisyonu’nda 22 Mart 2005 tarihinde yap›lan görüfl-
melerde Odam›z görüflleri sunulmufl olup, komisyon-
da söz konusu kanun tasar›s›n›n ad› “Lisansl› Harita
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›” olarak de¤ifltirildi. 8. maddesinde hizmet ile
ilgili ücret tarifelerinin HKMO’nun görüflleri al›narak
TKGM’nce belirlenmesi hükmü, 11. maddede de ön-
görülen tüm yönetmeliklerin HKMO’nun görüflleri
al›narak 3 ay içerisinde TKGM’nce haz›rlanmas› yer
alm›fl olup yönetmelik çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün
Yeniden Yap›land›r›lmas› çal›flmalar›

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün yeniden
yap›land›r›lmas› kapsam›nda da Baflbakanl›k ‹dareyi ge-
lifltirme Baflkanl›¤›nca Odam›zdan bir temsilci isten-
mifl olup, çal›flmalar devam etmektedir. Yap›lan çal›fl-
ma ile özet olarak; tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n
yeniden yap›land›r›lmas›na model olabilecek bir yakla-
fl›m gösterilmekte, TKGM’nin yeniden örgütlenmesi,
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personel rejiminden, bütçeye kadar yeni bir yap›lan-
ma tasarlanmaktad›r. Konu odam›zca önemsenmekte
olup geliflmenin kamu yarar›na sonuçlanmas› nokta-
s›nda çabalar›m›z sürdürülmektedir. Konuya yönelik
olarak Baflbakanl›k ‹dareyi gelifltirme Baflkanl›¤›nca
oluflturulan bir Rapor kitap halinde bas›lm›fl olup, bu
çal›flma kamuoyu ile paylafl›lmaktad›r.

K›y› Yönetmeli¤inde Yap›lan De¤ifliklikler
Yarg›ya Tafl›nd›

Odam›z ve fiehir Planc›lar› Odas› birlikte hareket
ederek, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca 30.03.2004
günlü ve 25418 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “K›-
y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmelik-
te De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmelik”in
yürütmesinin durdurulmas› ve iptaline karar verilme-
si istemi ile Dan›fltay Baflkanl›¤› nezdinde 28.5.2004
tarihinde dava aç›lm›flt›r. K›y› ya¤mas›na kap› aralayan
söz konusu yönetmelik, Dan›fltay›n 05/10/2004 tarih
ve 2004/3060 Say›l› karar›yla, Yönetmelikle birlikte k›-
y›lardaki yap›laflma hakk›n›n geniflletildi¤ine dikkat çe-
kilerek, Anayasan›n 10 .maddesi ve K›y› Yasas›na ay-
k›r› oldu¤u gerekçesiyle yürütmenin durdurulmas›na
karar verilmifltir.

Afet Komisyonu
Afet Komisyonumuzca, 16-18.07.2004 tarihleri

aras›nda ‹stanbul’da AKA Kurtarma Derne¤i ile iflbir-
li¤inde bir e¤itmen e¤itimi düzenlenmifltir. Bu e¤itim-
de, 12 üyemiz Hafif Arama Kurtarma E¤itmenli¤i bil-
gisini edinmifltir. Daha sonra birimlerimizde e¤itimler
bafllat›lm›fl ve Trabzon fiubemizde ve Ankara’da Oda-
m›z Çal›flanlar› Hizmet ‹çi E¤itiminde toplam 45 kifli-
ye Temel Afet Bilinci E¤itimi verilmifltir.

CBS Günleri
Her y›l geleneksel hale gelen ve Odam›zca da

2001 y›l›ndan beri kutlan›lan CBS Günleri/GISDAY bu
y›lda tüm birimlerimizce 2004 Kas›m  ay› içerisinde
çeflitli tarihlerde gerçeklefltirilmifltir.

Oda Çal›flanlar›m›z ‹le Toplu ‹fl Sözleflmesi
Büro Emekçilerimizin Örgütlü bulundu¤u D‹SK/

Sosyal ‹fl Sendikas› ‹le Kas›m 2004 tarihinde bafllayan
görüflmelerin ard›ndan 07/02/2005 tarihinde Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalanm›fl olup, sözleflme ile çal›flanlar›-
m›za, baflta ifl güvencesi olmak üzere,  çeflitli ilave sos-
yal haklar ile 2005 y›l› maafllar›nda ortalama %21 ora-
n›nda maafl art›fl› gerçeklefltirilmifltir.

En Az Ücret Tarifesi ve Mühendislik Hizmet-
leri Birim Fiyatlar›

Çal›flma Program› çerçevesinde bir çok çal›flma
grubu kurulmufltur. Bunlardan Birim Fiyat Komisyonu
ile, odam›zca her y›l yay›mlanan En Az Ücret Tarifesi
ve Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyatlar› yeniden ele
al›narak, eksiklikler giderilecek, yeni ifl tan›mlar› ile,
4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas› Kapsam›nda Kurum ve
Kurulufllar›n yaklafl›k maliyet hesaplamalar›nda kulla-
n›lmas›na esas teflkil edecek, kapsaml› bir birim fiyat
analizleri ve tarifesi haz›rlanacakt›r. 

4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas› Kapsam›ndaki
Çal›flmalar

Özel Sektör Çal›flma Grubu ise a¤›rl›kl› olarak
4734 say›l› Kamu ‹hale yasas› kapsam›nda çal›flmalar›-
n› sürdürmekte olup, yap›lan 8 toplant›n›n ard›nda
oluflturulan bir rapor üzerinde çal›flmalar halen de-
vam etmektedir. Ayr›ca TMMO bünyesinde oluflturu-
lan çal›flma grubuna aktif destek verilerek bu kapsam-
da Kamu ‹hale Kurumu bünyesinde yap›lan toplant›la-
ra kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Mesle¤in Tan›t›m› ve HKMO Belgeseli
Bu dönem mesle¤imizin tan›t›m› ile odam›z tarih-

sel geliflimini konu alan bir HKMO belgeseli haz›rlan-
mas› için Oda Yönetim Kurlumuzca de¤erli hocam›z
Prof. Dr. Muzaffer fierbetçi’ baflkanl›¤›nda bir çal›flma
grubu atanm›flt›r. Ancak bildi¤iniz gibi de¤erli hocam›z
Muzaffer fierbetçiyi 21 fiubat 2005 tarihinde kaybet-
menin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm meslek ca-
miam›za baflsa¤l›¤› dileriz.

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
Odam›z ile YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-

disli¤i Bölümü taraf›ndan 30-31 Ekim 2003 tarihlerin-
de 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu dü-
zenlenmiflti. Birincisi düzenlenen bu sempozyumun
büyük ilgi görmesi ve sempozyumda yap›lan anketle-
rin de¤erlendirilmesi sonucunda Mühendislik Ölçme-
leri konusunda bilgileri paylaflmak ve bilgi al›flveriflin-
de bulunmak için Mühendislik Ölçmeleri Sempozyu-
munun ikincisinin düzenlenmesinin gereklili¤i ortaya
ç›km›fl olup, Yönetim kurulumuzca 2. Ulusal Mühen-
dislik Ölçmeleri Sempozyumu yap›lmas›na karar veril-
mifltir. 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
Odam›z Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu yürütücü-
lü¤ünde, 23-25 Kas›m 2005 tarihinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ile ortaklafla gerçeklefltirilecektir.




