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�Ç�NDEK�LER

Bar�� içinde özgürlük ve karde�lik dolu bir dünyada ya�amak dile�iyle tüm meslekta�lar�m�z�n yeni 
y�l�n� kutlar�z.

Bültenimizin bu say�s�nda kapak konusunu Meslekte 50. y�l Hizmet plaketlerine ay�rd�k. Oda Genel 
Merkezince her y�l meslekte 50 hizmet y�l�n� dolduran üyelerimize “Meslekte 50 Y�l Hizmet Plaketi” 
verilmektedir. Bu y�l 1958 y�l� mezunlar�na 21 Kas�m 2008 tarihinde  düzenlenen gecede  plaketleri 
verildi. Geceye 1958 y�l� mezunlar�, Oda ve �ube yöneticileri, önceki dönem Oda ba�kanlar�, kurum 
ve kurulu� temsilcileri ve misafirler kat�ld�lar. Gecede Oda çal��malar�na ve mesle�imize emek ve 
katk�lar�ndan dolay� Sevgili Erdal Akda�‘a �ükran plaketi verildi. Gecede ayr�ca mesle�imize katk�lar� 
nedeniyle y�llard�r  üretim sürecinde yer alan Aslan Kaya‘ya da te�ekkür plaketi verildi.  Haberimizin 
ayr�nt�lar�n� bültenimizde yay�ml�yoruz.

5. Konuma Dayal� Hizmetler ve Telekartografya Sempozyumu (5th Symposium on Location Based 
Services and Telecartography) 26 – 28 Kas�m 2008 tarihlerinde Avusturya’n�n Salzburg �ehrinde 
düzenlendi.  Uluslararas� Etkinlikler Bölümünden haberimizin detaylar�n� bulabilirsiniz.   

HKMO‘dan Haberler Bölümünde; TÜB�TAK taraf�ndan desteklenen ve TKGM ile HGK‘n�n proje sahibi 
oldu�u ve �stanbul Kültür Üniversitesi‘nce yürütülen, “TUSAGA-Aktif” Projesi‘ nin 3. Çal��tay� 28-29 
Kas�m 2008 de Ankara-DS� Toplant� ve Konferans Salonunda yap�ld�. Çal��tay‘da Projenin ilerletilmesi 
ve geli�tirilmesine katk� sa�layacak çok say�da bilimsel ve teknik sunu� yer ald�. Çal��tayda, HKMO 
Yönetim Kurulu Üyemiz Timur Biliç Batur’un sundu�u ve Odam�z,  raporunu, �stanbul Teknik 
Üniversitesinde Rektör, Dekan ve Bölümümüze yap�lan ziyaret haberini, TMMOB ve Oda Ba�kanlar� 
ortak toplant�s�n�,  30. y�l plaketlerin verildi�i Ankara �ube geleneksel yeme�ini, Kadastroda 
güncelleme, yenileme ve say�salla�t�rma çal��tay�n�, DS�’nin yay�nlad��� Genelgeyi bu say�m�zda sizlere 
ula�t�r�yoruz.

Panel-Forum-Sempozyum bölümünde; Odam�zca Ankara �ubemiz yürütücülü�ünde geni� kat�l�ml� 
“CBS Kutlama Etkinlikleri Sempozyumu”nu, Adana �ube Mersin �l Temsilcili�imiz ile Mersin Akdeniz 
Belediyesince ortakla�a düzenlenen “CBS Günü Etkinlikleri – Panel” ile ilgili  haberlerimize bu 
say�m�zda yer verdik.

Samsun, Konya ve Diyarbak�r �ubelerimizde “Tapu Planlar� Tüzü�ü, Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�, Kadastroda Yenileme Çal��malar�” konulu forumlar geni� kat�l�ml� 
gerçekle�tirildi. Tüzük ve Yönetmeli�in ç�k�� sürecini üyelerimizle payla�mak, meslekta�lar�m�z� 
bilgilendirmek ve ayr�ca bu konulardaki üyelerimizin görü� ve önerileri almak amac�yla gerçekle�en 
forumlar�n ayr�nt�lar�n�, Ondokuz May�s Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
gerçekle�tirdi�imiz, “Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� ve Mesleki Geli�meler” konulu paneli  
bültenimize ta��d�k. 

Odam�zca üyelerimize ücretsiz düzenlenen Ferdi Kaza Sigorta policemiz ile ilgili haberimizi, �zmir 
�ube temsilciler toplant�s�n�, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu toplant�s�n�, OMÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i bölümü CBS laboratuvar� aç�l���n�, Zonguldak Karaelmas ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi ö�rencileri ile bulu�may�, 22 Kas�m  ve 29 Kas�m da TMMOB ve bile�eni 
odalar�nda destek verdi�i; krize, yoksulllu�a kar�� emek, bar�� ve demokrasi mitinglerini, Ardahan 
temsilcili�i görev teslimini, K�K Cumhurba�kan� taraf�ndan onayland� haberini, Harita Kadastro 
müzesi çal��malar�n�, Kayseri Temsilcilimizin üyelerimizle yapt��� toplant�y�, TUJK bilimsel çal��tay�n�, 
Kamu �hale Kurumu ziyaretini, 12. THBTK yürütme kurulu toplant�s�n�, CBS Kongresi yürütme kurulu 
toplant�s�n�, meslek alanlar�m�za sahip ç�k�yoruz ve  Zigana daki ç�� felaketinin haberleri HKMO’dan 
k�sa k�sa bölümünde yer almaktad�r.

Be� y�lda onbe� kez de�i�iklik yap�lan Kamu �hale Kanunu, Hükümetin meslek Odalar� hakk�nda  
yapt��� suçlama, �srail’in Filistin’e yapt��� sald�r�lar, Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu 
Yasas� De�i�ikli�i ile mesle�imizin kazan�mlar�,  Yap� Denetimi Uygulama Yönetmeli�inde; aplikasyon 
projesi ve uygulamas�nda, yarg�n�n yürürlü�ün durdurulmas� karar�,  bütçeye kurban edilen 2/B 
orman alanlar�, devam eden ve h�z kesmeyen özelle�tirmeler ile ilgili Odam�z�n bas�n aç�klamalar�na 
HKMO’dan Bas�na ve Kamuoyuna bölümünde ula�abilirsiniz.

TMMOB çal��malar�n�  TMMOB Güncesi bölümünden, Odam�z�n kamu kurum ve kurulu�lar�yla olan 
yaz��malar�n� Yaz��malar bölümünden takip edebilirsiniz.

�ubelerimizin etkinliklerini ve çal��malar�n� �ubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Aram�zdan 
Ayr�lanlar, Evlenenler ve Atananlar bölümleri bu say�m�zda yine sizlere ula��yor. Üyelerimizden gelen 
�iirleri , bulmacay�, karikatür ve briç  dosyas�n� bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde   sizlerle 
payla��yoruz.

Bültenimizin sizin katk�, destek ve önerileri ile daha güzeli yakalayaca��na inanc�m�z tamd�r. 

Sevgi ve dostlukla kal�n.

Yay�n Kurulu
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MERHABA

Sevgili meslekta�lar�m�z, de�erli dostlar, 
de�erli arkada�lar; zaman h�zla ak�p gidiyor. 
2009 y�l�n�n ilk ay�n� �imdiden geride b�rakt�k. 
Yeni y�la ba�larken bar��, demokrasi, 
özgürlük, insana dair tüm güzelliklerin 
ya�and��� sömürüsüz ve ayd�nl�k  günlerin 
hayata geçirilmesi yönündeki istemler dile 
getirilerek,  onurlu ve özverili mücadele ve 
çal��ma süreci birlikte payla��lmaktad�r. 2009 
y�l�nda da yine bu istemlerin var oldu�unu 
belirterek h�zla ak�p giden zaman�; insanca 
ve insan onuruna yak���r bir ya�am�n 
yarat�lmas�nda egemen k�lman�n önemine bir 
kez daha vurgu yapmak istiyoruz.  

2009 y�l�n�n ilk bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 
Son aylarda ülkemizde ve dünyada sosyal, 
ekonomik, politik ve siyasi aç�dan birçok 
geli�im ve de�i�imler ya�anm��; kapitalizm 
son bültenimizin yay�mland��� Kas�m 
2008’den bugüne bu üç ay içerisinde de 
ba�ta emekçiler ve çal��anlar olmak üzere 
toplumlarda ve ülkelerde onar�lamaz yaralar 
açt��� görülmü�tür.

24 Ocak 1980 kararlar� ile Türkiye’nin 
yeni bir iktisadi politika tercihi yapt���, 
sosyal ve siyasal yap� da bu yeni iktisadi 
yön do�rultusunda �ekillenmeye gitti�i her 
platformda dile getirilmektedir. Siyasal 
iktidarlara göre yo�unlu�u bak�m�ndan 
farkl�l�k gösteren bu uygulamalar�n temelinde 
neo(yeni)-liberalizm vard�r. Bu iktisadi 
temelde yap�lanma, sonuçlar� ile yeni bir 
sosyal yap�y� hedef alm��;  özelde emekçileri; 
genelde ise tüm halklar� yeni ekonomik 
sistem u�runa feda edilecek araçlar olarak 
görmü�tür. 

1980 öncesinde benimsenen sosyal devlet 
anlay���n�n çözülmesi beraberinde toplumsal 
örgütlenmenin de çözülmesini getirmi�tir. 
Ya�anan geli�meler Türkiye ile s�n�rl� de�ildir. 
Dünyadaki geli�melere ba�l� olarak bu 
politika dünya sistemi olarak benimsenmeye 
ba�lanm��t�r. Bu geçi�, neoliberal politikalar�n 
uluslararas� alandaki örgütlenmesinin 
birer parças� olan IMF, Dünya Bankas�, 
Dünya Ticaret Örgütü ve OECD’nin çok 
tarafl� antla�ma metinlerinin zaman zaman 
gönüllülü�e dayanan deste�i ve te�viki ya da 
ço�u zaman zoru ile geli�memi� ülkelerde 
benimsetilmi� ve benimsenmi�tir. Türkiye’de 
de 1980 y�l� itibari ile zihinlere yerle�tirilen 
bu politikalar�n temelleri yava� yava� somut 
alanda da uygulanmaya konmu�, son k�sa 
geçmi�te ise birebir uygulanma olana��na 
sahip olmu�tur. Neo-liberal politikalar, 

bir taraftan kar�� ç�kt��� sosyal devlet 
anlay���na ele�tirisi, di�er taraftan 1929 
y�l�nda dünyay� sarsan ekonomik buhran�n 
gözden dü�ürdü�ü liberalizmin üzerinden 
yükselmektedir. 

De�erli Dostlar,

Genel bir bak�� ile neo-liberalizm, devletin 
ekonomide oynad��� rolün serbest piyasan�n 
rekabetçi yap�s�n� bozdu�u ve bu nedenle 
verimlili�i dü�ürdü�ü; devlet kavram�nda 
somutlanan merkeziyetçi kontrolün iktisadi 
insan davran���n� ve dolay�s�yla insani 
verimlili�i k�s�tlad��� ele�tirileri ile yürümü�tür. 
Neo-liberalizm, serbest piyasan�n kendi 
kendini düzenleyici özelli�i, rekabetin 
verimlili�in ba�at temeli oldu�u, özel sektör 
odakl� geli�menin sürekli ve en h�zl� büyüme 
kriteri oldu�u gibi liberal savlar� yan�na 
alarak kurulmu�tur. Neo-liberalizmde 
liberalizmden farkl� ya da yeni olan, 
sermayenin h�z ve alan olarak dola��m�n�n 
çok artt��� yeni bir dönemde ortaya ç�km�� 
olmas�; bunun yan�nda teknoloji ve 
haberle�medeki geli�meler ile ulus devletlerin 
yap�s�nda iddia edilen yap�sal farkl�la�man�n 
varl��� ve buna ba�l� olarak yerel unsurlar�n 
daha belirleyici oldu�u ve sosyal yap�da 
muhafazakar de�erlerin ön plana ç�kmas�d�r.

Siyasi iktidarlar çeyrek yüzy�l� a�an bu 
süreçte kamuya ait varl�klar�n (kamu tesisleri, 
fabrikalar, limanlar, vb) ve arazilerin elden 
ç�kar�lmas�nda dayat�lan programlara 
büyük uyumluluk gösterdiler. Özelle�tirme 
süreci çok iyi i�letilerek tüm halk�n hizmeti 
ve ülkenin kalk�nmas� için kullan�lmas� 
gereken kamu varl�klar� yerli ve yabanc� 
sermayenin hizmetine bir bir sunuldu ve 
sunulmaya devam edilmektedir. Bunun 
için çe�itli kanunlar ç�kar�lmakta, gerekti�i 
yerde anayasa de�i�ikli�ine bile gidilmekten 
çekinilmemektedir.

De�erli meslekta�lar, de�erli dostlar,

Kamu tüzel ki�iliklerine ait ta��nmazlar�n 
Hazine ad�na tescil i�lemlerini gerçekle�tiren 
yasal düzenleme sonras�, Hazine ad�na 
tescil edilen ta��nmazlar�n Maliye Bakanl��� 
taraf�ndan yönetilmesi hükmüyle kamu 
varl�klar�n�n sat���n�n önü daha da 
aç�lm��t�r. Bu kapsamda ta��nmazlar� hazine 
ad�nda tescil olunan kurumlar aras�nda 
DS�, BOTA�, Orman Genel Müdürlü�ü, 
Vak�flar Genel Müdürlü�ü, TCK, DDY gibi 
önemli kurumlar yer almaktad�r. Önce 

Hazine ad�nda tescilleri gerçekle�tirilen bu 
kurumlara ait ta��nmazlar�n, sonras�nda 
Maliye Bakanl���nca her an sat�labilecekleri 
görülmelidir. Bugüne kadar Türkiye genelinde 
farkl� kamu kurumlar�na ait yakla��k 115 bin 
adet ve 600 milyon m2 yak�n ta��nmaz�n 
Hazine ad�na tescili yap�lm��t�r. 

Di�er yandan Ocak 2009 tarihinde kabul 
edilen 5831 Say�l� Tapu Kanunu ve Baz� 
Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair 
Kanun ile Orman Kadastro komisyonunca 
orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan alanlar�n 
kadastrosu yap�larak, tesciline yönelik 
bir ad�m at�lm�� gibi gözükmektedir. 2/B 
alanlar�n�n tapuya tescil i�lemi Anayasam�zda 
belirtilen Orman içi köyler halk�n�n arazi 
koruma ve geli�tirme planlar� çerçevesinde 
bu yerlere yerle�tirilmesi ve zilyetlik yolu 
ile i�galcilerin mülkiyetine geçmesinin 
engellenmesi yönünde önemli bir ad�md�r. 

Ancak yine bu kanunda di�er bir 
düzenlemeyle hazine ad�na orman s�n�rlar� 
d���na ç�kar�lan yerlerin Maliye Bakanl���’n�n 
talebi üzerine, fiili kullan�m durumlar� 
dikkate al�nmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit 
yap�lmas� bundan sonraki ad�m�n sat�� 
olaca��n� �imdiden göstermektedir. Bu süreç 
2/B Alanlar�n�n yok edili�i yan�nda deprem 
ku�a��nda bulunan ülkemizde örtülü bir imar 
aff�n� içerece�i aç�kça görülmektedir.

De�erli Dostlar;

Bilindi�i üzere kapitalizmin do�al sonucu 
olan ekonomik kriz yine patlak verdi ve 
bunun sonuçlar�n�n ne olaca��, hangi 
kesimi, hangi ülkeyi ne derecede etkileyece�i 
tart���lmaktad�r. Ku�kusuz bu kriz kapitalizmin 
ilk krizi de�il ve kapitalist sistem sürdü�ü 
sürece son krizi de olmayacak. Dünya 
politikas� ve yabanc� sermaye hareketleri 
konu�uldu�unda art�k hiçbir �eyin eskisi 
gibi olmad���n�, dünyan�n global bir köy 
oldu�unu ifade eden siyasal iktidar, kriz 
söz konusu oldu�unda bundan ülkemizin 
etkilenmeyece�ini söylemektedir. Ya da 
ülkemizden te�et geçece�ini ifade etmektedir. 

Ekonomik alanda uluslar aras� sermayelerin 
iç içe geçti�i ve bunlar�n ülkemizde 
bankac�l�kta % 60, sigortac�l�kta ve borsada 
% 70 oran�nda yer kaplad��� bir ortamda bu 
krizin bizi nas�l etkilemeyece�inin aç�klanmas� 
gerekmektedir. Çünkü üretime de�il ranta 
ve neoliberal politikalarla yabanc� sermaye 
ak���na ile s�cak para girdisine dayal� hale 
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getirilen ekonomimiz, bu ak���n durmas� 
durumunda sadece 50 milyar dolarl�k cari 
aç��� ve 250 milyar dolar� a�an borcu ile 
nas�l ba� edebilece�i merak konusudur. 
Hükümetin 2008-2010 dönemini kapsayan 
AB kat�l�m Öncesi Ekonomik Program�nda kriz 
öngörmedi�i ve DPT’nin 2008 program�nda 
da kriz öngörüsünün yer almamas� bir yana 
yap�lan aç�klamalardan hükümetin bir B 
plan�n�n hatta krize kar�� bir plan�n�n olmad��� 
anla��lmaktad�r.

Ortaya ç�kan bu mali kriz emekçiler aç�s�ndan 
da önemli riskleri ve dayan��maya olan 
ihtiyac� beraberinde getiriyor. Emekçiler; 
toplu i�ten ç�karma, ücretlerde dü�ü�, 
sendikal� i�yerlerinde bask� gibi sonuçlar� 
olan bu süreçte; sendikalar 1990’l� ve 
2000’in ilk y�llar�ndaki krizlerde ya�ananlar�n 
tekrarlanmas�n�n önüne geçmelidirler. 
Sendikalar, meslek örgütleri dayan��arak bu 
krizin emekçilerin üzerine y�k�lmas�na engel 
olmal�d�r. Bu bilinçle örgütler toplumun 
farkl� kesimlerine bu krizde sorumluluklar� 
olmad���n� anlatmak durumundad�rlar. 

Di�er yandan dünya yine vah�i bir sava�a 
tan�kl�k etmektedir. 1 milyondan fazla sivil 
Irakl�y� öldüren emperyalist güçler bu kez 
�srail‘i destekleyerek bombalar�n� Filistin 
halk�n�n üzerine ya�d�r�yor. Evleri, okullar�, 
camileri bombalayarak yüzlerce kad�n, 
çocuk ve genci öldürdüler ve öldürmeye 
devam ediyorlar. Bu vah�etin di�er ad� da 
katliamd�r, Fa�izmdir. Amerikan yönetimi bu 
katliam kar��s�nda �srail‘in kendini savundu�u 
gerekçesiyle sald�r�lar�n� destekledi�ini 
aç�klam��t�r. 

Dünden bugüne kadar yap�lan askeri 
modernizasyon projeleriyle siyasi iktidarlarca 
�srail dost ülke olarak nitelendirilip, 
Ortado�u‘nun ��mar�k çocu�u olarak yapt��� 
katliamlar maalesef yok say�lm��t�r. 

Ba�bakan, Davos’ta düzenlenen “Gazze 
Orta Do�u’da Bar�� Modeli” oturumunda 
�srail’in insanlar� katletti�ini söylerken 
asl�nda Büyük Ortado�u Projesinin (BOP) yol 
haritas�nda nelerin ya�anaca��n� bir anlamda 
ifade etmekteydi. Do�ru bir tespitti. Ancak 
kullan�lan üslup ve sergilenen diplomatik 
tav�r gerçe�in ikinci planda kalmas�na neden 
oldu. Katliama kar�� sadece k�n�yoruz demekle 
yetinilmemeli, �srail ile yap�lan ba�ta askeri 
anla�malar olmak üzere tüm anla�malar iptal 
edilmelidir. �srail’e kar�� tak�n�lan tav�r yerel 
seçimlerde oy toplamaya yönelik de�il, insan 
haklar� ihlaline kar�� bir duru�un simgesi 
olmal�d�r.

 De�erli Dostlar;

Seçim, demokrasiyi demokrasi yapan bir 
mekanizma olarak ça�da� toplumlar�n 
vazgeçilmez yap� ta�lar� aras�ndad�r. Yerel 
seçimler yakla�t�kça, yerel yönetimlerden 
beklentilerimiz de �ekillenmektedir. �lk olarak 
kentsel altyap�, kentsel kültür, çevre sorunlar�, 
kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim 
merkezi yönetim ili�kileri ve kent ekonomisi 
gibi oldukça farkl� ve kente ili�kin bütün 
süreçleri kapsayan yerel siyaset kavram�, 
yaln�zca seçimlere indirgenmemelidir. Plans�z, 
kimliksiz, niteliksiz kentle�me dünyan�n 
belli ba�l� küresel ekonomilerle bütünle�mi� 
kentlerinin ba�l�ca sorunlar�ndand�r. Belli 
ba�l� sorunlar�ndan biri de h�zl� nüfus art���d�r. 
Kentin “çekti�i” ve k�r�n “itti�i” nüfusun 
ya�anabilir sa�l�kl�, fiziksel ve sosyal ortamdan 
yoksunlu�u, sa�l�kl� bir üretime kanalize 
olamad���, marjinal sektörlerle ya�am�n� 
sürdürmeye çal��t��� bir demografik kütle 
olmas� beraberinde daha farkl� sorunlar�n 
olu�mas�na da yol açmaktad�r.  

Ça�da� yerel yönetimler; dünyan�n geli�mi� 
ülkelerinde yerel yönetimlerde oda��nda insan 
olan sosyal boyutlu kat�l�mc� yönetim anlay��� 
ve birikiminin merkezi yönetime aktar�lmas� ile 
önemli geli�me sa�lanm��t�r. Onun içindir ki 
yerel yönetim organlar�nda görev üstlenecek 
ve yönetim organlar�nda ana aktör olarak yer 
alacak ki�ilerin demokrat de�er sisteminin 
süzgecinden geçmi� olmas� gerekmektedir. 
Ayr�ca oy sa�lama pragmatizminin sa�l�kl� 
kent politikalar�n�n do�as�na meydan 
okuyup ve bunu tahrip edici bir mecraya 
dönü�türülmemesi gerekir.

Belli bir co�rafi alanda kamu gücünün 
do�rudan yerel toplumsal güçler taraf�ndan 
kullan�lmas�n� içeren yerel yönetim olgusu, 
sürekli geli�en i�levleri ve yayg�nla�an 
uygulama alan� ile artan bir ilginin de 
oda��na yerle�mektedir. Günümüzde hemen 
her devletin yönetsel yap�lanmas�nda önemli 
bir yer tutan yerel yönetimler, yerel halk�n 
gereksinim ve beklentilerine daha uygun 
ve daha etkili bir düzeyde yan�t verebilme 
özellikleri ile, ça�da� ve demokratik bir 
yönetim yap�s�n�n vazgeçilmez unsurlar� 
aras�nda de�erlendirilmektedir.

Ça�da� bir yerel yönetimin e�itlik, sosyal 
adalet, insan haklar�, sosyal haklar ve 
demokratik karar alma süreçleri gibi 
parametrelerin dikkate al�nmas�yla ortaya 
ç�kaca�� aç�kt�r. Bu özelliklerden hareketle, 
yerel seçimlere haz�rlan�rken mesleki 
alan�m�zdan hareketle düzgün kentle�me, 
kent kültürü ve kent yönetimine ili�kin 
olu�turdu�umuz politikalarla bu göreve talip 

olanlara söyleyeceklerimizi ve beklentilerimizi 
öne ç�karmak durumunday�z. 

Yerel yönetimler öncelikli olarak orta�� 
olduklar� ve s�k�nt�l� bir süreç ya�ayan �ller 
Bankas�na sahip ç�kmak durumundad�rlar. 
Çünkü �ller Bankas�, yerel yat�r�mlar�n 
planlanmas�, uygulanmas� ve finansman� 
alan�nda merkezi yönetim ile yerel yönetim 
aras�nda e� güdüm sa�lanmas� konusunda, 
yerel yönetim bankac�l��� alan�nda faaliyet 
gösteren Türkiye’ye özgü bir kamu 
kurulu�udur.

Genel bütçe gelirlerinden Belediye fonuna 
aktar�lan ve �ller Bankas�na kulland�r�lan 
%3’lük pay yeniden hayata geçirilerek yerel 
yönetimlerin altyap� hizmetleri kar��l�ks�z 
olarak �ller Bankas�n�n denetiminde yerine 
getirilmelidir. Ayr�ca Belediye gelirlerinden 
tutulan %10’luk pay ile �ller Bankas� halen 
yerel yönetimlere çok dü�ük faiz oran�nda 
kredi vermektedir. Özellikle finans s�k�nt�s� 
olan yerel yönetimlerin hizmetlerin 
yürütülmesinde bu yap�lanma büyük destek 
olmaktad�r. 

Yerel yönetimler kentleri bir bütün olarak 
gören planlama anlay���n� ve yakla��m�n� 
hayata geçirmelidirler. K�sa vadeli, parçac� 
ve esnek planlamayla kentlere müdahale 
yap�lmamal�d�r. Kent Bilgi Sistemlerinin 
kurulmas� ve hayata geçirilmesi, altyap� 
hizmetlerine yönelik konumsal/mekansal 
bilgilerinin ça�da� standartlarda üretilmesi, 
hazine arazilerinin arsa stoku olarak 
tutulmas�, kentsel planlamada insan-
toprak ili�kisi göz önünde bulundurularak 
kullan�lmas�na önem verilmelidir. Belediye 
s�n�rlar� içerisinde kalan mera,  orman ve 
2B alanlar�, tar�m alanlar� ve su havzalar� 
özellikle korunmal�d�r. �mar planlar�na ayk�r�, 
çarp�k kentle�me ve kente kar�� i�lenen her 
türlü suç ve giri�im durdurulmal�d�r. Kentlerin 
kurulu� kimlikleri, do�al ve kültürel de�erleri 
ve tarihleri korunmal�d�r. Kentler ve yerel 
hizmetler rant�n ve ya�man�n k�skac�na 
sokulmamal�d�r. Yurtta� mü�teri yerine 
konmamal�d�r. Emek, meslek örgütleri, 
sivil toplum kurulu�lar� karar alma ve 
yürütme organlar�nda yer almal� ve halk 
yerel yönetimin kendi yönetimi oldu�unu 
benimsemelidir. Meclis toplant�lar� halka aç�k 
olmal�d�r. 

�nsana dair tüm güzelliklerin kendine yer 
buldu�u kentli bilincinin yarat�lmas�nda, biz 
mühendislere önemle görev ve sorumluluklar 
dü�tü�ünü bir kez daha an�msatmak istiyoruz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
Genel Merkez Yönetim Kurulu
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Oda Genel Merkezince her y�l 
meslekte 50. hizmet y�l�n� dolduran 
üyelerimize “Meslekte 50. Y�l Hizmet 
Plaketi” verilmektedir. Bu y�l 1958 y�l� 
mezunlar�na 21 Kas�m 2008 tarihinde 
�çkale Otel‘de düzenlenen gecede 
yar�m as�rl�k ç�narlara plaketleri verildi. 
Geceye 1958 y�l� mezunlar�, Oda ve 
�ube yöneticileri, eski oda ba�kanlar�, 
kurum ve kurulu� temsilcileri ve 
misafirler kat�ld�lar.

Gecede Oda çal��malar�na ve 
mesle�imize emek ve katk�lar�ndan 
dolay� Sevgili Erdal AKDA�‘a 
�ükran plaketi verildi. Gecede ayr�ca 
mesle�imize katk�lar� nedeniyle 
y�llard�r bu sektörde üretim sürecinde 

yer alan Aslan 
KAYA‘ya da 
�ükran plaketi 
verildi.

Meslekte 50. 
y�l�n� dolduran 
meslekta�lar�m�z 
Türkiye‘nin dört 
bir yan�ndan 
gelerek geceye 
kat�ld�lar. E�leri 
de kendilerini 
yaln�z b�rakmad�. 
Onurla 
hak ettikleri 
plaketlerini 
al�rken anlatt�klar� anektodlarla geceye 

ayr� bir renk katt�lar. 
Co�kulu, duygulu ve güzel 
bir geceyi ya�aman�n 
mutlulu�u, an�msanman�n 
güzelli�i her haliyle kendini 
göstermekteydi. Do�al 
olarak hüzün de vard�. 
Aram�zdan ayr�lanlar�n 
an�lar� önünde sayg� ile 
e�ildik.

Meslekte 50. y�l�n� dolduran 
meslekta�lar�m�z ad�na özgeçmi�lerini 
içeren bir kitapç�k haz�rlad�k. Kitab�n 
sunu� bölümünde;

“Ülkemizde Harita ve Kadastro 
Mühendisli�i e�itimine 1949 y�l�nda 
�imdiki ad�yla Y�ld�z Teknik Üniversitesi 
olan �stanbul Teknik Okulu‘nda 
ba�lanm��t�r. Okul, ilk mezunlar�n� 
1952 y�l�nda vermi�tir. Bu tarihten 
önce Harita ve Kadastro Mühendisli�i 

MESLEKTE 50. YIL H�ZMET PLAKETLER� VER�LD�
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e�itimi, gerek Milli E�itim Bakanl��� 
ve gerekse Harita Genel Komutanl��� 
arac�l���yla yurt d���nda yap�lmaktayd�. 
Harita ve Kadastro Mühendisli�inin 
ülkemizde üniversite düzeyinde e�itime 
ba�lamas�na öncülük eden ve eme�i 
geçen; dönemin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Mümtaz TARHAN, 
bölümün e�itim kadrosunda y�llarca 
onurlu bir duru� sergileyen dönemin 
üç güzel insan� olan Macit ERBUDAK, 
Ekrem ULSOY ve Burhanettin TANSU� 
ö�retmenlerimizin an�lar� önünde sayg� 
ile e�iliyor ve sonsuz te�ekkürlerimizi 
sunuyoruz.

1950 li y�llar�n Türkiye‘sinde özellikle 
anadoluda okumak isteyip de 
ekonomik s�k�nt�lar ve okul yoklu�u 

nedeniyle okuyamayan binlerce 
genç vard�r. Bu s�k�nt�l� y�llarda Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlü�ü‘nün 
bölüm ö�rencilerine burs vermesi 
herkesin dikkatini çekmi�tir. Ankara‘ 
da Kadastro Lisesi‘ ni bitirenlerin gözü 
de bu bölümdedir. Yeni aç�lmas�na 
ra�men yo�un ilgi vard�r bölüme. 
Özellikle Kadastro Lisesi‘nden 
gelenlerin birbirlerini önceden 
tan�malar� ve ald�klar� mesleki e�itim 
de�i�ik bir atmosfer yaratm��t�r. 
Ba�ar�l� bir e�itim sürecini izler o y�llar.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ü‘nden burs al�nd��� için 
mezun olanlar�n neredeyse tamam� 
TKGM‘ de göreve ba�lam��lard�r. 
Art�k TKGM‘ de mühendis say�s� 

h�zla artm��t�r. 
Mühendis say�s�n�n 
artmas� ister 
istemez kurumda 
baz� tart��malar� 
da gündeme 
getirmi�tir.

1954 y�l�nda 
Türk Mühendis ve 
Mimar Odalar� 
Birli�i kurulur. 
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� 

da ayn� y�l kurulur ve TMMOB‘ nin 
on kurucu Odas�ndan biridir. Kurulu� 
y�l�nda üye say�s� 60‘ t�r. Odam�z�n 
kurulu� süreci ve ilk y�llar�nda genç 
mühendislerin katk�lar� oldukça 
yüksektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odam�z�n bugün itibariyle üye say�s� 
10.500‘ ü geçmi�tir. Genel merkeze 
ba�l� on �ube, be� bölge temsilcili�i ve 
160 il/ilçe temsilcili�i bulunmaktad�r. 
1949 y�l�nda �stanbul Teknik Okulunda 
ba�lan�lan e�itime bugün 11 
Üniversitemizde devam edilmektedir. 
Her y�l Harita ve Kadastro Mühendisli�i 
e�itimine 920 ö�renci ba�lamaktad�r. 
Bir taraftan bölüm ve ö�renci say�s� 
h�zla artarken yeni mezun genç 
mühendis say�s� da paralel olarak h�zla 
artmaktad�r. Günümüzde ya�an�lan 
en büyük sorun ve s�k�nt� ileride kar�� 
kar��ya kalabilece�imiz i�sizlik sorunu 
ile yüzle�me olacakt�r.

Odam�z bir taraftan üyelerin 
haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesi 
yönünde çal��malar�n� sürdürmekte, 
di�er taraftan meslek alanlar�m�zdaki 
bilimsel ve teknolojik geli�melere 
paralel olarak yeni aç�l�mlar 
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sa�lamakta, yeni çal��ma alanlar� 
olu�turmakta ve bu alanlara ili�kin 
kurum ve kurulu�larla ortakla�a 
bilimsel etkinlikler gerçekle�tirmektedir.

Odam�z; kurulu�undan günümüze 
bilimi, teknolojik geli�meyi ve 
mühendisli�i; ülkenin kalk�nmas�nda, 
geli�mesinde, kamunun ve 
toplumun yarar�na, emekten ve 
halktan yana kullan�lmas� yönünde 
kararl�l���n� sürdürmektedir. Bu 
onurlu mücadelesinde gücünü ve 
deste�ini üyelerinden alan Odam�z, 
bilimin �����nda ve ortak ak�lla birlikte 
karar alma, üretme ve payla�ma 
anlay���n� tüm birimlerinde onurla 
sürdürmektedir.

Mesle�imizin 
ve Odam�z�n 
dünden bugüne 
her alanda ve her 
yönde geli�mesine 
katk� veren, 
destek olan tüm 
meslekta�lar�m�za 
te�ekkürü borç 
biliyoruz. Özellikle 
50 y�l, di�er bir 
ifade ile yar�m 
asr� yakalayan 
bir dönemde bu 

onurlu ve sorumluluk içeren görevi 
yerine getiren Ç�narlara 
ayr�ca en içten sevgi ve 
�ükranlar�m�z� sunuyoruz. 
Yeni ku�aklar olarak 
bizler, onlar� örnek ald�k 
almaya devam edece�iz. 
Biliyoruz ki onlar�n 
yüre�i, dü�ünceleri, 
sevgileri ya�ama ve 
dünyaya bak��lar�, 
ayd�nl�k ve dostluklarla 
dolu yar�m as�rl�k tarihsel 
süreçleri bizlere her 
zaman yol gösterecektir. 
Att���m�z her ad�mda, yazd���m�z her 
yaz�da ve ald���m�z kararlar da onlar�n 

varl���n�n ne denli 
etkili oldu�unu 
söylemeye gerek 
yok diye ifade 
edebiliriz.

Odam�zca, 2002 
y�l�ndan bu yana 
her y�l Meslekte 
50. hizmet 
y�l�n� dolduran 
üyelerimize 
“Meslekte 50. 

Y�l Hizmet Plaketi” verilmektedir. 
Onurlar�na düzenlenen gecede 
verilen Plaketlerin anlam�n� uzunca 
ifade etmeye gerek yoktur diye 
dü�ünmekteyiz. Meslek ya�am�nda 
verilen onurlu mücadelenin, dik 
duru�lar�n, emekten ve halktan yana 
verilen kararlar�n ve mücadelelerin 
ortak yans�malar� vard�r “Meslekte 50. 
Y�l Hizmet Plaketleri”nde.

Bir kez daha yineliyoruz. 
Ç�narlar�m�z�n emekleri, katk�lar� 
ve sevgileri tart���lmazd�r. Odam�z, 
eme�in en yüce de�er oldu�unu 

her platformda ve her alanda dile 
getirmekte, savunmaktad�r. Bu 
eme�in sahibi meslekta�lar�m�za 50 
y�ll�k süreç içerisinde mesle�imize 
verdikleri katk�lardan dolay� sonsuz 
te�ekkürlerimizi sunuyoruz. Aram�zdan 
ayr�lanlar� sayg� ile and���m�z� ifade 
ediyoruz.

1958 mezunlar�n�n özgeçmi�lerinin 
yer ald��� bu kitapç�k, “50. Y�l Hizmet 
Plaketi” ile birlikte te�ekkürümüzün 
küçük bir ifadesi olarak haz�rlanm��t�r. 
Kendilerine nice y�llar diliyoruz.”
dedik.
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ULUSLARARASI ETK�NL�KLER

Konuma Dayal� Hizmetler ve Telekartografya 
Sempozyumu 2009

5. Konuma Dayal� Hizmetler ve 
Telekartografya Sempozyumu (5th 
Symposium on Location Based 
Services and Telecartography) 
26 – 28 Kas�m 2008 tarihlerinde 
Avusturya’n�n Salzburg �ehrinde 
düzenlenmi�tir. Konferans 
kapsam�nda farkl� ülkelerden gelen 
bilgisayar, elektronik ve yaz�l�m 
mühendisleri gibi bili�im sektörünün 
üyeleri ve bu sektörün son kullan�c� 
ile olan ileti�imini sa�lamakta önemli 
görevler üstlenen kartograflar�n 
öncülü�ünde bir araya gelmi�tir. 
3 gün süren sempozyum boyunca 
konuma dayal� hizmetlerin, 
teknolojinin h�zl� geli�imiyle birlikte, 
teori ve uygulamada geldi�i 
son nokta gerek yap�lan sözlü 
sunumlar gerekse sunumlardan 
sonra gerçekle�tirilen tart��malar 
ile çok aç�k bir �ekilde ortaya 
koyulmu�tur. Konferans kapsam�nda 
bir sergi arac�l���yla gerçekle�tirilen 
örnek uygulamalar kat�l�mc�larla 
payla��lm��t�r. Mekânsal fark�ndal���n 
ön plana ç�kar�ld��� konferansta; 
mekânsal modelleme, fark�ndal�k ve 
telekartografya, konum belirleme, yol 
bulma ve konuma dayal� hizmetler 
gibi farkl� ba�l�klarda s�n�fland�r�lm�� 
10 teknik oturum gerçekle�tirilmi�tir. 
Teknik oturumlar boyunca, farkl� 
yöntemler ile elde edilen bilginin 
etkin sunumu konusuna özellikle 
de�inilerek günümüzde yaya 
navigasyonu ve yönlendirmesi 
amac�yla gerek aç�k gerekse kapal� 

mekanda yap�lan uygulamalar ve 
bu uygulamalarda kullan�lan konum 
belirleme teknolojileri tart���lm��t�r. 
Uluslararas� Kartografya Birli�i 
(ICA) ve Uluslararas� Fotogrametri 
ve Uzaktan Alg�lama Birli�inin 
(ISPRS) de düzenleyicileri aras�nda 
oldu�u konferansa ülkemizden 
Odam�z Sürekli Bilimsel Teknik 
Komisyonlar�ndan Kartografya ve 
Mekansal Bili�im Komisyonunu 
temsilen Prof. Dr. Necla ULU�TEK�N, 
�stanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Ara�.Gör. Ahmet Özgür DO�RU 
ve Konya Selçuk Üniversitesi’nden 
Ara�. Gör. Zahit SELV� kat�lm��t�r. 
Konferans s�ras�nda Ahmet Özgür 
DO�RU taraf�ndan “Araç Navigasyon 
Sistemleri için Kullan�c� Merkezli 
Harita Tasar�m�” ba�l�kl� bir sözlü 
sunum yap�lm��t�r. 

Daha çok genç ara�t�rmac�lar�n 
ara�t�rma konular�n� dinleyiciler 
ile tart��ma olana�� buldu�u 
sunumlar ve konular�nda uzman 
ça�r�l� konu�mac�lar�n yapt�klar� 
sunumlar; GPS/GIS entegrasyonun 
ve teknolojik geli�meler �����nda 
bilgisayar programc�lar� ile çal��an 
meslekta�lar�m�z�n mesle�imizi 
getirdi�i son noktalar heyecan 
ile izlenmi�tir.  Obje tan�mlama, 
konumland�rma,  de�i�ik 
alg�lay�c�lardan gelen verileri 
de�erlendirme ve elde edilen bilgilerin 
özellikle kullan�c�lar taraf�ndan kolay 
ve anla��l�r olarak yönlendirme 
amaçl� kullan�lmas� için yap�lan 

ara�t�rmalar tart���lm��t�r. Ayr�ca 
kullan�c�lar�n günlük kullan�mlar� 
için tasarlanm�� güne� gözlüklerine 
entegre edilmi� küçük donan�mlar 
arac�l��� ile bu gözlüklerin camlar�n� 
monitör olarak kullanan bilgilendirme 
ve yönlendirilme uygulamalar� 
tan�t�lm��t�r. Teknolojik geli�melerin bu 
tür bulu�lar�n�n ki�isel görselle�tirme 
problemlerinin çözümü ve günlük 
kullan�c� isteklerine ba�l� olarak e� 
zamanl� genelle�tirme ve detay seçimi 
gece ve gündüz kullan�mlar�na da 
dikkat edilerek kartografik yakla��mlar 
ile çözülme olanaklar� tart���lm��t�r. Bu 
a�amada alg�lama (bili�) modelinin 
olu�turulmas�nda kullan�c� amac� 
yan� s�ra çözünürlük, zaman, objenin 
varolan durumu, yönü, h�z� gibi obje 
içeriklerinin haz�rlanmas� a�amalar� 
da tart���l�rken, kullan�c� etkile�iminin 
de en aza indirgenmesi çal��malar�na 
de�inilmi�tir.  Gelecek dönem 
konular� olarak semantik, dinamik 
ve geometrik bilginin çok amaçl� 
konular için ara�t�r�lmas�n�n gereklili�i 
vurgulanm��t�r. 

6.s� 2009 y�l�nda �ngiltere 
Nottingham’da gerçekle�tirilecek 
olan konferans, yeryüzü gerçekli�inin 
alg�lanmas�na yönelik tüm 
teknolojileri mekana ili�kin hizmetlere 
çeviren yakla��mlar� kapsayan 
Mekansal Bili�im olgusunun 
hayat�m�z�n her an�na nüfuz etmi� 
oldu�unu vurgulayan kapan�� 
oturumu ile son bulmu�tur.
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HKMO’DAN HABERLER

TÜB�TAK taraf�ndan desteklenen 
ve TKGM ile HGK‘n�n proje 
sahibi oldu�u ve �stanbul Kültür 
Üniversitesi‘nce yürütülen, “TUSAGA-
Aktif” Projesi‘ nin 3. Çal��tay� 28-29 
Kas�m 2008 de Ankara-DS� Toplant� 
ve Konferans Salonunda yap�ld�. 
Çal��tay‘da Projenin ilerletilmesi ve 
geli�tirilmesine katk� sa�layacak çok 
say�da bilimsel ve teknik sunu� yer 
ald�. 

Çal��tay aç�l���nda; s�ras�yla Kültür 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Dursun KOÇER, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI, 
Harita Genel Komutanl��� Teknik 
Ba�kan� Dr. Müh. Alb. Kadri 

PAMUKO�LU,TÜB�TAK Ba�kan 
Yard�mc�s� Prof. Dr. Ömer CEBEC�, 
Meteoroloji Genel Müdürlü�ü Daire 
Ba�kan� Bülent YA�CI, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN ve 
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� Faruk 
Nafiz ÖZAK birer aç�l�� konu�mas� 
yapt�lar. Ard�ndan proje hakk�nda 
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Kâmil EREN, 
Prof. Dr. Turgut UZEL birer sunu� 
yapt�lar.

Çal��tay�n ikinci bölümünde; 
TÜB�TAK‘tan Dr. Mustafa AY, 
TKGM‘den Genel Müdür Yard�mc�s� 
Nihat �AH�N, HGK‘ dan Jeodezi 
Daire Ba�kan� Dr. Müh. Alb. Onur 

LENK proje hakk�nda bilgi verdiler. 
Ö�leden sonraki oturumda ise; 
Hannover Üniversitesinden Prof. Dr. 
Gottfried KONECNY, TURKCELL, 
TÜRK TELEKOM, Trimble, Topcon, 
Leica, Magellan ve SAM Proje 
firmalar� TUSAGA-Aktif ile ilgili 
görü�lerini ve yap�lan çal��malar 
hakk�nda bilgilendirmeler yapt�lar. 
Etkinli�in panel bölümünde ise; 
�KÜ‘den Prof. Dr. Turgut UZEL, Prof. 
Dr. Kâmil EREN, HGK‘dan Doç.
Dr. Alb. Ali KILIÇO�LU, TKGM‘den 
Fot. Geo. Da. B�k. Sedat BAKICI, 
HKMO‘dan Timur Bilinç BATUR 
yer ald�lar. �kinci gün ise; donan�m 
üreticisi firmalar�n da kat�l�m� ile 
TUSAGA-Aktif den yararlan�larak 
çe�itli ölçümler yap�lm��t�r.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN yapt��� konu�mas�nda;

“Say�n Bakan, Say�n Rektör, Say�n 
Genel Müdürler, De�erli Konuklar, 
Sevgili Meslekta�lar�m Sizleri Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
ad�na sayg�yla selaml�yorum.

TÜB�TAK taraf�ndan desteklenen 
ve TKGM ile HGK’ n�n proje sahibi 
oldu�u ve �stanbul Kültür Üniversitesi’ 
nce yürütülen, yakla��k 30 ayd�r 
çal��malar� sürdürülen ve sona 
yakla��lan “TUSAGA-Aktif” Projesi’nin 
ve Çal��tay�’n�n mesle�imize ve 
ülkemize yararl� olmas�n� diliyorum.

TUSAGA-AKT�F

3. ÇALI�TAYI YAPILDI
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De�erli konuklar,

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odam�z; kurulu� y�l� olan 1954’ten 
bu yana bilim ve teknolojideki 
geli�meler ve meslek alan�m�za 
yans�malar� çerçevesinde, mesle�in 
geli�imi, meslekta�lar�m�z�n haklar�n�n 
korunmas� ve geli�tirilmesi, mesleki 
davran�� ilkeleri ve meslek eti�inin 
hakim k�l�nmas�, halk ile olan ili�kilerde 
dürüstlük ve güven tesisi yönünde 
çal��malar�n� sürdürmektedir. Bu 
çerçevede, kamu kurum ve kurulu�lar�, 
yerel yönetimler ve üniversiteler ile 
ortakla�a etkinlikler düzenlemekte 
toplum ve kamu yarar� anlay���yla, 
ülkenin kalk�nmas� gereklili�inden 
hareketle etkinliklerini yürütmektedir.

Ülkemizde %30’u kamu kurum ve 
kurulu�lar�nda %35’i kendi ad�na kay�tl� 
büro ve �irkette, di�er %35’i de özel 
sektörde ücretli olmak üzere toplam 
12 bin dolay�nda Harita ve Kadastro 
Mühendisi yurdun dört bir yan�nda 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
Hizmetlerini ba�ar�l� bir �ekilde yerine 
getirmektedir. 

Giderek üniversitelerde yeni bölümlerin 
aç�lmas� ve mezun say�s�n�n h�zla 
artmas�, di�er tarafta ülke ve dünyada 
gündemde meydana gelen mali 
kriz ile birlikte bugün sektörümüzün 
gündeminde olmayan ancak 
yak�n gelecekte bizleri de s�k�nt�ya 
sokabilecek i�sizlik sorunu ile kar�� 
kar��ya gelebilece�imizin bilincindeyiz.

TKGM’ nin son y�llarda ilk tesis 
kadastrosunu (kurulu�) tamamlama 
sürecinde yürüttü�ü çal��ma, harita 
özel sektörümüzün sürece dahil 
edilmesi ile ciddi bir dinamik süreç 
yarat�lm��t�r. Milyonlarca parsel 
üretilmi�tir. Binlerce köyün ilk tesis 
kadastrosu tamamlanm��t�r. Çok 
yo�un çal���lmas�na ra�men, ihale 
yasas� gere�i a��r� dü�ük teklifler 
sonucu eme�in kar��l��� al�namam��, 
sektörümüzde fakirle�me gündeme 
gelmi�tir. Bu sorun mutlaka a��lmal�d�r. 
Kamu �hale Yasas�’nda geçen hafta 
yap�lan de�i�iklikle Harita Kadastro 
Mühendislik hizmetleri dan��manl�k 
hizmeti kapsam�na al�nm�� ve belli 
istekliler aras�ndaki ihale usulüne 
geçilmi�tir. Bu geli�me sektörümüze 
ne kadar olumlu yans�yacakt�r? Temel 
sorun olan “a��r� dü�ük teklif” sorunu 
a��labilecek midir? Kamuda ve özel 
sektörde denetim faaliyetinde bulunan 
meslekta�lar�m�z�n i� denetim belgesi 
alabilmesinde gündeme gelen s�k�nt�lar 
çözülecek mi?

Kadastronun günümüz bilgi ça��na 
uyarlanmas�, çok amaçl� kadastro 
hizmetlerinin yürütülmesi, mekansal 
bilgilerin olu�turulmas� çerçevesinde 
mevcut kadastro paftalar�n�n 2/3’ünün 
yenilenmesi gündemde a��rl���n� 
korumaktad�r. TKGM bu çal��malara 
h�zla devam etmektedir. Oda olarak 
bu sürece gerekli katk� ve deste�i 
vermekteyiz.

Ça��m�zda bilgi h�zla yer de�i�tirmekte 
ve bilgiden yeni bilgiler üretilmektedir. 
Kullan�c�lar�n, ki�ilerin, kurum ve 
kurulu�lar�n buna eri�imi, olanak ve 
araçlar� da her geçen gün daha da 
artmaktad�r. Bilindi�i üzere Co�rafi 
Bilgi Sistemleri; veri ya da bilginin 
“etkin” bir biçimde yönetilmesi için 
tasarlanm��, bilgisayar destekli 
sistemlerdir. Etkin veri yönetimi; 
“do�ruluk” dahil istenen kalitedeki 

verinin, “h�zl�” ve “ekonomik” 
bir biçimde elde edilmesidir. 
Bulundu�umuz yüzy�l bilgi ça�� olarak 
adland�r�lmaktad�r. Önümüzdeki temel 
hedef e-devletin alt yap�s� olan Ulusal 
Co�rafi Veri Altyap�s�n�n kurulmas�d�r. 
Bütün veri - bilgilerin %80’ inin mekan/
konum bilgisi içerdi�i, dünya genelinde 
kabul edilen bir olgudur.

Konum bilgisini üretmek için bir 
taraftan zaman, di�er taraftan da 
ciddi mali kaynaklar bugüne dek 
kullan�lm��t�r. ��te tam bu dönemde 
kar��m�za bu gün son Çal��tay’� 
yap�lmakta olan TUSAGA-Aktif Projesi 
ç�kmaktad�r. Projenin gereklili�i ve 
önemi bilinmektedir. Eksiklikleri ve 
hatalar� olabilir. Bilim ve ortak ak�lla, 
gündeme gelebilecek eksiklikler 
mutlaka giderilmelidir.

Konum/mekan bilgisinin CBS’ deki 
önemi ve gereklili�i bilinmektedir. 
Bilim ve teknolojinin en çok etkiledi�i 
bir meslek grubu olarak Harita 
ve Kadastro Mühendislerine bu 
alanda büyük görevler dü�mektedir. 
Günümüzde CBS; afet yönetiminden, 
tar�ma, ormanc�l�ktan, arkeolojiye, 
çevresel kaynaklar�n yönetiminden 
turizme, k�rsal ve kentsel geli�ime Kent 
Bilgi Sistemlerinin kurulmas�na kadar 
geni� bir yelpazede kullan�lmaktad�r. 
TUSAGA-Aktif projesi bu alanda gerekli 
veriyi (bilgiyi), güvenilir, do�rulu�u 
yüksek, h�zl� ve ekonomik olarak elde 
etmekte ciddi katk� sa�layacakt�r. Bu 
aç�l�m jeodezide bir devrimdir.

Bilgi ve teknolojideki geli�melerin 
insanl�k yarar�na sunulmas�, insanlar�n 
ve toplumlar�n mutlulu�una sunulmas� 
gereklili�i tart���lmaz olmal�d�r. 

De�erli konuklar,

Odam�z ya�am�, çevreyi ve dünyay� 
tan�yarak, alg�layarak bilimin �����nda 
ve meslek alan�m�zdan hareketle, 
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mesleki politikalar olu�turarak ya�ama 
sunan anlay�� içerisinde çal��malar�n� 
sürdürmektedir. Çal��mak ve üretmek 
durumunday�z. Görü�, öneri ve 
ele�tirileriniz mutlaka yap�c� olmal�d�r. 
TUSAGA-Aktif Projesi hakk�ndaki 
Oda görü�lerimizi panelde sizlerle 
payla�aca��z. Bu duygu ve dü�üncelerle 
Çal��tay’�n ba�ar�l� geçmesini diliyoruz.
Sayg�lar�mla Te�ekkürlerimi sunar�m.”
diyerek konu�mas�n� tamamlad�.

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyemiz Timur Bilinç BATUR, yapt��� 
konu�mas�nda;

“De�erli kat�l�mc�lar, sevgili konuklar;

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 
ad�na sizleri sayg� ve sevgi ile 
selaml�yorum. 

Üçüncüsü düzenlenen bu çal��tay siz 
de�erli bilim insanlar�, meslekta�lar�m�z 
ve her kesimden sektör temsilcileri ile 
konuyu payla��yor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Ama ayn� zamanda 
geçen y�l yap�lan 2. çal��tayda dile 
getirdi�imiz ve bugünde bir bölümünde 
görülen baz� belirsizliklerden dolay� 
endi�elerimizi de burada size aktarmay� 
bir mesleki duru� ve sorumluluk ilkesi 
olarak görüyoruz.

Odam�z geçen sene yap�lan çal��tayda 
oldu�u gibi, bilimsel ve teknik 

komisyonlar�, üniversiteler ve çal��ma 
gruplar� ile bile�enlerinden gelen görü� 
ve öneriler do�rultusunda söz konusu 
proje için bir rapor daha olu�turmu�tur. 
Düzenlenen raporu özetle ve konu 
ba�l�klar� ile ifade etmek istiyorum. 

1- Projenin genel amac�;

• Yürütücülü�ü T.C. Kültür Üniversitesi 
taraf�ndan yap�lan , Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü�ü ile Harita Genel 
Komutanl���’n�n mü�teri konumunda 
oldu�u ve TÜB�TAK, taraf�ndan 
desteklenen TUSAGA-Aktif (CORS-
TR. Sürekli Gözlem Yapan Referans 
istasyonlar�) projesi, mesle�imiz için 
çok önemli projelerden biridir. Projenin 
tamamlanmas� halinde; IGS verileri 
ve bu verilerden elde edilen ürünlerle 
Uluslararas� Yersel Referans Sistemi 
olan ITRF’in geli�tirilmesi, s�kla�t�r�lmas� 
ve global olarak eri�imin sa�lanmas�, 
yer kabu�u deformasyonlar�n�n 
izlenmesi, hidrosferdeki de�i�imlerin 
izlenmesi (deniz seviyesi belirleme 
vb.) yeryuvar�_dönme hareketlerinin 
izlenmesi, bilimsel uydu yörünge 
bilgilerinin hesaplanmas�, iyonosferin 
ara�t�r�lmas� ve belirlenmesi, iklimsel 
ara�t�rmalar ve devam�ndaki hava 
tahminleri yeterli do�rulukta elde 
edilebilecektir.

2- Projenin süreci, görev ve 
sorumluluklar, 

• GPS istasyonlar�n�n verilerini 
toplama, analiz, ar�iv ve sunum 
hizmetini gerçekle�tirme görevini 
üstlenen sorumlu kurum yada 
kurumlar�n kimler olaca�� ve 
nas�l hizmet verecekleri halen 
bilinmemektedir. Sabit GPS 
istasyonlar�n�n verilerini toplama, 
analiz, ar�iv ve sunum hizmetini 
gerçekle�tirme görevini üstlenen 
sorumlu kurumun Sabit GPS Servisi 
yönetim bürosu, merkezi büro, analiz 
merkezleri ve veri merkezleri �eklinde 
bir hiyerar�ik yap�da hizmet vermesi 
gerekmektedir.

• CORS-TR IGS istasyonlar�nda 
di�er disiplinlere yönelik veri 
toplama ve analiz ünitelerinin olmas� 
gerekmektedir. Ülkemizde depremlerin 
yorumlanmas� aç�s�ndan önemli 
görülen alanlarda tesis edilecek sabit 
GPS al�c�lar�na yak�n noktalarda yada 
alanlarda ortak konumland�r�lm�� 
jeolojik, jeofizik veri toplama 
üniteleri olmas� ve bu verilerin analiz 
sonuçlar�n�n birlikte yorumlanmas� 
deprem ara�t�rma çal��malar�na 
anlaml� katk�lar sa�layacakt�r.

• CORS-TR Projesi kapsam�nda 
olu�turulan IGS noktalar�n�n bilimsel 
amaçl� altl�k olu�turmas� hizmet 
anlay��� ile IGS verilerinin ilgilenen 
tüm kullan�c�lara aç�k olmas� gerekir. 
E�itim-ö�retim ve bilimsel amaçl� 
çal��malar için CORS-TR IGS istasyon 
verileri , ücretsiz olarak Üniversitelere 
ve ara�t�rma kurumlar�n�n kullan�m�na 
aç�k olmal�d�r. 

3- Bilimsel olarak Projeye 
yakla��ld���nda; 

• Bilindi�i üzere dünyadaki di�er 
uygulamalarda referans noktalar� 
üzerine tesis edilecek anten türleri 
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genel olarak “radome” tak�lm�� 
“choke ring” anten türleridir. Referans 
istasyonlar� navigasyon, kadastro 
amaçl� kullan�mlar�n�n yan�nda 
jeodezik, depremlerin tahmini ve 
Ülke datumunu belirleme gibi yüksek 
hassasiyet isteyen amaçlar için de 
kuruldu�undan özellikle mulipath 
olarak adland�r�lan sinyal yans�ma 
olumsuzluklar� bu tür antenlerle önemli 
ölçüde giderebilmektedir.K�sacas� 
‘choke- ring” anten belirli bir firma 
markas� olmay�p, bilim dünyas�nda 
kabul görmü� temel jeodezik anten 
modelidir. TUSAGA_Aktif Projesinde 
anten türlerinin ‘radome’ tak�lm�� 
“choke-ring” anten türü olmas� 
gerekti�ini dü�ünüyoruz. 

• Jeodezik, deprem, atmosferik 
modelleme TUSAGA_Aktif Projesinin 
temel amaçlar� olarak s�ralanmaktad�r. 
Acaba araziye tesis edilen mevcut 
tesisler bu amaçlar do�rultusunda 
yap�lacak çal��malar için asgari 
ölçütleri sa�layabilecek özellikte 
midir? Tesislerin yap�ld��� binalar�n 
ve arazilerin ba��ms�z ve jeolojik 
etüt raporlar� olmas� gerekmektedir. 
Bu hususlar, hedeflenen amaçlar�n 
gerçekle�ip gerçekle�meyece�ine 
aç�kl�k getirecektir.

• TUSAGA_Aktif referans noktalar�n�n 
hassas koordinatlar� nas�l ve kim 
taraf�ndan hesaplanmaktad�r? Projenin 
temel amaçlar�ndan olan ITRF ve ED-
50 aras�ndaki dönü�üm parametreleri 
hangi yöntemle, kim taraf�ndan ve nas�l 
hesaplanmaktad�r ? Projenin, Ülke 
ölçmelerinde kar��la��lan problemlerin 
en ba��nda yer alan dönü�üm 
uygulamalar�n�n meslekle ilgili tüm 
sektörlerin/ taraflar�n kat�l�m�yla 
tart���lmas� gerekti�ine inan�yoruz.

• Projede, di�er marka al�c�lar 
kullan�ld���nda özellikle RTK 
uygulamalar�nda initilization (ambiguty 

çözümü etkin olarak yap�labilecek 
mi) sorunu olacak m�? Bu sistem 
e�zamanl� ve sorunsuz çal��abilecek 
mi? Olacaksa ya da olmayacaksa 
bunun kullan�c�lara projenin web 
sayfas�ndan (ve de TKGM ve HGK’ya) 
önceden bildirilmesi gerekmektedir. 
Normal ko�ullarda hiçbir problem 
ya�anmayaca�� umulmaktad�r. Projenin 
web sayfas�nda projenin Aral�k 2008 
içerisinde mü�teri kurumlara (HGK ve 
TKGM) devredilece�i görülmektedir. Bu 
tarih esas al�nd���na göre farkl� al�c�lar 
için yap�lmas� gereken testler ne zaman 
yap�lacakt�r? Bunun için proje teslim 
tarihi ileri bir tarihe sarkacak m�d�r? 
Bu konu son kullan�c�lar aç�s�ndan 
önemli olup ayd�nl��a kavu�turulmas� 
gerekmektedir. Ayr�ca, bu test 
çal��malar�na di�er üniversitelerin 
de kat�lmas�n�n sa�lanmas� projenin 
gelece�i aç�s�ndan çok yararl� 
olacakt�r.

• Proje sonuçlar�n�n en ba�ta özel 
sektör ve yerel kamu kurulu�lar�n� 
etkileyece�i aç�kt�r.Bu kapsamda 
projeden beklenen ve istenen 
sonuçlar�n al�nabilmesi için uygulay�c� 
ve yürütücü kurulu�lar�n projenin 
tan�t�lmas�yla ilgili e�itim, konferans 
ve seminer vb. organizasyonlar 
düzenlemesinin yararl� olaca�� 
dü�ünülmektedir. Bugüne de�in 
çal��taylar d���nda proje son 
kullan�c�lar�na yeterince aç�k olarak 
aktar�lm�� m�d�r?

• CORS a�lar�n�n i�levselli�i ileti�im 
teknolojilerine ba�l�d�r dolay�s�yla 
gezici (rover) al�c�lar için GSM/
GPRS/EDGE kapsam� d���nda olan 
yerler nerelerdir? Bu kapsamda bir 
ara�t�rma yap�lm�� m�d�r? Olu�turulan 
a��n kullan�c� performans� aç�s�ndan 
fizibilitesi nedir? Uydu ileti�im sistemleri 
(Thuraya) ya da benzeri sistemlerin 
sisteme nas�l dahil edilece�i konusu 

incelenmi� midir, bu konuda projenin 
aç�l�m� hangi düzeydedir? Bunlar 
incelenmi� ise, bu entagrasyon sistem 
i�letimini ve kullan�c�n�n hizmet alma 
maliyetini nas�l etkileyecektir.

Say�n ba�kan, de�erli kat�l�mc�lar;

Proje hakk�nda son önerilerimizi 
yaparak konu�mam� tamamlayaca��m.

Projenin sonunda , uygulama 
a�amas�nda özel ve kamu sektörünün 
elinde mevcut olan GPS donan�mlar�n�n 
maksimum kullan�labilir olmas� 
taraf�m�zca çok önemsenmektedir. 
Projenin , tüm marka GPS ölçü 
sistemlerinin faydalanabilece�i bir 
teknikle hayata geçirilece�i ifade 
edilmektedir. Uygulamada bu süreç 
tamamlanmal�d�r. Ülkemizdeki 
GPS sistemlerinin say�s� göz önüne 
al�nd���nda ( 3000 civar�nda oldu�u 
san�lmaktad�r) ortal���n bir teknoloji 
çöplü�üne dönü�mesi engellenmelidir.

Biz mühendis ve mimarlar proje 
üreten ve mesleki sorumlulu�a sahip 
ki�ileriz. Amac�m�z insan odakl� projeler 
yapmakt�r. Ülkenin kalk�nmas�nda 
ve kamu yarar� yönünde bizlere 
yak���r projelerin üretilmesini ülkemiz 
insanlar� bizlerden beklemektedir. Bilim 
insan�yla, akademisyeni ile, kamu ve 
özel sektördeki yönetici ve uzmanlarla 
çal��malar�m�z� sürdürmeliyiz. Biz , 
her sorunun ortak ak�lla ve birlikte 
çözümünden yana bir kurum 
olarak, önemsedi�imiz bu proje için 
üniversitelerimiz, komisyonlar�m�z ve 
�ubelerimizden süzülerek gelen ele�tiri, 
görü�, öneri ve istekleri bütünle�tirerek 
ve yap�c� olarak aktarmaya devam 
edece�imizi ifade etmek istiyoruz.   

Odam�z Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuz ad�na sizlere tekrar sayg� 
ve sevgilerimizi sunar�m” sözleriyle 
tamamlad�.
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Rektörlük Ziyareti

Say�n Prof. Dr. Muhammed �AH�N 
ile yap�lan görü�mede; Oda Genel 
Ba�kan�m�z Say�n A. Fahri ÖZTEN 
taraf�ndan Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odam�z‘�n 1954 y�l�nda 
kuruldu�unu ve Türk Mühendis ve 
Mimar Odalar� Birli�i‘nin 10 kurucu 
üyelerinden birisi oldu�unu dile 
getirerek; Odam�z�n, 50 y�l� a�k�n 
süreç içerisinde toplumsal ve mesleki 
alanda yaratt��� de�erleri ve ilkeleri 
oldu�unu bu ilkeler çerçevesinde 
Odam�z�n; e�itlikten, özgürlükten, 
ayd�nlanmadan, bar��tan, halktan 
ve karde�likten yana oldu�unu, 
mesle�imizin; bireylerin ç�karlar� 
do�rultusunda de�il toplumun 
gereksinimleri ve kamu yarar� yönünde 
çal��mas� gerekti�ine inand���m�z� 
ifade etmi�tir. Oda Ba�kan�m�z ayr�ca; 
Odam�z�n e�itime bak���n� özetleyerek, 
Odan�n e�itimin her kademede e�it 
ve paras�z olmas�n�, e�itimde f�rsat 
e�itli�inin yarat�lmas�ndan yana ve 
ezberci e�itimin kar��s�nda oldu�unu, 

özerk-demokratik üniversiteyi, bilimsel 
özgürlü�ü ve üniversitelere bilimsel 
ara�t�rmalar için yeterince katk� ve 
deste�in sa�lanmas�n�, üniversitelerin 
ticarethaneye dönü�memesini ve 
bilimin öne ç�kmas� gerekti�ini 
savundu�unu vurgulam��t�r. Say�n 
ÖZTEN konu�mas�nda, �TÜ’nin 
bilimsel e�itim ve kat�l�mc� demokratik 
yönetim alan�nda öne ç�kmas�nda 
Rektörlü�e büyük görevler dü�tü�ünü 
dile getirdi.  

�stanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Say�n Prof. Dr. Muhammed �AH�N 
ise, �TÜ‘nin 
ça�da� dünya 
üniversiteleri 
aras�nda 
hak etti�i 
yerini almas� 
için gerekli 
çal��malar� 
yürüttüklerini, 
bu çerçevede, 
�stanbul Teknik 
Üniversitesi‘nin 

misyonunun Türkiye içinde de�il 
dünyada yar��acak mezunlar� 
yeti�tirmek oldu�unu, yo�un rekabet 
ko�ullar� içinde �TÜ‘nin dinamik, 
küresel, kaliteli, yarat�c�, kat�l�mc� 
bir e�itim-ö�retim ve ara�t�rma 
politikas� izledi�ini vurgulam��t�r. 
Say�n Rektör, ayr�ca e�itimde 
f�rsat e�itli�i yarat�lmas�ndan yana 
ve ezberci e�itimin kar��s�nda 
olduklar�n�, demokratik üniversiteyi 
önemsediklerini vurgulayarak, Odam�z 
taraf�ndan yap�lan bu ziyaretten 
çok memnun kald���n� belirtmi�tir. 
Di�er taraftan Say�n Rektör, Odam�z 

�STANBUL TEKN�K 
ÜN�VERS�TES�’NDE REKTÖR, 
DEKAN VE BÖLÜMÜMÜZ 
Z�YARET ED�LD�.
26/12/2008 tarihinde Odam�z taraf�ndan �stanbul 

Teknik Üniversitesi Rektörü meslekta��m�z say�n Prof. Dr. 

Muhammed �AH�N, �n�aat Fakültesi Dekan� meslekta��m�z 

say�n Prof. Dr. Gaye ONURSAL ve Bölümümüz Ba�kan� 

say�n Prof. Dr. Tevfik AYAN hocalar�m�z makamlar�nda 

ziyaret edilmi�lerdir.
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taraf�ndan kendilerine sunulan etkinlik 

program�na kat�l�m ve katk� verme 

konusunda çal��aca��n� belirtmi�tir. 

Say�n Rektörle ö�le yeme�i yenilmi�tir

Dekanl�k Ziyareti

Meslekta��m�z ve �n�aat Fakültesi 

Dekan� Say�n Prof. Dr. Gaye 

ONURSAL makam�nda ziyaret 

edilmi�tir. Bu ziyaretimizde de 

Oda Genel Ba�kan�m�z taraf�ndan 

Oda etkinliklerimiz ve çal��malar� 

hakk�nda Say�n Dekana bilgi verilmi� 

ve üniversitelerden beklentilerimiz 

dile getirilmi�tir. Say�n Dekan, 

ziyaretimizden memnuniyetini ifade 

ederek, Oda-Üniversite i�birli�inin 

önemine dikkat çekerek, mühendislik 

alan�nda bilimsel geli�melere 

paralel kamu ve toplum yarar� 

çerçevesinde birlikte ortak etkinliklerin 

gerçekle�tirilebilece�ini vurgulam��t�r. 

Oda ili�kilerin geli�tirilmesi konusunda 

her türlü katk� ve deste�e haz�r 

oldu�unu belirten Say�n Dekan, 

bilimsel, demokratik ve ça�da� bir 

üniversitenin önemine ve gereklili�ine 

inand�klar�n� ifade etmi�tir.    

Bölümümüz Ziyareti

�stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 

Ba�kan�m�z Say�n Prof. Dr. Tevfik 

AYAN ile yap�lan görü�mede, Oda ve 

Bölümümüz ili�kileri de�erlendirilmi�, 

Oda çal��malar�m�z hakk�nda Say�n 

Bölüm Ba�kan�m�za bilgiler verilmi� ve 

2009 y�l�nda gerçekle�tirilecek Genç 

Haritac�lar Günleri, 12. Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultay� ve di�er 

Oda etkinliklerine bilimsel olarak 

verilecek katk� ve deste�in mesle�in 

geli�imi ile toplum ve kamu yarar� 

yönündeki önemine de�inilmi�tir. 

Say�n Prof. Dr. Tevfik AYAN ise, 

Bölüm olarak Oda etkinliklerine 

her zaman oldu�u gibi katk� 

verilece�ini ve kat�l�m sa�lanaca��n�, 

Odam�z� ve faaliyetlerini her zaman 

önemsediklerini vurgulam��t�r. Di�er 

taraftan, Bölüm Ba�kan�m�z Say�n 

Prof. Dr. 

Tevfik AYAN 

bölümün 

ad�n�n 

Geomatik 

Mühendisli�i 

olarak 

de�i�tirilmesi 

konusunda 

çal��malar 

yapt�klar�n�, 

dijital 

teknolojinin 

bunu 

gerektirdi�ini vurgulam��t�r. 

Toplant�ya kat�lan Say�n Prof. 
Dr. Rasim DEN�Z de bu konuda 
bölüm ba�kan�m�z� destekleyen 
dü�üncelerini ifade etmi�lerdir. Oda 
Genel Ba�kan�m�z Say�n A. Fahri 
ÖZTEN ise, bu konuda öncelikle 
akademisyen meslekta�lar�m�z�n 
uzla�mas� gerekti�ini vurgulam�� 
ve Oda olarak Üye, Temsilcilik ve 
�ubelerimizden gelen görü� ve 
öneriler do�rultusunda Oda görü�ünü 
olu�turacaklar�n�, bilimsel ve teknolojik 
geli�melere paralel olarak meslek 
alan�m�zdaki yeni aç�l�mlar�n çok 
iyi de�erlendirilmesi gerekti�ini 
belirtmi�tir. 

Ülkemizin önemli üniversitelerinden 
biri olan �TÜ‘nde, Bölüm 
Ba�kanl���m�za, �n�aat Fakültesi 
Dekanl���na ve Rektörlü�e 
gerçekle�tirilen ziyaretlerde  yap�lan 
görü�melerde; e�itim süreci ve 
ö�renciler, özerk ve demokratik 
üniversite görev ve sorumluluklar�, 
bilimsel-teknolojik geli�meler ve 
mesleki alan�na yans�malar�, ülkede 
ya�an�lan ekonomik, sosyal, kültürel 
ve toplumsal geli�meler vb. konularda 
bilgi payla��m� yap�ld� ve etkinliklerde 
kar��l�kl� katk� ve deste�in verilmesi 
hususlar�n�n önemle alt� çizildi. 

Üniversite - Oda aras�nda kurumsal 
ili�kilerin kurulmas� ve geli�tirilmesinde 
benzeri ziyaretlerin önemi ve katk�s� 
bu ziyaretimizde bir kez daha 
görülmü�tür. Bölüm ba�kanl���m�za, 
�n�aat Fakültesi Dekanl���na ve 
Rektörlü�e ev sahipli�i, s�cak 

yakala��mlar� ve gösterdikleri ilgiden 

dolay� te�ekkür ediyoruz. 
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TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 
�KK (�l Koordinasyon Kurulu) sekterleri 
ve Oda Ba�kanlar�n�n kat�l�m�yla 17 
Ocak 2009 tarihinde ayr� ayr� ortak 
toplant�lar yap�ld�. Her iki toplant�da 
29 Mart 2009 tarihinde yap�lacak 
olan yerel seçimlerde “Nas�l Bir Kent, 
Nas�l Bir Yerel Yönetim” ba�l���nda 
bas�na, kamuoyuna ve siyasi partilere 
iletilecek olan TMMOB raporu üzerine 
görü�meler yap�ld�.

Oda Ba�kanlar� ile yap�lan toplant�ya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI, TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Ba�kan� Nail GÜLER, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ethem TORUNO�LU, Emir BIRGÜN, 
Ekrem POYRAZ, Kemal Zeki TAYDA�, 
Feyyaz ATAÇ, Selçuk ULUATA, O�uz 
GÜNDO�DU, Ersin GIRBALAR, 
Alaeddin ARAS, �lker ERTEM, A. Deniz 
ÖZDEMIR, M. Sabri ORCAN, Ergin 
ÖZÜGÜR, TMMOB Genel Sekreteri 
Hakan GENÇ, Bülent AKÇA (TMMOB), 
Burcu CEYHAN (TMMOB), Ekin 
ÖZBEK (TMMOB) ile Oda Ba�kanlar� 
veya Yönetim Kurulu temsilcileri 
Y�lmaz KILIM (ÇMO), Musa ÇEÇEN 
(EMO), Tansel TIMUR (Gemi MO.), 
Ya�ar ÜZÜMCÜ (GIDAMO), Ali Fahri 
ÖZTEN (HKMO), H. Serdar HARP 
(�MO), �evket DEMIRBA� (JFMO), 
Dündar ÇA�LAN (JMO), Mehmet 
BESLEME (KMO), �uayip YALMAN 
(MMO), A. Erhan ANGI (Meteoroloji 
MO), Emre MADRAN (MO), Ay�egül 
ORUÇKAPTAN (Peyzaj MO), P�nar 
ÖZCAN (�PO),Turhan TUNCER (ZMO) 
kat�ld�lar.

Ülke ve dünyadaki geli�melerinde 
de�erlendirildi�i toplant�da a��rl�kl� 
olarak yerel yönetimlere ili�kin 
TMMOB raporuna yönelik görü� 

ve önerilerin üzerinde duruldu. 
Toplant�ya kat�lan Oda ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN toplant�da yapt��� 
de�erlendirmede özetle; 

Ülkemizde 1980‘den bu yana 
uygulamaya konulan neoliberal 
politikalar özelle�tirmeler, AB, IMF, 
DB, DTO istemleri yönünde gündeme 
gelen yap�sal de�i�iklikler , kamu ve 
topluma yans�malar�, emperyalizmin 
Ortado�u planlar� �srail‘in Filistin 
halk�na yönelik yok etme giri�imleri, 
y�llard�r ülke gündemine getirilen 
“kontgerilla” ve hukuk d���, insanl�k 
d��� uygulamalar�, emperyalizm ve 
yerli i�birlikçileri vb. konular� dile 
getirdi. Bununla birlikte TMMOB‘nin 
sürece bak���, taslak olarak 
haz�rlanan “Nas�l Bir Kent Nas�l Bir 
Yerel Yönetim” raporunda bölgesel 
kalk�nma ajanslar�, �ller Bankas�, 
Kentsel Dönü�üm - �mar Yasas�, TOK� 
ve Özelle�tirme �daresi Ba�kanl���na 
verilen planlama yetkileri, Kent içinde 
kalan K�T‘lere ait arazilerin hazineye 
devri ve farkl� kurumlar�n planlama 
yapmas� ile bilim ve teknolojiye paralel 
olarak Co�rafi Bilgi / Kent Bilgi 
Sistemleri vb. yakla��mlara raporda yer 
verilmesi konular�na de�indi.

TMMOB Milas �KK sekreteri Enver 
TUNA (HKMO Milas Temsilcimiz) 
konu�mas�nda özetle; Milas’�n özelinde 
yerel seçimler ile ilgili olarak aç�klama 
ile birlikte Milas’�n s�n�rlar� içerisinde 
uzun bir deniz k�y�s�n�n var oldu�unu, 
25 000 ve 100 000 lik Çevre Düzeni 
Planlar�nda en çok turizm tesisinin 
planland���n�, planlanan alanlarda 
hazine ve orman alanlar�n�n 
bulundu�unu belirtti. Say�n TUNA, bu 
planlamalara karar verecek olan �l 
Özel �daresinin kararlar�n�n onama 
yerinin �l Genel Meclisleri oldu�u ve 
yerel seçimlerde �l Genel Meclislerinin 
de önemli oldu�unu, ayr�ca 2008 
Aral�k ay�n�n ikinci yar�s�nda deniz 
k�y�s� olan illerde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü�ünce 2B alanlar�n�n 
tescili ihalesinin yap�ld���n�, o günlerde 
tapu yasas�nda de�i�iklik yap�larak 
2B alanlar�n�n sat���n�n yap�lmas�n�n 
önünün aç�ld���n� ifade etti ve bu 
illerdeki �KK’lar�n konuyu yak�ndan 
takip etmesi gerekti�i vurgulad�.

Say�n ÖZTEN “Nas�l Bir Kent Nas�l 
Bir Yerel Yönetim” taslak rapora 
�ubelerimizden görü�ler al�narak 
yaz�l� raporumuzun en k�sa sürede 
sunulaca��n� belirtti.

TMMOB VE ODA BA�KANLARI ORTAK TOPLANTISI
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Ankara �ubemizin  10. Geleneksel 
Yeme�i 20.12.2008 tarihinde 
Büyükhanl� Park Otelin’de 
gerçekle�tirildi. Meslekte 30 y�l�n� 
dolduran meslekta�lar�m�z�n 
plaketlerinin de verildi�i geleneksel 
geceye kat�l�m oldukça yo�undu. 

Gecenin sunuculu�unu Sevsin 
ERDO�AN ve S�tar KARAB�L yapt�. �ube 
Ba�kan�m�z Halil AKDEN�Z ve Oda 
Genel Ba�kan�m�z A.Fahri ÖZTEN birer 
konu�ma yapt�lar. Bir çok konu�un 
kat�ld��� geleneksel gecede gençlerin 
a��rl�kl� yer almas� dikkat çekiciydi. 
Meslekte otuz hizmet y�l�n� dolduran 
meslekta�lar�m�za plaket verilirken, 
Ankara �ubemiz üyesi en genç be� 
üyemize de hem Oda rozeti tak�ld� 
hemde Odam�z�n kurulu�undan bu 
güne 50 y�ll�k mücadelesini anlatan 
“Sözlü Tarih” kitab� verildi. 

Oda ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
yemekte yapt��� konu�mada özetle; 
meslekte otuz hizmet y�l�n� dolduran 
meslekta�lar�m�z�n bu süreç içerisinde 
mesle�imize verdikleri katk� ve destek 
ile toplum ve kamu yarar� yönünde 
hizmet üretiminde yer almalar�n�n 
anlam�n� dile getirerek, onurlu duru� 
sergileyen tüm üyelerimize Oda ad�na 
�ükran ve sevgilerini iletti ve kendilerini 
kutlad�. Odam�z faaliyetleri içerisinde 
yer alan sosyal etkinliklerin önemine de 
vurgu yapan Say�n ÖZTEN üyelerimizle 
bu güzel gecede bir arada olman�n 
mutlulu�unu  ifade etti. 

Meslekte otuz y�l�n� dolduran 
meslekta�lar�m�z; Cemalettin 
TEMELCAN, Mehmet Emin EK�NC�, 
Niyazi CEYLAN, Naz�m KARABACAK, 
Enver �APCILAR, Ayhan �EN,  Erol 

URAZ, Ali KABO�LU, Kemal 
UYSAL, Abdulkadir YILDIRIM, Levent 
AYDIN, Nihat �AH�N, Osman Nuri 
KALAYCIO�LU, Galip ÇORUHLU, 
Mesut TOSUN, Ömer Erdem ÖZYURT, 
Mehmet ORHAN, Zeki TEK�NER, Necati 
ÖLÇÜCÜO�LU, Ünsal BA�ARAN, 
Ömer ULUSOY, Mustafa AYERDEM, 
Salih AYDEM�R, Hasan TEPETA�, 
Halil ÖZER, Erdo�an AKDEN�Z, 
Mehmet GÜLCÜLER, Nafiz P�R�, Sedat 
M�MARO�LU, Sabri EREN, Mehmet 
ULUKAVAK, Hakk� EYÜBO�LU, 
Orhan KASAP, Seyfi KAYA, M.Semih 
KUYULULU, Bahattin TOSUN, Alaattin 
MURATO�LU, Burhan BAYÇELEB�’YE 
plaketleri verilerek toplu hat�ra foto�raf� 
çekinildi. 

Yeme�e kat�lan genç 
meslekta�lar�m�zdan Fatma Ba�ak 
ERDEN, Ömer KAYA, Çi�dem 
GAZ�O�LU, Ozan ÖZER, Yusuf 
SARIKAYA’ya Oda rozetleri tak�larak 
meslek hayatlar�nda ba�ar�lar dilendi. 

Genel Merkez yönetimi olarak bu güzel 
geceyi düzenleyen Ankara  �ubesi 
Yönetim kuruluna te�ekkürlerimizi 
sunar�z. 

ANKARA �UBE 

GELENEKSEL 

YEME��NDE 30. 

YIL PLAKETLER� 

VER�LD�
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2. Kadastro Kongresi Sonuç 
Bildirgesi’nden ç�kan öneriler 
do�rultusunda, “Kadastro Çal��tay I” 
(Kadastro’da Güncelleme, Yenileme ve 
Say�salla�t�rma Çal��tay�) 15–16 Kas�m 
2008 tarihlerinde Odam�z - M�SEM 
Konferans salonunda Ankara’da 
gerçekle�tirilmi�tir. Çal��taya; Odam�z 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
Odam�z Sürekli Bilimsel Teknik 
Komisyonlar�m�zdan ça�r� yap�lan 
Kadastro, CBS, Ta��nmaz De�erlemesi 
(kat�lamad�) ve K�rsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu, TKGM 
yetkilileri, bilim insanlar� ve özel sektör 
temsilcileri kat�lm��t�r. 

Toplant� a�a��daki gündem 
çerçevesinde gerçekle�tirilmi�tir:

Gündem :

1. Aç�l��, toplant�n�n amaç ve hedefinin 
aç�klanmas� 

2. Türkiye Kadastrosunda durum ve 
beklentiler,

3. Genel olarak Arazi Bilgi Sistemi 
anlay���, 

4. Türkiye Kadastrosunun hedefi, bu 
hedefe ula�mada idareye ve özel 
sektöre dü�en görevler,

5. Kadastroda yenileme, 
say�salla�t�rma, güncellemede 
izlenmesi gereken yol haritas�,

6. Yenilemede e�güdüm ve de�er 
boyutu,

7. Genel de�erlendirme ve öneriler,

8. Çal��tay raporunun haz�rlanmas� ve 
kesinle�tirilmesi,

9. Kapan��.

Türkiye Kadastro sistemini ve 
uygulamalar�n� de�erlendirmek, 
Türkiye Kadastrosunda ya�anan 
sorunlar� ve kadastrodan beklentileri 
ortaya koymak, böylece gelecekteki 
Türkiye kadastrosunun içermesi 
gereken bilgileri, üstlenmesi gereken 
yeni görevleri do�ru saptayabilmek 
ve olu�turulacak bir bilgi sisteminin 
kullan�c�lar�n�n gereksinimlerini eksiksiz 
kar��layabilecek içerikte olu�mas�n� 
sa�lamak üzere görü�ler geli�tirmek 
amac�yla Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ü ile TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odas�’n�n 
ortakla�a düzenledi�i ve 
21–24 May�s 2008 tarihleri 
aras�nda gerçekle�tirilen 
“2.Kadastro Kongresi” 
sonuç bildirgesinde yer alan 
amaçlar do�rultusunda 
düzenlenen “Kadastro 
Çal��tay I” belirtilen gündem 
çerçevesinde çal��malar�na 
ba�lam��t�r.

Çal��tayda a�a��da belirtilen konular 
irdelenmi�, görü� ve öneriler 
geli�tirilmi�tir:

 Türkiye Kadastrosunda Durum ve • 
Beklentiler
 Türkiye’de Kadastrosu Tamamlanan • 
ve Kalan Alanlar
 Tapulama ya da Kadastro D��� • 
B�rak�lan Alanlar
 2/b Alanlar�• 
 Yap�lm�� Kadastronun Önemli • 
Sorunlar�
 Kadastronun 3402/22.a Maddesi • 
Uyar�nca Yenilenmesi
 �mar Uygulama, Arazi Toplula�t�rma • 
ile Yenileme Çal��malar� Aras�nda 
E�güdüm
 Kadastronun De�er Ö�esi ve • 
Türkiye’de Gereksinim
 Kadastro D��� B�rak�lm�� Alanlar• 

 2/B Sah• alar�n�n Kontrol ve Tescili

KADASTRO’DA

GÜNCELLEME, YEN�LEME 

VE SAYISALLA�TIRMA

ÇALI�TAYI *

* Kadastro Çal��tay� ile ilgili ayr�nt�l� rapor www.hkmo.org.tr  adresinde yer almaktad�r.
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 Genel Ola• rak Arazi Bilgi Sistemi 
Anlay���

 Türkiye Avrupa Birli�i (AB) �li�kileri ve • 
Türkiye Kadastrosu

Genel de�erlendirme ve 
öneriler,
� Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlü�ünün son 5 y�l içinde çok 
ciddi çal��malar yaparak büyük 
projeler yürüttü�ü,

� Özel sektörden de hizmet 
sat�n almak suretiyle Türkiye 
Kadastrosunun kadastro yap�m� 
aç�s�ndan sorunlu olan birimler 
haricinde tamamlanma a�amas�na 
geldi�i, 

� �haleli kadastro çal��malar� 
esnas�nda ilk y�llarda �dareden 
ve yükleniciden kaynaklanan 
problemlerin oldu�u, (yüklenicinin 
nitelikli eleman temini ve idarenin 
personel ihtiyac�) 

� Gelinen nokta itibariyle Türkiye 
genelinde yakla��k 12.000 birimde 
(mahalle – köy) ihaleli kadastro 
çal��malar� yap�ld��� ve 12.000.000 
parsel üretildi�i,

� TKGM taraf�ndan Kadastro 
Kanununda yap�lan de�i�iklikle 
birlikte yenileme (3402/ 22-a 
uygulamas�) çal��malar�n�n 
ba�lat�ld���,

� 3402/22.a uyar�nca yap�lacak 
Yenileme programlar�n�n, K�rsal 
Alanda Arazi Toplula�t�rmas� 
(AT) ve Kentsel Alanda imar 
uygulamas�n�n (3194/18. madde 
uygulamas�) çal��malar� dikkate 
al�narak  yap�lmas� ve TKGM’nün 
arazi toplula�t�rma çal��malar� için 
yetkili idare, kurum ve kurulu�lara 
imar uygulamalar� için belediyelere 
ve ilgili idarelere bilgi deste�i 
sa�lamas�, ancak bu kurumlar�n 
da, üretti�i bilgileri (ve varsa 
üretilmesi gereken yeni bilgiler ) 
TKGM ile payla�malar�,

� Kadastro yenilemede i� 
ad�mlar�n�n ve birim fiyatlar�n 
belirlenmesi, yakla��k 
maliyetlerin hesaplanmas�nda 
titiz davran�lmas� gerekti�i, 
hizmetin gerçekle�tirilece�i yerin 
konumunun, i� yo�unlu�unun ve 
i�in gerçekle�tirilebilme kriterlerinin 
yakla��k maliyet hesab�nda göz 
önünde bulundurulmas� gerekti�i, 

   Kadastro yenileme i�leri 
ihale dokümanlar� haz�rl��� 
a�amas�nda, teknik �artnamede 
anahtar personelin nitelikli 
olmas� i� kalitesinin yüksek 
olmas� için gerekli �artlar�n ve i� 
deneyimlerinin istenmesi,

� Kadastro i�lerinin “yap�mla 
ilgili hizmet” kapsam�nda 
de�erlendirilmesinin sektör 
aç�s�ndan yararl� olaca�� ve  harita 
ve kadastro mühendislerinin son 
15 y�ldaki i� deneyimlerinin geçerli 
olmas�n�n sa�lanaca��,

� �halelerde yer alacak özel sektör 
çal��anlar�n�n, hizmet maliyeti 
üzerinden yüksek k�r�mlar 
yapmamas� için meslek eti�i 
içerisinde hareket etmeleri 
gerekti�ine, HKMO’nun meslek 
camias� ad�na bu konunun takipçisi 
olmas�,

� Kadastro d��� b�rak�lm�� alanlar�n 
korunmas�, toplum ve kamu 
yarar�na kullan�lmas� amac�yla 
ölçülmesi ve tescili,  

� Tapu ve Kadastro Modernizasyon 
Projesi kapsam�nda Ta��nmaz 
De�erleme 
sisteminin 
geli�tirilmesi, 

� Kamu ve toplum 
yarar�n�n ki�i 
haklar�n�n 
korunmas� 
amac�yla, 
kadastro yenileme 
i�lemleri ile 
birlikte ta��nmaz 

de�erlemesinin TKGM’nün yetki ve 
sorumlulu�unda yap�lmas� için DPT 
ile gerekli görü�melerin yap�lmas�, 
konunun TKGM, HKMO taraf�ndan 
özenle izlenmesi, kendi üstlerine 
dü�en bilimsel teknik görevlerin 
geciktirilmeden yap�lmas�,  

� Ta��nmaz de�erlemesi çal��malar�n� 
ve uygulamalar�n� ortaya koyacak 
bir ta��nmaz de�erleme, k�rsal 
kentsel alan düzenleme kurultay� 
yap�lmas�,

� TKGM’nün Ulusal Co�rafi Veri 
Altyap�s� olu�turma çal��malar�n� 
h�zland�rmas�, 

� 2/B sahalar�n�n tescili ve arazi 
koruma kullanma planlar�n�n 
yap�lmas�n� sa�layacak biçimde 
haritalar�n�n yap�lmas�n�n 
sa�lanmas�, 

� Hizmet al�m� ile gerçekle�tirilen 
kadastro çal��malar�nda TKGM’nce 
yüklenici sicillerinin tutulmas�, 
anahtar personelin ve yap�lan 
i�in yeterince denetlenebilmesi 
için gerekli personel istihdam�n�n 
yap�lmas�,

� Nitelikli üretim, nitelikli i� gücü 
ve mesleki kalk�nma ad�na Özel 
Sektöre kadastro yenilemesi 
mevzuat ve etik kurallar� kapsayan 
e�itim ve bilgilendirme amaçl� 
bölgesel toplant�lar�n HKMO 
taraf�ndan düzenlenmesi ve bu 
e�itimlere TKGM’nin destek 
vermesi,

görü� ve önerileri öne ç�km��t�r. 
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HKMO 41.Dönem II. Dan��ma Kurulu, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, �ube 
Ba�kan, Yazman, Sayman, HKMO 
Denetleme Kurulu, HKMO Onur Kurulu, 
Merkeze ba�l� Temsilciliklerin  kat�l�m� 
ile a�a��daki gündemle 30 Ocak – 1 
�ubat 2009 tarihinde Ayd�n’�n Ku�adas� 
ilçesinde yap�ld�.  
Toplant�da, Oda ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN‘in aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan, 
Dan��ma Kurulu‘na kat�lanlar kendilerini 
k�sa olarak tan�tt�lar. Genel Merkez 
Yönetim Kurulu çal��malar�na ili�kin 
bilgilendirmeyi Genel Sekreter Ertu�rul 
CANDA�, Mali ��lere ili�kin bilgilendirmeyi 
Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, Onuru 
kurulu ad�na Fikret NERG�Z, Denetleme 
Kurulu ad�na Gürkan ÖZ çal��malar 
hakk�nda bilgilendirme yapt�lar. �ube 
ve Temsilcilikler yeni dönemde yapt�klar� 
çal��malar hakk�nda sözlü ve görsel 
sunumlar gerçekle�tirdiler ve 2009 y�l�na 
ili�kin yapacaklar� etkinlikleri belirttiler. Bu 
bölümde yap�lan görü�melerde �ube ve 
Temsilciliklerde gündeme gelen sorun ve 
s�k�nt�lar ele al�nd�. De�erlendirmelerde 
bulunuldu ve çözüme yönelik öneriler dile 
getirildi.
Toplant�n�n ikinci bölümünde meslek 
alan�m�za yönelik gündem maddeleri 
üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen 
çal��malar hakk�nda bilgilendirme yap�ld�. 

Yasa ve Yönetmelik düzeyindeki mevzuat 
de�i�iklikleri ve giri�imleri üzerine 
geli�meler de�erlendirildi. Yap�lmas� 
planlanan çal��malar hakk�nda görü�ler 
dile getirildi. Bir sonraki bölümde 
Odan�n, 2009 y�l�na ili�kin sempozyum, 
kurultay vb. etkinlikleri de�erlendirildi. 
Dan��ma kurulunun son bölümünde ise 
ülke gündeminin h�zl� de�i�imi ve yap�sal 
de�i�ikliklerin her alanda h�z kesmeden 
devam etmesi üzerinde durularak; meslek 
alanlar�m�zdan hareketle TMMOB ve 
bile�eni Odalar�m�z�n olu�turduklar� 
politikalar�n hayata geçirilmesinin 
önemine vurgu yap�land�.

HKMO 41. Dönem I. Dan��ma 
Kurulu Gündemi
Birinci Bölüm

1 Gündemin Kesinle�tirilmesi, Aç�l�� 
Konu�malar� ve Bilgilendirme

1.1 Tan��ma ve Aç�l�� Konu�mas� 

1.2 Oda Etkinlikleri Hakk�nda 
Bilgilendirme

1.3 Mali Durum Bilgilendirme

1.4  �ube / Temsilcilik Etkinlikleri 
Hakk�nda Bilgilendirme

1.5 HKMO Onur Kurulu 
Bilgilendirme

1.6 HKMO Denetleme Kurulu 
Bilgilendirme

�kinci Bölüm

2- Meslek Alan�m�zla �lgili Yasal ve 
Yönetsel Durum De�erlendirmesi

2.1  Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�,  

2.2 Tapu Planlar� Tüzü�ü

2.3 Yap� Denetim Uygulama 
Yönetmeli�i – Teknik Uygulama 
Sorumlulu�u 

2.4 Kadastro (Yenileme) i�lemleri ve 
birim fiyat analizleri

2.5- 2/B Alanlar�

2.6- Kamu �hale Mevzuat�ndaki Son 
De�i�iklikler ve Geli�meler

2.7 Kamula�t�rma Bilirki�ili�i,

2.8 �ubelerin Mali Durumlar�

2.9 Yerel Yönetimler, 

2.10 2009 Mahalli �dareler 
Seçimleri, 

Üçüncü Bölüm

3- Takvimdeki Etkinlikler ve 
Çal��malar

3.1 Genç Haritac�lar Günleri 2009

3.2 12. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultay�,

3.3 TMMOB Co�rafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi,

3,4 Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu

3.5 Yaz E�itim Kamp�

3.6 Di�er etkinlikler

4-  Genel Görü�me ve 
De�erlendirmeler

HKMO 41. 

DÖNEM II. 

DANI�MA KURULU 

GERÇEKLE�T�R�LD�
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10 ADET DAVANIN 

KAZANILMASI SÜREC�

Ke�if tarihi olan 7 Nisan 2008 tarihinde dava konusu alan

AYDIN YÜCEL
Har.Kad.Yük.Müh.
TMMOB Denizli �KK Sek.

29.12.2006 tarihinde dava konusu alan�n durumu

2006-2008 döneminde TMMOB Denizli �KK 
Sekreterli�i görevini yürüten ve Ülke genelinde 
�KK sekreterli�ini yapan tek üyemiz olan 3365 
sicil nolu üyemiz Ayd�n Yücel ile bu dönemde   
Denizli’de yapm�� olduklar� çal��malarla ilgili 
olarak bir söyle�i yapt�k. Özellikle mesle�imizi 
ilgilendiren konularla ilgili TMMOB olarak 
�dari yarg�ya ta��m�� olduklar� 10 adet davan�n 
kazan�lmas� sürecinin meslekta�lar�m�z�n 
ilgisini çekece�i dü�üncesiyle bu söyle�iyi tüm  
üyelerimizle payla�may� uygun gördük.

Say�n Ayd�n Yücel k�saca kendinizi 
tan�t�rm�s�n�z.
1988 YTÜ mezunuyum. Ayn� y�l YTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsünde ba�lam�� oldu�um Yüksek Lisans 
E�itimimi 1997 y�l�nda tamamlad�m. 1992 
y�l�ndan beri Denizli’de serbest çal���yorum. 8 
y�l HKMO Denizli temsilcili�ini yapt�ktan sonra 
6 y�ld�r da HKMO Denizli temsilcili�i görevini 
yürütüyorum.2006-2008 dönemi de TMMOB 
Denizli �KK Sekreterli�i görevini yürütüyorum.

TMMOB ad�na Denizli’de açm�� oldu�unuz 
davalar içeriklerini anlat�rm�s�n�z?
TMMOB ad�na Denizli’de �dari Yarg�ya ta��m�� ve 
kazanm�� oldu�umuz 12 dava var. Bu davalar� 
iki ana ba�l�kta özetleyebiliriz. 
•  Bunlardan planlamayla ilgili olanlar; biri 
1/25000 ölçekli Denizli Çevre Düzeni Plan�n�n 
iptali, biri 1/5000 ölçekli Naz�m �mar Plan�n�n 
iptali ve dört adet de 1/1000 ölçekli Uygulama 
�mar planlar�n�n iptaliyle ilgilidir.
•  Denizli’de Demokrasi Meydan� olarak bilinen 
alan�n (�mar Plan�nda ye�il alan) plan de�i�ikli�i 
yap�larak ticari alana dönü�türülmesi ve küresel 
sermayeye (Multi Turkmall �irketine )sat���yla ilgili 
dört dava ki bunlar:
1.  Plan de�i�ikli�inin iptali,
2.  Sat��a yetki veren Belediye Meclisi Karar�n�n 
iptali,
3.  Dava konusu alana verilen �n�aat ruhsat�n�n 
iptali ve
4.  �hdas i�leminin Hukuki dayana�� olan 
Belediye Encümeni Karar�n�n iptali davalar�d�r.
•  Denizli’de tek Devlet yat�r�m� olan 
Sümerbank fabrikas�n�n bulundu�u alan�n sat��� 
sonucu 150.000 m² lik alanda yap�lan plan 
de�i�ikli�idir. Söz konusu alanda yap�lan plan 
de�i�ikli�iyle mal sahibi �irkete E:0.60 olan 

<Emsal de�erinin E:2.40 de�eerine ç�kart�larak 
çok büyük bir rant sa�lanmas�d�r. Bu dava ile 
ilgili ke�if yap�lm�� ve bilirki�i raporlar� gelmi�tir. 
Bilirki�i raporunda net olarak: ”Dava konusu 
alanda yap�lan plan de�i�ikli�inde Kamu 
yarar�ndan söz edilemez ancak tapu maliki tüzel 
ki�ili�in yarar�ndan söz edilebilir” yazmaktad�r ve 
bu davan�n da Denizli �dare Mahkemesi Karar� 
beklenmektedir. 

TMMOB olarak Demokrasi Meydan�nda 
yap�lan Forum Çaml�k AVM in�aat�n�n iptali 
için idari yarg�ya dava açt�n�z ve kazand�n�z. 
Bu süreci anlat�rm�s�n�z? 
2006 Aral�k ay�nda söz konusu in�aat�n hafriyat 
i�leri ba�lam��t�. Tüm alan kaz�l�nca burada bu 
kadar in�aat alan� olmad��� için ara�t�rmas�n� 
yapt�k Ayn� zamanda da 29.12.2006 tarihinde 
mahkeme taraf�ndan durum tespiti yapt�rd�k. 
Bu tarihte daha in�aat ruhsat� bile yoktu. Bu 
ara�t�rmada ula�t���m�z sonuçlara göre de 
konunun idari yarg�ya ta��nmas�na karar verdik. 
Ve 2007 Ocak’ta dava açt�k. 

Ula�t���n�z sonuçlar neydi?
Davaya konu alan 1989 y�l�nda imar 
uygulamas�yla Düzenleme Ortakl�k Pay� ile 
kamuya kazand�r�lan ye�il aland�. Biliyorsunuz 
imar  uygulamas�yla kamunun ihtiyac� için DOP 
tan kar��lanan alanlar iki türlüdür. Tapuya tescil 
edilen alanlar (dini tesis alan�, karakol alan� 
ve �lkö�retim alan� ) ve tapuya tescil edilmeyen 
alanlar ( yol , park, otopark, ye�il alan, meydan 
vb.) Bu alanda da özel mülkiyetler de vard�. 
�nsanlara yerleri ye�il alanda kald��� için ba�ka 
yerler tahsis edilmi�. 
Daha sonra 1998 y�l�nda buradaki ye�il alan 
Belediye Hizmet Alan� ve Kültürpark olarak plan 
de�i�ikli�i yap�lm�� ve 20.000 m2 ihdas edilerek 
Denizli Belediyesine tapu ç�kar�lm��.
2005 y�l�nda imar plan�ndaki 
notlara Ticaret Alan� da 
eklenmi� ve ihale ile �u 
andaki maliki olan Multi 
Turkmall �irketine sat�lm��.

Açm�� oldu�unuz davalar� 
detayland�r�rm�s�n�z? 
Biz �dari yarg�ya dört ayr� 
dava açt�k. Bunlar; in�aat 

ruhsat�n�n iptali, sat�� için yetki veren Belediye 
Meclisi Karar�n�n iptali, Plan tadilat�n� kabul 
eden Belediye Meclisi Karar�n�n iptali ve tapunun 
dayana�� olan Encümen Karar�n�n iptali.
2007 nisan ay�nda aç�lan bu davalar�n 2008 
mart ay�nda ke�fi yap�ld� ve haziran ay�nda 
da �dare Mahkemesi Karar� ç�kt�. Bu davalar�n 
tamam� da lehimize sonuçland�. Yani �imdi 
ortada ruhsat� ve tapusu olmayan kaçak bir bina 
var.
Burada �unu da özellikle vurgulamak 
gerekti�ini dü�ünüyorum. TMMOB olarak tespit 
yapt�rd���m�zda daha �n�aat Ruhsat� yoktu ve 
yürütmeyi durdurma istedik. Ancak alamad�k ve 
dava ke�fi çok geç yap�ld�.

Peki bundan sonra ne olacak?
Mevzuat�m�z bu konuda gayet aç�k. Bir 
uygulama bölgesinde imar plan� de�i�ikli�i 
ile belli bir alan�n i�levi de�i�tirilebilir ancak 
en az ayn� miktarda ve ayn� uygulama alan� 
içerisinde kald�r�lan alan�n olu�turulmas� gerekir. 
Yani 20.000 m2 ye�il alan� kald�rd�klar�na 
göre  ayn� uygulama bölgesinde 20.000 m2 
ye�il alan olu�turmalar� ile binaya yasal statü 
kazand�r�labilir.  

Bu konuda son sözlerinizi alabilirmiyiz.
Bu dava bence Türkiye için çok önemli ve emsal 
nitelikte bir davad�r.  �nsanlara imar plan�na 
dayanarak sizin yeriniz ye�il alanda kal�yor size 
ba�ka yerden tahsis yapaca��z diyorsunuz . 
Sonra da imar plan�n�n de�i�tirerek ve yo�unluk 
vererek bu ye�il alan� küresel sermayeye 
sat�yorsunuz. Bu yap�lan mülkiyet hakk�na 
tecavüzden ba�ka bir �ey de�ildir. Art�k bundan 
sonra böyle hukuksuz  i�ler yap�lmayacakt�r 
diye dü�ünüyorum ve TMMOB olarak kamusal 
sorumlulu�umuzun gere�ini yapt���m�z� 
dü�ünüyorum. 
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T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI�I

Devlet Su ��leri Genel Müdürlü�ü Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl���

SAYI : B 18 1 DS� 0 10 10 00 / 105 -13931       5 Aral�k 2008
Konu: Harita Mühendisli�i Hizmetleri

..............................................................

Büyük ölçekli mekansal bilgilerin ve haritalar�n DS� Genel Müdürlü�ü ile gerçek veya tüzel ki�ilerce Üretilmesi veya ürettirilmesi 
durumlar�nda, proje kapsam�nda olsa bile, yetki ve sorumlulu�un yasal yetkiye haiz bir Jeodezi ve Fotogrametri (Harita 
Harita ve Kadastro) Mühendisi taraf�ndan üstlenilmesi, �mar Kanunu (44/j madde) ile 15.07.2005 tarihli ve 25876 say�l� 
Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli�i esaslar�na göre 
zorunludur.

Harita ve harita bilgileri üretiminin; do�rudan ihale yasas� hükümlerine göre veya in�aat proje / mü�avirlik ihalesi muhtevas� 
Oda yap�lmas� durumunda dahi; haritalar�n, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�’nca tescil edilmi� serbest harita 
bürolar�na yapt�r�lmas� gerekmektedir. (11 Mart 2006 Tarih ve 26105 Say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren 
“HKMO Serbest Mühendislik Mü�avirlik Bürolar� Tescil Yönetmeli�i”).

Bölge Müdürlüklerimiz ve Daire Ba�kanl�klar�m�z�n; harita ihalesi i�lerinde:

- �hale sözle�mesi ile i�i üstlenecek büronun o y�la ait tescil evraklar�n�,

- �n�aat veya proje muhtevas�nda yapt�rd��� harita i�lerinde ise; in�aat ve proje yüklenicisi serbest harita mühendislik bürosu 
ile yapaca�� alt yüklenici sözle�mesi ile i�i üstlenecek büronun o y�la ait tescil evraklar�n� Etüt ve Plan Dairesi Ba�kanl���na 
iletmesi ve onaya uygun görü�ün al�nmas� hususunda:

Bilgilerinizi ve gere�ini rica ederim.

Haydar KOÇAKER
Genel Müdür

Da��t�m:

Gere�i için:

Tüm Bölge Müdürlüklerine
Tüm Daire Ba�kanl�klar�na
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PANEL - FORUM - SEMPOZYUM

ANKARA �UBEM�ZDE

CBS KUTLAMA 

ETK�NL�KLER�

SEMPOZYUMU 

YAPILDI
Co�rafi Bilgi Sistemleri kutlama 
etkinlikleri kapsam�nda Ankara 
�ubemizce düzenlenen CBS Kutlama 
Etkinlikleri Sempozyumu 19-21 Kas�m 
2008 tarihleri aras�nda gerçekle�tirildi. 
Üç gün süren sempozyumda alt� 
oturum gerçekle�irken, 32 bildiri 
sunuldu. Sempozyuma kamu kurum ve 
kurulu�u, üniversite ve özel sektörden 
yönetici, bilim insan�, akademisyen, 
uzman, mühendis, mimar ve �ehir 
planc�s� olmak üzere toplam 335 ki�i 
kat�ld�. 

Sempozyumun aç�l�� konu�malar�ndan 
önce müzik dinletisi yer ald�. 

Sempozyumun aç�l���nda Ankara 
�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z, Oda Genel Ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat 
�AH�N, Gaziantep Milletvekili Ya�ar 
A�YÜZ ve Mu�la Milletvekili Fevzi 
TOPUZ birer konu�ma yapt�lar. Aç�l�� 
konu�malar�n�n ard�ndan bilim ve 
teknoloji sergisinin aç�l��� yap�ld�.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN aç�l�� konu�mas�nda Oda 
anlay�� ve çal��ma ilkelerini özetle 
ifade etti. Mühendislik hizmetlerinin 
önemine de�inen ÖZTEN, 
konu�mas�nda: “...Ça��m�zda bilgi 
h�zla yer de�i�tirmekte ve bilgiden yeni 
bilgiler üretilmektedir. Kullan�c�lar�n, 
ki�ilerin, kurum ve kurulu�lar�n buna 
eri�imi, olanak ve araçlar� da her 
geçen gün daha da artmaktad�r. 
Bilindi�i üzere Co�rafi Bilgi Sistemleri; 
veri ya da bilginin “etkin” bir 
biçimde yönetilmesi için tasarlanm��, 
bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin 
veri yönetimi, “do�ruluk” dahil 
istenen kalitedeki verinin, “h�zl�” 
ve “ekonomik” bir biçimde elde 
edilmesidir. Bütün bilgilerin %80 ininin 
mekan/konum bilgisi içerdi�i, dünya 
genelinde kabul edilen bir olgudur. 
Bu nedenledir ki CBS leri bugün, afet 

yönetiminden tar�ma, ormanc�l�ktan 
arkeolojiye, çevresel kaynaklar�n 
yönetiminden turizme, k�rsal ve kentsel 
geli�ime kadar çok geni� bir yelpazede 
kullan�lmaktad�r. 

CBS‘deki geli�meler sadece teknolojik 
de�i�imlere ba�l� olmay�p, yap�sal 
anlamda da bütüncül bir de�i�imi 
zorunlu k�lmaktad�r. Özellikle 
toplumsal kalk�nma sürecinde do�ru 
politikalar�n üretilebilmesi, bireylerin 
ça�da� ve kaliteli hizmet beklentilerinin 
artmas� yan�nda, internetle gelen 
yo�un bilgi talepleri de toplumlar� CBS 
için yeni dü�ünsel ve yap�sal sistemler 
geli�tirmeye zorlamaktad�r.” dedi.

Ülkemizde 2001 y�l�ndan bu yana her 
y�l kas�m ay�nda CBS nin her yönüyle 
tan�t�m� amac�yla CBS Gününün 
di�er ülkelerle birlikte ayn� tarihlerde 
Odam�zca ülkenin dört bir yan�nda 

Oda Ba�kan� Ali Fahri ÖZTENTeknoloji Fuar� Aç�l���
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kutlanmakta oldu�unu belirten 
ÖZTEN konu�mas�n�; ”...Dünya CBS 
Günü etkinliklerinde �ubelerimiz 
ve temsilciliklerimiz ülkemizin 
dört bir yan�nda panel,seminer ve 
sempozyumlar düzenlemektedirler. 
Bunun yan�nda TMMOB ad�na 
sekretaryas� Odam�zca yürütülen 
kamu kurum ve kurulu�lar� ve yerel 
yönetimlerin kat�l�m�yla Birinci TMMOB 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 
y�l�nda Trabzon‘da gerçekle�tirilmi�tir. 
�kinci kongre ise yerel yönetimler 
ve uygulamaya yönelik içerikte 
�zmir‘de gerçekle�tirecektir. Ku�kusuz, 
ülkemizde CBS alan�ndaki en büyük 
eksiklerden biri mevcut yasal alt 
yap�n�n eksikli�idir. �vedilikle ulusal 
ölçekte kurumsal bir yap�ya mutlaka 
geçilmelidir. Yasal düzenlemelere 
bak�ld���nda Belediye yasas�nda 
yap�lan de�i�iklikle CBS ve Kent 
Bilgi Sistemlerin Kurulmas� görevleri 
Belediyelere verilmi�tir. Di�er taraftan 
3402 Say�l� Kadastro Kanununda 
yap�lan de�i�iklikle Mekansal Bilgi 
Sistemlerin alt yap�s�n�n haz�rlanmas� 

TKGM ne verilmi�tir. Yine 2005 
y�l�nda Bakanlar Kurulu Karar� ile 
yay�mlanan BÖHHBÜY‘nin amaç 
ve kapsam bölümünde Mekansal 
Bilgilerin altyap�s�n�n olu�turulmas� ve 
standartlar� konular�na yer verilmi�tir. 
Ancak bu düzenlemeler eksiktir 
ve geni�letilmesi gerekmektedir. 
Özellikle baz� belediyelerimiz yaz�l�m 
ve donan�m firmalar�nca Kent Bilgi 
Sistemlerini kuruyoruz diye kaynaklar 
heba edilmektedir. Bu konuda Odam�z 
yerel yönetimlere her türlü destek ve 
katk�y� kar��l�ks�z vermekte ve vermeye 
devam etmektedir.

CBS endüstrisi alan�nda en kritik 
konunun, kurum ya da taraflar�n 
“birlikte çal��abilirli�i” ve onun 
gere�i olan Konumsal Veri 
Altyap�lar� oldu�unu söylemek yanl�� 

olmayacakt�r. Kalk�nma plan�nda 
vurgulanan bu hususlarda siyasi 
otorite deste�i mutlaka ya�ama 
geçmelidir. Ülkemizde 
maalesef hala, gerek 
akademik çal��malarda ve 
gerekse kamu sektöründe 
“Bilgi Sistemi” ad� alt�nda 
izole sistemler kurulmaya 
çal���lmaktad�r. Bu, gerçek 
hayattaki i� ak���n� ve yasal 
zemini dikkate almayan, 
dolay�s�yla da gerçekçi 
olmayan bir yakla��m.” 
�eklinde sürdürdü.

Ulusal Co�rafi Veri Altyap�s�n�n 
olu�turulmas� ve Stratejileri‘nin 
belirlenmesinin gereklili�ine vurgu 
yapan ve bu konudaki çal��malar� 
desteklediklerini ifade eden Say�n 
ÖZTEN konu�mas�nda; TBMM‘de 
görülmekte olan 4734 Say�l� Kamu 
�hale Yasas�‘na de�inerek, 2003 
y�l�nda yürürlü�e girmesi ile birlikte 
özellikle ekonomik yönden ‘en 
dü�ük teklifin en avantajl� tekliftir‘ 
hükmünün özel sektörü yok olma 
noktas�na ta��d���n�, mühendis ve 
mimarlar�n müelliflik haklar�n�n 
sermaye kar��s�nda ücretli konuma 
sokularak yok edilmeye çal���ld���n�, 
mühendislerin ülke kalk�nmas�ndaki 
görev, yetki ve sorumluluklar�n�n göz 
ard� edilemeyece�ini, uygun bedelin 
gereklili�ini dile getirdi. Say�n ÖZTEN 
ayr�ca Tapu ve Kadastro Hizmetleri, 
yenileme çal��malar� ve gündemdeki 
di�er proje ve çal��malara de�inerek, 
2009 y�l�nda yap�lacak hizmet 
al�mlar�n�n gereklili�i ve önemine 
de�indi.

Gaziantep Milletvekili Ya�ar A�YÜZ

Mu�la Milletvekili Fevzi TOPUZ

TKGM Yrd. Nihat �AH�N

HKMO Ankara �ube Ba�kan� 
Doç. Dr. Halil AKDEN�Z
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Adana �ube Mersin �l Temsilcili�imiz 
ve Mersin Akdeniz Belediyesi ile 
ortakla�a düzenlenen “CBS Günü 
Etkinlikleri – Panel” 14 Kas�m 2008 
tarihinde Mersin‘de yap�ld�.

Geni� kat�l�m�n oldu�u Panel‘in aç�l�� 
konu�malar�nda, Mersin �l Temsilcisi 
Süleyman GÜL, Adana �ube Ba�kan� 
Hasan ZENG�N, Oda Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN ve Akdeniz Belediye 
Ba�kan� Kenan YÜCESOY birer 
konu�ma yapt�lar. 

Konu�malarda özetle; mühendislik 
hizmetleri, yetki ve sorumluluklar�, 
bili�im teknolojileri ve geli�meler, 
kentle�me, kente kar�� i�lenen suçlar, 
teknik altyap�, kaçak yap�la�ma, 
gecekondu sorunu, kentsel dönü�üm, 
mesleki sorunlar vb. konular dile 
getirildi. Odam�z�n sürece ili�kin 
anlay��� ve mesleki alanlardan 
hareketle olu�turdu�u görü� ve 
politikalar�na vurgu yap�ld�. 

- Aç�l�� konu�malar�n�n ard�ndan 
panele geçildi. Yürütücülü�ünü Oda 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN‘in 
yapt��� panele; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü�ü, Genel Müdür 
Yard�mc�s� Nihat �AH�N, HKMO 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Komisyon 

Ba�kan� Doç. Dr. Çetin CÖMERT 
ve TKGM-Geodezi ve Fotogrametri 
Dairesi Ba�kan� Sedat BAKICI panelist 
olarak kat�ld�lar. Ali Fahri ÖZTEN 
panel aç�l���nda Co�rafi Bilgi Sistemleri 
ve Odam�z çal��malar� hakk�nda genel 
bir bilgilendirme yapt�.

Panelin ilk konu�mas�n� Doç. Dr. 
Çetin CÖMERT yapt�. Say�n CÖMERT 
sunumunda özetle, Ulusal Co�rafi 
Veri Altyap�s�, CBS ve Kent Bilgi 
Sistemleri konular�na de�indi. Say�n 
Nihat �AH�N sunumunda; TKGM 
çal��malar�n� özetledikten sonra, 
TAKB�S, TKGM‘nin Modernizasyon 
Projesi konular�n� özetle sundu. Sedat 

BAKICI sunumunda, TUCBS, TAKB�S 
ve CORS-TR konular�n� anlatt�. Panelin 
ikinci bölümü soru yan�t �eklinde 
gerçekle�tirildi. 

Panel sonras� Mersin Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Macit ÖZCAN, 
Mersin Akdeniz Belediye Ba�kan� 
Kenan YÜCESOY ve Mersin Yeni�ehir 
Belediye Ba�kan� �brahim GENÇ 
ile Mersin‘deki Oda ve kurum 
temsilcilerinin kat�l�m�yla ak�am 
yeme�inde bir araya gelindi. Yerel 
yöneticilerle yap�lan görü�melerde 
mesleki çal��malar�m�za ili�kin 
bilgilendirme ve bilgi payla��m� 
gerçekle�tirildi.

CBS GÜNÜ 

ETK�NL�KLER� 

PANEL� 

MERS�N’DE 

YAPILDI...
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8 Kas�m 2008 tarihinde Samsun DS� 
konferans salonunda  “Tapu Planlar� 
Tüzü�ü ve Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�” Forumu geni� 
kat�l�ml� gerçekle�tirildi.

Foruma TKGM Genel Müdür yard�mc�s� 
Nihat �AH�N , Eski Oda Ba�kan� 
ve HKMO K�rsal ve Kentsel Alan 
Düzenleme Kom. B�k. Hüseyin ÜLKÜ 
ile HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN konu�mac� olarak kat�l�rken 
yürütücülü�ünü Samsun �ube Ba�kan� 
Ertu�rul ÇÖL yapt�.

Forumun aç�l���nda  HKMO Genel 
Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN bir 
konu�ma yapt�. A. Fahri ÖZTEN aç�l�� 
konu�mas�nda özetle;  2000 y�l�ndan 
bu yana mesle�imizi ve alanlar�m�z� 
etkileyen mevzuat de�i�ikliklerini ele 
ald�. Özellikle Kamu �hale Kanununa 
de�inen ÖZTEN, Odam�z�n bu konuda 
yo�un bir çal��ma içinde oldu�unu  
ve yasal sürecin takipçisi olduklar�n�, 
gündemde olan yasa de�i�ikli�i 
konusunda TBMM komisyon ba�kan� 
dahil, görü�melerde bulunduklar�n� 
belirtti. Mesleki alanlar�m�za di�er 

meslek gruplar� taraf�ndan da müdahale 
edildi�ini belirten  ÖZTEN Odam�zca, 
Orman Say�lan Alanlarda Verilecek 
�zinler Hakk�ndaki Yönetmelik için 
aç�lan davada, Orman Mühendisleri 
Odas�n�n Dan��taya verdikleri 
savunmada, Orman Mühendislerinin 
harita yapacak kadar e�itim ald�klar�na 
dair görü�lerine s�k�lmadan yer 
verdiklerini belirtti. Ayr�ca Yap� Denetim 
konusunda Odam�z taraf�ndan 
yürütülen Bakanl�k ve Müste�arl�k 
düzeyi yaz��malar� sonucunda  Yap� 
Denetim Kurulu�lar�na,  sadece yap�ya 
ili�kin proje ve uygulamalar�n�n, yasas� 
gere�i denetimini yapabilecekleri, 
Harita Mühendislik Hizmetlerini ise 
hizmet sat�n alarak yapabilecekleri 
yönündeki görü�lerin netle�ti�ini ve 
sonuç al�nd���n� ifade ederek, �ubelerde 
ve Genel Merkezde yürütülen mesleki, 
sosyal ve di�er etkinliklere yönelik 
bilgiler verdi. 2B alanlar�, Meralar ve 
Tapu Planlar� Tüzü�ü gibi konularda 
Odan�n anlay�� ve görü�lerini dile 
getiren ÖZTEN; Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�na ili�kin 
yönetmeli�in yay�mlanmas�ndan sonraki 
k�sa süre içinde �ubelerimizde panel-

forumlar gerçekle�tirilerek üyelerimizin 
bilgilendirildi�ini belirtti.

Forum‘da ilk konu�may� Hüseyin ÜLKÜ 
yapt�. ÜLKÜ, HKMO‘nun 2002 y�l�nda 
gerçekle�tirdi�i “Mesleki Sorunlar 
ve Gelece�e Yönelik Politikalar�n 
Belirlenmesi” konulu Sempozyumda 
Kadastro konusunda gündeme getirilen 
konular ile “ Kadastro 2014” ve “Türkiye 
Kadastrosu 2023” raporlar�nda belirtilen 
konular ve ilke kararlar� çerçevesinde 
çal��malar�n gerçekle�tirilmekte oldu�unu 
ve bu yönde Odam�z çal��malar�n�n 
önemini vurgulad�. Hüseyin ÜLKÜ 
“Tapu Planlar� Tüzü�ü” ile önümüzdeki 
dönemde meslek alan�m�za yönelik 
olarak Tüzü�e eklenen yeni tan�mlar 
ile yeni aç�l�mlar� ele ald� ve Tüzük 
çal��malar�nda Odam�z�n verdi�i katk� ve 
deste�i dile getirdi.

TKGM  Genel Müdür yard�mc�s� Nihat 
�AH�N, konu�mas�nda Lisansl� Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� 
(L�HKAB) Yönetmeli�i hakk�nda 
teknik bilgiler sundu. Yönetmelikte 

“TAPU PLANLARI TÜZÜ�Ü VE L�SANSLI HAR�TA 

KADASTRO MÜHEND�SLER� VE BÜROLARI” FORUMU 

SAMSUN’DA GERÇEKLE�T�R�LD�
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yer alan Lisansl� Büro Komisyonunun 
ve Alt Komisyonlar�n kuruldu�unu 
ve çal��malar�n devam etti�ini 
belirten �AH�N, yasa ve yönetmeli�in 
uygulanmas� a�amas�nda s�k�nt�lar 
olabilece�ini ve bu s�k�nt�lar�n azalt�lmas� 
için çal��malar�n sürdürüldü�ünü ifade 
etti. �AH�N ayr�ca TKGM‘nin özellikle 
Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen ve 
Lisansl� Bürolar kapsam�na al�nan i�lere 
ili�kin çal��malar ve geli�meler hakk�nda 
de�erlendirmelerde bulundu ve bu 
yönde bilgiler sundu. 

HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN,  
2006 ve 2007 y�llar�nda Serbest 
Mühendislik Mü�avirlik Hizmetleri üreten 
bürolar�n (SHKMMB) talebe ba�l� olarak 
yapt�klar� i� ve i�lem say�lar� ile yakla��k 
maliyetleri, 2007 ve 2008 y�llar�nda 
tescilini yenileyen SHKMMB say�lar�, 
aktif üye say�s� ile çal��ma alanlar�, 
kamu kurulu�lar�n�n 2005, 2006, 2007 
y�llar�ndaki meslek alan�m�za ili�kin 
yapt�klar� toplam ihale bedellerini 
aç�klad�. Ayr�ca, son dönemdeki 
ihalelerde verilen tekliflerin a��r� derece 
dü�ük olmas� ve sektörün fakirle�mesi 
konular�n� dile getirdi.

ÖZTEN, konu�mas�nda Lisansl� Bürolar 
Yönetmeli�inin haz�rl�k çal��malar�nda 
üye ve �ubelerimizden gelen görü� 
ve önerilerin dikkate al�nd���n� ve 
bu görü�lerin TKGM ile yap�lan 
toplant�larda ele al�nd���n� ancak baz� 
hususlarda TKGM yetkilileri ile görü� 
birli�ine var�lamad���n�, uygulamada 
baz� s�k�nt�lar�n gündeme gelebilece�ini 
ifade ederek, özellikle Lisansl� Bürolar ile 
Serbest Mühendislik Bürolar� aras�nda 
s�k�nt�lar olabilece�i ve Lisansl� Bürolar 
yönünde bir tekelle�me meydana 
gelebilece�ine ili�kin  endi�eleri belirtti. 
Yasa ve Yönetmelik sürecini özetlerken 

bu süreçte her kesimden duyarl�l���n 
dü�ük oldu�una i�aret eden ÖZTEN 
Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Bürolar� hakk�nda yedi �ubemizde 
forumlar düzenlediklerini ve forumlarda 
�ekillenen görü� ve önerileri rapor haline 
dönü�türerek TKGM‘ne ilettiklerini belirtti. 
Ayr�ca TUS konusunda meslek alan�m�za 
yap�lan müdahaleleri azaltmak için 
mevzuat de�i�ikli�inin gereklili�ini 
vurgulad� ve bu ba�lamda Tapu 
Planlar� Tüzü�üne eklenen tan�mlarla 
yeni aç�l�mlar�n ve sorumluluklar�m�z�n 
olaca��n� belirtti.

Forumun ikinci k�sm� soru cevap �eklinde 
gerçekle�ti. L�HKAB ile ba�layacak yeni 
süreçte bürolar�n uygulama alanlar� 
ile ilgili s�k�nt�lar ele al�nd�. Lisans 
verilmesi, Lisansl� Büro aç�l�m�, s�nav 
ve soru bankas� konular�na aç�klama 
yap�ld�. Tekelle�me konusunun önemini 
vurgulayan üyeler, Odan�n bu durum 
kar��s�nda nas�l bir tutum tak�naca��n� 
ö�renmek istediler. Bunun üzerine  
ÖZTEN; meslekta�lar�m�z�n haklar�n�n 
korunmas�, haks�z rekabet ortam�n�n 
yarat�lmamas� ve tekelle�meye yol 
aç�lmamas� için Yasa ve Yönetmeli�in 
uygulanmas� sürecinde Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odas�n�n 
üzerine dü�eni yerine getirmek zorunda 
oldu�unu vurgulad�.

Bilgilendirme ve soru yan�t biçiminde 
gerçekle�en forumun ba�ar�l� geçti�i ve 
bilgi payla��m�n� sa�lad��� gözlendi. 



27Ocak 2009

Ondokuz May�s Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölümünde 7 Kas�m 2008 tarihinde 
“Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� ve Mesleki Geli�meler” konulu 
panel gerçekle�tirildi. Panele, Oda 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, Oda 
Eski Ba�kan� Hüseyin ÜLKÜ, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlü�ünden 
Genel Müdür yard�mc�s� Nihat �AH�N 
konu�mac� olarak kat�ld�lar. Panelin 
yürütücülü�ünü Bölüm Ba�kan� Prof.
Dr. Sebahattin BEKTA� yapt�.

Panelde ilk konu�mac� olarak 
Oda Genel Ba�kan�m�z A.Fahri 
ÖZTEN yapt��� sunumda, Oda ve 
TMMOB‘in kurulu� süreci, çal��ma 

anlay��� ve ilkeleri, bilimsel, sosyal 
ve kültürel çal��malar�, üye istatistik 
bilgileri, çal��ma alanlar�n�, kurum 
ve kurulu�lardaki Harita ve Kadastro 
Mühendislik hizmetleri ve i� hacimleri, 
yeni aç�l�mlar, Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü ö�renci ve 
ö�retim üyeleri istatistik bilgileri, 
ö�renci etkinlikleri, ö�renci üyeli�i 
ve Oda çal��malar�na kat�l�m vb. 
konulara de�indi. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat 
�AH�N, Kadastrodaki geli�meleri 
TKGM‘nün gündemdeki projeleri 
ve kurumun yapm�� oldu�u son 
dönemdeki çal��malar� özet olarak 
sundu. TKGM‘nin gündemindeki 
Kadastro Yenileme çal��malar�na da 
de�inen Say�n �AH�N, bu proje de 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
de istihdam�n�n gündeme gelece�inin 
alt�n� çizdi. Panelin son konu�mac�s� 
Hüseyin ÜLKÜ, ö�rencilere nitelikli 
mühendisli�in önemine vurgu yaparak, 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
hizmetlerinin dünü ve bugününe 

yönelik genel bir de�erlendirmede 
bulundu. 

Panelin ikinci bölümünde 
ö�rencilerden ve kat�l�mc�lardan 
gelen sorular konu�mac�lar 
taraf�ndan yan�tland�. Konu�mac�lara 
yöneltilen sorular, genel olarak; 
Oda etkinliklerine kat�l�m, özel 
sektörde çal��ma ko�ullar�, i�sizlik, 
mesleki çal��ma ilkeleri ve mesleki 
etik, ya�an�lan mali krizin meslek 
alan�m�za yans�malar� vb. içerikteydi. 
E�itim sürecinin de�erlendirilmesinde 
ezbercilik ve belletme yerine; 
sorgulayan, ara�t�ran nitelikli bir 
e�itimin olmas� gerekti�i vurgulanarak 
üniversitelerin fazla ö�renci almamas� 
ve ikinci ö�retimlerin s�k�nt�lar�na 
dikkat çekildi. Soru yan�t bölümü 
ile genç meslekta�lar�m�za Oda, 
meslek ve meslekta� sorunlar�, e�itim, 
Odan�n sürece yakla��m anlay��� vb. 
hususlarda geni� bir aç�l�m sa�lad��� 
görüldü.

OMÜ’DE “ HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� 

ODASI VE MESLEK� GEL��MELER” KONULU PANEL 

GERÇEKLE�T�R�LD�
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Oda ve �ubelerimizce birlikte 
düzenlenen ve yakla��k sekiz 
ayd�r sürdürülen “Tapu Planlar� 
Tüzü�ü, Lisansl� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar� ile 
Kadastro Yenileme Çal��malar�na 
Yönelik Forumlar” son olarak 
Diyarbak�r �ubemizde yap�ld�. Bu 
etkinlikle birlikte ülke genelinde 
tüm �ubelerimizde bu yönde ortak 
etkinlikler ya�ama geçirildi. Merkeze 
ba�l� temsilciliklerimiz ile baz� 
illerimizde benzer panel ve forumlar 
yap�larak hem meslekta�lar�m�z�n 
bilgilendirilmesi hem de kat�l�mc�l�k, 
birlikte ve ortak ak�lla de�erlendirme 
süreçlerimizin öne ç�kart�lmas�na katk� 
sa�lanacakt�r. 

Diyarbak�r �ubemizde 3 Ocak 2009 
tarihinde “Lisansl� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Bürolar�, Tapu Planlar� 
Tüzü�ü ve Kadastro Yenileme 
Çal��malar� Konulu Forum” çok say�da 
üyemizin kat�l�m�yla gerçekle�tirildi.

Formun Yürütücülü�ünü �ube Ba�kan� 
Yusuf B�LEN yaparken HKMO Genel 
Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür Yard�mc�s� 
Nihat �AH�N, TKGM - Geodezi ve 
Fotogrametri Daire Ba�kan� Sedat 
BAKICI konu�mac� olarak foruma 
kat�ld�lar.

Forumun aç�l���nda �ube Ba�kan� 
Yusuf B�LEN ve Oda Genel Ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN birer konu�ma 
yapt�lar. 

�ube Ba�kan� Yusuf B�LEN yapt��� 
konu�mada; mesle�imizin gelece�i 
aç�s�ndan önem içeren konularla ilgili 
yap�lan mevzuat de�i�ikliklerinden ve 
bu düzenlemelere yap�lmas� gereken 
müdahaleler kapsam�nda yürütülecek 
olan bilgilendirmelerin önemini 
belirti. Meslekta�lar�m�z�n haklar�n�n 
korunmas�, haks�z rekabet ortam�n�n 
yarat�lmamas� ve tekelle�meye yol 
aç�lmamas� için Lisansl� Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� 
Yönetmeli�i için özellikle hassas 
davran�ld���n� ifade etti ve Forum‘a 
kat�lanlara �ube Yönetim Kurulu ad�na 
te�ekkür etti. 

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN Forum‘un aç�l�� 
konu�mas�nda; ülke ve dünya 
gündemini özetle de�erlendirdikten 
sonra son çeyrek yüzy�lda ülkemizde 
ya�an�lan ekonomik, politik, sosyal, 
kültürel ve toplumsal geli�melerin 
meslek alan�m�za, meslekta�lar�m�za 
ve topluma yans�malar�n� 
de�erlendirdi.

Kamu �hale Yasas�‘n�n 2003‘te 
uygulamaya girmesi ile gelinen 
noktada sektörümüzde yap�lan 
fakirle�me ve daralma yan�nda, 
di�er baz� meslek gruplar�n�n 
ç�kart�lan yönetmelik ile meslek 
alan�m�za müdahaleleri ve yarg� 
süreci, Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n 
uygulamalarda ki�isel ve mesleki 
�ovenizme kayd�klar�, özellikle her 
meslek grubunun y�llard�r artarak 
sürmekte olan i�sizlik sorununa parçac� 
çözüm bulmak ad�na meslek alan�m�za 
müdahaleleri ile Odam�z çal��malar�n� 
özetle aktard�. 

Forumun ilk konu�mas�n� Tapu 
Kadastro Genel Müdür Yard�mc�s� 
Say�n Nihat �AH�N yapt�. Say�n 
�AH�N konu�mas�nda özetle; Tapu 
ve Kadastronun yap�s�, tarihçesi, 
görevleri, bütçesi, CBS aç�s�ndan Tapu 
Kadastronun önemi, Tapu Kadastroda 
yürütülen projelerinden Tapu ve 
Kadastro Bilgi Sistemi, Tapu Ar�iv 
Bilgi Sistemi ve Kadastro Yenileme 
Çal��malar� hakk�nda bilgiler verdi. 

Hizmet sat�n al�narak kadastro 
ihalelerine 2004 y�l�nda ba�lan�ld���na 
2008 y�l� itibariyle toplam 553 
projenin ihale edildi�i, 223 projenin 
kabulünün gerçekle�ti�ini ifade eden 

D�YARBAKIR �UBEM�ZDE 

L�SANSLI HAR�TA KADASTRO 

MÜHEND�SLER� VE BÜROLARI 

TAPU PLANLARI TÜZÜ�Ü VE 

KADASTRO YEN�LEMELER� 

KONULU FORUM YAPILDI 
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Say�n �AH�N, toplam 52 645 birimden 
kurulu� kadastro yap�m� aç�s�ndan 
sorunlu 602 birimin d���nda ihale 
edilen i�lerin bitmesiyle tamamlanm�� 
olaca��n� dile getirdi. Say�n �AH�N 
Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Bürolar� hakk�nda ise 16/6/2005 
tarih ve 5368 Say�l� Kanun ile; 
tescile konu olmayan i�lerin yap�m 
ve kontrol, tescile konu i�lerin yap�m 
sorumlulu�unun Lisansl� Harita ve 
Kadastro Mühendisine verildi�ini, 
ilgili yönetmeli�in 05.05.2008 tarihli 
ve 26867 say�l� Resmi Gazetede 
yay�mlanarak yürürlü�e girdi�ini, bu 
Yönetmelik ile; Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�n�n çal��ma 
usul ve esaslar�n�n belirlendi�ini, 
bu i�lerin planlanmas�, izlenmesi 
ve yürütülmesini sa�layan Lisansl� 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolar� Komisyonunun kurulu�, görev 
ve yetkilerine dair usul ve esaslara 
yönetmelikte yer verildi�ini, Lisansl� 
Büro açabilmek için baz� �artlar�n 
sa�lanmas� gerekti�ini, Odaya üyelik 
ve üye sicil durum belgesinin önemli 
oldu�unu, Kadastro müdürlüklerinin 
i� yükünün azalt�laca��n�, 
Kadastral haritalar�n iyile�tirilerek 
say�salla�t�r�lmas�, yenilenmesi 
ve güncellenmesi çal��malar�n�n 
h�zlanaca��n�, i� hacminin ve personel 
istihdam� artaca��n� ve daha nitelikli 
hizmet sunmak mümkün olaca��n� 
belirtti.

TKGM Geodezi ve Fotogrametri Daire 
Ba�kan� Sedat BAKICI ise Ulusal 
Co�rafi Veri Altyap�s� ve ili�kili projeler, 
Türkiye Ulusal Sabit GPS A�� TUSAGA-
Aktif (Cors-Tr) ve Harita Bilgi Bankas� 
projeleri hakk�nda bilgi verdi. TUCBS 
Konusunda sorumlu kurumun TKGM 
oldu�u ve bu yönde di�er kurum ve 
kurulu�lar ile ortak toplant�lar�n devam 

etti�i, dan��manl�k ihalesinin yak�nda 
yap�laca�� vb. konularda bilgi aktaran 
say�n Bak�c� Harita Bilgi Bankas�n�n 
BÖHHBUY kapsam�nda haz�rl�klar�n 
tamamlanma a�amas�nda oldu�unu 
belirtti. 

Son olarak da Oda Genel Ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB VE HKMO 
faaliyetlerine dair yasal mevzuat, 
HKMO ana yönetmeli�i, 3402 
Say�l� Kadastro Kanunu, Oda üye 
ve bürolara ait istatistiki bilgilere 
de�inerek, Diyarbak�r bölge baz�nda 
yap�lan i� hacimlerine ve bölgede 
aç�lacak olan lisansl� büro say�lar� 
hakk�nda bilgi verdi. 

Say�n ÖZTEN konu�mas�nda; Lisansl� 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolar� Hakk�nda gerek kanun ve 
gerekse yönetmelik çal��malar�nda 
üye, temsilcilik ve �ubelerimizden 
gelen görü� ve öneriler, yap�lan 
panellerde olu�turulan raporlar�n 
de�erlendirilerek olu�turulan Oda 
görü�ünün ilgili birimlere gönderildi�i, 
hem yasa hem de yönetmelikte 
istenilen düzeyde Oda görü�lerine yer 
verilmedi�ini, yönetmeli�in yay�m�ndan 

bu yana tüm �ubelerimizde 
meslekta�lar�m�z�n kat�l�m�yla Forumlar 
düzenlendi�ini, görü� ve önerileri 
rapor halinde dönü�türerek TKGM‘ne 
ilettiklerini belirtti. 

Uygulamada tekelle�me ve haks�z 
bir kazanç ortam� yarat�lmamas�, 
toplumun ve meslekta�lar�m�z�n 
ma�dur edilmemesi, TKGM ile 
modernizasyon çerçevesinde 
bu hizmetlerin de birlikte 
de�erlendirilmesinin gereklili�i ile 
birlikte Odam�z�n TKGM‘ne sundu�u 
rapor do�rultusunda süreci takip 
ettiklerini ifade eden Say�n ÖZTEN, 
meslek ve meslekta�lar�n sorunlar�n�n 
ülkede ya�an�lan sorunlardan ayr� ele 
al�nmayaca��n�, meslekta� haklar�n�n 
korunmas� ve mesle�in geli�iminin 
toplum ve kamu yarar� düzleminde 
birlikte yürütülmesinin önemine vurgu 
yapt�.

Foruma kat�l�m�n yüksek olu�u, 
soru yan�t bölümü ile üyelerin 
görü� ve önerilerinin dile getirilmesi 
ve meslekta�lar�m�z�n duyarl�l��� 
ile Forumun ba�ar�l� bir �ekilde 
gerçekle�tirildi�i görüldü. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölümünde, “Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� ve Mesleki 
Geli�meler” konulu panel 31 Ekim 
2008 tarihinde düzenlendi. Panel‘e 
konu�mac� olarak Oda Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN, Bölüm Ba�kan� Prof. 
Dr. Cemal BIYIK, �ube Ba�kan� Prof. 
Dr. Tahsin YOMRALIO�LU kat�ld�lar. 

Ö�rencilerin geni� kat�l�m�yla yap�lan 
panel saat 14.00‘da ba�lay�p, saat 
17.00‘ye kadar sürdü. 

Panelin ilk bölümünde, �ube Ba�kan� 
say�n Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO�LU, 
�ube çal��malar� ve mesleki alandaki 
geli�meler, yeni çal��ma alanlar� ile 
bölüm isminin günümüzde yeterli 
olmad��� ve konunun tart���lmas� 
gerekti�ini ifade etti. Bölüm Ba�kan� 
Prof. Dr. Cemal BIYIK konu�mas�nda, 
bölümün tarihsel süreci, ö�retim 
kadrosu, bölüm çal��malar� ve 
bölümün sorunlar�n� dile getirdi. 

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN konu�mas�nda yapt��� 
sunumda, Oda ve TMMOB‘in 
kurulu� süreci, çal��ma anlay��� ve 

ilkeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel 
çal��malar�, üye istatistik bilgileri, 
çal��ma alanlar�n�, yeni aç�l�mlar, 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölümü ö�renci ve ö�retim üyeleri 
istatistik bilgileri, ö�renci etkinlikleri, 
ö�renci üyeli�i ve Oda çal��malar�na 
kat�l�m vb. konulara de�indi. Panelin 
ikinci bölümünde ö�rencilerden gelen 
sorular konu�mac�lar taraf�ndan 
yan�tland�. 

Konu�mac�lara yöneltilen sorular, 
genel olarak Oda etkinliklerine kat�l�m, 
özel sektörde çal��ma ko�ullar�, i�sizlik, 
mesleki çal��ma ilkeleri ve mesleki etik, 
ya�an�lan mali krizin meslek alan�m�za 
yans�malar� vb. içerikteydi. Soru yan�t 
bölümü ile; genç meslekta�lar�m�za 
Oda, meslek ve meslekta� sorunlar�, 
e�itim, Odan�n sürece yakla��m 
anlay��� vb. hususlarda geni� bir aç�l�m 
sa�lad��� görüldü. 

KTÜ‘DE HAR�TA VE 

KADASTRO MÜHEND�SLER� 

ODASI VE MESLEK� 

GEL��MELER KONULU 

PANEL YAPILDI
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Konya �ubemizde 19.12.2008 
tarihinde “Tapu Planlar� Tüzü�ü, 
Lisansl� Harita ve Kadastro Mühen-
disleri ve Bürolar�, Kadastroda Ye-
nileme Çal��malar�” konulu Forum, 
Konya Ticaret Odas� Konferans 
Salonunda çok say�da üyemizin ve 
Selçuk Üniversitesi bölüm ö�renci-
lerinin kat�l�m�yla gerçekle�tirildi.

Forumun Yöneticili�ini Konya �ube 
Ba�kan� Prof.Dr. Ferruh YILDIZ 
yaparken; HKMO Genel Ba�kan� 
A.Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat 
�AH�N, TKGM Fen Dairesi Ba�kan� 
Yusuf ME�HUR etkinli�e konu�mac� 
olarak kat�ld�lar.

Prof Dr. Fer-
ruh YILDIZ‘�n 
aç�l�� ko-
nu�mas�n�n 
ard�ndan 
Oda Ba�-
kan� Say�n 
Ali Fahri 
ÖZTEN 
yapt��� aç�l�� 
konu�ma-
s�nda genel 
de�erlendir-

melerde bulunarak meslek alan�-
m�zdan hareketle ülke gündemine 
ili�kin Oda görü�lerini dile getirdi. 
Aç�l�� konu�malar�n�n ard�ndan 
Forum‘a geçildi.

Odam�z Genel Ba�kan� A.Fahri 
ÖZTEN; Tapu Planlar� Tüzü�ü, 
TMMOB ve Odam�z�n faaliyetleri 
ile ilgili yasal mevzuat, HKMO‘ya 
kay�tl� üyelerin ve bürolar�n istatis-
tiki bilgileri, i� hacim ve maliyetleri, 
kurumlara göre i� hacmi, Konya 
�lindeki SHKMB ve L�HKAB say�lar�, 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
sorunlar�, sorunlar�n a��lmas� için 
yap�lan çal��malar ve verilen mü-
cadeleler hakk�nda genel bilgilen-
dirme yapt�. 

Say�n ÖZTEN konu�mas�nda 

özetle, Tapu Planlar� Tüzü�ü ile 

aplikasyon ve vaziyet plan�n�n ta-

n�mlanarak bu alandaki bo�lu�un 

dolduruldu�u, Lisansl� Büro konu-

sunun çok iyi irdelenmesi gerekti�i, 

parçal� çözümler yerine konunun 

bütünlüklü ele al�nmas�n�n önemi, 

Türkiye‘de 551 Lisansl� Harita Ka-

dastro Mühendislik Bürosu aç�laca-

��, Konya Bölgesinde ise 22 büro 

aç�labilece�i, bürolarla ilgili s�nav�n 

17 May�s 2009 tarihinde yap�laca-

��, Kadastro ihalelerinde ve di�er 

ihaleli harita ve kadastro mühen-

dislik hizmetlerinde yüksek k�r�mlar 

yap�ld��� ve bu durumun mes-

lekta�lar� zor durumda b�rakt���, 

sektörün artan bir h�zla fakirle�ti�i, 

4734 say�l� Kamu �hale Kanunun-

da yap�lan de�i�iklik ile harita ve 

kadastro mühendislik hizmetlerinin 

hizmet ile ilgili i�ler kapsam�ndan 

ç�kar�larak dan��manl�k ile ilgili 

i�ler kapsam�na al�nd���, yap�mla 

ilgili hizmet tan�m�n�n i� deneyim 

belgelerinde önemli oldu�u konu-

lar�na da de�indi. 

KONYA �UBEM�ZDE TAPU PLANLARI TÜZÜ�Ü 

L�SANSLI HAR�TA KADASTRO MÜHEND�SLER� VE 

BÜROLARI VE KADASTRO YEN�LEME ÇALI�MALARINA 

�L��K�N “FORUM” YAPILDI
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Tapu ve Kadastro Genel Müdür 

Yard�mc�s� Nihat �AH�N; Türkiye‘de 

Tapu-Kadastronun yap�s�, Tapu 

Kadastro Bilgi Sistemi, Genel 

Müdürlük te�kilat �emas�, mali 

yap�, personel durumu, yürütülen 

temel projeler, harita bilgi bankas�, 

TUSAGA Aktif (CORS-TR), Genel 

Müdürlü�ün gelece�e bak���, mo-

dernizasyonu gibi konularda bilgi 

verdi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

�ü Fen Dairesi Ba�kan� Yusuf ME�-

HUR; Lisansl� Harita ve Kadastro 

Mühendislik Bürolar� ile ilgili Kanun 

ve Yönetmelik hakk�nda bilgiler 

vererek yap�lan ve yap�lmakta olan 

çal��malar� anlatt�.

Forum‘da; Lisansl� Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Bürolar� Komisyo-

nu olu�turulmas�, Komisyonun Ça-

l��ma Usul ve Esaslar�n�n belirlen-

mesi, lisansl� büro kurulacak yerler 

ve hizmet gruplar�n�n belirlenmesi, 

s�nav�n Anadolu Üniversitesine 

yapt�r�lmas� için sözle�me tasla�� 

haz�rlanmas�, s�nav soru da��-

l�mlar�n�n belirlenmesi, s�nav ilan 

metni ve s�nav k�lavuzu olu�turma 

gibi çal��malar�n tamamland���, 

Lisansl� Harita Kadastro Mühendis-

leri ve Bürolar�n�n Çal��ma Usul ve 

Esaslar�n�n ve Denetim �ekillerinin 

belirlenmesi, lisansl� büro hizmet 

ücretlerinin ve i� yap�m sürelerinin 

belirlenmesi, lisans belge ücreti, 

sözle�me, personel, i�lem, sicil 

dosyalar�, denetim defteri, vb. i�-

lemlerin belirlenmesi çal��malar�na 

devam edildi�i belirtildi.

Forumda ayr�ca;

Lisansl� Harita ve Kadastro Mühen-

dislik Bürolar�n�n faaliyete geçmesi 

ile: Kadastro müdürlüklerinin i� 

yükünün azalaca��, kadastral hari-

talar�n iyile�tirilerek, yenilenmesi ve 

güncellenmesi çal��malar�n�n h�zla-

naca��, 3402 say�l� Kanunun 1 inci 

maddesinde öngörülen mekânsal 

bilgi sisteminin alt yap�s�n�n olu�-

turulmas� ve Tapu ve Kadastro 

hizmetlerinin modernizasyonu 

kapsam�ndaki çal��malar�n h�z ka-

zanaca�� özel sektörün i� yükünün 

ve personel istihdam�n�n artaca��, 

nitelikli hizmetin sunulaca�� ifade 

edildi. 

L�HKAB bürolar�n�n kurulmas� ile 

s�nava ilk defa gireceklerin �ansl� 

oldu�u, bürolar�n ilk s�navda çok 

büyük bir bölümünün doldurula-

ca��, yeni mezun ve ö�rencilerin 

ileriki y�llar için �anslar�n�n azala-

ca��, konunun bütünlüklü olarak 

de�erlendirilmesinin yararl� olaca-

��, tekelle�menin önüne geçilmesi 

için mevzuatta mutlaka yeni bir 

düzenlemeye gidilmesi gerekti�i 

konular�n�n alt� çizildi.

Forum saat 14:00 de ba�lay�p saat 

18:30‘a kadar devam etti. Foru-

mun kat�l�mlarca aktif bir etkinli�i-

ne dönü�tü�ü görüldü. 
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HKMO’DAN KISA KISA

Ferdi Kaza Sigortas� 

Odam�z taraf�ndan üyelerimize 
sunulan “Ferdi Kaza Sigortas�” 
hizmeti kapsam�nda; Libya'da 
mesle�ini icra etti�i s�rada ya�am�n� 
yitiren 4965 sicil nolu üyemiz Murat 
ÖZTÜRK'ün kanuni mirasç�lar�na, 
vefat teminat� olan 15.000 ytl 
ödenmi�tir.

�zmir �ube Temsilciler 
Toplant�s� Yap�ld�

�zmir �ube mekan�nda 
gerçekle�tirilen toplant�ya; Oda 
Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN, 
Oda Eski Ba�kan�m�z Hüseyin 
ÜLKÜ, Oda Onur Kurulu üyesi Halil 
KAYNARCA, Oda Denetleme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Sebahattin BEKTA� ve 
Ümit D�KER, �zmir �ubemiz Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Muhittin SELV�TOPU, 
II. Ba�kan Servet ALABALIK, �ube 
Sekreteri Lütfi ÜNAL, �ube Sekreteri 

�brahim AYKOL, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Selçuk SAVCI, Okan ÖZEGE, 
Zerrin ERTAN, Ömer GÜNGÖRMÜ�, 
Asl� TOPAL ve Manisa Temsilcisi 
M. Sefa ÖNATLI, Akhisar Temsilcisi 
Mehmet ZEYBEL, Salihli Temsilcisi 
Ziya KOCABIYIK, Didim Temsilcisi 
Murat ALAGÖZO�LU, Milas 
Temsilcisi Enver TUNA, Bodrum 
Temsilcisi Recai ÖZCAN, Mu�la 
Temsilcisi �ükrü TELL�, U�ak 
Temsilcisi Günhan DA�LI, Ala�ehir 
Temsilcisi Kenan KARACA, Dalaman 
Temsilcisi Mehmet ÖNTA�, 
Denizli Temsilcisi Osman KEYSAN, 
Temsilci Yrd. Gökhan DO�RU, 
Ödemi� Temsilcisi Ali ÇALI�IR, 
Ayd�n Temsilcisi A. Mahir CAN ve 
Temsilci Yrd. Nazif ÖZDEM�R, Nazilli 
Temsilcisi Ertan ÇET�NER ile �zmir 
�ube Müdürü Filiz BAYGÜR kat�ld�lar. 

Toplant�n�n ilk bölümünde �ube 
Ba�kan� Muhittin SELV�TOPU 
k�sa bir aç�klama yaparak �ube 
çal��malar�n� özetledi. �ube 
Sekreteri Lütfi ÜNAL görsel sunum 
ile �zmir �ube çal��malar�n� anlatt�. 
Ard�ndan Oda Ba�kan�m�z A. Fahri 
ÖZTEN bir konu�ma yaparak Oda 
çal��malar�n� özetle aktard�. ÖZTEN 

konu�mas�nda özetle; Kamu �haleleri 
ve Yasa Tasar�s�, Lisansl� Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar�, 
Kadastro Kongresi Sonuç Bildirgesi 
ve TKGM yenileme çal��malar�, Yap� 
Denetim Yasas� ve Yönetmeli�i, Tapu 
Planlar� Tüzü�ü, TMMOB Co�rafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi vb konulara 
de�indi.

Toplant�n�n ikinci bölümünde 
temsilcilikler çal��malar�n� ve 
bölgelerinde ya�an�lan s�k�nt�lar� 
gündeme getirerek baz� konular 
hakk�nda aç�klama istediler. 
Oda Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN 
temsilciliklerden gelen sorulara hem 
aç�klama yapt� hemde baz� görü�lere 
katk� verdi. Toplant�da öne ç�kan 
konu ba�l�klar�; "L�HKAB ve ��leyi�i, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullan�m 
Kanunu, Toplula�t�rma Tüzü�ü, 
TUS Belgelerinin Temsilciliklere 
verilebilmesi, ��letme Haritalar�, 
Mesleki Denetim ve Fatura Kontrolü, 
�KK Etkinliklerine Kat�l�m, Maden 
Haritalar� Yap�m�, Bilirki�ilik 
E�itimi ve Görevlendirilmesi, Tapu 
Planlar� Tüzü�ü-TUS ve di�er sosyal 
etkinlikler �eklindeydi.
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Toplant�da gündeme gelen 
konular üzerinde çal��malar�n Üye, 
Temsilcilik, �ube ve Merkez olarak 
bir bütünlük içerisinde hareket 
edilmesinin önemine vurgu yap�ld�. 
Toplant�n�n ard�ndan birlikte ak�am 
yeme�i yenildi. 

4. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu 
Toplant�s� Yap�ld�

Odam�z, süreli Bilimsel Teknik 
Komisyonlar�m�zdan Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyonumuzun 
yürütücülü�ünde, iki y�lda bir 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede 
4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu 14-16 Ekim 2009 
tarihlerinde Odam�z Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyonu ve KTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölüm Ba�kanl��� ile birlikte KTÜ‘de 
yap�lacakt�r. 

Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu‘nun ilk toplant�s� 1 
Kas�m 2008 tarihinde Trabzon 
�ubemizde yap�ld�. Toplant�ya  Oda 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa ERDO�AN, KTÜ Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölüm Ba�kan� Prof. Dr. Cemal 
BIYIK, Odam�z STBK-Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyon üyeleri; Doç.
Dr. Halil ERKAYA, Doç. Dr. Mualla 
YALÇINKAYA, Doç.Dr. M.Reha 
ALKAN, Doç.Dr. Engin GÜLAL, Yard.
Doç. Dr. Mehmet Zeki ÇO�KUN, 
Doç. Dr. Ertan GÖKALP ve Bölüm 
Ba�kanl���m�zdan baz� ö�retim 
üyeleri kat�ld�lar.

Genel Merkez Yönetim Kurulunca 
al�nan karar üzerine, bundan 
böyle; sempozyumun yap�ld��� 
üniversitemizin bulundu�u �lin 
hangi �ube etkinlik alan� içerisinde 
kal�yorsa, ilgili �ubemizden, 
Sempozyum Yürütme kuruluna iki 
üye ile kat�l�m sa�lanmas�, katk� 
ve destek verilmesi karar� üzerine, 
Trabzon �ubemizden Altu� AYDIN, 
Hakan DURMU� Sempozyum 
Yürütme kuruluna kat�l�m sa�lam��t�r. 
Toplant�ya �ube Ba�kan� Prof. 
Dr. Tahsin YOMRALIO�LU, �ube 
II.Ba�kan� Faz�l UZUN ev sahibi 
olarak kat�ld�lar.

Toplant� da; Düzenleme Kurulu, 
Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu, etkinlik 
takvimi, ilk duyuru, programa 

ili�kin öneriler, görü�ler, afi� ve 
logo çal��mas�, etkinlik temas�, web 
sayfas� haz�rlanmas�, TUB�TAK, 
kurumlar ve kurulu�lar ile ili�kiler 
vb. etkinlikler görü�ülerek çal��ma 
takvimi belirlendi. 

Ondokuz May�s Üniversitesi 
Jeodezi Ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü CBS 
Laboratuvar�'n�n Aç�l��� 
Yap�ld�

Ondokuz May�s Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölümü, Co�rafi Bilgi Sistemleri 
Laboratuvar�n�n aç�l��� 7 Kas�m 
2008 tarihinde yap�ld�. Bölüm 
Ba�kanl���‘n�n talebi üzerine Oda 
Genel Merkezimizce; yürütülen 

çal��malar, verilen katk� ve destek 
ile bölüm ba�kanl��� bünyesinde 
CBS Laboratuvar� kuruldu. Aç�l��a 
Bölüm Ba�kanl��� ö�retim üyeleri, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, �ube 
Yönetim Kurulu, meslekta�lar�m�z ve 
ö�renciler kat�ld�lar.
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Aç�l��ta Bölüm Ba�kan� Prof.
Dr. Sebahattin BEKTA� yapt��� 
konu�mas�nda; Odam�za te�ekkür 
ederken, üniversite içerisinde 
Odam�z�n bölüme kazand�rd��� 
Laboratuvar için verdi�i katk� 
ve deste�in, Oda duyarl�l���n�n 
konu�uldu�unu, CBS Laboratuvar�n�n 
gereklili�i ve önemine vurgu yapt�. 
Say�n BEKTA� konu�mas�nda Odan�n 
üniversitelere bak���, ö�rencilere 
yönelik etkinlikleri ve di�er bilimsel 
ve sosyal etkinliklere de�inerek 
Oda çal��malar�n� ba�ar�l� �ekilde 
sürdürdü�ünü ifade etti. 

Oda Ba�kan�m�z A.Fahri ÖZTEN 
yapt��� konu�mas�nda; Ülkemizdeki 
üniversitelerin konumu, ö�retim 
süreci, ö�renci say�lar�n�n art���, yeni 
bölümlerin aç�lma sürecinde; gerekli 
ara�t�rma, planlama ve inceleme 
yap�lmad���, özellikle altyap�s�z ve 
donan�ml� ö�retim üyelerine sahip 
olmadan yeni bölümlerin aç�l���n�n 
kabul edilemeyece�ini belirtti. Say�n 
ÖZTEN konu�mas�nda; daha önce 
Odam�z�n Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde 
de benzer katk� ve deste�in verildi�ini 
ifade ederken, ö�rencilerin e�itimini 
çok önemsediklerini, bilimsel ve 
teknolojik geli�melere paralel olarak 
CBS‘nin günümüzdeki önemi, 
donan�m�, altyap�s�, veri ve bilginin 

üretimi konular�na 
de�inerek bölümün 
CBS laboratuvar�na 
kavu�mas�nda, 
Odan�n yer 
almas�ndan dolay� 
onurlu ve mutlu 
oldu�unu vurgulad�.

Zonguldak 
Karaelmas ve 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 
Ö�rencileri �le 
Yemek 

HKMO Ankara �ubemizce, 
"CO�RAF� B�LG� S�STEMLER� 
GÜNLER� KUTLAMA ETK�NL�KLER�" 
kapsam�nda; Zonguldak Karaelmas 
ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölümü ö�rencilerine 17 -18 Kas�m 
tarihlerinde CBS E�itimi verildi. 
E�itime kat�lan genç arkada�lara Oda 
lokalinde bir ak�am yeme�i verildi.

Yeme�e Ankara �ube Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Genel Merkez 
Yönetim Kurulundan; Genel Ba�kan 
A.Fahri ÖZTEN, Genel Sekreter 
Ertu�rul CANDA�, Yönetim Kurulu 
üyeleri; Timur Bilinç BATUR, Mustafa 
ERDO�AN kat�ld�.

Yeme�in ilk konu�mas�n� Ankara 
�ube Ba�kan� Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z gerçekle�tirdi. Ard�ndan 
Genel Ba�kan�m�z A. Fahri ÖZTEN 
konu�mas�n� yapt�.

Konu�malarda özetle; yak�nda 
meslekta��m�z ve Oda üyemiz olacak 
genç arkada�lar�m�z�n bu yo�unlukla 
e�itime kat�lmalar�n�n anlaml� oldu�u, 

e�itim sisteminde ya�an�lan s�k�nt�lar�, 
bilim ve teknolojideki geli�meleri ve 
mesle�imize yans�malar� bu nedenle 
sürecin çok iyi takip edilmesi gerekti�i 
ve Oda çal��malar� dile getirilerek 
ö�renci arkada�lar�n, ö�renci üyeli�e 
önem vermeleri ve Oda etkinliklerine 
aktif kat�lmalar�n�n yararl� bir süreç 
yarataca�� ifade edildi. Ö�renci 
arkada�lar�m�z, kendilerine bu ortam� 
yaratan Odam�z Ankara �ubesine 
ve Genel Merkezimize te�ekkürlerini 
sundular ve etkinlikten çok mutlu bir 
�ekilde ayr�lmakta olduklar�n� ifade 
ettiler. 

TKGM‘de �ntibak E�itimi 
Alan Meslekta�lar�m�zla 
Yemek

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ünde (TKGM) göreve yeni 
ba�layan ve kurumda intibak e�itimi 
alan meslekta�lar�m�zla, 18.11.2008 
tarihinde Oda lokalinde ak�am 
yeme�inde bulu�uldu. Yeme�e genç 
meslekta�lar�m�zla birlikte Odam�z 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN ve 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, 
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önceki dönem Oda Ba�kan�m�z 
Hüseyin ÜLKÜ, TKGM Genel 
Müdür Yard�mc�lar� Nihat �AH�N 
ve Ömer Ali AMBAR, Fen Dairesi 
Ba�kan� Yusuf ME�HUR, Geodezi ve 
Fotogrametri Dairesi Ba�kan� Sedat 
BAKICI, �ç Denetim Birimi Ba�kan� 
Yener KARATA�, Kadastro Daire 
Ba�kan� Davut GÜNEY, Ankara �ube 
Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, 
Odam�z Onur Kurulu üyesi Fikret 
NERG�Z kat�ld�lar.

Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN Odam�z�n kurulu� amaç 
ve ilkeleri ile yürütmekte oldu�u 
çal��malar� özetle aktard�. Odam�z�n 
üyelerimizle bulu�mas�n�n anlaml� 
oldu�unu dile getiren Say�n 
ÖZTEN TKGM ‘de intibak e�itimi 
alan genç meslekta�lar�m�zla 
bulu�malar�n�n ve tan��man�n 
önemine de�inirken; TKGM‘nin 
meslek alan�m�zdaki yeri ve önemine 
vurgu yaparak meslekta�lar�m�za 
bu kurumda önemli görev ve 
sorumluluklar�n dü�tü�ünü belirtti. 
TKGM Genel Müdür Yard�mc�s� 
Nihat �AH�N intibak e�itimi 
almakta olan meslekta�lar�m�z�n 
kurumla ve Odayla tan��malar�n�n 

önemine de�inerek TKGM ve 

Oda çal��malar�ndan özetle 

bahsederken, Odan�n önemine 

vurgu yapt�. TKGM Genel Müdür 

Yard�mc�s� Ömer Ali AMBAR Oda 

ve TKGM‘nin son dönemdeki ortak 

çal��malar� ve genç mühendislere 

dü�en sorumluluklar� özetle aktard�. 

Odam�za bu geceyi düzenledikleri 

için te�ekkür etti. TKGM‘de 657 say�l� 

yasa kapsam�nda göreve ba�layan 

genç meslekta�lar�m�z�n yo�un 

geçen hizmet içi e�itimin sonuna 

gelindi�inde Oda taraf�ndan verilen 

yeme�in kendileri için önem içerdi�i 

bu nedenle de Odaya te�ekkür 

ettiklerini dile getirdiler. 

22 Kas�m'da Alanlardayd�k

TMMOB ‘nin ekonomik krizle 

birlikte Dünyada ve Türkiye‘de 

ya�ananlara tepki göstermek üzere 

önceden ça�r�s�n� yapt��� eylemi 22 

Kas�m 2008 Cumartesi günü saat 

12.30‘da e�zamanl� olarak 31 ilde 

�KK çerçevesinde gerçekle�tirildi. 

TMMOB cumartesi günü tüm Türkiye 

çap�nda "Krize, AKP‘ye, Gericili�e, 

Neoliberalizme, Irkç�l��a Kar��" 

kitlesel bas�n aç�klamalar� ile sokakta 

sözünü söyledi.

Adana, Ad�yaman, Ankara, Antalya, 
Ayd�n, Bal�kesir, Batman, Bodrum, 

Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, 
Diyarbak�r, Edirne, Eski�ehir, 

Gaziantep, Hatay, �stanbul, �zmir, 

Kahramanmara�, K�rklareli, Kocaeli, 

Malatya, Mardin, Mersin, Milas, 

Samsun, �anl�urfa, Tunceli, Van, 

Zonguldak‘ta �KK‘lar arac�l���yla 

gerçekle�tirilen eylemlerde AKP‘ye, 

gericili�e, neoliberalizme, �rkç�l��a 

kar�� sloganlarla kitleler tepkilerini 
hayk�rd�.

Ankara‘da da TMMOB önünde 

toplanan yüzlerce ki�i Sakarya 

Caddesi‘ne yürüdü. Burada 

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Mehmet SO�ANCI taraf�ndan 

bas�n aç�klamas� okundu. TMMOB 

bile�eni olan Odam�z da bu hakl� 

tepkilere sahip ç�karak alanlarda 

yerini ald� ve sloganlar�n� hayk�rd�. 

HKMO bundan sonraki süreçte tüm 

emek kesimleriyle birlikte sokakta 
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sözünü söylemeye devam edecektir. 
Etkinlikte okunan bas�n aç�klamas� 
web sitemizdedir.

Krize, Yoksullu�a Kar�� 
Emek, Bar�� Ve Demokrasi 
Mitingindeydik... 

D�SK ve KESK‘in düzenleyicisi oldu�u 
"��sizli�e, Yoksullu�a ve Zamlara 
Kar�� Emek Bar�� ve Demokrasi 
Mitingi" 29 Kas�m 2008 tarihinde 
Ankara S�hhiye Meydan�‘nda 
gerçekle�tirildi. TMMOB ve bile�eni 
Odalar�n da destek verdi�i 
mitinge yüz bin ki�iye yak�n kat�l�m 
gerçekle�tirildi. Miting için sabah 
9.00‘dan itibaren çe�itli illerden 
yüzlerce otobüsle gelen i�çi ve 
emekçiler, Ankara Hipodrom‘da 
toplanmaya ba�lad�. Bu saatten 
itibaren de S�hhiye Meydan�‘na 
ç�kmak için saatlerce sürecek yürüyü� 
ba�lad�. 

Yoksulluk, �iddet ve gericile�tirme 
politikalar�na kar�� Ankara‘da 
düzenlenen mitingde, sömürüye, 
gericili�e, �rkç�l��a, zamlara ve 
bunlar�n vücut buldu�u siyasal 
iktidarlara kar��, e�itlik, özgürlük, 
ayd�nl�k bir Türkiye denmi�tir. 

Mitingde, bir çok emek ve 
demokratik kitle örgütlerinin 
kat�l�m�yla, emekçi dayan��mas� ve 
sermayeye kar�� birlikte güçlü bir ses 
yükseltilmesinin önemi bir kez daha 
gösterilmi�tir. 

Mitinge kat�lanlar "Krizin faturas�n� 
patronlar ödesin", "Yap�lan zamlar 
geri al�ns�n", "��çi, memur el ele genel 
greve", "Hamd olsun direniyoruz", 
"Genel grev, genel direni�" sloganlar� 
at�p, "Ürettik kazand�k. ��imizi 
istiyoruz", "��ten at�lmalara, zamlara 
son", "�irketleri de�il, gezegeni 
kurtar�n", "Enerjiye de�il, emekçiye 
zam", "��ten ç�karmalar durdurulsun" 
vb. Dövizleri ta��d��� gözlendi.

 Mitingde s�ras�yla TTB Merkez 
Konseyi Ba�kan� Prof. Dr. Gençay 
GÜRSOY, TMMOB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mehmet SO�ANCI, D�SK 
Genel Ba�kan� Süleyman ÇELEB� ve 
KESK Genel Ba�kan� Sami EVREN 
konu�tular. 

�lk konu�may� yapan TTB Merkez 
Konseyi Ba�kan� Prof. Dr. Gençay 
GÜRSOY, bu krizin kapitalizmin 
krizi oldu�unu belirterek, 
emekçilerin krizin bedelini ödemek 
istemediklerini söyledi. Daha 
sonra söz alan TMMOB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Mehmet SO�ANCI, 
Kapitalist küreselle�menin krizine, 
AKP‘ye, gericili�e, neo liberalizme, 
�rkç�l��a kar�� 22 Kas�m‘da 
Türkiye‘nin 31 �ehrinde meydanlara 
ç�kt�klar�n� hat�rlatarak, "O gün 
dile getirdi�imiz taleplerin hala 
kararl�l�kla savunuyoruz. Sokaklarda 
söyledi�imiz sözlerimizi büyütme 
kararl�l���nday�z. Ekonomik krizin 
faturas�n�n emekçilere ve halk 
kesimlerine ödetilmesine izin 
vermeyece�iz" dedi. D�SK Genel 
Ba�kan� Süleyman Çelebi, krizin te�et 
geçmedi�ini, aksine emekçilerin tam 
da kalbine sapland���n� belirterek; 
"Krize kar�� mücadelede; "Örgütsel 
k�skançl�klar�n" yerine "payla��m 
ve dayan��may�", "Bensiz olmaz" 
yerine "sensiz olmaz" �iar�n�, "Öne 
ç�kma de�il", "s�ra neferi olma" alçak 
gönüllülü�ünü, yeniden ekme�i 
payla�may�, mahallelerde birlikte 
yürümeyi, i� yerlerine omuz omuza 

mücadeleyi örmenin zaman�d�r." 
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sözleriyle sermayeye kar�� ortak 
mücadelenin önemine de�indi. 
KESK Genel Ba�kan� Sami Evren 
ise "Bu miting AKP Hükümetine 
ilk ihtar�m�zd�r. Emekçi ve yoksul 
kesimlerin ya�amlar�n� düzeltecek 
ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler 
al�nmazsa, k�sa zaman içinde yeni 
ve daha büyük eylemler yapaca��z! 
Hükümet buradaki sesi duymazdan 
gelirse, bunun bedelini a��r öder!" 
sözleriyle mücadelede ne kadar 
kararl� olundu�unu gösterdi.

Odam�z TMMOB pankart� arkas�nda 
yürüyerek mitinge destek verirken; 
baz� üyelerimiz de üye olduklar� 
sendika pankart� arkas�nda yer 
ald�lar.

Ardahan Temsilcili�i Görev 
Teslimi

HKMO Ardahan Temsilcisi Hüseyin 
�LHAN'�n Erzurum Kadastro 
Müdürlü�üne tayininin ç�kmas�ndan 
dolay�, temsilcilik görevine 4153 
sicil numaral� üyemiz Kas�m 
KILIÇ atanm��t�r. Bu nedenle 
03.12.2008 tarihinde Ardahan 
temsilcilik görevi devir teslim görevi 
düzenlenmi� olup, Ardahandaki 
di�er mühendislerinde kat�l�m� 
ile güzel bir ak�am ya�anm��t�r. 

Özellikle do�uda ya�anan kadastro 

sorunlar�na de�inilmi� olup yeni 

sistemler hakk�nda fikir al�� veri�inde 

bulunulmu�tur. 

Kamu �hale Kanunu 
Cumhurba�kan� Taraf�ndan 
Onayland� 

Be� y�l içerisinde on be� kez 

de�i�tirilen Kamu �hale Kanunu 

Cumhurba�kan� Abdullah GÜL 

taraf�ndan 04.12.2008 tarihinde 

onayland�.

Yeni düzenleme ile Harita ve 

Kadastro Mühendislik Hizmetleri 

"Dan��manl�k Hizmetleri" kapsam�na 

al�nm�� olup, hizmet al�m�na yönelik 

ihale yöntemi de "Belli �stekliler 

Aras�ndaki �hale Usulü" olarak 

belirlendi.

Odam�z taraf�ndan Kamu �hale 

Kanunu Uygulama Yönetmeliklerinin 

düzenlenmesi  süreci yak�ndan takip 

edilecek, gerekli görü�, öneri ve katk� 

verilecektir.

Harita Kadastro Müzesi 
Çal��malar� Devam Ediyor

Odam�z ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlü�ünce birlikte yürütülen 

"Harita Kadastro Müzesi"nin 

kurulmas� yönündeki çal��malar 

devam etmektedir. Her iki kurum 

aras�nda May�s 2008‘de imzalanan 

Harita Kadastro Müzesi ��birli�i 

Protokolü çerçevesinde çal��ma 

grubu olu�turuldu. Odam�z ve Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlü�ünden 

ortak kat�l�mla olu�turulan çal��ma 

gurubu Müzenin Tasar�m, Kurulum, 

��letim ve Mali Sorumluluklar�na 

yönelik Usul ve Esaslar ile Müze 

��leyi� Yönetmeli�inin haz�rlanmas� 

için çal��malar�na ba�lad�. Çal��ma 

gurubuna katk� ve destek verilmesi 

amac�yla da dan��ma gurubu 

olu�turuldu. Bu çerçevede, 26 Aral�k 

2008 tarihinde Tapu ve Kadastro 

�stanbul Bölge Müdürlü�ünde ortak 

bir toplant� yap�ld�.

Toplant�ya Odam�z ile TKGM 

yetkilileri ile çal��ma gurubu ve 

dan��ma grubu üyeleri kat�ld�lar. 

Toplant�da Müze çal��mas�na ili�kin 

süreç hakk�nda özet bilgi verilerek 

Protokol çerçevesinde yap�lmas� 

gerekli çal��malar üzerine görü�meler 

yap�ld�. Özel Müzeler mevzuat�na 

göre kurulmas� planlanan Harita 

Kadastro Müzesi‘nin �stanbul Bölge 

Müdürlü�ünün Sultanahmet‘teki 

tarihi binas�nda aç�lacak olmas� 

ve bölgenin turizm bölgesi olmas� 

nedeniyle ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin al�nmas�, protokolde 

belirtilen i�lemlerin haz�rlanmas�, 

kurum ve kurulu�lar, üniversiteler ve 

bu konuda uzman ki�ilerden katk� 

ve destek al�nmas� vb. hizmetler 

için çal��ma gurubunca i�leyi� 

program�n�n ivedilikle haz�rlanmas� 
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yönünde karar al�nd�. Toplant�ya 

kat�lanlarca Müzenin aç�lmas� 
planlanan yer gezildi. Müzenin bir 
bölümünde de Harita ve Kadastro 
Kütüphanesi kurulmas� yönündeki 
önerilerin de�erlendirilmesinin 
yararl� olaca�� ifade edildi. 

Toplant�da, Çal��ma gurubunun 
haz�rlayaca�� i� program� 
çerçevesinde çal��malar�n h�zla 

yürütülmesinin önemine dikkat 

çekildi. 

Kayseri Temsilcili�imizde 
Üyelerimizle Toplant� 
Yap�ld�

HKMO Kayseri Temsilcili�imiz, 3 
Ocak 2009 Günü saat 14.00 da 
Temsilcilik hizmet binam�z toplant� 
salonunda SHKM nin kat�ld��� 
a�a��daki gündem maddelerini 
görü�mek üzere bir toplant� 
yapm��t�r.

1- Aç�l�� ve Sayg� Duru�u
2- Divan Ba�kanl���n�n Olu�turulmas�
3- 2008 Y�l� Genel De�erlendirmesi
4- KOSB �mar Uygulama ��inde 
Gelinen Noktan�n De�erlendirilmesi
5- 2009 Y�l�nda Küresel Mali Krizin 
Sektörümüze Olas� Etkileri ve 

Al�nmas� Gereken Önlemler
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapan��

Toplant�, HKMO Kayseri 
Temsilcisi Mustafa 
YILDIZ’�n aç�l�� konu�mas� 
ard�ndan sayg� duru�u 
yap�lm��t�r. Divan 
Ba�kanl���na Rahmi 
ÖNSOY, Üyeliklere Yavuz 
ERC�YES ve Mahmut 
ÖZÇELEB� oy birli�i ile 
seçilmi�lerdir.

HKMO Kayseri Temsilci 
Yrd. Hami YILDIRMI� 
2008 y�l� genel 
de�erlendirmesini 
yapm��t�r. Özetle; 2008 y�l�nda, 28 
adet tescilli büro, 19 adet tescilli 
�irkette, 54 adet SHKM Kayseri �l 
ve �lçelerinde faaliyet göstermi�tir. 
Bu süre içerisinde, 654 adet TUS 
dosyas�, 645 adet tevhid-ifraz ve 
di�er i�lere ait  olmak üzere toplam 
1299 adet dosya vize edilmek üzere 
temsilcili�imize geldi�ini, 2008 y�l�n�n 
Kayseri’de önceki y�llara nazaran 
daha iyi geçti�ini söylemi�tir.

KOSB 731 Ha. alanda yap�lacak 
olan �mar Uygulamas� i�inin SHKM 
taraf�ndan yap�lmas� gerekti�i 
konusunda konu�mac�lar görü� 
birli�ine vard�lar. Kayseri Valisi 
ve KOSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
ile Görü�mek üzere 3 Ki�ilik bir 
komisyon kuruldu. 

2009 Y�l�nda Küresel Mali Krizin 
sektörümüzde daralmalara 
yol açaca�� konusunda görü� 
birli�ine var�ld�. Fiyat k�r�mlar�n�n 
makul düzeylerde kalmas�na 
özen gösterilmesi konusunda, 

konu�mac�lar�n ortak görü�leri oldu.

Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu  Bilimsel 
Çal��tay� Yap�ld�

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
taraf�ndan y�ll�k periyotlarda 
düzenlenen Bilimsel Toplant�lar�n 
yedincisi, 19–21 Kas�m 2008 
tarihleri aras�nda �TÜ Kültür ve Sanat 
Birli�i Oditoryumunda “Koordinat 
Sistemleri” ba�l���nda gerçekle�tirildi. 
Gerçekle�en bu çal��tayda büyük 
eme�i geçen Prof. Dr. Ahmet 
AKSOY’a Onur ödülü verildi. Onur 
ödülü alan  Prof. Dr. Ahmet AKSOY 
1932 y�l�nda do�du. 1948 senesinde 
girmi� oldu�u Tapu ve Kadastro 
Meslek Lisesini 1951 y�l�nda bitirdi. 
1955 y�l�nda Y�ld�z Teknik Okulu 
Harita ve Kadastro �ubesindeki 
ö�renimini tamamlayarak mühendis 
diplomas�n� almaya hak kazand�. 
1956 ve 1960 y�llar� aras�nda 
Bonn Üniversitesindeki ö�retimini 
tamamlayarak Doktor mühendis 
oldu. 1967 de Y�ld�z Teknik 
Üniversitesinde Doçentlik Ünvan�n� 
ald�. 1970 ve 1974 y�llar� aras�nda 
�stanbul Teknik Üniversitesinde 
ö�retim üyesi olarak hizmet vermi�, 
ve 1974 de Profesör ünvan�n� 

kazanm��t�r. 
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Üç gün süren Çal��tayda Ulusal 
Koordinat Sistemleri, Zaman 
Sistemleri, Gravite Sistemleri,  Yersel 
Koordinat Sistemleri, TUTGA,TUSAGA-
Aktif, Goals and Applications of IAG’s 
Global Geodetic Observing System 
(GGOS), BKG’de Gerçek Zamana 
Yak�n Veri De�erlendirme, Jeodezik 
Uygulamalarda Kar��la��lan Dönü�üm 
Sorunlar�, Dönü�üm Sorununa 
Kadastro Kurumunun Yakla��m�, 
Alternatif Dönü�üm Yöntemleri, Ters ve 
Birle�ik Datum Dönü�ümü, Dönü�üm 
Hesab�nda Kalite Kontrolü, Study of 
geoid and surface deformation rates 
in anticipation of a geoid-based height 
datum in North America, Dünya 
Yükseklik Sistemleri, Ülkemizden Yerel 
Geoid Uygulamalar� ile �lgili Örnekler 
ba�l�kl� sunumlar gerçekle�tirildi

Çal��tay’�n  son gününe Prof. Dr. 

Ahmet AKSOY’un otobiyografisi 
ve hemen ard�ndan Prof. Dr. 
Ahmet AKSOY taraf�ndan sunumu 
gerçekle�tirilen “Hipotez Testleri” ile 
ba�land�. Say�n AKSOY’un sunumunun 
ard�ndan “Prof. Dr. Ahmet AKSOY’un 
Jeodezi Bilimine Katk�lar�” ba�l�kl� 
oturumda s�ras�yla Prof. Dr. Tevfik 
AYAN, Prof. Dr. Onur GÜRKAN ve 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK sunumlar�n� 

gerçekle�tirdilerdir. 

Sunumlar tamamland�ktan sonra  

“Koordinat Sistemleri ve Problemler” 

ba�l�kl� TUJK 2008 y�l� Bilimsel 

Toplant�s� Forumu gerçekle�tirildi. 

TUJK 2008 Y�l� Bilimsel Toplant�s� 

sonuç bildirgesinin okunmas�n�n 

ard�ndan sona erdi.

Kamu �hale Kurumu Ziyareti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odas� Genel Merkez Yönetim Kurulu 

29.01.2009 tarihinde Kamu �hale 

Kurumunu ziyaret etti. Ziyarete Kamu 

�hale Kurulu II. Ba�kan� Say�n Ali 

KAYA ile görü�me yap�ld�. Ziyarete 

Genel Ba�kan Ali Fahri ÖZTEN, 

Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, 

Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 

�NC� ve Yönetim Kurulu Üyesi  Timur 

Bilinç BATUR kat�ld�lar.

Kamu �hale Kurulu II. Ba�kan� 

KAYA‘ya mühendis ve mimarlar�n 

2003 y�l�nda uygulamaya konulan 

kamu ihale süreçlerinde ya�ad�klar� 

s�k�nt�lar�n yan�nda, 5812 Say�l� 

Kanunla, Kamu �hale Kanununda  

yap�lan de�i�ikliklerle birlikte; Harita 

ve Kadastro mühendislik faaliyetlerinin 

"hizmet" kapsam�ndan ç�kart�larak 

"dan��manl�k" kapsam�na girmesi 

nedeniyle Dan��manl�k Hizmet Al�m� 

�haleleri Uygulama Yönetmeli�i‘nde 

yap�lmas� gerekli de�i�ikliklere ili�kin 

Odam�z�n görü� ve önerileri aktar�ld�. 

Kamu �hale Kurumu II. Ba�kan� 

say�n Ali KAYA; 13  �ubat tarihinde 

yönetmeli�in de�erlendirilece�i bir 

toplant�n�n yap�laca��, bu toplant�ya 

Odalar�n kat�lmalar�n�n önem 

içerdi�ini belirtti.

Kamu �hale  Kurumuna verilecek olan 

Odam�z raporunun olu�turulmas�na 

katk� verilmesi amac�yla; üyelerimizin 

http://www.kik.gov.tr/ adresindeki 

"Dan��manl�k Hizmet Al�m� �haleleri 

Uygulama Yönetmeli�i" taslak �eklinin 

incelenerek görü� ve önerilerini 

Odam�z�n e-posta adresi http://www.

hkmo.org.tr/  gönderilmesi yararl� 

olacakt�r.



41Ocak 2009

12. THBTK Yürütme Kurulu 
Toplant�s�

11-15 May�s 2009 tarihleri aras�nda 
Ankara‘da ODTÜ Kültür Merkezi‘nde 
gerçekle�tirilecek 12. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultay� haz�rl�klar� 
kapsam�nda Kurultay Yürütme Kurulu 
17 Ocak 2009 tarihinde HKMO 
�stanbul �ubemizde toplant� yap�ld�.

TMMOB CBS 2009 Kongresi 
Düzenleme Kurulu I. 
Toplant�s� Yap�ld�

Bu y�l ikincisi düzenlenecek olan 

“TMMOB CBS Kongresi 2009”un 

ilk Düzenleme Kurulu toplant�s� 23 

Ocak 2009 tarihinde HKMO M�SEM 

mekan�nda 30 ki�inin kat�l�m�yla 

yap�ld�. Toplant�da ele al�nan konular 

ve öneriler özetle;

Kongreye �li�kin Genel Öneriler; 

TMMOB CBS 2007 Kongresi sonuç 

bildirgesi geli�en sonuç içerisinde 

de�erlendirilmesin yap�lmas�, FIG’ 

in web sayfas�nda kongre duyurular� 

yap�larak di�er uluslararas� örgütlerle 

ili�ki kurulmas� ve kongrede sunum 

yapmalar� sa�lanmas�, Kamu ve yerel 

yönetimlerin kongreye ilgilerinin ve 

kat�l�mlar�n�n artt�r�lmas�na yönelik 

çal��malar yap�lmas�, DPT, TKGM, 

Milli Emlak Genel Müdürlü�ü, VGM, 

TAU, DS�, TCK, DDY gibi kurum-

kurulu� ve di�er merkezi idarelerin 

kongreye kat�l�m�n�n sa�lamas� 

için ili�ki kurulmas�, Dünyadaki 

uygulamalar�n incelenmesi, ulusal 

bazda CBS’ ye yönelik kurumsal 

bir yap� kurulmas�, TUCBS stratejisi 

kurulmas�na yönelik haz�rlanan rapor 

dikkate al�narak stratejinin kongrede 

de de�erlendirilmesine yönelik çal��ma 

yap�lmas�, Türkiye Ortado�u Amme 

�daresi Enstitüsü, Yerel Yönetimler 

Ara�t�rma 

Merkezi, 

Belediyeler 

Birli�i ile ili�ki 

kurularak 

Türkiye’de 

yap�lan Kent 

Bilgi Sistemleri 

konusunda 

bilgi al�nmas�, 

Türkiye’ de kaç 

belediyenin 

CBS çal��mas� 

yapt��� ? Ne kadar bütçe harcand���? 

Ve bu projeler sonucu olu�turulan 

bilgi sistemleri kullan�lmakta olup 

olmad���n�n ara�t�r�lmas�, �eklinde 

yerald�.

 Toplant�da Ana Tema olarak ; 

Ulusal veri altyap�s� çerçevesinde 

(UKVA) bir tema olmas�, forum ve 

çal��taylar�n gerçekle�mesi, TUCBS ve 

“Birlikte Çal���labilirlik” temas� üzerine 

yo�unla��lmas�, TUCBS tüm konular�n� 

kapsamas�, Uygulamaya yönelik tema 

olu�turulmas� üzerine duruldu.

Toplant�da ayr�ca kongre ça�r� 

metninin ve ana tema önerisinin 

olu�turularak kongre slogan� ve afi�in 

belirlenmesi, ça�r�l� bildiri konu ve 

ki�ilerin belirlenmesi yönünde çal��ma 

yap�lmas�, dan��ma kurulunun ilgili 

yönetmelik çerçevesinde ivedilikle 

olu�turulmas� vb. konular görü�üldü.

Denge Tazminat�nda Denge

Hükümetin kamudaki maa� 

adaletsizli�ine son vermek amac�yla 

a�ustos ay�nda ç�kard��� ek ödeme 

düzenlemesinde mühendis, mimar 

ve �ehir planc�lar�n müdür olarak 

görev yapmas� durumunda ek 
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ödemeden mühendis ve mimarlar�n 
yararland��� oranda yararlanmayaca�� 
�eklindeydi. Odam�z kamuda görev 
yapan meslekta�lar�m�z�n kadastro 
müdürü, �ube müdürü vb. görevlerde 
bulunanlar�n ayl�k ücretlerinde ciddi 
oranda dü�ü� olmas� nedeniyle Maliye 
Bakanl��� ve Bay�nd�rl�k ve �skan 
Bakanl���'na 25/09/2009 tarihli bir 
yaz� gönderdi. Yaz�m�zda ilgili konu; 
“...2006'da yap�lan düzenlemede 
mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�n�n 
özel hizmet tazminat� %160 oran�na 
getirilirken Mühendis, Mimar, �ehir 
Planc�s� olup; Daire Ba�kan Yard�mc�s�, 
�l Müdür Yard�mc�s�, Ba�kan, Grup 
Ba�kan�, Proje Müdürü, Grup Müdürü, 
�ube Müdürü ve Müdür kadrosunda 
olanlar�n özel hizmet tazminat� 
%155 olarak belirlenmi�tir. Özel 
hizmet tazminat� oran�ndaki bu fark 
mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�n�n 
�ube müdürü ya da müdür kadrosuna 
atanmas� durumunda maa�lar�nda 
dü�ü� ya�anmas�na neden olmaktad�r.

Bununla birlikte 16 A�ustos 2008 
tarihli yeni düzenleme ile denge 
tazminat� ad� alt�nda özel hizmet 
tazminat�na yönelik olarak mühendis, 
mimar ve �ehir planc�lar�na % 82; 
mühendis, mimar, �ehir planc�s� olup 
müdür, �ube müdürü vb. kadrosuna 
atananlara % 52 oran�nda bir 
iyile�tirme getirilmi�tir. Bu art��la 
birlikte mühendis, mimar ve �ehir 
planc�s� olup; Müdür, �ube müdürü, 
Kadastro müdürü vb. kadroya atanan 
ya da bu kadroda çal��anlar�n 
ayl�k ücretlerinde önemli oranda 
azalma olmaktad�r. Bu durum kamu 
kurumlar�nda çal��an üyelerimizin 
görevde yükselme dü�üncelerini 

törpülemekte, yönetim kadrolar�na 
geçme isteklerini k�rmaktad�r...” 
�eklinde ele al�nm��t�r.

Bu konuda  yap�lan yasal düzenleme 
ile;  mühendis, mimar olup da �ube 
müdürü, müdür vb. görevlerinde 
bulunanlar�n  denge tazminatlar�na 

yönelik olarak art�� sa�lanm��t�r.

Meslek Alan�m�za ve 
Ormanlar�m�za Sahip 
Ç�k�yoruz

Bilindi�i üzere Odam�z 22 Mart 2007 
tarihli Resmi Gazete'de yay�nlanarak 
yürürlü�e giren “Orman Say�lacak 
Alanlarda Verilecek �zinler Hakk�nda 
Yönetmelik” in 66. maddesinde 
meslek alan�m�za ve müelliflik 
haklar�m�za müdahale edildi�i 
nedeniyle Dan��tay nezdinde iptal 
davas� aç�lm��t�. Bu konudaki yasal 
süreç halen devam etmektedir. Öte 
yandan “Orman Mühendisli�i, Orman 
Endüstri Mühendisli�i ve A�aç ��leri 
Endüstri Mühendisli�i Hakk�nda 
Kanunun Uygulanma Usul ve Esaslar�    
ile Serbest Ormanc�l�k ve Orman 
Ürünleri Büro Çal��ma Alanlar�na 
Dair Yönetmelik” hakk�nda Orman 
Mühendisleri Odas�nca yürütülen 
çal��malara Odam�z TMMOB 
üzerinden itirazda bulunmu�tur. 

Orman Mühendisleri Odas�nca 
haz�rlanan yönetmelikte, kanunda 
yer almayan birçok konuda meslek 
alan�m�za ve müelliflik haklar�m�za 
yönelik yetki gasb� anlam�na gelen 
düzenlemelerin yer ald��� görülmü�tür. 
Odam�z, TMMOB bünyesinde yap�lan 
ortak toplant�da görü�lerini sözlü 
olarak dile getirmi� ayr�ca, haz�rlad��� 
raporu da TMMOB sunmu�tur. Konuya 
ili�kin TMMOB bünyesinde görü�meler 
halen sürmektedir. Odam�z süreci 
yak�ndan takip etmeye devam 
etmektedir.

Zigana'daki Ac� Kay�plar�m�z

25.01.2009 tarihinde Zigana'daki 
tesislere yak�n bir bölgede yürüyü�e 
ç�kan Trabzon Tenis Da�c�l�k �htisas 
Kulübü üyelerinin de aralar�nda 
bulundu�u 17 ki�iden saat 11:00 
s�ralar�nda bir ç�� felaketi sonucu 
11 ki�i hayat�n� kaybetmi�tir. 568 
sicil numaral� üyemiz Hüseyin 
KARAOSMANO�LU, 2891 sicil 
numaral� üyemiz Hasan Ali 
�SAO�LU'nun ve Harita firmas�nda 
uzun süredir çal��an emektar�m�z 
Yasemin AKTA�'ta vefat edenler 
aras�nda yer alan ac� kay�plar�m�zd�r. 
Hayat�n� kaybedenlerin ailelerine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za 
ba�sa�l��� dileriz.
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BASINA VE KAMUOYUNA

Hangi ülkede bir yasa be� y�lda on be� kez 

de�i�tirilir? Neden ya da nas�l? Yasa yap�lmas� 

konusundaki bu beceriksizli�in gerçek anlam� 

nedir? Her de�i�iklik bir önceki de�i�ikli�i 

geçersiz k�ld���na göre bu düzenlemelerde 

sorumlular kimlerdir? Bilimsel ve teknik, 

uygulama sürecinden kopuk, kamu ve toplum 

yarar�ndan uzak, beraberinde onlarca soruyu 

gündeme getiren, payla��mc� ve �effaf olmayan 

bu sürecin; mühendislik hizmet alanlar�m�za 

yans�mas� nedir?

2002 y�l�nda IMF‘nin kredi ön ko�ulu olarak 

belirledi�i ve Avrupa Birli�i programlar� çerçevesinde 

ele al�narak ivedilikle ç�kart�lan Kamu �hale 

Yasas�; TBMM‘ de yeni de�i�ikli�i için görü�ülmeye 

ba�land�. Yasan�n, 2002 y�l�nda ilk ç�kart�ld��� 

dönem ve be� y�l içinde yap�lan de�i�ikliklerde 

kamu kurum ve kurulu�lar�, meslek kurulu�lar� 

ve sivil toplum kurulu�lar�n�n öneri ve görü�lerini 

yok sayan bir anlay�� ile düzenlenmesi, konunun 

taraflar�n�n yok say�lmas�, “ben yapt�m; oldu bitti” 

mant���n�n egemen k�l�nmas� sonucunda gelinen 

durum trajikomik bir tabloyu sergilemektedir. 

Yasan�n delik de�ik bir hale getirilmesi anlams�z 

bir yap�ya sokuldu�unu aç�kça ifade etmektedir. 

Ne kadar yama yap�l�rsa yap�ls�n; 

oda��nda bilim ve teknik yoksa, 

emek ve insan olgusu d��lanm��sa, 

denetimsizlik, kurals�zl�k ba�at 

olmaya evrilmi�se, serbest çal��an 

meslek adamlar� ac�mas�z bir 

yar��a sokulmu�sa, toplum ve kamu 

yarar� de�il de yabanc� tekellerin 

önü aç�larak rant ve keyfilik öne 

ç�kmaktaysa, kamu kurulu�lar�ndaki 

yeterli donan�ma sahip nitelikli 

personel devre d���na ç�kart�l�yorsa 

yap�lan bu de�i�iklikleri olumlu bir 

geli�im �eklinde görmek ve kabul 

etmek asla olanakl� de�ildir. 

BE� YILDA ONBE� KEZ DE���EN YASA Y�NE 

DE���T�R�L�YOR!
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Türk Mühendis ve Mimar 

Odalar� Birli�i ve bile�eni 

Odalar�m�zca, Kamu �hale 

Yasas�n�n gündeme geldi�i ilk 

günden bu yana mühendislik 

ve mimarl�k hizmetlerine ili�kin 

düzenlemelerde; mühendis ve 

mimarlar�n müelliflik haklar�n�n 

yok edilmemesi, yetki ve 

sorumluluklar�n�n sermaye 

kar��s�nda korunmas� ve ihalelerde 

kamu ve toplum yarar� ilkesinin 

asla göz ard� edilmemesi 

yönünde onlarca görü� ve rapor 

düzenlenerek ba�ta siyasiler olmak 

üzere ilgili birimlere gönderilmi�tir. 

�nad�na bu görü� ve raporlar göz 

ard� edilmi�tir.

Serbest çal��an on binlerce 

mühendis ve mimar serbest piyasa 

mant��� ile ihale mevzuat�ndaki 

yap�lan düzenlemeyle vah�i 

kapitalizmin pençesinde yok 

olmaya mahkum edildi. B�rak�n 

eme�inin kar��l���n� almay� her 

geçen gün yoksulla�ma daha da 

artt�. Bir yandan i�lerin tasfiyesi 

gündeme gelmeye ba�lad�, di�er 

yandan ise birikimler elden ç�kt�, 

borçlar h�zla yükseldi, bankalara 

olan borçlar�n faizleri artt�, 

ödemede ya�an�lan s�k�nt�lar özel 

ya�ama yans�d�. Mühendis ve 

mimarlar ücretli konuma sokularak 

neredeyse imha edilmeye 

çal���l�rken, ba�ta uluslar aras� 

�irketler olmak üzere sermaye 

kar üzerine kar eklemeye devam 

etti. Kamuda ve serbest çal��an 

mühendis ve mimarlar�n 20-25 

y�ll�k i� deneyimleri yok say�larak 

meslek alan� d���na at�lmak 

istenmektedir. Halbuki mühendis 

ve mimarl�k hizmetleri bilimsel ve 

teknik içerikli ve müelliflik getiren 

hizmetlerdir. Meslek adam� olma 

formasyonu üniversite e�itiminden 

gelmektedir. Bu nedenledir ki 

bu alanda yap�lacak herhangi 

bir düzenlemede hassasiyet 

gösterilmelidir. �kincil mevzuattaki 

düzenleme ise mutlaka ayr� 

yap�lmal�d�r ve gereklili�ine yasada 

yer verilmelidir. 

Birçok yönüyle ele�tirilere konu 

olan Kamu �hale Kurulu, yasada 

yap�lmakta olan de�i�iklikler 

de�erlendirildi�inde var olan 

olumlu yanlar�n�n da ortadan 

kald�r�laca�� anla��lmaktad�r. 

Tasar�ya göre Kamu �hale 

Kurulunun ilgili mevzuata ayk�r�l�k 

bulundu�una dair iddialar� 

resen inceleme yetkisi de elinden 

al�n�yor. Denetimsizli�in önü daha 

da aç�l�yor. Di�er yandan bir 

insan hakk� olan itiraz ya da bilgi 

edinme hakk� ise yüksek ücretlere 

tabi tutuluyor. Bu yakla��m zaten 

demokratik de�ildir. Önceki yasa 

de�i�ikliklerinde oldu�u gibi bu 

de�i�iklikte de baz� kamu hizmeti 

al�mlar�n�n (TÜB�TAK ara�t�rma 

geli�tirme hizmet al�mlar�, sa�l�k 

hizmeti sunan yasa kapsam�ndaki 

idarelerin birbirlerinden hizmet ve 

mal al�mlar�, ulusal ve uluslar aras� 

amaçl� güvenlik, insani yard�m 

gibi durumlarda yap�lacak mal ve 

hizmet al�mlar�) bu yasa kapsam� 

d���na ç�kart�lmas� da oldukça 

dü�ündürücüdür. 

Kamu �hale Yasas�nda yap�lacak 

de�i�ikli�in art�k gülünç olmaktan 

ç�kar�lmas�, eme�e ve e�itime 

sayg�l�, meslek adam� ilkelerinin 

korunmas� temelinde kamu ve 

toplum yarar� do�rultusunda 

olmal�d�r. �lgili kamu kurum ve 

kurulu�lar� ile meslek odalar�, sivil 

inisiyatiflerin kat�l�m�yla, bilimin 

�����nda ve ortak ak�lla olu�turulan 

görü�, öneri ve raporlara siyasi 

iktidarlarca gerekli önem verilerek 

yasa tasar�lar�n�n haz�rlanmas�n�n 

gereklili�ini yineliyoruz.

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI
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Serbest çal��an on 

binlerce mühendis ve 

mimar serbest piyasa 

mant��� ile ihale 

mevzuat�ndaki yap�lan 

düzenlemeyle vah�i 

kapitalizmin pençesinde 

yok olmaya mahkum 

edildi. 
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Ba�bakan R. Tayyip Erdo�an, partisinin 

K�z�lcahamam‘da yapt��� 13. �sti�are Toplant�s�‘n�n 

kapan�� konu�mas�nda anayasal kurumlar olan Meslek 

Odalar�n� belediye uygulamalar�n�n önünde engel 

yaratmakla; ideolojik bir yakla��mla AKP‘ li belediyelere 

dava açmakla suçlad�. 

Bu suçlamaya kar�� TMMOB ve bile�eni Odalar�n ve 

Odam�z�n sessiz ve kay�ts�z kalmas� mümkün de�ildir. 

Ekonomik krizin beceriksiz yönetiminin, haks�z i�ten 

ç�kar�lmalar�n, birbirinden ba�ar�s�z politikalar�n ve 

gittikçe yükselen toplumsal muhalefetin üstünü örterek 

dikkat da��tmay� hedefleyen Say�n Ba�bakan R. Tayyip 

Erdo�an‘�n bu talihsiz aç�klamas� aç�kt�r ki yerel 

seçimler öncesi oy toplama amac� gütmektedir.

Odam�z kurulu� y�l� olan 1954‘ten bu yana, üyelerini 

ve tüm toplumu gerek mesleki, gerekse toplumsal 

konularda ayd�nlatma ve toplumsal geli�meye 

katk� sa�lamada üzerine dü�en görevleri yerine 

getirmektedir. 

Odam�z toplumsal varl�klar�m�z� ve zenginliklerimizi; 

ormanlar�m�z�, mera alanlar�m�z�, k�y�lar�m�z�, 

topraklar�m�z� sat�labilir bir meta olarak alg�layan 

zihniyetle y�llard�r mücadele etmektedir. Bu aç�dan 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� olarak, 

herhangi bir siyasal iktidara de�il, dünya üzerinde 

eme�in yerine kar� yücelten, y�llarca emekçileri 

sömürerek sermayeyi büyütmeyi hedefleyen; bu 

u�urda bir ülkenin en önemli de�erleri olan kamusal 

varl�klar�n� bile elden ç�karmakta tereddüt etmeyen, 

kenti kamuya de�il sermayenin hizmetine sunan 

sermaye yanl�s� zihniyete kar��y�z. 

Evet, taraf tutuyoruz. Eme�in, topra��n, e�itli�in, 

özgürlü�ün, demokrasinin ve halk�n taraf�n� tutuyoruz. 

Y�llard�r, Tapu Kanunu, Kamu �hale Kanunu, �mar 

Kanunu, Mera Kanunu, K�y� Kanunu, Do�rudan 

Yabanc� Yat�r�mlar Kanunu, Turizmi Te�vik Kanunu...

vb yasalarla topra��, suyu, orman�, ya�am alanlar�m�z 

olan k�r� ve kenti rant arac� olarak alg�layan zihniyetle 

mücadelemizi hukuki ve toplumsal yollardan sürdürdük 

ve bundan sonra da sürdürece�iz. 

Bir bütünün parças� olan yap�sal de�i�ikliklere bir bütün 

olarak kar�� durmak gerekti�inin bilincinde olarak, 

bundan sonraki süreçte de, kamu 

ve toplum yarar�n� temel alan, 

bilimsel ve teknik çal��malar �����nda 

haz�rlanan görü� ve raporlar�m�zla 

bu mücadelenin içinde olaca��z. 

TMMOB ve ba�l� meslek odalar� ile 

birlikte, dayan��ma içinde olmay� 

sürdürerek, sermayenin de�il, 

emekçinin ve eme�in yan�nda 

olaca��z.

Üyelerimize ve kamuoyuna 

duyurulur.
TMMOB 

HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

�FT�RALARA �NAT, MÜCADELEYE DEVAM... 
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� olarak, 

herhangi bir siyasal iktidara de�il, dünya üzerinde 

eme�in yerine kar� yücelten, y�llarca emekçileri 

sömürerek sermayeyi büyütmeyi hedefleyen; bu 

u�urda bir ülkenin en önemli de�erleri olan kamusal 

varl�klar�n� bile elden ç�karmakta tereddüt etmeyen, 

kenti kamuya de�il sermayenin hizmetine sunan 

sermaye yanl�s� zihniyete kar��y�z. 
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Y�llard�r dünya gündeminde 
olan Filistin sorununu do�ru 
yorumlayabilmek için önce 
tarihsel süreç iyi kavranmal� ve 
oynanan oyun iyi görülmelidir. 
Öncelikle Türkiye‘deki yayg�n 
bak�� aç�s�n� gözden geçirmek 
gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki 
Avrupa merkezli yabanc�la�ma, 
bu konuya yakla��m� da belirliyor. 
Bu yabanc�la�ma bilimsel alandan 
entelektüel alana ve siyaset alan�na 
kadar son derece yayg�n bir hal 
alm�� durumda. Filistin sorununa 
emperyalistlerin ve sömürgecilerin 
gözüyle bakmay� sürdürürsek 
yabanc�la�man�n tam ortas�nday�z 
demektir.

Asl�nda �ngilizler I9.yy ortas�nda 
Ortado�u ve Filistin topraklar�n�n 
bulundu�u bölgede bir devlet 
kurulmas�n� planlam��lard� ve 
oraya ta��yacaklar� nüfusun da 
Yahudilerden olu�turulmas�n� 
tasarlam��lard�. Bu plan 20.YY‘da 
gerçekle�tirilmi� olup, 21 .YY‘�n 
ba��nda ise ikinci bir plan�n 
uygulanmas�na geçilmi�tir. 
Di�er taraftan Türkiye‘deki 
diplomatlar dahil dünyadaki 
ilerici ve ayd�nlar da anti-semitist 
damgas� yememek için siyonizm 
konusunda hep çekimser kalm��lar 
ve gerekli tav�rlar� koymam��lard�r. 
Halbuki yarat�lan süreç göze 
al�nd���nda emperyalizmden 

ve sömürgecilikten ba��ms�z bir 
siyonizm hiç bir zaman olmam��t�r. 
�srail devletinin kurulmas� ve 
Birle�mi� Milletler taraf�ndan 
tan�nmas� ile bölge co�rafyas�na 
bir çe�it yapay doku nakli 
yap�lm��t�r. Yap�lan bu yapay doku 
naklinin bölgeye ait bir unsur 
olmad���, bu uyu�mazl���n temel 
bir sorun oldu�u gözden uzak 
tutulmamal�d�r. �srail 1967 y�l�nda 
i�galci ve sald�rgan tavr�n� ortaya 
koyarak yeni bir sava� ba�latm��t�r.

�srail‘in kurulu�undan (1948) 
günümüze Filistin halk�; her türlü 
bask�, i�kence, özgürlük ve insan 
haklar�ndan yoksun, topraklar� 
sava� ve i�galle ellerinden 
al�nm��, ekonomik girdi ve ç�kt�lar� 
sürekli kontrol alt�nda ve izne 
tabii tutulmu�, aç, susuz, i�siz, 
elektriksiz, e�itimsiz hastanesiz 
ve her an ölümle burun buruna 
getirilmi� bir süreç ya�amaktad�r. 
Emperyalist ve sömürgecilerin 
Ortado�udaki vurucu gücü 
olan ve k�y�m makinas� haline 
dönü�mü� �srail Bat� �eria ile 
Kudüs`ü birbirinden ay�ran 
utanç duvar�n� in�a etmi�, evleri 
buldozerlerle ba�lar�na y�k�lm��, 
bir kentten bir kente giri� ç�k��lar� 
kontrol alt�na al�nm��, tank ve 
a��r makinal�lara kar�� ta�larla, 
sopalarla direnen, a�a��lanm��, 
ezilmi�, kö�eye s�k��t�r�lm��, öfkeli 

�SRA�L BU KATL�AMI HEMEN DURDURMALIDIR!

KINIYORUZ...
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ve yaln�z bedenlerini canl� bir 
kalkan olarak kullanmaktan 
ba�ka bir yolu kalmam�� çocuk, 
genç, ya�l� Filistinlilerden hesap 
sorarcas�na ülkeyi kent kent, köy 
köy, sokak sokak ablukaya alarak 
Filistin halk�n�n yok edilmesi için 
her türlü yöntemi ac�mas�zca 
uygulamaktad�r.

Ortado�u �srail‘in Gazze‘ye 
ya�d�rd��� bombalarla yine 
kan gölüne döndü. Amerikan 
emperyalizminin Büyük Ortado�u 
Projesi‘ni uygulamak için dört 
yandan sald�ran emperyalist 
ve Siyonist güçler katliamlar�na 
devam ediyor. 

1 milyondan fazla sivil Irakl�y� 
öldüren emperyalist güçler 
bu kez �srail‘i destekleyerek 
bombalar�n� Filistin halk�n�n 
üzerine ya�d�r�yor. Evleri, okullar�, 
camileri bombalayarak yüzlerce 
kad�n, çocuk ve genci öldürdüler 
ve öldürmeye devam ediyorlar. Bu 
vah�etin di�er ad� da katliamd�r.

Amerikan yönetimi bu katliam 
kar��s�nda �srail‘in kendini 
savundu�u gerekçesiyle sald�r�lar�n� 
destekledi�ini aç�klam��t�r. Oysa 
bu sald�r�larda vurulanlar, ölenler, 
yaralananlar Filistin halk�d�r. 

Teröristler, katiller ise halk�n 
üzerine bombalar, füzeler ya�d�ran 
�srail ordusu ve onun destekçisi 
Amerikan emperyalizmidir. 

Çok yak�n bir tarihe kadar �srail 
Ba�bakan� OLMERT‘le görü�en 
siyasal iktidar bu sald�r�lar 
kar��s�nda �imdilik görü�melerin 
kesildi�ini aç�klamakla yetinmi�tir. 
Dünden bugüne kadar yap�lan 
askeri modernizasyon projeleriyle 
siyasi iktidarlarca �srail dost ülke 
olarak nitelendirilip, Ortado�u‘ 
nun ��mar�k çocu�u olarak yapt��� 
katliamlar yok say�lm��t�r.

Bu yüzden katliama kar�� sadece 
k�n�yoruz demekle yetinilmemeli, 
�srail ile yap�lan ba�ta askeri 
anla�malar olmak üzere tüm 
anla�malar iptal edilmelidir. 

Lübnan ve Filistin‘de sava� 
ma�durlar�n�n, mazlumlar�n, sava� 
kurban� çocuklar�n, kad�nlar�n 
sesi olmak için emperyalizmin 
savunucusu olan �srail‘e dur 
demenin zaman�d�r. 

Biliyoruz ki bu vah�et kar��s�nda 
dünyan�n seyirci ve sessiz 
kalmas�n�n nedeni ABD ve büyük 
güçlerin Ortado�u‘daki stratejik 
ç�karlar� ve beklentileridir. Mazlum 
Ortado�u halklar� her defas�nda 
bu stratejik ç�karlar�n kurban� 
olmaktad�r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� olarak Amerikan 
emperyalizminin ve Ortado�u‘daki 
temsilcisi �srail‘in Filistin halk� 
üzerindeki katliamlar�n� k�n�yor, 
tüm ayd�nlar�, bilim insanlar�n�, 
emekçileri katliamlar�n 

durdurulmas� için seslerini 
yükseltmeye ça��r�yoruz.

�srail‘e, askeri harekat� derhal 
durdurma ça�r�s�nda bulunuyoruz. 
Bir halk�n k�smen yok edilmesi 
anlam�na da gelen soyk�r�m 
suçunun bütün dünyan�n gözleri 
önünde i�lenmesine, dünyadaki 
tüm vicdan sahibi insanlar�n tav�r 
koymas� gerekti�ini ifade ediyoruz. 
Birle�mi� Milletlerin Gazze ‘deki 
Filistin halk�na yönelik bu insanl�k 
suçuna susarak ortak olmamas� 
konusunda sesleniyoruz. 

�srail‘i, sivillerin ya�am hakk�na 
sayg�l� olmaya ve sald�r�lar� derhal 
durdurmaya, tecrit alt�ndaki Gazze 
halk�na yönelik insani yard�mlar�n 
aksamadan yerine ula�t�r�labilmesi 
amac�yla uygulanan ablukan�n 
kald�r�lmas�, k�smen bir halk�n yok 
edilmesi anlam�ndaki insanl�k suçu 
olan soyk�r�m� durdurmas� için 
uyar�yoruz. �iddet ve katliamlar, 
yeni �iddet ve katliamlar� getirece�i 
unutulmamal�d�r. Uluslararas� 
toplumu, bu �iddet ve katliama 
tepkisiz kalmamaya ve acil olarak 
bar��� tesis etmeye ve insani yard�m 
elini bölge halk�na uzatmaya davet 
ediyoruz.

Sayg�lar�m�zla

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� 

ODASI
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Odam�z kurulu�undan bu yana 
meslek ve meslekta�lar�m�z�n 
sorunlar�n�n yan� s�ra mesle�imizle 
ilgili mühendislik hizmetlerinin yasa, 
tüzük ve yönetmeklikler çerçevesinde, 
bilimsel yöntem ve teknik standartlara 
uygun biçimde üretilmesini sa�lamak 
amac�yla üretim sürecinin her 
a�amas�nda izlenmesini, Anayasan�n 
ve yasalar�n kendisine yükledi�i 
zorunlu bir kamu görevi olarak 
görmektedir. 

Bu anlay��la çal��malar�n� sürdüren 
Odam�z; 04.05.2007 tarihli 5648 
say�l� Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� 
Destekleme Kurumu Yasas� ile Kurulda 
görev alacak meslek gruplar�n�n 
belirtilmesinde meslek alan�m�za yer 
verilmemesinin bilimsel teknik ve 
hukuki yönden hatal�  oldu�una dikkat 
çekerek giri�imler ba�latm��t�r. Yasan�n 
bu hükmüne paralel haz�rlanan Tar�m 
ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme 
Kurumu Personel Yönetmeli�ine 
göre 22.08.2008 tarihli personel 
al�m� ilan�nda kurumda görev alacak 
denetçi, uzman ve destek personeli 
kadrolar�nda al�nacak personele ili�kin 
farkl� meslek gruplar�na yer verilirken 
Harita ve Kadastro Mühendislerine yer 
verilmemi�tir. 

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���‘na 
Odam�zca 10.09.2008 tarihli 
yaz� gönderilerek, Tar�m ve K�rsal 
Kalk�nmaya yönelik yap�lacak 
hizmetlerde Harita ve Kadastro 
Mühendisli�inin önemi ve gereklili�i 
ifade edilmi�tir. Bununla birlikte 
mevcut mesleki yasal düzenlemeler 
dikkate al�nd���nda personel 
al�m� ilan�nda Harita ve Kadastro 

Mühendislerine yer 
verilmesi gerekti�ine 
vurgu yap�larak; 
Tar�m ve K�rsal 
Kalk�nmay� Destekleme 
Kurumunun çal��ma 
alanlar� içerisinde Arazi 
Toplula�t�rmas� ve K�rsal 
Alan Düzenlemesi gibi 
hizmetlerin bulundu�u, 
bu mühendislik 
hizmetlerinde ise 
Harita ve Kadastro 
Mühendisli�inin görev, 
yetki ve sorumlulu�unun 
a��rl�kl� olarak yer ald��� ayr�ca dile 
getirilmi�tir. 

Bu eksiklikten hareketle 10.09.2008 
tarihinde Kurumun ilan�na 
ili�kin Odam�z itiraz�na kurum; 
bu hatan�n ancak 5648 say�l� 
kanunun de�i�tirilmesi ile mümkün 
olabilece�ini bildirmi�tir. Odam�zca, 
Yasa de�i�ikli�i dahil olmak üzere 
Kurumsal görü�meler yan�nda 
Yasan�n bu maddesinin iptaline ili�kin 
Anayasa Mahkemesi‘ne gidilmesi 
yönünde Dan��tay nezdinde yarg� 
süreci çal��malar� sürdürülmü�tür. 
26.11.2008 tarihinde kabul edilen 
5818 Say�l� Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tar�m ve K�rsal 
Kalk�nmay� Destekleme Kurumu 
Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda 
Kanunda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun ile itiraz�m�za konu olan 
kanunun ilgili maddesinde de�i�iklik 
yap�lm��t�r. Bu de�i�iklik ile Tar�m 
ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme 
Kurumu‘nda istihdam edilecek meslek 
gruplar�na “Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendislikleri” ibaresi eklenmi�tir. 

Ülkemizde yasal düzenlemelere ve 
bunlar�n uygulamalar�na yön verirken 
halen dar bir çerçevede “ben yapt�m 
oldu” mant���n�n egemen oldu�una 
tan�k olmaktay�z. Meslek alanlar�ndaki 
yetki ve sorumluluklar�n korunmas� 
ve kamu ve toplum yarar�na bir 
sonuç al�nmas� için ilgili taraflar�n 
görü� ve taleplerine yer verilmesi, 
kat�l�mc� bir sürecin i�letilmesi 
gereklili�ini ortaya koymaktad�r. 
Eksikli�ini ortaya koydu�umuz söz 
konusu yasal düzenlemede ve benzeri 
düzenleme süreçlerinde ilgili kamu 
kurum ve kurulu�lar�, meslek odalar�, 
sendikalar, demokratik kitle örgütleri 
ve sivil toplum kurulu�lar� ile vb. 
kurulu� temsilcilerin yer almas�n�n bir 
lütuf de�il, kat�l�mc� demokrasinin 
temel ilkelerinden birisi oldu�u yok 
say�lmamal�d�r. 

Üyelerimize, Kamu Kurum 
Kurulu�lar�na ve Kamuoyuna Sayg�yla 
Duyurulur.

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

MESLEK ALANIMIZA SAH�P ÇIKIYORUZ.
Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu Yasas� De�i�ikli�i
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Ülkemizde 1980 y�l�ndan itibaren 
neoliberal politikalar do�rultusunda 
haz�rlanan programlar siyasal 
iktidarlarca ad�m ad�m hayata 
geçirilmektedir. AB, IMF, Dünya 
Bankas� ve Dünya Ticaret Örgütü 
taraf�ndan istenilen yap�sal de�i�iklikler 
bazen inan�lmas� zor bir h�zl�l�kla 
TBMM‘den geçirilerek yasal yap�ya 
kavu�turulmaktad�r. Bu süreç özellikle 
2000‘in ilk y�llar�nda “15 günde 15 
yasa” de�imiyle tarihte yerini alm��t�r. Bu 
düzenlemelerle her alanda özelle�tirme 
giri�imleri ve özelle�tirmeler artan 
bir h�zla devam ede gelmi�tir. Bu 
süreç e�itimden sa�l��a, enerjiden 
haberle�meye, tar�mdan sosyal 
güvenli�e, hazine arazilerinden 2B ve 
mera alanlar�na ve kamunun denetim 
alan�ndaki yetki ve sorumluluklar�na 
kadar hemen hemen her alanda egemen  
olmaya devam etmektedir.

2001 y�l�nda 4708 say�l� “Yap� Denetim 
Yasas�” ç�kart�lm��t�r. Bu yasan�n 
geçerli oldu�u il say�s� pilot bölge 
tan�mlamas�yla 19 il olarak belirlendi. 
Yasan�n birinci  maddesindeki amaç 
bölümü “..can ve mal güvenli�ini 
teminen, imar plân�na, fen, sanat ve 
sa�l�k kurallar�na, standartlara uygun 
kaliteli yap� yap�lmas� için proje ve yap� 
denetimi” i�lemleri yürütmek üzere Yap� 
Denetim Kurulu�lar�n�n kurulmas�n� 
öngörmü�tür. Bu düzenleme ile kamunun 
denetim alan�ndaki yetki ve sorumlulu�u 
özel kurulu�lara devredilmi�tir. Yasa 
ile belirlenen 19 pilot ilin çok a��rl�kl� 
bölümü ülkenin en zengin illeri aras�nda 
olmas� dikkati çekerken özellikle deprem 
ku�a��nda yer alan ancak zengin iller 
aras�nda olmayan baz� illerimizin bu 

kapsamda yer almamas� nedense 
gözden uzak tutuldu. 

Yasan�n haz�rl�k sürecinde TMMOB ve 
bile�eni Odalar; meslek alanlar�ndan 
hareketle olu�turduklar� hakl� ve gerekli 
tepkiyi göstermi�ler ve uygulama 
yönetmeliklerine dava açm��lard�r. 
Di�er taraftan Yasa‘n�n baz� maddeleri 
Anayasa Mahkemesi taraf�ndan 
iptal edilmi�tir. Ancak bu alandaki 
düzenlemeler de, gelece�imizi ve 
ya�am�m�z� derinden etkilemekte 
olan di�er alanlardaki düzenlemeler 
gibi yap�lan anla�malar çerçevesinde 
i�letilmektedir.

Geli�mi� ülkelerde yasa düzenlemesi ya 
da de�i�ikli�i için haz�rl�k çal��malar�n�n 
ve incelemelerinin y�llar ald���, taraflar�n 
görü� ve katk�lar�n�n al�nmakta oldu�u  
bilinmektedir. Ülkemizde böyle bir süreç 
ne yaz�k ki hiçbir zaman i�letilmemi�tir. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde nice yasal 
düzenlemelerin TBMM den geçirildi�ine 
tan�k olduk. Yasalar�n jet h�z�yla ç�kmas�, 
ard�ndan ya�an�lan hukuksal ve sosyal 
s�k�nt�lar vb. nedenlerle bazen de daha 
uygulamaya sokulamadan onlarca kez 
de�i�ikli�e u�rad���na görmekteyiz. 
Bu tür uygulamalar�n son dönemlerde 
ola�an hale geldi�i ve toplum taraf�ndan 
kan�ksand���n� ifade etmeliyiz.

Bu çerçevede Yap� Denetimi Uygulama 
Yönetmeli�inde de son olarak 
05.02.2008 tarihinde yeni bir de�i�iklik 
yap�lm��t�r. Bu de�i�iklik ile Harita ve 
Kadastro Mühendislik Hizmetleri‘nden 
olan yap�ya ili�kin aplikasyon projesinin 
haz�rlanmas� ve uygulama i�lemlerinin 
denetimi yan�nda yap�m�n� da Yap� 
Denetim Kurulu�u‘na veren düzenlemeye 

gidilmi�tir. Halbuki Aplikasyon Projesinin 
haz�rlanmas� ve uygulamas� i�lemleri 
Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
ve Mü�avirlik Bürolar�n�n yetki ve 
sorumlulu�unda yerine getirilmektedir.

Odam�zca Dan��tay‘da aç�lan 
davada; Yap� Denetim Kurulu�u‘na 
yasa ile verilen yetkinin proje ve yap� 
denetimini sa�lamak yönünde oldu�u 
halde, müellifli�i Harita ve Kadastro 
Mühendislerine ait olan aplikasyon 
projesinin haz�rlanmas� ve uygulanmas� 
i�lemlerini içeren 5’inci maddesinin 4/b 
f�kras�n�n yürürlü�ünün durdurulmas� ve 
iptali istenilmi�tir. 

Dan��tay Alt�nc� Dairesi Odam�z�n 
istemini uygun görerek verdi�i kararda, 
Yap� Denetim Kurulu�lar�‘n�n yasa ile 
verilen denetim görevi d���na ç�k�larak 
Harita ve Kadastro Mühendisli�i 
alan�nda proje ve uygulama yapmas�n� 
düzenleyen yönetmelik hükmünün 
yasaya ayk�r�l���n� görmü� ve yürürlü�ün 
durdurulmas�na hükmetmi�tir.

Dan��tay verdi�i kararla, Yap� 
Denetim Kurulu�lar�n�n aplikasyon 
projesinin haz�rlanmas� ve uygulamas� 
i�lemlerinde bu hizmetin sadece kontrol 
ve denetiminde yetkili oldu�unu, söz 
konusu denetim ve kontrol i�lemlerini 
de bünyesinde bulundurdu�u Harita 
ve Kadastro Mühendislerince yerine 
getirilmesi gereklili�ini ifade etmi�tir. 

Üyelerimizin, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n, bas�n�n ve kamuoyunun 
dikkatine sayg� ile sunar�z.

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

“YAPI DENET�M� UYGULAMA YÖNETMEL���NDE 
APL�KASYON PROJES� VE UYGULAMASINDA YARGI 

YÜRÜRLÜ�ÜN DURDURULMASI KARARI VERD�”
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Ormanlar sadece insanl���n de�il 
içinde ya�ayan flora faunas� (bitki 
ve hayvan varl���) ile birlikte tüm 
canl�lar�n ortak ya�am alan�d�r. 
Ormanlar insan ya�am�n�n olmazsa 
olmaz� olan su ve oksijenin ana 
unsurudur, kaynak de�il, korunmas� 
ve geli�tirilmesi gereken do�al 
bir varl�kt�r. Ormanlar� korumak 
insanl���n temel görevidir. Her geçen 
gün “do�ay�” el birli�i ile kirleterek 
ya�anabilir gelece�i yok etmek bir 
insanl�k suçudur. 

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde 
Orman alanlar�n�n korunmas� ve 
geli�tirilmesi yönündeki ilk ad�m 
1937 y�l�nda ç�kart�lan yasa ile 
at�lm��t�r. Yap�lacak ilk i� orman 
alanlar�n�n s�n�rlar�n belirlenmesi, 
kadastrosunun yap�lmas� ve tapu 
tescilidir. 2004 verilerine göre 
ormanlar�m�z 21.19 milyon hektar 
olup, ülke yüz ölçümünün %27’sine 
denk gelmektedir. Verimli orman 
alanlar� ise toplam orman alan�n 
%50’si düzeyindedir. Ormanlar�m�z�n 
%94’ü ise do�al orman niteli�indedir. 
Bugün orman alanlar�m�z�n ancak 
%20’sinin kadastrosu tamamlanarak 
tapuda tescili yap�lm��t�r. 1961 
ve 1982 Anayasalar�nda Orman 
alanlar�n�n devlet taraf�ndan 
korunmas� ve geli�tirilmesi yönünden 
hükümler getirilmi�tir. 1957 de 
ç�kart�lan 6831 Say�l� Orman 
Kanununda onlarca kez de�i�iklikler 
yap�lm��t�r. Her ne kadar anayasa 
ve yasalarda orman alanlar�n�n 
korunmas� ve daralt�lamayaca��na 
ili�kin hükümler yer alsa da “ancak” 
ile ba�layan cümleler ile bu ilkeler 
sürekli a��nd�r�lm��t�r. Yanan orman 

alanlar�n�n a�açland�r�laca�� 
yasada zorunlu k�l�nsa da 1985 
y�l�ndan günümüze 234 482 hektar 
(2.344.820.000m²) orman alan� 
yanm��, ancak bu alanlar�n sadece 
40 824 hektar� di�er bir de�i�le 
yakla��k %17‘si a�açland�r�larak geri 
kazan�lm��t�r.

Anayasan�n 169‘uncu maddesine 
dayan�larak, Orman olarak 
muhafazas�nda bilim ve fen 
bak�m�ndan hiçbir yarar 
görülmeyen aksine tar�m alanlar�na 
dönü�türülmesinde kesin yarar 
oldu�u tespit edilen yerler ile 
31.12.1981 tarihinden önce bilim 
ve fen bak�m�ndan Orman niteli�ini 
tam olarak kaybetmi� olan tarla, 
ba�, meyvelik, zeytinlik gibi çe�itli 
tar�m alanlar�nda veya hayvanc�l�kta 
kullan�lmas�nda yarar oldu�u tespit 
edilen araziler, �ehir, kasaba ve köy 
yap�lar�n�n toplu olarak bulundu�u 
yerlerin Orman s�n�rlar� d���na 
ç�kart�labilece�i hükmü i�letilerek 
473 bin hektar alan orman d���na 
ç�kart�lm��t�r. Bu i�lem 6831 say�l� 
yasan�n 2/B maddesi kapsam�nda 
yap�ld��� için kamuoyunda konu “2/B” 
olarak bilinmektedir. 

Di�er taraftan anayasan�n 170 inci 
maddesinde ise orman s�n�rlar� d���na 
ç�kart�lan yerlerin orman içindeki 
köyler halk�n�n yararlanmas�na 
“tahsisi”ni öngörmü� olup, bu yerlerin 
orman köylülerine ya da ba�kalar�na 
sat���na izin verilmemi�tir. 

15.01.2009 tarihinde kabul edilen 
5831 Say�l� Tapu Kanunu ve Baz� 
Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun ile orman kadastro 

komisyonunca orman s�n�rlar� d���na 
ç�kar�lan bu alanlar�n kadastrosu 
yap�larak, tesciline yönelik bir ad�m 
at�lm�� gibi gözükmektedir. �lgili 
maddede Hazine ad�na orman 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerlerin, “fiili 
kullan�m durumlar� dikkate al�nmak 
ve varsa üzerindeki muhdesat�n kime 
veya kimlere ait oldu�u ve kim veya 
kimler taraf�ndan ne zamandan 
beri kullan�ld���” belirtilmek suretiyle 
Hazine ad�na tescil edilece�i 
belirtilmektedir. 

2/B alanlar�n�n tapuya tescil i�lemi 
Anayasam�zda belirtilen Orman 
içi köyler halk�n�n arazi koruma ve 
geli�tirme planlar� çerçevesinde k�smen 
ve tamamen bu yerlere yerle�tirilmesi 
ve zilyetlik yolu ile i�galcilerin 
mülkiyetine geçmesinin engellenmesi 
yönünde önemli bir ad�md�r. 

Ancak yine bu Kanunda di�er bir 
düzenlemeyle “hazine ad�na orman 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerler, 
daha öncesi tescil olmu� oldu�una 
bak�lmaks�z�n Maliye Bakanl���n�n 
talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ünce fiili kullan�m durumlar� 
dikkate al�nmak suretiyle ifraz ve/
veya tevhit de yap�labilir” hükmüne 
yer verilmi�tir. Orman rejimi d���na 
ç�kart�lan alanlarda, fiili kullan�m 
durumlar�na göre ifraz i�lemlerinin 

BÜTÇEYE KURBAN ED�LEN ORMAN 

ALANLARI VE 2/B SORUNU
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yap�lmas� bundan sonraki ad�m�n sat�� 
olaca��n� �imdiden göstermektedir. 

Önceki y�l gündeme getirilen 
anayasa tasla��nda, ormanlar�m�z�n 
özelle�tirilmesi ve bu �ekilde 
bütçeye kaynak sa�layaca�� 
yönündeki zihniyetin varl��� ile 2/B 
alanlar�n�n sat���na olanak verecek 
�ekilde düzenlemelerin yap�ld��� 
unutulmamal�d�r.

15.01.2009 tarihli (5831 Say�l� 
Kanun) son düzenlemenin d���nda 
orman s�n�rlar� d���na ç�kart�lan 
alanlara yönelik olarak siyasal 
iktidar taraf�ndan yürütülen ba�ka 
bir yasa çal��mas� asl�nda gerçek 
yakla��mlar� da ortaya koymaktad�r. 
Taslak sürecinde olan bu çal��ma 
ile “2924 Say�l� Orman Köylülerinin 
Kalk�nmalar�n�n Desteklenmesi 
Hakk�nda Kanun” yürürlükten 
kald�r�larak yerine “Orman 
Köylülerinin Kalk�nd�r�lmalar� ve 
Hazine ad�na Orman S�n�rlar� D���na 
Ç�kar�lan Yerlerin De�erlendirilmesi 
Hakk�nda Kanun” �eklinde bir 
düzenlemeye gidilmektedir. 

Orman alanlar�n�n bilim ve fen 
bak�m�ndan orman vasf�n� yitirerek 
orman d���na ç�kart�lmalar�n�n önü 
kesilmesi gerekirken tam tersine farkl� 
amaçlar ve sektörler ad�na i�gal 
edilerek özel mülkiyete geçirilmesi, 
yerli veya yabanc�lara sat�larak bütçeye 
gelir sa�lanmas� vb. yönünde sürekli 
giri�imler yap�lmaktad�r. Bu amaçla 
anayasa ve yasa de�i�ikliklerine 
gidilmektedir. 

Orman Köylüleri ve Orman 
D��� Alanlara Dair Yasa Tasar�s� 
Tasla��nda; 

- 6831 Say�l� Yasan�n 2/A maddesine 
göre Hazine ad�na orman s�n�rlar� 
d���na ç�kar�lan yerlerin Çevre ve 
Orman Bakanl���, 2/B maddesine göre 
Hazine ad�na orman s�n�rlar� d���na 

ç�kar�lan yerlerin de�erlendirilmek 
üzere Maliye Bakanl��� emrine 
verilmeleri,

- 2/B alanlar�n�n; fiili kullan�m 
durumlar�, kullan�m �ekli ve 
kullan�c�lar�n isimlerinin kadastro 
tutana��n�n beyanlar hanesinde 
gösterilmek suretiyle öncelikli 
kadastro yap�larak Hazine ad�na tescil 
edilmeleri, 

- 2/A alanlar�n�n �slah, imar ve ihya 
edilmesi, tar�msal i�letme ve yerle�im 
planlar� dahilinde Orman içi köyler 
halk�n�n bu alanlara yerle�tirilmesi, 
devredilecek ta��nmaz�n bedelinin 
mevcut köy içinde kalan ta��nmazlar 
için belirlenen rayiç bedelleri üzerinden 
mahsup edilmesi, bedel fazla ise 
pe�in yada taksitli bu bedelin tahsil 
edilmesi, yirmi y�l da��t�m amac� 
d���nda kullan�lmamas� vb. hükümler 
çerçevesinde yerle�tirilen ta��nmaz�n 
mülkiyetinin hak sahibi ad�na tapuya 
tescil edilmesi,

- 2/B alanlar�ndan hak sahibi 
olarak yararlanmak için ba�vuruda 
bulunanlardan daha sonra sat�� 
bedelinden dü�ülmek üzere 10 bin 
TL‘ye kadar ba�vuru bedeli al�nmas�,

- 2/B alanlar�n�n belediye ve mücavir 
alan s�n�r� ile köy yerle�ik s�n�rlar� 
içerisinde ise 31.12.2007 tarihinden 
önce be� y�l süreyle yerle�im yeri, 
bu alanlar�n d���nda ise ayn� süreyle 
tarla, ba�, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
f�nd�kl�k, f�st�kl�k gibi çe�itli tar�msal 
amaçlarla kullan�lm�� olmas�,

- Üzerinde yap�la�ma olan 
ta��nmazlardan 400m2‘ye kadar 
olanlar�n tamam�, üzerindeki yap�lan 
bu miktardan daha fazla ise yap�n�n 
taban alan� kadar, sulu alanlarda 
40.000 m2, kuru alanlarda 100.000 
m2‘ye kadar tar�m arazilerinin 
kullan�c�lar�na sat�lmas�,

- Tar�m alanlar� d���nda kalan, 
üzerinde yap�la�ma bulunan ve 
Maliye Bakanl���nca uygun görülen 
2/B alanlar�n�n Toplu Konut �daresi 
Ba�kanl���‘na devredilmesi, devir 
bedellerinin 1319 Say�l� Emlak Vergisi 
Kanununa göre belirlenen asgari 
m2 birim fiyat� üzerinden yap�lmas�, 
TOK�‘nin devrald��� ta��nmazlar� kendi 
mevzuat�na göre de�erlendirmesi,

- 2/B alanlar�ndan bo� olan yani i�gal 
edilmeyen alanlar�n Maliye Bakanl��� 
genel hükümlerine göre i�lem görmesi,

- 2/B alanlar�ndan daha önce 
da��t�lan özelle�tirme kapsam�nda 
sat�lanlar geçerli say�lmakla birlikte, 
aç�lan davalar sonucunda hazine 
ad�na tescil edilenlerin önceki 
kullan�c�lar�na bedelsiz iade edilmesi, 
kanuna göre yap�lacak i�lemler 
sonuçlan�ncaya kadar Hazine 
taraf�ndan ki�iler aleyhine aç�lmas� 
gerekli davalar�n aç�lmamas� gibi 
birçok hüküm yer almaktad�r.

Yasa Tasar� Tasla��nda da özetle 
görülece�i üzere 2/B alanlar� gözden 
ç�kar�lmaktad�r. Konunun bilimsel 
ve teknik, kamusal ve toplumsal, 
hukuksal ve ekolojik boyutlar�n�n son 
derece önemli oldu�u bilinci içerisinde 
de�erlendirilmesi gerekmektedir.

Dolay�s�yla; öncelikle

- Orman alanlar�n�n orman rejimi ve 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lma i�lemlerine 
olanak veren tüm yasal düzenlemeler 
ivedilikle mevzuattan ç�kar�lmal�d�r.

- 21.19 milyon hektar oldu�u belirtilen 
orman alanlar�n�n kadastrosu 
yap�lmal�, tapuda tescil i�lemleri 
tamamlanmal� ve bilgi sistemleri 
kurulmal�d�r.

- 1983 y�l�nda ç�kart�lan “2924 Say�l� 
Orman Köylülerinin Kalk�nmalar�n�n 
Desteklenmesi Hakk�nda Kanun” 
kapsam�nda Orman d���na ç�kart�lan 
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alanlara yerle�tirilen Orman içi köy 
ve köy halk� say�s� nedir? Bu bilgiler 
kamuoyu ile payla��lm�� m�d�r?

- AB‘ye uyum çerçevesinde 
hayvanc�l�k ve tar�m alanlar�nda 
küçülme politikas�na yönelik 
programlar olu�turularak üretimden 
uzakla��lmakta, ba�ta orman köylüleri 
olmak üzere bu yerle�im yerlerinden 
kentlere zorunlu göçler ya�anmaktad�r. 
Orman içi köyler halk�n�n özellikle 
Anayasam�z�n 169 ve 170. maddeleri 
kapsam�nda orman d���na ç�kart�lan 
alanlara yerle�tirilmeleri konusunda 
neler yap�lmal�, hangi destekler 
verilmelidir?

- Bu düzenlemenin 2/B alanlar�ndaki 
i�galcilere t�pk� 1986 y�l�nda ç�kart�lan 
imar aff�n� ça�r��t�racak benzer bir 
“af” niteli�i ta��d��� görülmekte olup, 
bu yakla��m kamu vicdan�n� dün 
oldu�u gibi bugün de yaralamaktad�r. 
Yapan�n yan�na kar kald��� mant��� bir 
kez daha kendini kabul ettirmektedir. 

- Bir taraftan i�galciler af edilirken 
di�er taraftan TOK�‘ye bu yerlerin 
devri beraberinde bir tak�m sorular� 
da gündeme getirmektedir. TOK�‘ye 
5793 Say�l� Kanunla imar yetkisinin 
verilmesiyle birlikte, �imdi de bu 
alanlar üzerinde mülkiyet hakk�n�n 
tan�nmas� sonucu ülke ve kent 
ölçe�indeki planlamadan ayr� parçac� 
yakla��mlarla bir planlama dönemi mi 
yarat�lmak istenilmektedir?

- Yasa tasar�s� tasla��nda 2B 
alanlar�ndan bo� olan alanlar�n Maliye 
Bakanl���n�n genel hükümlerine göre 
de�erlendirilmesinin anlam� nedir? 
K�saca bu alanlar t�pk� hazineye ait 
di�er alanlar gibi yerli ve yabanc� 
sermayeye sat�labilir anlam� m� 
ta��yor?

- Ya�am alanlar�m�zla birlikte 
gelece�imiz yok edilirken bu 
yakla��m nas�l toplum ve kamu yarar� 
say�labilmektedir? 

- Ormanlar�n anayasa hükümlerine 
göre gözetilmesi, korunmas� ve 
geli�tirilmesi devlete ait oldu�una 
göre bu alanlar�n Turizmi Te�vik 
Kanunu, Özelle�tirme, Do�rudan 
Yabanc� Yat�r�mlar Kanunlar� gibi yasa 
düzenlemeleriyle elden ç�kar�lmas�, 
Anayasa Mahkemesi taraf�ndan 
tan�mlanan kamu yarar� ilkesi ile ne 
ölçüde örtü�mektedir?

- 1937‘den bu yana 80 bin orman 
yang�n� ç�km�� ve 1.6 milyon hektar 
orman alan� yanm��t�r. 1985‘ten 
günümüze ç�kan orman yang�n� 
sonucu ise 242 bin hektar orman alan� 
yanm��, ancak yasada tamam�n�n 
ormana geri kazand�r�lmas� hükmü 
yer almas�na kar��n sadece %17‘sinde 
bu i�lem yap�labilmi�tir. Bu süreç 
neden sorgulanmamaktad�r, yoksa 
bu alanlar ba�ka amaçlar için 
mi bekletilmektedir? Dolay�s�yla, 
yasa tasar�s� tasla��nda belirtilen 
a�açland�rma ve ormana geri 
kazand�rma ifadeleriyle neyin 
hedeflendi�i merak konusudur.

- Özellikle 1980 y�l�ndan itibaren 
neo-liberal politikalar do�rultusunda 
haz�rlanan programlar siyasal 
iktidarlarca ad�m ad�m hayata 
geçirilmektedir. AB, IMF, Dünya 
Bankas� ve Dünya Ticaret Örgütü 
taraf�ndan istenilen yap�sal de�i�iklikler 
sonucu yasal düzenlemelerle gelinen 
noktada üretim ekonomisinden uzak 
rant ekonomisine ve kamu varl�klar�n�n 
sat���na dayal� gelirler kapsam�na 
�imdi de 2/B arazileri eklenmek 
istenilmektedir. 

- 29 Mart 2009‘da yap�lacak yerel 
seçimlerde böyle bir ç�k�� ile destek 
aranmas� ve 2/B alanlar�n�n gözden 
ç�kar�lmas�yla imar aflar�na benzer bir 
politika izlendi�i görülmektedir.

Orman s�n�rlar� d���na ç�kart�lan 
yerler hakk�nda yap�lan ve yap�lmas� 
planlanan yasa de�i�iklikleri, 

anayasan�n 169 ve 170 inci maddeleri 
birlikte de�erlendirildi�inde ve 
anayasa mahkemesinin son olarak 
23.01.2002 tarih 2001/382 E. 
2002/21 Say�l� Karar�ndaki “..Orman 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerlerin 
yaln�zca Orman köyleri halk�n�n 
nakli ve yerle�tirilmesi amac�yla 
de�erlendirilmesinin olanakl� 
oldu�u, Anayasan�n bu emredici 
kural� nedeniyle yasa koyucunun, 
bu alanlar�n kullan�c�lar�na veya 
ba�kalar�na, hatta Orman içi köyler 
halk�na sat�lmas�n� veya bu amaçla 
devredilmesini sa�layacak bir 
düzenleme yapmas�n�n mümkün 
olmad���; bu nedenle Hazine ad�na 
Orman S�n�rlar� d���na ç�kar�lan 
yerlerin sat��� ve bu amaçla devrini 
düzenleyen Maddenin Anayasaya 
ayk�r� bulundu�u” gerekçesine 
bak�ld���nda bu düzenlemelerin hukuk 
yönünden dayanaktan yoksun olaca�� 
görülmektedir.

Haz�rlanan bu yasa tasar�s� tasla�� da 
ne 2/B alanlar�n�n kamu yarar�nda 
kullan�lmas�na ne de 2/A maddesi 
ile Orman içi köyler halk�n�n 
kalk�nmas�na hizmet etmektedir. 
2/B alanlar�n�n sat�larak bütçeye ek 
kazanç sa�layaca�� anlay��� art�k terk 
edilmelidir. 473 bin hektar oldu�u 
ifade edilen 2/B alanlar� bilimsel ve 
teknik çal��malarla belirlenmeli, bu 
alanlar�n kadastrosu ve tapu tescili 
yap�lmal�d�r. Bu tespitten sonra arazi 
koruma, kullanma planlamalar� 
ivedilikle gerçekle�tirilmelidir. 
Söz konusu alanlar�n kullan�m�na 
Anayasa‘n�n ormanlar�n ve orman 
köylülerinin korunmas� hakk�ndaki 
kararlar dikkate al�narak yön 
verilmelidir.

TMMOB 

HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI
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Maliye Bakan�n�n 2008‘in özelle�tirme 
y�l� olaca��n� ilan etmesinden bu yana 
bir y�l geçti ve Özelle�tirme �daresi 
Ba�kan� Kilci‘nin aç�klad��� gibi 6,3 
milyar dolarl�k nakit getirisiyle kamuya 
ait varl�klar�n ve arazilerin sat���nda 
“ne kadar ba�ar�l� (!) olduklar�n�” 
ortaya koydular. Hazineye düzenli 
kaynak sa�layan kurumlar�n sat�larak 
nakite dönü�türülmesi ülke olarak 
zaten s�k�nt�l� olan ekonomik yap�m�z� 
daha da ç�kmaza sürüklemektedir. 
Ancak bu zihniyetin, 2009‘da da h�z 
kesmeden devam edece�i �imdiden 
görülüyor.

Ba�kent Elektrik Da��t�m A.�,‘nin 
EnerjiSa �irketine sat��� Ankara‘da 
düzenlenen bir törenle 28 Ocak 2009 
tarihinde gerçekle�tirildi. BEDA�‘�n 
Sabanc� Holding ile Avusturyal� 
Verbund ortakl���na sat��� bu �irketler 
için oldukça büyük ve anlaml� bir 
yat�r�m olarak de�erlendiriliyor.

Özel sektör devlet eliyle 
güçlendirilirken, kamu sektörü 
zay�flamaktad�r. Özel sektörün 
tek ve nihai hedefinin kar etmek 
oldu�u unutulmamal�d�r. Bu 
nedenle, yurtta�lar�na ucuz ve 
sa�l�kl� hizmet götürmesi beklenen 
kamu kurumlar�n�n sat�lmas� halk�n 
omuzlar�ndaki yükün artmas� 
anlam�na gelmektedir. Birçok ülkede 
kriz nedeniyle önceden özelle�tirilmi� 
olan kurulu�lar�n kamula�t�rmas�na 
(devletle�tirme) gidilirken, siyasal 
iktidar IMF politikalar�n�n sad�k 
uygulay�c�s� olarak özelle�tirmelerden 
vazgeçmemektedir. Emekçi kesimleri 
do�rudan ilgilendiren, kriz, i�sizlik gibi 
konularda ad�m atmayan hükümetin, 
özelle�tirmeler konusundaki h�z� 

neo-liberalizmin en 
iyi savunucular�ndan 
oldu�unu göstermeye 
devam ediyor.

Özelle�tirme �daresi 
Ba�kanl���nca özelle�tirme 
kapsam�nda 16 kurulu� 
bulundu�u belirtilmektedir. 
Bu y�l için öngörülen 
özelle�tirme kapsam�nda ise 62 
ta��nmaz, 77 tesis, 5 liman, 8 otoyol, 
2 bo�az köprüsü, �ans oyunlar� 
lisans hakk� da yer almaktad�r. �eker 
fabrikalar�n�n, Karayollar� Genel 
Müdürlü�ü‘ne ait otoyollar�n, Milli 
Piyango �daresi‘nin sat��� hükümetin 
2009 hedeflerinde yer almaktad�r.

Kamuya ait ta��nmazlar�n yerli 
ve yabanc� sermayeye sat��� 
yan�nda kamu tüzel ki�iliklerine ait 
ta��nmazlar�n Hazine ad�na tescil 
i�lemlerini gerçekle�tiren yasal 
düzenlemeler son dönemde h�z 
kazanm��t�r. Bu süreçte, Hazine ad�na 
tescil edilen ta��nmazlar�n Maliye 
Bakanl��� taraf�ndan yönetilmesi 
hükmüyle kamu varl�klar�n�n sat���n�n 
önü daha da aç�lm��t�r. Bu yasal 
düzenlemeler kapsam�nda ta��nmazlar� 
hazine ad�nda tescil olunan kurumlar 
aras�nda DS�, BOTA�, Orman 
Genel Müdürlü�ü, Vak�flar Genel 
Müdürlü�ü, DDY gibi önemli kurumlar 
yer almaktad�r. Önce Hazine ad�nda 
tescilleri gerçekle�tirilen bu kurumlara 
ait ta��nmazlar, sonras�nda Maliye 
Bakanl���nca sat��a ç�kar�laca�� aç�kt�r. 
Bugüne kadar Türkiye genelinde farkl� 
kamu kurumlar�na ait 113.198 adet 
ve yakla��k 600 milyon m2 ta��nmaz�n 
Hazine ad�na tescili yap�lm��t�r. 2009 
y�l�nda özelle�tirme kapsam�nda 

say�lan otoyollar�n mülkiyeti tapuda  
TCK Genel Müdürlü�ü ad�na 
tescillidir. Otoyol ve karayollar�n�n 
toplam büyüklü�ü ise 4 milyar m2’nin 
üzerindedir. Bak�m istasyonlar� 
ve tesisleri dahil yakla��k olarak 
28.000.000 m2 ta��nmaz� bulunan 
Karayollar� Genel Müdürlü�ü‘nün 
ta��nmazlar�n�n ise hazine ad�na henüz 
devri yap�lmam��t�r. 

BEDA�‘�n sat��� vesilesiyle kamu 
varl�klar�n�n sat��� için yap�lanlar�n 
ve tüm ülke ad�na büyük bir kay�p 
ve sorun kabul etti�imiz özelle�tirme 
uygulamalar�n�n kar��s�nda 
oldu�umuzu bir kez daha kamuoyuna 
duyuruyoruz. Ülkenin ortak varl��� 
olan, bu ülke insanlar�n�n al�n teri ve 
emekleriyle yap�lan barajlardan elde 
edilen elektri�in da��t�m�n� özel bir 
kurulu�a devrederek ça�da� hayat�n 
vazgeçilmezi ve ayn� zamanda do�al 
tekel olan elektri�in kar mant���na 
kurban edilmesi kabul edilemez. 
Halk�n i�sizle�mesi ve yoksulla�mas� 
anlam�na gelen özelle�tirmelerin 
ivedilikle durdurulmas� ve tam tersi 
yönde sat�lan kamu varl�klar�n�n en 
geni� ölçekte kamula�t�r�lmas�na 
gidilmesinin gereklili�ini ifade 
ediyoruz. 

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

ÖZELLE�T�RMELER HIZ 

KESMEDEN DEVAM ED�YOR
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BASINDAN

Odam�z Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN Kanal B Ana Haber 
Bültenine Konuk Oldu

Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN 28 Ocak 2009 Çar�amba 
günü 2/B alanlar�na yönelik yeni 
geli�meler üzerine Oda, görü�leri 
aç�klamak üzere  Kanal B Ana Haber 
Bülteni’ne konuk oldu.  ÖZTEN, 
Cumhurba�kan�’n�n onay verdi�i 
5831 Say�l� Tapu Kanunu ve Baz� 
Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun ile 2/B alanlar�na dair 
geli�meleri ve orman kadastrosu ve 
2/B alanlar�na dair yakla��mlar�n� 
Ana Haber Bülteninde özetle dile 
getirdi. Say�n ÖZTEN, orman ve 2/B 
alanlar�n�n kadastrosunun yap�lmas� 
ve tescili, 2/B alanlar�n�n i�galinin 
engellenmesi ve orman köylüsünün 
korunmas� gereklili�i gibi önemli 
konulara de�indi. ÖZTEN, bu kanunla 
orman kadastro komisyonunca orman 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lan  alanlar�n 
kadastrosu yap�larak, tesciline yönelik 
bir ad�m at�lm�� gibi gözüktü�ünü, 
bunun olumlu bir geli�me oldu�unu 
ancak siyasal iktidarlar�n 2/B’ye 
yönelik yayg�n yakla��mlar� dikkate 
al�nd���nda, 2/B alanlar�n�n 
sat�laca��na yönelik kayg�lar�n 
devam etti�ini ifade etti. Kanunda yer 

alan orman rejimi d���na ç�kart�lan 
alanlarda, fiili kullan�m durumlar�na 
göre ifraz i�lemlerinin yap�laca�� 
hükmünün bundan sonraki ad�m�n 
sat�� olaca��n� �imdiden gösterdi�ini 
sözlerine ekledi. ÖZTEN, bu alanlara 
yönelik olarak yap�lmas� gerekenleri 
k�saca �öyle s�ralad�:

– 473 bin hektar oldu�u ifade edilen 
2/B alanlar� bilimsel ve teknik 
çal��malarla belirlenmeli, bu 
alanlar�n kadastrosu ve tapu tescili 
yap�lmal�d�r.

– Bu tespitten sonra arazi koruma, 
kullanma planlamalar� ivedilikle 
gerçekle�tirilmelidir. Söz konusu 
alanlar�n kullan�m�na Anayasa’n�n 
ormanlar�n ve orman köylülerinin 
korunmas� hakk�ndaki kararlar 
dikkate al�narak yön verilmelidir.

Odam�z Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN Avrasya Tv’nin Canl� 
Yay�n Konu�uydu

Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN 22 Ocak 2009 Per�embe 
günü 8:00 itibariyle Günayd�n Avrasya 
Program�na konuk olarak kat�ld�. 2/B 
alanlar�n�n, 15.01.2009 tarihinde 
kabul edilen yeni düzenlemeyle 
(5831 Say�l� Tapu Kanunu ve Baz� 
Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na 

Dair Kanun) bütçeye katk� sa�lamak 
amac�yla gözden ç�kar�ld���n� 
belirten ÖZTEN konunun bilimsel 
ve teknik, kamusal ve toplumsal, 
hukuksal ve ekolojik boyutlar�n�n 
dikkate al�nmas� gerekti�ini ifade etti. 
ÖZTEN, Ormanlar�n kar mant���na 
kurban edilemeyece�ini ve dolay�s�yla 
i�galcilere göz yumulmas�n�n kabul 
edilemez oldu�unu sözlerine ekledi. 
Bu yakla��mla, ÖZTEN konu�mas� 
boyunca �u konulara yer verdi:

-  Orman alanlar�n�n orman rejimi ve 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lma i�lemlerine 
olanak veren tüm yasal düzenlemeler 
ivedilikle mevzuattan ç�kar�lmal�d�r.

- 21.19 milyon hektar oldu�u belirtilen 
orman alanlar�n�n kadastrosu 
yap�lmal�, tapuda tescil i�lemleri 
tamamlanmal� ve bilgi sistemleri 
kurulmal�d�r.

- Bu düzenlemenin 2/B alanlar�ndaki 
i�galcilere t�pk� 1986 y�l�nda ç�kart�lan 
imar aff�n� ça�r��t�racak benzer bir “af” 
niteli�i ta��d��� görülmekte olup, bu 
yakla��m kamu vicdan�n� dün oldu�u 
gibi bugün de yaralamaktad�r.

-  Bir taraftan i�galciler af edilirken 
di�er taraftan TOK�’ye bu yerlerin 
devri beraberinde bir tak�m sorular� da 
gündeme getirmektedir.
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Özet olarak ÖZTEN, 2/B alanlar�na 
yönelik düzenlemeler içeren 5831 
Say�l� Kanun ve  2924 Say�l� Orman 
Köylülerinin Kalk�nmalar�n�n 
Desteklenmesi Hakk�ndaki Kanunun 
Baz� Maddelerinde De�i�iklik 
Yap�lmas�na Dair Kanundan yap�lmas� 
planlanan bu düzenlemeler ile 
2/B alanlar�n�n kamu yarar�nda 
kullan�lmas�na ve de 2/A maddesi ile 
orman içi köyler halk�n�n kalk�nmas�na 
hizmet etmedi�ini vurgulayarak; kamu 
yarar� ilkesine dikkat çekti.

Odam�z Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN Ata Tv’ye Konuk 
Oldu

Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN, 28 Kas�m 2008 tarihinde ATA 
TV‘de yay�nlanan Sabri Duransoy‘un 
sundu�u Dipnot program�na konuk 
olarak kat�ld�. ÖZTEN programda son 
süreçte tekrar gündeme gelen 2/B 
Arazilerinin sat���na ili�kin kapsaml� bir 
de�erlendirmede bulundu. Ormanlara 
ili�kin yasal düzenlemelerin tarihsel 
geli�imine de�inen ÖZTEN, orman 
alanlar�n�n Orman Kanunu, Mera 

Kanunu, Kadastro Kanunu, Do�rudan 
Yabanc� Yat�r�mlar Kanunu, Turizmi 
Te�vik Kanunu ve �mar Kanunu 
gibi kanunlar üzerinde yap�lan 
de�i�ikliklerle tahrip edildi�i gerçe�ine 
özellikle vurgu yapt�. ÖZTEN 
konu�mas�nda a�a��daki konular 
üzerinde bilgilendirmede bulundu:

– Orman alanlar�n�n tescili 2/B  
alanlar�n�n kullan�m� aç�s�ndan 
oldukça önemlidir.

– Ülkemizde orman alanlar�, ülke 
yüzölçümünün %26 s�na denk 
gelmektedir. Bu alanlar�n sadece 
1/5’inin tapuya tescili yap�lm��t�r. 
2/B arazilerinin Hazine ad�na 
tescilleri mutlaka ve ivedilikle yerine 
getirilmelidir.

– 2/B alanlar�na yönelik herhangi bir 
uygulama yapmaya giri�ilmeden 
önce arazilerin durum tespiti 
yap�lmal�d�r.

– 2/B alanlar� da bugün itibariyle 
yap�la�ma oran� %5 düzeyinde 
oldu�u ifade edilmekle birlikte 
mevcut i�gal durumlar� hakk�nda 
sa�l�kl� bir bilgi eksikli�i vard�r. Bu, 
ivedilikle giderilmelidir.

– Su rejiminin temelini olu�turan 
Orman ve 2/B alanlar� ile mera 
ve yaylak alanlar�n�n mutlaka 
korunmas� gerekmektedir.

– Temel amaç ormana geri kazan�m 
olmal�d�r.

– Bir yandan 2/B alanlar�n�n i�gali ve 
di�er yandan kaçak yap�la�maya 
da af getirecek olan, örtülü bir �mar 
Aff� yarat�lmamal�d�r.

ÖZTEN, 2/B Alanlar�n�n  Hazine 
ad�na tescil edilmesi, mevcut 
durumlar�n�n tespiti, tekrar orman 
alan�na kazand�r�lmas�, korunmas� ve 
geli�tirilmesi vb. konulara de�inerek; 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
olarak sürecin takipçisi olaca��m�z� 
ifade etti.
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TMMOB  GÜNCES�

�srail’in Filistin’de 
Uygulad��� 
Katliam 
Durdurulmal�d�r! 

D�SK, KESK, TMMOB, 

TTB, TDB, Türk 

Eczac�lar� Birli�i, 
Türkiye Barolar Birli�i, 
TÜRMOB, TÜDEF 
ve Çiftçi Sendikalar� 
Konfederasyonu, Filistin’de 
ya�anan katliama kar�� Türkiye 
genelinde yap�lacak eyleme ça�r� 
için 7 Ocak 2008 tarihinde Taksim 
Hill Otel’de bir bas�n toplant�s� 
düzenlediler. 

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI’n�n da kat�ld��� 

toplant�da ortak metin TTB Merkez 

Konseyi Ba�kan� Gençay GÜRSOY 

taraf�ndan okundu.

B�ZLER BU �NSANLIK SUÇUNA ORTAK 
OLMAK �STEMEYEN HERKES� 

KATL�AM DURUNCAYA KADAR

HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE

3 DAK�KA SÜREYLE

F�L�ST�N �Ç�N SES VERMEYE 
ÇA�IRIYORUZ.

HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE 
F�L�ST�N �Ç�N SES VER.

BA�IR, KORNA ÇAL, S�REN 
ÇAL, DÜDÜK ÇAL, ÇAN ÇAL.

KATL�AM DURUNCAYA 
KADAR.

D�SK, KESK, 
TMMOB, TTB, 
TÜRMOB, 
TÜRK�YE 
BAROLAR 
B�RL���, TÜRK 
ECZACILARI 
B�RL���, TÜRK 
D�� HEK�MLER� 
B�RL���, 
TÜDEF, Ç�FTÇ� 
SEND�KALARI 
KONFEDE-

RASYONU

Emek-Meslek Örgütleri 

“2009 Bütçesi”ne Kar�� 

Tüm Yurtta Me�alelerle 

Yürüdü

2009 bütçesine kar�� TMMOB, 

KESK, D�SK ve TTB’nin ça�r�s�yla, 

27 Aral�k Cumartesi günü 

emekçiler tüm Türkiye’de 

me�alelerle soka�a ç�kt�. 2009 y�l� 

bütçesine, krize, yoksullu�a, i�ten 

atmalara ve AKP’nin politikalar�na 

kar�� gerçekle�tirilen yürüyü�lere 

tüm illerde geni� kat�l�m sa�land�. 

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Mehmet SO�ANCI Ankara’da, 

D�SK, KESK ve TTB Ba�kanlar� da 

�stanbul’da yürüyü�e kat�ld�. Mersin 

ve Ni�de’de polis yürüyü�çülere 

sald�r�rken, Mersin’de 8 ki�i 

gözalt�na al�nd�.
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TMMOB �zmir Kent 
Sempozyumu Yap�ld�

TMMOB �zmir Kent Sempozyumu, 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde 8-10 Ocak 2008 
tarihleri aras�nda  yap�ld�. �zmir’in 
ula��mdan çevreye, enerjiden 
kentle�meye farkl� alanlardaki 
sorunlar�n�n masaya yat�r�laca�� 
sempozyum üç gün sürdü.

Sempozyuma �zmir Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Aziz KOCAO�LU, 
Konak Belediye Ba�kan� Muzaffer 
TUNÇA�, Kar��yaka Belediye 
Ba�kan� Cevat DURAK, �YTE 
Rektörü Prof. Dr. Zafer �LKEN, 
TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI, TMMOB 

�zmir �KK Sekreteri Ferdan Ç�FTÇ�, 
Odalar�n �zmir �ube Ba�kanlar�, 

ö�retim 
üyeleri, 
kamu 
kurumu 
temsilcileri 
ve 500’e 
yak�n 
izleyici 
kat�ld�.

Kitaplar�m�z� Topluyor, 
Kütüphanemizi 
Dolduruyoruz...

TMMOB’nin 54 y�ll�k bilgi birikimi 
art�k “TMMOB Kütüphanesi”nde bir 
araya geliyor. Kuruldu�u 1954’ten 
bu yana TMMOB ve Ba�l� Odalar 
taraf�ndan ç�kar�lan yay�nlar, 
altyap�s� tamamlanan “TMMOB 
Kütüphanesi’nde toplanacak. 

2008 y�l�nda kendi yerine ta��nan 
TMMOB, ayn� tarihlerde 
TMMOB ve Ba�l� Odalar�n 
yay�nlar�n� tek çat� alt�nda 
toplayabilmek ve TMMOB’nin 
kuruldu�u y�ldan bu döneme 
biriktirdiklerini, hem TMMOB 
üyeleri, hem kamuoyuyla 
payla�abilmek için “TMMOB 
Kütüphanesi” projesini 
hayata geçirdi. Selanik Cad. 
17/11 adresinde olu�turulan 
kütüphanenin altyap�s� 
tamamland�, s�ra yay�nlar�n 
toplanmas�na geldi.

TMMOB ve Ba�l� Odalar�n 
ç�kard��� bülten, dergi, rapor, 
kitap gibi yay�nlar�n tamam�na 

ula�abilmek için �imdi sizlerden 
destek bekliyoruz. 

TMMOB üyeleri, TMMOB dostlar�, 
elinizde bulunan geçmi� y�llara 
ait TMMOB ve Oda yay�nlar�n� 
göndermenizi bekliyoruz. 

Türkiye siyasal ve toplumsal 
tarihinde önemli bir yere sahip 
olan TMMOB’nin uzmanl�k 
alanlar�ndaki bilgi, birikimini 
gösteren yay�nlar� TMMOB’ye 
gönderebilirsiniz. 

Haydi bu çorbada sizin de bir 
tuzunuz olsun...

TMMOB Kütüphanesinin raflar� 
sizden gelen yay�nlarla dolsun...

K�TAPLARIN GÖNDER�LECE�� 
ADRES:

TMMOB Selanik Caddesi No:19 
Kat:1 06650 Yeni�ehir-K�z�lay/
ANKARA

�LET���M: 0 312 4181275
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ADANA

Adana Kent �çi Ula��m 
Çal��tay�

TMMOB �n�aat Mühendisleri Odas� 

Adana �ubesince öncülü�ünde 

TMMOB’a ba�l� Odalar�n yer ald��� 

“Adana Kent �çi Ula��m Çal��tay�” 

na HKMO Adana �ubemizce kat�l�m 

sa�lanm��t�r.

Adana’n�n ula��m sorunlar� ve 

gereksinimlerinin tart���l�p Çözüm 

yollar�n�n arand��� “Adana Kent �çi 

Ula��m Çal��tay�” 21-22 Kas�m 2008 

Tarihlerinde Adana Seyhan Otelinde 

yap�ld�. �n�aat Y. Müh. Mete ORER, 

�ehir Planc�s� Erhan ÖNCÜ, �n�aat 

Y. Müh. �smail Hakk� ACAR, �n�aat Y. 

Müh. Cumhur AYDIN, �ubemizden 

�b. Ba�kan� Hasan ZENG�N ve 

�lyas KÜÇÜKTOPANA, �n�aat  Müh. 

Odas� Adana �ube Ba�kan� Sadi 

SÜRENKÖK, TMMOB Temsilcileri, 

Adana Emniyet Müdürlü�ü Trafik �ube 

Müdürlü�ü Temsilcisi, ve çe�itli sivil 

toplum örgütü temsilcilerinin kat�l�m 

gösterdi�i çal��tay 2 gün sürmü�tür. 

Çal��taya katk� sa�lamak amac�yla, 

�ubemizce Adana’n�n ula��m profilini 

ortaya koyan çok say�da kav�ak ve 

ana yol a�� foto�raflar� çekilmi�, 

Adana’n�n eski ve yeni imar planlar� 

ve ula��m a�� aras�ndaki olumsuzluklar 

masaya yat�r�lm��t�r. Çal��taya Adana 

Büyük�ehir Belediyesinin temsilci 

göndermemesi, Kent Yöneticilerinin 

kent sorunlar�yla ne kadar ilgili 

olduklar�n� ve y�llard�r birikmi� 

sorunlar�n neden çözülemedi�i 

gerçe�ini ortaya koymaktad�r. 

Çal��taya Belediyelerden sadece 

Yüre�ir Belediye Ba�kanl��� temsilci 

göndermi�tir. Çal��tay sonunda 

Ça�da� Kentle�me olu�umunda 

özellikle ula��m sorunlar�n�n 

çözümünde Harita Mühendisli�i 

mesle�inin çok önemli oldu�u tüm 

kat�l�mc�larla ortaya konulmu�tur.

Kent �çi Ula��m Çal��tay� 
Sonuç  Bildirgesi

�mar Ve Ula��m  Planlamas�

Adanan�n’n�n, ulusal ve bölgesel 
düzeyde planlamas�n�n yap�lmamas� 
sonucu ekonomik eylemlerin ve 
nüfusun kent da��l�m dengesi olumsuz 
yönde bozulmu�tur. Plans�zl�k ve 
denetimsizlik, alt yap�, ula��m ve 
dola��m bozukluklar�, yanl�� arazi 
kullan�m� ve kaçak yap�la�ma 
süreçleriyle beslendi�inden Adana 
da sa�l�kl� ve ya�anabilir yerle�imler 
olu�turulamam��t�r. 

Belediye meclislerinin gündeminin 
büyük bir bölümünü kapsayan Plan 
tadilatlar�ndan vazgeçilmelidir. �ller 
Bankas� taraf�ndan Fotogrametrik 
olarak yap�lan Adana ve çevresinin 
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tamam�n� kapsayan say�sal haritalar 
üzerine mülkiyet durumu ve mevcut 
alt yap� bilgileri acilen aktar�larak 
planlama süreçleri tekrar gözden 
geçirilmeli; ula��m ve dola��m 
planlar�, bu planlar de�erlendirilerek 
haz�rlanmal� ve titizlikle 
uygulanmal�d�r. 

Adana Kenti s�k de�i�ikli�e u�rayan, 
bu de�i�iklik gereksinmeleri aç�k 
biçimde tüm kentlilere aktar�lmayan 
Naz�m ve �mar Planlar� taslaklar�yla 
‘plans�z’ bir biçimde kentle�meye 
çal��maktad�r. Kentin Ula��m Plan� 
olmad��� gibi, ula��ma yönelik her 
türlü fiziki düzenleme ve uygulama, 
mühendislik prensipleri ve standartlar 
gözetilerek haz�rlanmamaktad�r. 
Adana’n�n özellikle son yirmi y�lda 
iyice a��rla�an kentle�me ve ula��m 
sorunlar�n�n temel nedeni bu 
eksikliklerdir.

Adana’n�n yeni ula��m plan�na ve 
bu plan� haz�rlanmas�n� ve titizlikle 
uygulanmas�n� tavizsiz gözetecek 
yönetici bilincine gereksinimi vard�r. 
Böyle bir planlama içinde ba�ta ilçe 
belediyeleri olmak üzere ilgili tüm 
kurulu�larla i�birli�i ve koordinasyonun 
sa�lanmas� ve bunun sürekli k�l�nmas� 
çok önemli bir ihtiyaçt�r. Bu çerçevede 
Çukurova’n�n gereksinmelerinin 
di�er ula��m sistemleri ve bunlar�n 
birbirleriyle entegrasyonun gözetilecek 
�ekilde planlanmas� da önem 
ta��yacakt�r. Ba�ta havaliman� 
geni�leme ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� 
ile Ceyhan petrol istasyonu ve liman 
geni�leme kararlar�n�n Adana kent ve 
ula��m planlamas� için büyük etkiler 
yarataca�� aç�kt�r.

Kentin mevcut merkezi (Eski Adana) 
toplu ta��ma d���nda araç trafi�inden 
ar�nd�r�lmal�d�r. Kent merkezini 
çok say�da toplu ta��ma hatt�n�n 
kullanmas�na izin verilmemelidir. 
Bu merkezdeki kald�r�mlar 
geni�letilip, yollar daralt�larak tek yön 
uygulamalar� ve fiziki düzenlemelerle 
yaya a��rl�kl� 30 km/saat alanlar� 
yarat�lmal�d�r.

Kent Merkezine yak�n zamanda 
aç�lmas� planlanan yeni otel ve büyük 
al��veri� merkezi kararlar� yeniden 
gözden geçirilmelidir. Kaos içindeki 
merkeze çok fazla say�da ilave motorlu 
araç trafi�i çekecek, park gereksinmesi 
yaratacak bu tip uygulamalar hayata 
geçirilmemelidir. 

Ba�ta D400 (Eski E5) olmak üzere 
kentin tüm yol hiyerar�isi yeniden 
de�erlendirilmeli ve yollar�n 
fonksiyonlar�na uygun kullan�m�n� 
mümkün k�lacak çok az maliyetli trafik 
mühendisli�i uygulamalar� tatbik 
edilmelidir. TAG Otoyolunun Adana 
Geçi�inin ücretsiz ve daha fazla eri�im 
verir �ekilde kullan�lmas� faydal� bir 
de�i�im olarak de�erlendirilmektedir.

Hafif Rayl� Sistem �n�aat�

Büyük maddi kay�plara ve gecikmelere 
neden olacak �ekilde yürütülmü� 
Adana Rayl� Sistem Uygulamas�, 
daha fazla plans�z ve keyfi hat 
de�i�ikliklerine u�rat�lmadan ivedilikle 
tamamlanmal� ve hizmete al�nmal�d�r. 
Ancak bu hizmete al�nma öncesinde 
kentin tüm toplu ta��ma sistemi bir 
bütün olarak yeniden de�erlendirilmeli 
ve özellikle rayl� sistemin her iki 
ucunda standard�na uygun aktarmalar� 

tanzim edilmi� – otobüs-minibüs ve 
özel ta��t- besleme uygulamalar� 
hayata geçirilmelidir.

Rayl� sistemin kenti güneyde 
geni�leyecek yeni imar, rant alanlar� 
ortaya ç�karmamas� için gerekli 
düzenlemeler yap�lmal�d�r. Güney 
Çevre Yolu, yeni ve kontrolsüz bir 
yerle�imi tetikleyece�inden hayata 
geçirilmemelidir. Buradan hareketle, 
Adana Kenti, ‘tek merkez’li olmaktan 
ç�kar�lmal�, özellikle kuzeybat�da h�zla 
büyüyen yerle�imlerin ihtiyaçlar�n� 
kar��layacak yeni-daha küçük kent 
merkezleri yarat�lmal�d�r.   

Rayl� sistemin, mevcut banliyö 
hatlar�yla etkin ve ba�ar�l� bir 
entegrasyonu sa�lanmal�, kentin 
do�u-bat� (sanayi-yerle�im) 
aks�n�n geni�lemesinin ve ula��m 
gereksinmelerinin bir plan dahilinde 
kar��lanmas�na çal���lmal�d�r. 

Toplu Ta��ma

Toplu ta��mada tek bilet ve 
belediye’nin denetiminde tek 
örgütlenme (tek lisans) uygulamas� 
üzerinde durulmal�, farkl� ç�kar 
sahiplerinin orant�s�z ve bilim d��� 
bir �ekilde ula��m-dola��m sistemine 
yüklenmelerinin önüne geçilmelidir.

Yollar, Kald�r�mlar, 
Kav�aklar  Ve Sinyalizasyon

Adana Kentinin ula��m altyap� ve 
i�letimi aç�s�ndan temel sorunu yanl��, 
hatal� ve bilim d��� uygulamalard�r. 
Cadde ve sokaklar projesine göre 
yap�lmamakta (bazen projesiz imal 
edilmekte), yatay ve dü�ey
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Kent �çi Ula��mda H�z Limitleri

Kentin baz� arterlerinde yak�n zamanda yasal h�z limitlerinin (toplu ta��ma 
araçlar� hariç) 60 ve 70 km/saat’lere ç�kart�lmas� hem kapasite, hem güvenlik 
aç�s�ndan hatal� ve ayr�ca yasal de�ildir. Kentlerin ula��m altyap�s�n�n en etkin 
kullan�ld��� h�z 50 km/saat’dir. Buna ilaveten araç-insan çarp��mas�nda yayan�n 
hayatta kalma �ans�n�n yüksek oldu�u h�z�n yaln�zca 30 km/saat oldu�unu 
ara�t�rmalar ortaya koymaktad�r. 50 km/saat çarpma h�z�nda bile ölüm oran� 
yüzde seksenlere ç�karken, kontrolsüz yaya geçitlerinin bulundu�u caddelerde 
yasal h�z limitinin daha yukar�lara çekilmesi hiçbir biçimde savunulamaz. Bu 
uygulamaya derhal son verilmelidir.

Ula��m  Araçlar�nda Öncelikler

Adana Kenti uzun dönem bisikletin yayg�n kullan�m� ile an�lm��ken, bugün bu 
özelli�ini tamamen yitirmi�tir. Kent ula��m sisteminin motorlu ta��t önceli�i yerine 
insan öncelikli tasar�mlan�p, i�letilmesi daha fazla ertelenemez bir gereksinimdir. 
Bu çerçeve güvenli, standard�na uygun bisiklet yollar� hayata geçirilmeli ve kent 
trafi�inde yerleri aç�k bir biçimde tariflenmelidir.

Kentliyi Bilgilendirme ve Birlikte Dü�ünme

Adana’n�n mevcut kentle�me ve ula��m sorunlar�n�n kentliye do�ru ve 
anla��labilir �ekilde aktar�lmas� ile ivedilikle daha güçlü ve duyarl� bir kentli 
bilinci yarat�lmas� ya�amsal önemdedir. Bu çerçevede bilimsel çözüm ve 
iyile�tirme önerilerinin de aç�k ve anla��labilir �ekilde kamuoyuna aktar�lmas� 
gerekecektir.

Kamuoyuna sayg� ile duyurulur. TMMOB; IMO, SPO, HKMO Adana �ubeleri

GIS DAY / CBS Günleri Mersin Ve Osmaniye Etkinlikleri : 

HKMO Adana �ubemiz, Mersin �l Temsilcili�i ve Osmaniye �l Temsilciliklerimizce 
14.11.2008 tarihinde Mersin’de, 28.11.2008 tarihinde Osmaniye’de etkinlikler 
yap�lm��t�r.

tasar�mlar�nda hiçbir standarda 

uyulmamaktad�r. Kald�r�mlar, özellikle 

araç parklar� ve yanl�� imalatlar 

nedeniyle etkin de�erlendirilememekte, 

kav�aklar geni� alanlar kullan�larak 

tanzim edilmekte ve hatal� 

sinyalizasyonlarla i�letilmektedir.  

Adana yol a��ndaki geometri 

bozukluklar�n�n önlenebilmesi ve 

mevcut alt yap�n�n (Su, Kanal, �leti�im 

vb.) tahrip edilmemesi için önceden 

aç�lm�� ve aç�lmas� planlanan yollar�n 

öncelikle projeleri say�sal ortamda 

haz�rlanmal�, bina su basman kotlar� 

ve di�er alt yap�lar için gerekli tüm 

donelerin belirlenmesinde bu projeler 

dikkate al�nmal�d�r.

Kentin mevcut trafik altyap�s� ve 

uygulamalar� kaotik durumdad�r. 

Çok k�sa zamanda ve son derece 

s�n�rl� bir maliyetle; araç parklar�n�n 

düzenlenmesi, kald�r�mlar�n yayalara 

aç�lmas�, toplu ta��ma hat ve durak 

yerlerinin yeniden tanzimi, yatay 

ve dü�ey i�aretlemenin eksiksiz, 

tekni�ine uygun yap�lmas� ile büyük 

rahatlamalar ve yüksek bir güvenlik 

seviyesi elde edilebilir.

Güncel ve moda noktasal katl� 

kav�ak ‘çözüm giri�imlerinin’ daha 

fazla artmas�na izin verilmemelidir. 

Adana’n�n araç say�s� ve mevcut 

altyap�s�yla trafik yo�unlu�u sorunu 

olmamas� beklenir. Yanl�� ve tekni�ine 

uygun olmayan uygulamalarla önce 

sorun varm�� gibi gösterilmekte sonra 

da katl� kav�aklar gibi ba�ka yanl�� 

ad�mlarla sorunlar daha ilerilere ve 

kentin bütününe ötelenecek �ekilde 

a��rla�t�r�lmaktad�r.
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Adana �ube Mersin �l 
Temsilcili�imiz ile Mersin 
Akdeniz Belediyesi ile ortakla�a 
14 Kas�m 2008 tarihinde 
Mersin‘de Akdeniz Belediyesi 
Konferans Salonunda yap�lan 
“CBS Günü Etkinlikleri – 
Panelinin” yürütücülü�ünü 
Oda Genel ba�kan�m�z Say�n 
Ali Fahri ÖZTEN yapm��t�r.

28.11.2008 tarihinde 
Osmaniye �l Temsilcili�imizce 
düzenlenen etkinli�in 
yürütücülü�ünü �l Temsilcimiz 
Mustafa �EN yapm��t�r. Ahmet 
�ekip ERSOY Kültür merkezinde 
yap�lan CBS panelinde, konu�mac� 
olarak, �ube Ba�kan�m�z Hasan 
ZENG�N,  Korkut Ata Üniversitesinden 
Ö�r. Gör. Sn. Nuri SA�IR, SAMPA� 
A.�.‘den Harita ve Kadastro Müh. 
Sn. Mehmet PAZARCI, TKGM Jeodezi 
ve Fotogrametri Dai. B�k. Sn. Selami 
ORAL kat�lm��lard�r.

Osmaniye CBS Panelinde; 
Ülkemizde Co�rafik Bilinçlenme, 
Co�rafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) 
tarihçesi, CBS uygulamalar�, Yasal 
Mevzuat,  Osmaniye de Yap�lan CBS 
Uygulamalar�, . Panele; yerel bas�n 
kurulu�lar�n�n temsilcileri, Korkut Ata 
Üniversitesi ö�rencileri, di�er meslek 
disiplinlerinin temsilcileri ve çok 
say�da üyemiz izleyici olarak kat�l�m 
göstermi�lerdir. 

Geni� kat�l�m�n oldu�u Mersin CBS 
Panelinin aç�l�� konu�malar�nda, 
Mersin �l Temsilcisi Süleyman GÜL, 
Adana �ube Ba�kan� Hasan ZENG�N, 
Oda Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN ve Akdeniz Belediye Ba�kan� 
Kenan YÜCESOY birer konu�ma 
yapm��lard�r. A. Fahri ÖZTEN panel 
aç�l���nda Co�rafi Bilgi Sistemleri ve 
Odam�z çal��malar� hakk�nda genel bir 
bilgilendirme yapm��t�r.

Aç�l�� konu�malar�n�n sonra panel 
bölümüne geçilmi�tir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü, Genel 
Müdür Yard�mc�s� Nihat �AH�N, 
HKMO Co�rafi Bilgi Sistemleri 
Komisyon Ba�kan� Doç. Dr. Çetin 
CÖMERT ve TKGM, Geodezi ve 
Fotogrametri Dairesi Ba�kan� Sedat 
BAKICI konu�malar�n� yapm��lard�r. 

Panelin ilk konu�mas�n� Doç. Dr. Çetin 
CÖMERT yapm��t�r. Say�n CÖMERT 
sunumunda özetle, Ulusal Co�rafi Veri 
Altyap�s�, CBS ve Kent Bilgi Sistemleri 
konular�na de�inmi�tir. Say�n 
Nihat �AH�N, TKGM çal��malar�n� 
özetledikten sonra TAKB�S, TKGM‘nin 
Modernizasyon Projesi konular�n� 
kat�l�mc�lara anlatm��t�r. Son 
konu�mac� olan Sedat BAKICI, TUCBS, 
TAKB�S ve CORS-TR konular�n� 

izleyicilerle payla�t�ktan sonra, 
ikram aras� verilmi�tir. Panelin 
ikinci bölümü olan soru-yan�t 
bölümü oldukça yo�un soru 
ve meslekta�lar�m�z�n konuya 
yönelik katk�lar�yla geçmi�tir. 
Soru-Yan�t bölümünde söz 
alan meslekta�lar�m�z�n soru 
ve katl�lar� bizleri mesle�imizin 
gelece�inde çok önemli yer 
tutacak olan Co�rafi Bilgi 
Sistemlerinin anla��lmas� ve 
sahiplenmesi noktas�nda 
sevindirmi�tir.

Konu�malarda özetle; 
mühendislik hizmetleri, yetki ve 
sorumluluklar�, bili�im teknolojileri 
ve geli�meler, kentle�me, kente kar�� 
i�lenen suçlar, teknik altyap�, kaçak 
yap�la�ma, gecekondu sorunu, kentsel 
dönü�üm, mesleki sorunlar vb. konular 
dile getirilmi� olup; Odam�z�n sürece 
ili�kin anlay��� ve mesleki alanlardan 
hareketle olu�turdu�u görü� ve 
politikalar�na vurgu yap�lm��t�r.

Panel aras� ve sonras� yap�lan ikram 
aralar�nda meslekta�lar�m�zca bol bol 
mesleki konular tart���lm��t�r. Bizlere 
Tüm imkanlar�n� seferber eden, Ba�ta 
Akdeniz Merkez �lçe Belediye Ba�kan� 
Say�n Kenan YÜCESOY olmak üzere 
Mersin �l Temsilcimiz Say�n Süleyman 
GÜL ve Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyelerine ve tüm kat�l�mc�lara te�ekkür 
ederiz
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Panel sonras� Mersin Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Macit ÖZCAN, 
Mersin Akdeniz Belediye Ba�kan� 
Kenan YÜCESOY ve Mersin Yeni�ehir 
Belediye Ba�kan� �brahim GENÇ 
ile Mersin’deki Oda ve kurum 
temsilcilerinin kat�l�m�yla ak�am 
yeme�inde bir araya gelinmi�tir. 
Büyük�ehir Beldiye Ba�kan� Say�n 
Macit ÖZCAN ve merkez ilçe Belediye 
Ba�kanlar�yla Kentin temel sorunlar� ve 
çözüm önerilerinin tart���lm��t�r. Gayet 
samimi bir ortamda geçen yemekte, 
ça�da� kentlerin olu�turulmas�nda ve 
sürdürülebilir kentle�me ve kentle�me 
politikalar�n�n üretilmesinde Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin yeri ve rolü 
önemle vurguland�. �lerleyen saatlerde 
Bizlere �ark�lar�yla güzel bir ortam 
yaratan Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
Say�n Macit ÖZCAN’ a ve Say�n 
Doç. Dr. Çetin CÖMERT’ e ayr�ca 
te�ekkürlerimizi sunar�z.

Mersin �l Temsilcili�imiz 
Geleneksel Yeme�i:

Mersil �l Temsilcili�imizce düzenlenen 
2008 y�l� geleneksel yeme�i 
25.10.2008 Tarihinde Mersin de 
gerçekle�tirilmi�tir. 2008 y�l�n�n 
yorgunlu�unu üzerinden atmaya 
çal��an üyelerimizin kat�l�m gösterdi�i 
gece  �l Temsilcimiz Süleyman GÜL,  
�l Temsilci Yard�mc�s� Halil �brahim 
YILMAZ ve �ube Ba�kan�m�z Hasan 
ZENG�N’ in kat�l�mc�lara yapt�klar� 
konu�malar�ndan sonra e�lenceli bir 
ortamda gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar sürmü�tür. Eme�i geçen tüm 
kat�l�mc�lara te�ekkür ederiz. 

Adana �ubemiz Geleneksel 
Yeme�i

HKMO 2008 y�l� geleneksel yeme�i 
20.12.2008 tarihinde Adana KOM�U 
Restoranta yap�lm��t�r. 2008 y�l� son 
dan��ma kurulu toplant�s�na kat�lan il 
d���ndan gelen meslekta�lar�m�z�n da 
kat�l�m�yla gerçekle�en gecede üyeleriz 
ve misafirlerimiz ne�eli bir ortamda 
e�lenmi�lerdir.

Gaziantep �l Tem. Büro 
Aç�l��� Ve Gaziantep �l Tem. 
Geleneksel Yeme�i 

�ubemize ba�l� Gaziantep �l 
Temsilcili�imizce kiralanan büronun 
aç�l��� 18.10.2008 tarihinde 
yap�lm��t�r. Aç�l�� törenine Odam�z 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, 
Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cengiz 
YILDIRIM, Oda Genel Sayman�m�z 
Asiye Ülkü KUTLU, Adana �ubemiz 
Ba�kan� Hasan ZENG�N, �l Temsilcimiz 

Eray YILDIZ ve Temsilcilik Yürütme 
Kurulu üyeleri, di�er Oda temsilcileri, 
meslekta�lar�m�z ve bas�n mensuplar� 
kat�lm��t�r. 

Aç�l��ta, Oda ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN, Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Cengiz YILDIRIM ve �l 
Temsilcimiz Eray YILDIZ birer konu�ma 
yapm��lard�r. Konu�malarda özetle; 
meslek alan�m�zdaki geli�meler, 
sorunlar ve s�k�nt�lar, ülke ve dünyada 
ya�an�lan sorunlar, mühendislere 
dü�en görev ve sorumluluklar vb 
konular dile getirilmi� olup Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odam�z�n 
Ça�da�, sa�l�kl� ya�anabilir kentlerin 
olu�umunda önemi vurgulanm�� 
olup; özellikle meslekta�lar s�kça 
bulu�abilme meslek, meslekta� 
ve Ülkemizin temel sorunlar�n�n 
çözümünde mesle�imizin daha 
önemli noktalara gelebilmesi için 
kal�c� mekanlar�n sa�lanabilmesinin 
önemi vurgulanm��t�r. Aç�l�� konu�mas� 
sonras�nda bas�n mensuplar�yla 
yap�lan görü�mede, HKMO Gaziantep 
�l Temsilcili�imizin kamu ad�na yapm�� 
oldu�u yararl� faaliyetler, meslek 
disiplinimizle ilgili yerel yönetimlerde 
yap�lmakta olan hizmetlere ve 
gündeme gelen, bas�na yans�yan 
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yolsuzluk iddialar�na de�inilerek 

mühendislerin etik ve mesleki davran�� 

ilkelerine vurgu yap�lm��t�r.

Gaziantep �l Temsilcili�imizin 

hizmet bürosuna 

kavu�mas�nda eme�i ve 

katk�s� olan herkese te�ekkür 

edilirken, bundan böyle Oda 

çal��malar�n�n daha sa�l�kl� 

bir ortamda yürütülmesi ve 

beklenilen etkin çal��malar�n 

öne ç�kaca�� belirtilmi�tir. 

Ayn� günün ak�am� �l 

Temsilcili�inin geleneksel 

yeme�i yap�lm��, Gaziantep 

�l Temsilcili�i etkinlik alan�nda 

bulunan üyelerimizin neredeyse 

tamam�n�n yeme�e kat�l�m sa�lamas�, 

mesleki dayan��man�n önemine 

dikkat çekerken, meslekta�lar�m�z 

güzel bir günün ve gecenin 

keyfini ç�karm��lard�r. HKMO 

Adana �ubemize ait Gaziantep �l 

Temsilcili�imizin aç�l�� töreni ve 

geleneksel Gaziantep �l Temsilcili�i 

gecesi organizasyonlar�nda görev alan 

ba�ta �l Temsilcimiz Eray YILDIZ’a,  

Yürütme Kurulu Üyelerimiz Osman 

TEZEL, Nihat YILMAZ Eyüp AYDIN 

olmak üzere tüm eme�i geçenlere, 

te�ekkürlerimizi sunar�z.

Gaziantep te Kamuda ve Özelde 
faaliyet gösteren meslekta�lar�m�z�n, 
Temsilcilik Yürütme Kurulu 
üyelerimizin Temcilik bürosunun 
temini, tamirat�, dö�enmesinde 
maddi ve manevi destekleri Oda 
olarak hepimizi sevindirmi�tir. 
Kurumsal yap�ya kavu�man�n temeli 
olan mekan sorunun Gaziantep 
te faaliyet gösteren Üyelerimizin 
çabalar�yla halledilmesinden sonra 
Tüm Oda çal��malar�m�z�n daha 
verimli olaca��ndan hiç ku�ku 
duymamaktay�z.

�skenderun �lçe 
Temsilcili�imizin Geleneksel 
Yeme�i 

�skenderun Temsilcili�imizce her 
y�l geleneksel olarak düzenlenen 
geceye, �ube Ba�kan�m�z Hasan 
ZENG�N, �ube Sayman�m�z Ali KUZU, 
temsilcili�imize ba�l� üyelerimiz 
kat�lm��lard�r. 

28.10.2008 tarihinde yap�lan 
geleneksel yemekte �lk aç�l�� 
konu�mas�n� �skenderun �lçe 
Temsilcimiz Mesut C�HAN yapm��t�r. 
Say�n C�HAN aç�l�� konu�mas�nda 
son bir y�ld�r �skenderun da ya�anan 
mesleki, sosyal geli�melerden 
bahsetmi�tir. �ube Ba�kan�m�z�n 
aç�l�� konu�mas�ndan sonra yemek 
e�lence ortam�na geçilmi�tir. Her 
zaman oldu�u gibi ne�eli bir ortamda 
geçen gecede meslekta�lar�m�z y�l�n 
biriktirmi� oldu�u sorunlardan ve 
streslerinden kurtulmaya çal��m��lard�r. 
Gecenin renkli geçmesini sa�layan 
�lçe Temsilcimiz yürütme Kurulunda 
y�llard�r görev alan Mesut C�HAN’a 
Mithat BARUTÇU ya, Kat�l�m gösteren 
tüm meslekta�lar�m�za te�ekkür ederiz. 

Yüre�ir Belediye Ba�kanl��� 
Ziyaretleri

HKMO Adana �ubemiz ile yak�n 
ili�kiler içerisinde olan Yüre�ir 
Belediye Ba�kanl��� 23.12.2008 
Tarihlerinde �ubemizce iki kez ziyaret 
edilmi�tir. Adana Merkez �lçesi olan 
Yüre�ir �lçemiz Belediye Ba�kanl��� 
Seyhan �lçemize olan yo�un ilginin 
Yüre�ir’e de olmas�n� sa�lamak 
için kentle�me çal��malar�n� yo�un 
biçimde sürdürmektedir. Bu kapsamda 
�ubemiz ile yak�n ili�kide olan Yüre�ir 
�lçe Belediyemize olan katk�lar�m�z 
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sürmeye devam edecektir. Daha 
önce yap�lan toplant�da Yüre�ir 
Belediye Ba�kan�m�z say�n Ömer 
TOPÇU’ya son dönemlerde yapm�� 
olduklar� �mar Plan� Uygulamalar� 
i�inde Oda görü�lerimiz iletilmi�, 
son zamanlarda gündeme gelen 
“Yüre�ir Kentsel Dönü�üm Projesi” 
konular�nda kar��l�kl� görü� al�� veri�i 
sa�lanm��t�r. �ubemizce Ülkemizde 
ço�unlukla yap�lan “Kentsel Dönü�üm 
Projelerinin” bizim anlad���m�z kentsel 
dönü�üm de�il “Rantsal Dönü�üm 
Projeleri” oldu�u ifade edilmi�, 
Ülkemizde yap�lan iyi ve kötü Kentsel 
dönü�üm projelerinden örmekler 
verilmi�tir.

Bu anlamda Trabzon da yap�lan 
“Za�nos Vadisi Kentsel Dönü�üm 
Projesinin” gerçek anlamda kentsel 
dönü�üm projesine uygun bir örnek 
oldu�u Belediye Ba�kan� Say�n Ömer 
TOÇU’ ya anlat�lm��t�r. Yüre�ir de 
yap�lacak olan benzeri çal��mada 
HKMO Adana �ubesi olarak Yüre�ir 
Belediyemize elimizden gelen tüm 
katk�lar�n sa�lanaca�� �ubemizce 
tekrar ifade edilmi�tir. Öncelikle 
Pilot Bölge çal��malar�n�n hemen 
ba�lat�lmas� dile�imiz yinelenmi� 
olup; Say�n TOPÇU, önerdi�imiz pilot 
bölge çal��mas� dü�üncesine kat�ld���n� 
�ubemize bildirmi� ve toplant� sona 
ermi�tir.

Dan��ma Kurulu Toplant�lar� 

HKMO Adana �ubemizce y�l içerisinde 
s�kça yap�lan “Dan��ma Kurulu 
Toplant�lar�” kapsam�nda 15.12.2008 
ve 20.12.2008 günlerinde iki adet 
toplant� yap�lm��t�r.

Yo�un olarak gerçekle�mekte 
olan HKMO Genel Merkezimiz 
Çal��malar�na katk� koymak, 
son zamanlarda mesle�imiz 
ile ilgili olan Yasa, Tüzük ve 
Yönetmelik de�i�iklikleri hakk�nda 
meslekta�lar�m�za bilgi vermek 
ve meslekta�lar�m�z�n görü� ve 
önerilerini almak amac�yla iki hafta 
üst üste gerçekle�tirdi�imiz ve �l, �lçe 
Temsilcilerimizin de kat�ld��� Dan��ma 
Kurulu Toplant�lar� mesle�imiz 
aç�s�ndan verimli geçmi�tir. 

�ubemizde yap�lan �ki Dan��ma 
Kurulunun da gündemini, 

1- Tapu Planlar� Tüzü�ü, Lisansl� 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolar�, 

2- TUSAGA Aktif (CORS-TR), 

3- Kadastro ihalelerinde ve di�er 
ihaleli harita ve kadastro mühendislik 
hizmetlerinde yüksek k�r�mlar,

4- 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu 
De�i�ikli�i ve Bu kapsamda harita ve 
kadastro mühendislik hizmetlerinin 
hizmet ile ilgili i�ler kapsam�ndan 
ç�kar�larak dan��manl�k ile ilgili i�ler 
kapsam�na al�nmas�,

5- Serbest Harita Mühendislik 
Mü�avirlik Hizmetleri kapsam�nsa yerel 
sorunlar, konular� olu�turmu�tur.

Medya da HKMO

�ube Ba�kan�m�z Hasan ZENG�N 
Adanan�n yerel televizyonlar�ndan 
Kanal a’da Adanan�n kentle�me 
sorunlar�, yap�lan plan tadilatlar� 
ve plan uygulamalar�nda ya�anan 
sorunlar, planlama ve uygulama 
süreçlerinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve HKMO ve son 
zamanlarda gündeme gelen Adana 
Hava Liman�n�n Mersin’e ta��nmas� 
konular�nda Odam�z�n görü�lerini dile 
getirmi�tir.

Bilindi�i üzere Adana Hava Liman�n�n 
yolcu kapasitesine cevap vermedi�i ve 
baz� yakla�ma sorunlar� gerekçesiyle 
Mersine ta��nmas� uzun bir süredir 
Adanan�n Gündemini ��gal etmektedir. 
Bu konuda Adana Havaliman� Mania 
Planlar� haz�rlanm��, DHM� Adana 
Ba�müdürlü�ünce yapt�r�lan Mania 
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Plan� sürecinde �ubemiz, �artname 
Haz�rlanmas�, �hale, Kontrollük ve 
kabul ��lemlerinde her türlü deste�i 
sa�lam��t�r. Yap�lan Mana Plan� 
sonucunda baz� binalar�n uçaklar�n 
yakla�mas�na engel olabilece�i 
tespit edilmi� olsa da pistin 500m. 
uzat�lmas�yla hiçbir engelin 
kalmayaca�� ortaya ç�km��t�r.

1937 y�l�nda hizmete aç�lan 
Ülkemizin ilk havaliman� olan Adana 
�akir Pa�a Havaliman�n�n sorunsuz 
olarak günümüze kadar gelmesi. 
Çukurova’n�n merkezinde olmas�, 
Ceyhan- Yumurtal�k enerji merkezine, 
Osmaniye ve Mersine yak�n olmas� 
zemin probleminin olmamas�, 
demir yollar�na yak�n olmas� gibi 
birçok nedenlerle Ülkemizin en 
verimli havaliman�d�r. Nedenleri 
tam ara�t�r�lmadan, siyasi ve ba�ka 
nedenler ile kald�r�lmas�n�, ba�ka 
yerde büyük paralar harcanarak yeni 
havaliman� yap�lmas�n� Oda olarak 
biz de uygun bulmuyoruz.

Konu Hakk�nda Odam�z�n da 
bulundu�u, �PO, �MO, JMO 
ile birlikte olu�turulan rapor, 
kamuoyuna sunulmu�, kanal a da bu 
konu da tekrar gündeme ta��nm��t�r.
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Kamula�t�rma Bilirki�ili�i E�itimi 
Yap�ld�!

27 - 28 Aral�k 2008 tarihinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas� Antalya �ube 
Etkinlik alan�nda bulunan üyelerine yönelik 
Kamula�t�rma Bilirki�ili�i E�itimi Antalya �ube 
Meslekiçi E�itim salonunda gerçekle�tirildi. 
E�itimi Selçuk Üniversitesinden Y. Doç. Dr. 
Tayfun ÇAY, Y. Doç. Dr. �aban �NAM ve Dr. 
Mehmet ERTA� hocalar�m�z vermi�tir.

Hkmo Antalya �ubesi
Komisyon Ba�kanlar� Toplant�s� Yap�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Antalya �ubesi Yönetim Kurulu 
ve Çal��ma Komisyonlar� Ba�kanlar� 15 Kas�m 2008 tarihinde, bir 
kahvalt� etkinli�iyle ve ard�ndan yap�lan toplant�da bir araya gelmi�tir. 
Toplant�da tart���lacak konular�n ana ba�l�klar�; komisyon ba�kanlar� ile 
�ube yönetimi aras�ndaki çal��ma i�leyi�inin belirlenmesi, komisyonlar�n 
daha aktif çal��malar�n�n te�vik edilmesi ve mecliste kabul edilen 
K�rcamii Mahallesi‘ne ait imar plan�na dair görü�lerin bildirilmesi olarak 
belirlenmi�tir. 

Ve toplant�da al�nan kararlar� �unlard�r;

• Komisyonlar en az ayda bir kere toplanmal�.

• Komisyon kararlar� elektronik ortamda yönetim kuruluna sunulmal�.

• Komisyon ba�kanlar� ve yönetim kurulu en az ayda iki kere toplanmal�.

• Komisyonun daha aktif çal��mas� komisyon ba�kanlar�nca sa�lanmal�.

• Komisyon toplant�lar�na ki�iler üzerine özel bir gündem olmad�kça 
isteyen dinleyici olarak kat�labilmeli. 

• Komisyon toplant�s�nda bilgisine ba�vurulacak biri var ise davet edilmeli.

• �n�aat komisyonu görevini tamamlad��� için �ube in�aat�na katk�da 
bulunanlara bir etkinlik düzenlenerek te�ekkür belgesi verilip kapat�lmal�.

• Sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonunun faaliyetlerine kat�l�m�n dü�ük 
olmas� sebebiyle üyelerin kat�l�m�na yönelik çal��malar yap�lmal�.

ANTALYA
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• Üyelerin odan�n faaliyetlerine 
kat�l�mlar�n�n özendirilmesi için 
kredilendirme sisteminin olu�turulmas� 
üzerinde durulmal�.

• Gelecekte yap�lacak faaliyetler en 
geç 1 ay önceden belirlenip web 
sayfas�ndaki takvimde yer almal�.

• Serbest mühendislik hizmetlerinin 
sunulmas� ile ilgili meslek içi e�itim 
yap�lmal�.

• Bina aplikasyonu dosyalar�n�n 
içeri�i, teknik raporlar, koordinat 
dönü�ümlerinin gösterilmesi, idari 
�artname ve kapak kullan�larak 
zenginle�tirilmeli.

• K�rcamii için yap�lan ve 0.8 emsal 
ile kabul edilen 1/5000 ölçekli imar 
planlar� üzerine belirtilen görü�ler 
derlenip sunulmal�.

• Muratpa�a Belediyesi ile yap�lacak 
protokolün �ekli belirlenmeli.

Kepez Belediye Ba�kan� 
Erdal ÖNER �ubemizi
Ziyaret Etti

Kepez Belediye Ba�kan� say�n Erdal 
ÖNER ve Meclis Üyeleri Ramazan 
EC��, Adl�han DERE �ubemizi 
03.Kas�m.2008 tarihinde ziyaret 
ettiler. Ziyarette �ube Ba�kan� �lhami 
OKUDAN, Yazman T. Fikret HORZUM, 

Sayman �lhan KAYA, Yön. Kurulu 
üyeleri; Ertu�rul YILMAZHAN, Zafer 
YÖRÜK, Orkun KARATA�, Osman 
DO�AN, Mustafa TURKUT ve Ferdi 
AKKAYA haz�r bulunmu�tur. Yeni 
Hizmet mekan�m�zda tan�t�m amaçl� 
k�sa bir gezinti yap�ld�. Belediye 
Ba�kan� Erdal Beye Toplant� Salonu 
tefri�ine yapm�� oldu�u katk�lardan 
dolay� �ube Ba�kan� �lhami OKUDAN 
taraf�ndan Yönetim Kurulu ad�na 
te�ekkür edildi. K�sa bir tan��madan 
sonra görü�meye geçildi.

Mülkiyet sorunlar�n�n en yo�un 
ya�and��� yer olan Kepez �lçesi 
hakk�nda Belediye Ba�kan� k�sa bir 
bilgilendirme yapt�. Hazine Arazilerinin 
kendisinden önceki dönemlerden 
itibaren yo�un olarak bulundu�unu, 
zaman içerisinde bunlar�n Mülkiyetinin 
Belediye ad�na devir al�narak; 
Gecekondu hak sahiplerine ilgili yasa 
kapsam�nda tahsis ve hisse sat��lar�n�n 
yap�lmakta oldu�unu belirtti. Yine 
Vak�f Arazilerinin bölgede önemli 
yer tuttu�unu, bu araziler üzerinde 
ya�ayan vatanda�lar�n mülkiyet 
problemlerinin çözümü noktas�nda 
kendilerinin çözüm üretti�ini ve halk�n 
kendisine ait tapular�n� almakta 
oldu�unu belirttiler. Tüm bunlar�n çok 

zahmetli çal��malar ve süreçlerden 
sonra sa�land���na vurgu yapt�lar.

2/B Arazileri üzerinde pek çok 
gecekondunun bulundu�unu, bununla 
beraber Maz�da�� semtindeki vakti 
zaman�ndaki �marl� ve Ruhsatl� 
yap�lar�n Mahkeme karar� ile s�k�nt�l� 
(Tapusuz) duruma dü�tü�üne vurgu 
yap�ld�. Kurumlar ve kurallar çözüm 
üretmeye, halk�n güncel/temel 
meselelerinde ön aç�c� biçimde yön 
tayin etmesinin gere�i ve önemi 
vurguland�. Özellikle 2/B konusunun 
çözümü noktas�nda toplumun beklenti 
içerisinde oldu�u belirtilmi�tir. Kepezin 
belli bölümlerini ilgilendiren Tapu �ptal 
Davalar�n�n devam etti�i, yürürlükteki 
yasalara uygun olarak mülkiyet 
edinmi� olan vatanda�lar�n bu 
durumdan çok büyük ma�duriyetinin 
olaca��n� Belediye Ba�kan� ifade etti. 
Bu konuda bizzat kendileri ve çal��ma 
ekibi taraf�nda Kanun Teklifinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunuldu�u; 
Antalya Milletvekillerinin tamam�n�n 
(�ktidar, Muhalefet) bu tasar�y� 
destekledi�ini belirtti. Yak�n zamanda 
yasala�mas�n� umdu�u bu tasar�yla 
çok say�daki ma�dur vatanda��n 
probleminin çözülece�ini belirttiler.
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�ube Ba�kan� �lhami Bey; Belediye 
Ba�kan�‘na kendisinin mülkiyet 
konular�nda çok yo�un çal��t���n� ve 
bunun da gerek Toplumda gerek 
kamuoyunda takdir toplad���n� belirtti. 
Meslek Odas� olarak Belediyelerle 
yak�n bir ��birli�i içerisinde olduklar�n� 
beyan etti. Yak�n zamanda ba�ta 
Kent Bilgi Sistemi (Co�rafi Bilgi 
Sistemi) konulu ortak bir etkinlik 
yapmak istediklerini beyan etti. 
Belediye Ba�kan� da bu konuda ve 
ilgili konularda çal��ma ve i�birli�i 
içerisinde olacaklar�n� vurgulad�

Ziyaret di�er güncel konular�n 
de�erlendirilmesi ile devam etti.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� Antalya 
�ubesi Taraf�ndan
CBS -2008 “Yerel Yönetimler 
ve Kent Bilgi Sistemi Paneli” 
Düzenlendi

Antalya Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� (HKMO) 
öncülü�ünde ve Kepez Belediyesi‘nin 
katk�lar�yla, Co�rafi Bilgi Sistemleri 
günü ve bilinçlendirme (CBS günü 
/ GIS DAY) etkinli�i olarak yap�lan 
“Yerel Yönetimler için Kent Bilgi 
Sistemleri Paneli” 22 Kas�m 2008 
tarihinde Antalya Porto Bello Otel‘de 
gerçekle�tirilmi�tir. Etkinli�e, çe�itli 
kamu kurum ve kurulu�lar� ve HKMO 
Antalya �ubesi üyeleri kat�lm��t�r.

Aç�l�� konu�malar� HKMO Antalya 
�ubesi ba�kan� �lhami OKUDAN 
ve Kepez Belediye Ba�kan 
Yard�mc�s� Soner ERKAYA taraf�ndan 
gerçekle�tirilmi�, bunu takiben Prof. 
Dr. Tahsin YOMRALIO�LU, Yerel 
Yönetimler için Kent Bilgi Sistemleri 
ve Günlük Ya�ant�m�zda Bilgi Sistem 
Uygulamalar�, Kepez Belediyesi 
�mar Müdürlü�ü‘nden Murathan 
UTKU Kepez Belediyesi �mar Çap� 
Otomasyon Uygulamalar�, Antalya 
Su Ar�tma Tesisi Genel Müdürlü�ü 
(ASAT)‘nden Erkan DEM�RBA� ASAT 
�daresinde yap�lan CBS Uygulamalar�, 
Konyaalt� Belediye‘sinden Cemil 
BÖCEK Konyaalt� Belediyesi Kent 
Bilgi Sistemi Uygulamalar� ba�l�kl� 
sunumlar�yla panele katk�da 
bulunmu�lard�r. 

Bu Panel; Co�rafi Bilgi Sistemlerinin 
kamu yönetimi, sosyoloji, siyaset bilimi, 
t�p vb. farkl� disiplinlere katk�s� ile 

yerkürenin ya�anabilirli�i aç�s�ndan ne 
kadar önemli oldu�unu gözler önüne 
sermi�tir. Bu hususta dile getirilen veri 
problemi ve birlikte çal��abilirlik ile 
tüzel ve kurumsal altyap�n�n olu�mas� 
için siyasi iradenin gerekti�ine 
vurgu yap�lm��t�r. Sempozyum 
payda�lar� taraf�ndan görülmü�tür 
ki daha güvenli ve bar�� içinde bir 
Dünya, Co�rafi Bilgi Sistemlerinin 
bir araç olarak kullan�lmas� ile 
çok daha kolay ve verimli �ekilde 
gerçekle�tirilebilmektedir.

T.C. Antalya �l Özel �daresi �l 
Genel Meclis Ba�kanl���’n�n 
HKMO Antalya �ubesinden 
�stemi� Oldu�u “Köprülü 
Kanyon Sorunlar� ve Çözüm 
Yollar�”  Raporu!

Köprülü kanyon koruma projesi 
kapsam� ve proje bütünlü�ünde 
de hatalar bulunmaktad�r. Su 
kaynaklar�n�n çok azald��� do�an�n 
tahribe u�rad��� günümüzde 
proje su yönetimi ve kat�l�mc�l��a 
rastlanamamaktad�r. Projede, 
kendisinden beklenen çevresel 
etki de�erlendirme raporunu 
sunamam��t�r.
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Köprülü kanyon milli park� koruma 
projesi iyi yönetilememi�tir. Bunun 
hem teknik hem de insani boyutu bizce 
tespit edilmi�tir. Teknik boyutunu ele 
alacak olursak bu kadar kapsaml� 
bir koruma program� içinde yöresel 
mimarinin geli�tirilmesi iddias�n�n, sit 
alanlar�n�n çoklu�u, büyük bir nüfusun 
ya�ad���, bu nüfusu yaz aylar�nda 
çok yo�un hareketi, su koruma 
program�n�n dü�ünüldü�ü bir projenin 
altl��� 1/25000 uzun devreli geli�im 
plan� altl�k olu�turmu�tur. Her �eyden 
önce korumaya çal��t���m�z alan�n 
sa�l�kl� bir haritas� maalesef mevcut 
de�il. En az�ndan nehrin güzergâh�, 
yerle�im alanlar� ve sit alanlar�n�n bir 
hâlihaz�r haritas� olmal� ki bu bizim 
sa�l�kl� bir planlama yapabilmemizi 
sa�las�n. Ayr�ca sit alanlar�n�n daha 
net s�n�rlar�n� çizilmesi, mülkiyet 
durumunun netle�mesi ve tüm koruma 
projesinde bu altl�k ciddi önem 
kazanacakt�r. Bu koruma program�n�n 
içinde insan faktörü göz ard� edilmi�tir. 
Nas�l bir koruma program� haz�rlan�rsa 
haz�rlans�n kat�l�mc���n olmad��� bir 
projenin ba�ar�ya ula�mas� söz konusu 
olamaz. 

Vakit kaybedilmeden kadastro 
çal��malar�n�n tamamlanabilmesi 
için yöre insan�yla Milli Parklar Genel 
Müdürlü�ü aras�nda Gerekli esnekli�i 
göstererek uzla�ma sa�lamas� 
gerekmektedir. En k�sa zamanda nehri 
kirlenme noktas�ndan kurtaracak wc 
lerin in�as� ve çöplerin toplanarak 
bölgeden ar�tma tesisine naklinin 
yap�lmas� gerekmektedir. 

Raporun ayr�nt�lar�na a�a��daki linkten 
ula�abilirsiniz;

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.

HKMO Antalya �ubesi 
K�rcamii-Topçular Bas�n 
Aç�klamas�

Antalyal�lar� ve özellikle Topçular-
K�rcamii halk�n� yak�ndan ilgilendiren 
Topçular-K�rcamii bölgesinde 
yap�lan yakla��k 16.000.000m² yani 
16.000 dönüm sahan�n 1/5000 
lik Naz�m �mar Planlar� gündemde 
tart���lmaktad�r. Kamuoyunu 
bilgilendirmek ad�na bugün sizlerle bu 
bölgeyi ve bu plan� konu�aca��z.

Plan notlar�n�n 8. maddesinde 
“1/1000 ölçekli Uygulama �mar 
Plan� (3194 say�l� �mar Kanunu‘nun 
18. madde uygulamas� dahil) 
1/5000 ölçekli planlama alan� s�n�r� 
bütününde elde edilecektir. Bu hüküm 
ancak teknik gerekçeler konulmas� 
durumunda 1/1000 ölçekli planda 
uygulama bölgeleri gösterilmek kayd� 
ile de�i�ebilir.” denilmektedir.

Bu madde plan�n uygulanabilirli�ini 
bozacak niteliktedir. Çünkü; 1600 
ha.yani 16.000 dönüm gibi büyük 
bir alan� 1 veya 2 uygulama (yani 
parselasyon) bölgesiyle çözemezsiniz. 
Bu kadar büyük alan içerisinde 
herhangi bir parselin parselasyonu 
için aç�lacak bir davada, verilecek bir 
yürütmeyi durdurma veya iptal karar�, 
koca bir bölgeyi kilitler. Hem belediye 
hizmetlerinin, hem de bölge halk�n�n 
önünü t�kam�� olursunuz.

Önerimiz; yakla��k her mahalle bir 
uygulama (yani parselasyon) bölgesi 
olmas�d�r. Bir mahalle de yarg�ya 
giden parselasyon için verilecek 
yürütmeyi durdurma veya iptal karar� 
sadece o mahalleyi ba�lamal�d�r.

Bu sonuca ula�abilmek için ise 
ye�il alanlar�n mahallelere dengeli 
da��t�lmas� laz�md�r ki mahalle 
baz�nda parselasyonlar yap�labilsin. 
Bir mahallenin sorunu di�erlerini 
ba�lamas�n. 

2. Ana ula��m akslar�ndaki kav�aklar 
(yonca kav�ak gibi..) çoklu kav�ak 
planlamas�na uygun geni�likte 
planlanmal�d�r.

3. En önemlisi zayiat meselesi!

Bize göre söylediklerimizin hepsi 
e�de�erde önemlidir. Ama 
kamuoyunda hep Plan�n Zayiat� 
tart���l�yor, di�erleri gözden kaç�yor.

1/5000 ölçekli Naz�m �mar Plan�‘ndaki 
zayiat�m�z % 46 idi. 1/1000‘lik 
planlar üretilirken de ek 0,04 zayiat 
gelirse; toplam zayiat maksimum %50 
olacakt�r. Tart��malarda zikredilen 
0,57-0,60 zayiat oranlar� bizim 
hesaplar�m�za göre do�ru de�ildir. 
Mevcut planlarda tespit etti�imiz 
düzeltmelerin yap�lmas�yla bu planlar 
uygulanabilir hale gelecektir. Aksi 
halde bu planlar yürümez sonuca 
gitmez. Kendimizi, bölge halk�n� ve 
Antalya kamuoyu bo�una me�gul etmi� 
oluruz.

Te�ekkür eder sayg�lar sunar�m...

Bas�n aç�klamas� ile ilgili ayr�nt�lara 
a�a��daki linkten ula�abilirsiniz;

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.
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CHP Antalya Büyük�ehir 
Belediyesi Aday Aday� 
Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN 
�ubemizi Ziyaret  Etti!

CHP Antalya Büyük�ehir Belediyesi 
aday aday� ve Akdeniz Üniversitesi 
Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
AKAYDIN  05.01.2009 tarihinde 
Harita Mühendisleri Odas�n� ziyaret 
etti. Mustafa AKAYDIN oda ba�kan� 
�lhami OKUDAN ‘a yerel yöneticili�in 
bilimsel teknik bilgi ve kriterlerle 
yönetilmesi gerekti�ini belirterek 
“yapaca��m�z tüm projeleri ilgili teknik 
uzman kurulu�lar�yla görü�erek ortak 
ak�lla yönetece�ini” söyledi. Harita 
Mühendisleri Odas� Ba�kan� �lhami 
OKUDAN, Mustafa AKAYDIN‘�n 
Antalya için çok önemli bir de�er 
oldu�unu, Antalya Büyük�ehir Belediye 
Ba�kanl���na adayl���ndan ve odalar�n� 
ziyaret etmelerinden duyduklar� 
memnuniyeti belirtti.

Meslek odalar� ba�kanlar�ndan 
görü� ve öneriler alan AKAYDIN 
“�ehir yönetiminde kat�l�mc� anlay��a 
sahibim, bu ba�lamda oda ba�kanlar� 
kentin sorunlar�n� en iyi tan�mlayabilen 
kurulu�lar�n ba��ndaki ki�ilerdir. Bu 
ziyaretler benim ilk tur ziyaretlerim, 
odalara yapt���m bu ziyaretler meslek 
örgütlerini çok önemsedi�im için 
periyodik olarak devam edecektir. 
Antalya‘y� Antalya yapmak için meslek 
odalar�n�n ve sivil toplum örgütlerinin 
görü� ve önerilerini önemsiyorum” 
dedi. Kendisinin de sivil toplum 
örgütünden geldi�ini, geçmi�te 

Antalya Tabip Odas� Ba�kanl��� 
yapt���n� belirten AKAYDIN, meslek 
odalar�n�n ve sivil toplum örgütlerinin 
siyasi kararlarda mutlaka yer almas� 
gerekti�ini söyledi. AKAYDIN, ba�kan 
olmas� durumunda Antalya‘n�n 
sorunlar�n� ilkeli bir �ekilde halk�n 
görü�lerini de dikkate alarak meslek 
odalar�yla hep beraber çözeceklerini 
belirtti.

MHP Antalya Büyük�ehir 
Belediyesi  Aday�  Kemal 
ÇEL�K ve MHP �l Ba�kan� 
Ayd�n YE��LYURT �ubemizi 
Ziyaret Etti!

MHP Antalya Büyük�ehir Belediyesi 
aday� Eski Vali ,Eski Emniyet Genel 
Müdürü Kemal ÇEL�K ve MHP �l 
Ba�kan� Ayd�n YE��LYURT 07.01.2009 
tarihinde Harita Mühendisleri Odas�n� 
ziyaret etti.

Ziyarette �ube Ba�kan� �lhami 
OKUDAN “Yerel Yönetimlerin 
faaliyet alanlar�n�n %70’ i Harita 
Kadastro Mühendisli�i hizmetlerini 
ilgilendirdi�ini, Yerel Yöneticiler bilgiye 
ve sahaya hakim olmak istiyorlar 
ise kadrolar�nda mutlaka Harita 
Mühendisleri bulundurmal�d�rlar” dedi.

HP Antalya Büyük�ehir Belediyesi 
aday� Kemal ÇEL�K ise; “Antalya ’n�n 
yönetimini Sivil Toplum Kurulu�lar� 
ile kat�l�mc� bir Yönetim anlay��� 
do�rultusunda olu�turacaklar�n� 
söyleyerek, bu yönetim anlay���m�z 
içinde Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas�’n�n katk�s�n�n önemini biliyoruz 
.  Biz Odalar�m�z ve Sivil Toplum 
Kurulu�lar�m�z� do�rular�m�za katk� için 
yan�m�zda, yanl��lar�m�zda kar��m�zda 
muhalefet olarak görmek isteriz. Biz 
muhalefeti önemsiyoruz, Muhalefetten 
ald���m�z ve alaca��m�z çok �ey vard�r” 
dedi.
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HKMO Ankara �ubesinin Co�rafi Bilgi Sistemleri Komisyonu, 17-21 

Kas�m 2008 tarihinde yap�lacak CBS GÜNLER� (GIS DAYS) Etkinliklerini 

görü�mek üzere, 26 Eylül 2008 Cuma günü saat 14.00‘de toplanm��t�r. 

Toplant�da; CBS Günleri  Etkinlikleri kapsam�nda düzenlenecek e�itimin 

içeri�i ve süresi ile 19-21 Kas�m tarihlerinde �n�aat Mühendisleri Odas� 

Konferans Salonunda yap�lacak CBS GÜNLER� SEMPOZYUMU‘na ili�kin 

haz�rl�klar görü�ülmü�tür.

HKMO Ankara �ubesi CBS Komisyon Toplant�s� Yap�ld�.

HKMO Ankara �ubesinin Co�rafi Bilgi Sistemleri Komisyonu, 17-21 

Kas�m 2008 tarihlerinde yap�lacak CBS Günleri (GIS DAYS) etkinliklerini 

görü�mek üzere 5 Kas�m 2008 Çar�amba günü saat 17.00 de 

toplanm��t�r. Toplant�da 17-18 Kas�m 2008 tarihlerindeki CBS e�itimi, 

19-20-21 Kas�m 2008 tarihlerindeki I. CBS Günleri Sempozyumu ve 22 

Kas�m 2008 tarihindeki Beypazar� gezisine ili�kin ayr�nt�lar görü�ülmü�tür.

HKMO Ankara �ube CBS Komisyonu Toplant�s� Yap�ld�.

Ferdi Kaza Sigortas� Poliçeleri 
Da��t�m� Ba�lad�.

De�erli üyelerimiz odam�zca kar��lanmak 
üzere ferdi kaza sigorta poliçeleri 
yenilenmi�tir. Üyelerimizin ferdi kaza 
sigortas�ndan yararlanabilmeleri için; 
2009 y�l� hariç geçmi� y�llara ait aidat 
borcunun olmamas� ya da taksitlendirilmi� 
olan borçlar�n� düzenli olarak ödemesi 
gerekmektedir. 10300 Sicil nolu üyemiz 
Muzaffer KAHVEC� ilk olarak ferdi kaza 
sigorta poliçesini �ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z‘den teslim alm��t�r. Ferdi 
kaza sigorta poliçelerinizi HKMO Ankara 
�ubemizden alabilirsiniz. Bilgilerinize 
sunulur. Sayg�lar�m�zla

ANKARA
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Kamula�t�rma Bilirki�ili�i 
E�itimi Yap�ld�.

Kamula�t�rma davalar�nda Odam�z 
bilirki�i listesinden görev yapmak 
isteyen üyelerimizin kat�l�m�yla 
gerçekle�en Kamula�t�rma Bilirki�ili�i 
E�itimi Meslek �çi Sürekli E�itim 
Merkezi‘nde 15-17 Aral�k 2008 
tarihleri aras�nda gerçekle�ti.  

E�itimleri veren  Nam�k GAZ�O�LU, 
M. Nesim GÜLTEK�N ve Yusuf  
Ç�ÇEK’e katk�lar�ndan dolay� te�ekkür 
ederiz.

Ö�rencilerle Toplant� 
Yap�ld�.

17 Kas�m 2008 tarihinde M�SEM‘de 
Zonguldak Karaelmas ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü 
ö�rencileri ile toplant� yap�ld�.

Toplant�n�n aç�l���nda Genel Merkez 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
ERDO�AN, Odan�n genel i�leyi�i 

ve oda faaliyetleri hakk�nda bilgi 
verdi. Daha sonra �ube Yazman�m�z 
Burak KUKUL Ankara �ube etkinlikleri 
hakk�nda bilgi verdi.

Ayr�ca, ö�rencilerin sorunlar� ve 
odadan beklentileri hakk�nda görü� 
al��veri�inde bulunuldu ve Yedek 
Yönetim Kurulu üyemiz Sevsin 
ERDO�AN ö�rencilere Ö�renci Üye 
Yönetmeli�i hakk�nda bilgi verdi.

Konu�malar�n ard�ndan müzik dinletisi 
ve k�sa film gösterimi yap�ld�..

Co�rafi Bilgi Sistemleri 
E�itimi 17-18 Kas�m 
2008 Tarihlerinde �n�aat 
Mühendisleri Odas� 
Konferans Salonunda 
Gerçekle�tirilmi�tir

Co�rafi Bilgi Sistemleri(CBS)‘nin 
kaynaklar�n planlanmas� ve yönetimini 
sa�layabilme üstünlü�ünden dolay�, 
giderek daha yayg�n biçimde 
uygulanmaya ba�lanm��t�r. 5393 ve 
5216 say�l� yasalar ile tüzel boyuta 
aktar�lan ve Türkiye Ulusal Co�rafi 
Bilgi Sistemi (TUCBS)‘nin olu�turulmas� 
için yürütülen çal��malar; kurumsal ve 
sektörel ölçekte daha fazla i�birli�ini 
ve e�güdümü gerektirmektedir. Sa�l�kl� 
bir i�birli�i için de, Co�rafi Bilgi 
Sistemlerinin önemli bile�enlerinden 
biri olan “Personel” boyutunun 
önemsenmesi ve geli�tirilmesi 
için gerekli e�itim olanaklar� 

sa�lanmal�d�r.

Bu anlay��tan yola ç�kan HKMO 
Ankara �ubesi, “CO�RAF� B�LG� 
S�STEMLER� GÜNLER� KUTLAMA 
ETK�NL�KLER�” kapsam�nda 17-18 
Kas�m 2008 tarihlerinde düzenledi�i 
Co�rafi Bilgi Sistemleri E�itimini 
geni� kat�l�ml� olarak ba�ar�yla 
tamamlam��t�r.

17 Kas�m sabah oturumunda �ube 
Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, 
CBS‘ nin Tan�m�, Bile�enleri ve 
��levleri hakk�nda kuramsal boyutta 
e�itim vermi�tir. Sonraki oturumlarda 
Netcad, Piri Reis, Mescio�lu ve 
Köklü Müh. Firmalar� ülkemizde 
kullan�lan yaz�l�mlardaki geli�meleri 
aktarm��lard�r.

A�a��da ayr�nt�l� program� verilen 
e�itime kat�l�m üst düzeyde olup e�itim 
ba�ar�l� olmu�tur. E�itim için gerekli 
her tür deste�i sa�layan Netcad, 
Piri Reis, Mescio�lu ve Köklü Müh. 
Firmalar� ile e�itimde görev alan  Emre 
ÇET�N, Ozan SARI, Mehmet DA�CI 
ve Seray ÖZTOPRAK‘a katk�lar�ndan 
dolay� üyelerimiz ve HKMO Ankara 
�ubesi ad�na te�ekkür ederiz.

HKMO Ankara �ubesi
Co�rafi Bilgi Sistemleri E�itimi 
Program�

1. GÜN:

17 KASIM 2008 PAZARTES�

(�MO ANKARA)
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10:00-12:00 KURAMSAL CO�RAF� 
B�LG� S�STEMLER� E��T�M�

CO�RAF� B�LG� S�STEMLER�N�N; 

a) Tan�m� 

b) Bile�enleri 

c) ��levleri 

CBS‘de Veri Yap�lar�

CBS‘nin Tüzel ve Kurumsal Yönü

13:30-16:30 OTURUM 1A 

ULUSAL CAD (NETCAD)

a) Netcad 5.0 GIS Teknolojisi & GIS 
Temel Kavramlar & GIS Kullan�m 
Alanlar�

b) Netcad 5.0 GIS ile Co�rafi Bilgi 
Sistemi Yap�s�ndaki Projelerin 
Olu�turulmas� 

 Veri Üretimi & Analizler & Proje 
Yönetimi

c) BELNET/Kent Bilgi Sistemi 
Uygulamalar�

d) NETGIS|Server3D Uygulamalar�

2. GÜN

18 KASIM 2008 SALI

(�MO GÜNEY ÖZCEBE SALONU)

09:30-12:30 OTURUM 2C

P�R� RE�S

a) Yeni Nesil Co�rafi Bilgi Sistemi 
Yaz�l�mlar�

b) GeoWeb 2.0 ve Co�rafi Bilgi 
Sistemi

c) CitySurf Client Yaz�l�m� (�stemci) 
E�itimi

d) CitySurf Server Yaz�l�m�(Sunucu) 
E�itimi

12:30-13:30 OTURUM 2B

MESC�O�LU

a) Temel Co�rafi Bilgi Sistemleri ve 
Geomedia Professional 6.0 E�itimi

2. GÜN

18 KASIM 2008 SALI

(�MO RÜ�TÜ ÖZAL 
SALONU)

13:30-16:30 OTURUM 
2D

KÖKLÜ MÜH.

a) SuperGIS ve Super 
Geo CBS Ürünleri 
kullan�m�

b) 10 metre ve daha 
hassas uydular, 
orijinal uydu örnekleri

c) Pixoneer PG Steamer Görüntü 
i�leme yaz�l�m�

d) Obje tabanl� s�n�flama yaz�l�m� 
(PICASO yaz�l�m�)

CBS Kutlama Etkinlikleri 
Sempozyumu Yap�ld�.

Co�rafi Bilgi Sistemleri kutlama 
etkinlikleri kapsam�nda �ubemizce 
düzenlenen CBS Günleri Sempozyumu 
19-21 Kas�m 2008 tarihleri aras�nda 
gerçekle�tirildi. Üç gün süren 
sempozyumun alt� oturumunda 32 
bilimsel bildiri sunuldu. Sempozyuma 
kamu kurum ve kurulu�u, üniversite ve 

özel sektörden yönetici, bilim insan�, 
akademisyen, uzman, mühendis, 
mimar ve �ehir planc�s� olmak üzere 
toplam 335 ki�i kat�ld�. 

Sempozyumun aç�l���ndaki klasik 
müzik dinletisinden sonra Ankara 
�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z, Oda Genel Ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat �AH�N, 
Gaziantep Milletvekili Ya�ar A�YÜZ ve 
Mu�la Milletvekili Fevzi TOPUZ birer 
konu�ma yapt�lar. Daha sonra, bilim 
ve teknoloji sergisinin aç�l��� yap�ld�.

�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z aç�l�� konu�mas�nda; 
Co�rafi Bilgi Sistemlerinin önemi ve 
gereklili�i ile mühendislik e�itimde 
at�lmas� gereken ad�mlar� belirtti. 
Say�n AKDEN�Z Konu�mas�nda”... 
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Günümüzde bilgi; niteli�i de�i�en 
emek süreçlerinin, sermayenin var 
olu� biçiminin ve do�al kaynaklar�n 
ele al�nmas�nda tüm bu süreçleri 
kapsayan temel girdi olarak 
kullan�lmaktad�r. Bilginin üretilmesinin 
yan� s�ra zaman�nda ve etkin 
kullan�lmas�nda da bilgi ve ileti�im 
teknolojilerindeki geli�melerin büyük 
katk�s� bulunmakta, genelde bilgi ve 
bilgi sistemleri, özellikle de co�rafi 
bilgi giderek önem kazanmaktad�r. 

E� zamanl� olarak ya�ad���m�z 
küreselle�me olgusu da co�rafi 
bilgiye dayanmakta, ço�u geli�mi� 
ülke küresel ve bölgesel egemenli�ini 
bu bilgiler arac�l���yla kurmaya 
ya da sürdürmeye çal��maktad�r. 
CBS‘deki geli�meler örgütsel, 
kurumsal ve toplumsal yap�lar� da 
etkilemekte ve onlar� bilgi ça��n�n 
gerekleri do�rultusunda de�i�ime 
zorlamaktad�r. 

CBS sosyo-ekonomik, toplumsal ve 
kültürel kaynaklar�n bütüncül bir 
�ekilde planlanmas�n� ve yönetimini 
sa�layabilme üstünlü�ünden 
dolay�, tüm Dünya‘da oldu�u 
gibi, ülkemizde de yayg�n biçimde 
uygulanmaya ba�lanm��t�r. CBS 
günümüzde, kriz yönetiminden 
tar�ma, çevre yönetiminden turizme, 
yerel yönetimden bölgesel ve 
küresel planlamaya kadar çok 
geni� bir yelpazede uygulama alan� 
bulmaktad�r. 

Co�rafi Bilgi 
Sistemlerinin 
disiplinler aras� 
yap�s�ndan dolay� 
hemen her alanda 
uygulanabilirli�i 
bulunsa da, veri 
bile�eninin %80‘ini 
konumsal bilgilerin 
olu�turmas� ve 
alt���n�n harita 
olmas�, Harita 
ve Kadastro 
Mühendisli�ini 
CBS‘nin geli�tirilme sürecinde odak 
noktaya yerle�tirmektedir. Öte 
yandan, farkl� disiplinlerin bir arada 
üretti�i ve küresel sorunlara sistem 
yakla��m� çerçevesinde çözümler 
üretmeyi amaçlayan bir araç olarak, 
gündemdeki yerini uzun süre 
koruyaca�� dü�ünülmektedir.” dedi. 

Akdeniz konu�mas�nda ayr�ca, 5293 
ve 5216 say�l� yasalara de�inerek, 
bu yasalarla getirilen yükümlülükler 
ve Türkiye Ulusal Co�rafi Bilgi 
Sistemi(TUCBS)‘nin olu�turulmas� 
için yürütülen çal��malar; kurumsal, 
sektörel ve standartlar aç�s�ndan 
daha fazla i�birli�i ve e�güdümü 
gerektirdi�ini belirti. 

TMMOB CBS‘2007 Kongresi‘nde 
de vurguland��� üzere “Dünya”n�n 
tek ortak ya�am alan�m�z ve ortak 
co�rafyam�z oldu�una de�inen 
Say�n AKDEN�Z konu�mas�n�; “... 
Co�rafya üzerindeki verilerle üretilen 
bilgiler eri�ilebilir ve payla��labilir 
yani “ortak” oldu�u sürece insanl��a 
yararl� olabilecektir. CBS Günleri 
Sempozyumu “Mekan� konumland�r 
Küreyi Ya�at “ deyi�iyle, her özel/
tüzel ki�inin veriyi tüm ilgililerle 
payla�abilecek biçimde ulusal, 
bölgesel ve küresel standartlarda 
üretmesinin, yerkürenin tüm canl�lar 
için özgür ve sürdürülebilir bir 

ya�am alan� haline dönü�mesine 
önemli katk� sa�layaca�� dü�üncesini 
payla�maktad�r. 

Yerküre‘deki ya�am�n sürdürülebilirli�i 
için gereken veriler bölgesel ve küresel 
ölçekteki projelerle toplanmaya 
ve buna ba�l� olarak politikalar 
geli�tirilmeye çal���lmaktad�r. 

Bir yandan Birlesmis Milletler, uluslar 
aras� bar�s ve güvenlik, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve insan haklar� 
gibi konularda tüm dünyadan 
uluslar�n kat�l�m�yla ortak çözüm 
yollar� bulunmas�n� amaçlamaktad�r. 
Gündem 21 ile ba�layan sürdürülebilir 
kalk�nma için yeni bir küresel ortakl���n 
ba�lang�c� anlay��� do�rultusunda 
ba�lat�lan Global Mapping Projesi‘nin 
temel hedefi, dünyan�n mevcut çevresel 
durumunu ve de�i�imlerini anlamak 
için gerekli olan temel altl�k co�rafi 
veri kümesini sa�layarak sürdürülebilir 
geli�ime katk�da bulunmakt�r. 

Öte yandan, Avrupa Co�rafi Bilgi 
Altyap�s� (INSPIRE), 2001 y�l�nda 
Avrupa Komisyonu Çevre Genel 
Müdürlü�ü kontrolünde kurulmu�tur. 
INSPIRE, AB‘nin yasal bir giri�imi 
olarak co�rafi veri üretimi, veriye 
eri�im ve kullan�lmas� ile ilgili teknik 
standartlar, protokoller, kurumsal 
koordinasyon ve co�rafi veri 
politikalar�n� belirleyerek, yönlendirici 
bir rol alm��t�r.
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• Ayr�ca, olu�turulan EuroGlobalMap 
Projesi;

Avrupa‘y� kapsayan say�sal 
bir veri taban� olu�turmak ve 
sürdürülebilirli�ini sa�lamak. 

• Ortak bir fiyatland�rma ve 
lisanslama politikas�n� üye 
ülkelerden, kullan�c�lardan ve özel 
ticari kurulu�lardan gelen öneriler 
do�rultusunda olu�turmak ve

• Projeye üye ülkeler aras�nda bilgi 
de�i�imini sa�lamak biçimindeki 
temel üç hedefi gözetmek amac�yla 
olu�turulmu�tur.” �eklinde sürdürdü.

Say�n AKDEN�Z konu�mas�nda 
Mühendislik e�itimine de vurgu yapt�: 
“...Bili�im teknolojilerine ba�l� olarak 
Harita ve Kadastro Mühendisli�i 
giderek daha fazla önem kazanmakta 
ancak, gereksinim duyulan bilgiler 
de ayn� oranda çe�itlenmekte ve 
artmaktad�r. Tüm bu yap�sal de�i�im 
ve geli�im süreçlerinin sonunda 
Harita ve Kadastro Mühendisli�inin 
hak etti�i yeri almas� için gerekli 
yenilemelere gidilmelidir. Özellikle 
mesleki içeri�in zenginle�tirilmesi 
ve ça�da�la�t�r�lmas�yla yürütülecek 
ders içeriklerinin yenilenerek ça��m�z 
gereklerine uygun derslerin de 
e�itim program�m�zda yerini almas� 
bir zorunluluk halini alm��t�r. Bu 
çerçevede gerekli çal��malara bir an 
önce ba�lanmal�d�r. At�lmas� gereken 
bu ad�m ça�da�l���n ve bilgi ça��n� 
anlaman�n getirdi�i bir sorumluluktur.” 

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN aç�l�� konu�mas�nda Oda 
anlay�� ve çal��ma ilkelerini özetle 
ifade etti. Mühendislik hizmetlerinin 
önemine de�inen ÖZTEN, 
konu�mas�nda: “...Ça��m�zda bilgi 
h�zla yer de�i�tirmekte ve bilgiden yeni 
bilgiler üretilmektedir. Kullan�c�lar�n, 
ki�ilerin, kurum ve kurulu�lar�n buna 
eri�imi, olanak ve araçlar� da her 

geçen gün daha da artmaktad�r. 
Bilindi�i üzere Co�rafi Bilgi Sistemleri; 
veri ya da bilginin “etkin” bir 
biçimde yönetilmesi için tasarlanm��, 
bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin 
veri yönetimi, “do�ruluk” dahil 
istenen kalitedeki verinin, “h�zl�” 
ve “ekonomik” bir biçimde elde 
edilmesidir. Bütün bilgilerin %80 ininin 
mekan/konum bilgisi içerdi�i, dünya 
genelinde kabul edilen bir olgudur. 
Bu nedenledir ki CBS bugün, afet 
yönetiminden tar�ma, ormanc�l�ktan 
arkeolojiye, çevresel kaynaklar�n 
yönetiminden turizme, k�rsal ve kentsel 
geli�ime kadar çok geni� bir yelpazede 
kullan�lmaktad�r. 

CBS‘deki geli�meler sadece teknolojik 
de�i�imlere ba�l� olmay�p, yap�sal 
anlamda da bütüncül bir de�i�imi 
zorunlu k�lmaktad�r. Özellikle 
toplumsal kalk�nma sürecinde do�ru 
politikalar�n üretilebilmesi, bireylerin 
ça�da� ve kaliteli hizmet beklentilerinin 
artmas� yan�nda, internetle gelen 
yo�un bilgi talepleri de toplumlar� CBS 
için yeni dü�ünsel ve yap�sal sistemler 
geli�tirmeye zorlamaktad�r.” dedi.

Ülkemizde 2001 y�l�ndan bu yana her 
y�l kas�m ay�nda CBS nin her yönüyle 
tan�t�m� amac�yla CBS Gününün 
di�er ülkelerle birlikte ayn� tarihlerde 

Odam�zca ülkenin dört bir yan�nda 
kutlanmakta oldu�unu belirten 
ÖZTEN konu�mas�n�;”...Dünya CBS 
Günü etkinliklerinde �ubelerimiz 
ve temsilciliklerimiz ülkemizin dört 
bir yan�nda panel, seminer ve 
sempozyumlar düzenlemektedirler. 
Bunun yan�nda TMMOB ad�na 
sekretaryas� Odam�zca yürütülen 
kamu kurum ve kurulu�lar� ve yerel 
yönetimlerin kat�l�m�yla Birinci TMMOB 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 
y�l�nda Trabzon‘da gerçekle�tirilmi�tir. 
�kinci kongre ise yerel yönetimler 
ve uygulamaya yönelik içerikte 
�zmir‘de gerçekle�tirecektir. Ku�kusuz, 
ülkemizde CBS alan�ndaki en büyük 
eksiklerden biri mevcut yasal alt 
yap�n�n eksikli�idir. �vedilikle ulusal 
ölçekte kurumsal bir yap�ya mutlaka 
geçilmelidir. Yasal düzenlemelere 
bak�ld���nda Belediye yasas�nda 
yap�lan de�i�iklikle CBS ve Kent 
Bilgi Sistemlerin Kurulmas� görevleri 
Belediyelere verilmi�tir. Di�er taraftan 
3402 say�l� kadastro kanununda 
yap�lan de�i�iklikle Mekansal Bilgi 
Sistemlerin alt yap�s�n�n haz�rlanmas� 
TKGM ne verilmi�tir. Yine 2005 
y�l�nda Bakanlar Kurulu Karar� ile 
yay�mlanan BÖHHBÜY‘nin amaç 
ve kapsam bölümünde Mekansal 
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Bilgilerin altyap�s�n�n olu�turulmas� ve 
standartlar� konular�na yer verilmi�tir. 
Ancak bu düzenlemeler eksiktir ve 
geni�letilmesi gerekmektedir. Özellikle 
baz� belediyelerimizin kaynaklar� 
yaz�l�m ve donan�m firmalar�nca Kent 
Bilgi Sistemlerini kuruyoruz kisvesi 
alt�nda heba edilmektedir. Bu konuda 
Odam�z yerel yönetimlere her türlü 
destek ve katk�y� kar��l�ks�z vermekte ve 
vermeye devam etmektedir.

CBS endüstrisi alan�nda en kritik 
konunun, kurum ya da taraflar�n 
“birlikte çal��abilirli�i” ve onun 
gere�i olan Konumsal Veri 
Altyap�lar� oldu�unu söylemek yanl�� 
olmayacakt�r. Kalk�nma plan�nda 
vurgulanan bu hususlarda siyasi otorite 
deste�i mutlaka ya�ama geçmelidir. 
Ülkemizde maalesef hala, gerek 
akademik çal��malarda ve gerekse 
kamu sektöründe “Bilgi sistemi” ad� 
alt�nda izole sistemler kurulmaya 
çal���lmaktad�r. Bu, gerçek hayattaki 
i� ak���n� ve yasal zemini dikkate 
almayan, dolay�s�yla da gerçekçi 
olmayan bir yakla��m.” �eklinde 
sürdürdü.

Ulusal Co�rafi Veri Altyap�s�n�n 
olu�turulmas� ve Stratejileri‘nin 
belirlenmesinin gereklili�ine vurgu 
yapan ve bu konudaki çal��malar� 
desteklediklerini ifade eden Say�n 
ÖZTEN konu�mas�nda; TBMM‘de 
görülmekte olan 4734 Say�l� Kamu 
�hale Yasas�‘na de�inerek, 2003 
y�l�nda yürürlü�e girmesi ile birlikte 

özellikle ekonomik yönden ‘en 
dü�ük teklifin en avantajl� tekliftir‘ 
hükmünün özel sektörü yok olma 
noktas�na ta��d���n�, mühendis ve 
mimarlar�n müelliflik haklar�n�n 
sermaye kar��s�nda ücretli konuma 
sokularak yok edilmeye çal���ld���n�, 
mühendislerin ülke kalk�nmas�ndaki 
görev, yetki ve sorumluluklar�n�n göz 
ard� edilemeyece�ini, uygun bedelin 
gereklili�ini dile getirdi. Say�n ÖZTEN 
ayr�ca Tapu ve Kadastro Hizmetleri, 
yenileme çal��malar� ve gündemdeki 
di�er proje ve çal��malara de�inerek, 
2009 y�l�nda yap�lacak hizmet 
al�mlar�n�n gereklili�i ve önemine 
de�indi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yard�mc�s� Nihat �AH�N aç�l�� 
konu�mas�nda; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü�ü (TKGM) taraf�ndan 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Entegreli 
yürütülen çal��malar hakk�nda k�saca 
bilgi verdi. Ayr�ca konu�mas�nda 
Türkiye Ulusal Co�rafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) altyap�s�n kurulmas� görevinin 
TKGM‘ne verildi�ini belirterek, 
bu kapsam da yap�lmakta olan 
çal��malarla ilgili bil verdi.

Sempozyum aç�l���na Kat�lan 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Gaziantep Milletvekili ve Harita 
Yüksek Mühendisi Ya�ar A�YÜZ 
ile CHP Mu�la Milletvekili ve Harita 
Mühendisi Fevzi TOPUZ birer konu�ma 
yapt�lar. Konu�malar�nda Harita ve 
Kadastro sektörünün içinde bulundu�u 
sorunlara ili�kin de�erlendirme yapan 
milletvekilleri, özellikle 5393 ve 5216 
say�l� yasalar� ile belediyelere verilen 
CBS ve Kent Bilgi Sitemi görevinin 
yetersiz kald���n� vurgulad�lar. Ayr�ca, 
Harita ve Kadastro Mühendisli�i 
alan�ndaki çabalar�na de�inerek, 
gelecekte de sektörün sorunlar�na 
sahip ç�kacaklar�n� ve mücadeleyi 
sürdüreceklerini vurgulad�lar.

�l/�lçe Temsilcileri ve 
Mesleki Denetim Görevlileri 
Toplant�s� 20 Kas�m 2008 
Tarihinde Misem’de 
Gerçekle�tirildi.

Odam�z Genel Ba�kan� A.Fahri 
ÖZTEN ve �ubemiz Ba�kan� Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z taraf�ndan yap�lan 
aç�l�� konu�malar� ile ba�layan 
toplant�da, �ubemiz Yazman� Burak 
KUKUL taraf�ndan bu güne kadar 
�ubemiz taraf�ndan yap�lan etkinlikler 
hakk�nda bilgilendirme yap�ld�.

Daha sonra il/ilçe temsilcileri 
ya�ad�klar� sorunlar� ve temennilerini 
dile getirdiler. 

Toplant�da ayr�ca; Odam�z Genel 
Ba�kan� A.Fahri ÖZTEN mesle�imizi 
ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerle 
ilgili Oda bünyesinde yap�lan 
çal��malar ve yöneltilen sorulara 
cevaben aç�klamalarda bulundu.

Temsilciler topl• ant�s�n�n daha 
k�sa dönemlerde ve farkl� illerde 
gerçekle�tirilmesi,
Temsilciliklerin fiziki mekanlar�na • 
ili�kin sorunlar�n giderilmeye 
çal���lmas�,
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Temsilciliklerde e�itim ve mesleki • 
konular� içeren panel vb. 
etkinliklerin say�s�n�n art�r�lmas�,
Kamula�t�rma bilirki�ili�i konusunda • 
sorunlar�n giderilmesini sa�layacak 
çal��malar yap�lmas�,
Üye olmayan meslekta�lar�m�z�n • 
üye yap�lmas� konusunda çal��malar 
yap�lmas�,
TUS uygulamalar�na ili�kin • 
sorunlar�n giderilmesini 
sa�layacak çal��malar 
yap�lmas�,
Mesleki denetim s�ras�nda • 
ya�anan s�k�nt�lar ve 
bunlar�n çözüm yöntemleri, 

konular� konu�uldu.

Toplant�ya;
A. Fahri Özten HKMO Genel Ba�kan�
A. Ülkü Kutlu HKMO Genel Sayman�
Mustafa Erdo�an HKMO Genel Y.Y.K. Üy.
Fuat Sar�kaya HKMO Mali Mü�aviri
A. Melike Arslan HKMO Mali ��. �b. Müd.
Arzu Koç HKMO Mali ��ler
Doç. Dr. Halil Akdeniz HKMO Ank. �b. Ba�.
Atakan Sert HKMO Ank. �b. 2. Ba�.
Rabia Sat�r HKMO Ank. �b. Say.
Burak Kukul HKMO Ank. �b. Yaz.
Asude Erçin HKMO Ank. �ube Y. K. Ü.
Levet Özmü� HKMO Ank. �b. Y. K. Ü.
Tamer Fidan HKMO Ank. �b. Y. K. Ü.
Atilla Karaçelebi Denetleme Kurulu Üyesi
Hasan Yavuz K�r�ehir �l Temsilcisi
Ercan Bencik A.karahisar Çay �lçe Tem.
Haz�m Abi Afyon �l Temsilcisi
Hakan Akç�n Zonguldak �l Temsilcisi
�dris Uzun Eski�ehir �l Temsilcisi
Mustafa Malkoç Ank. Keçiören �lçe Tem.
Abdullah Yürekli Düzce �l Temsilcisi
Sabri Güngör Bolu �l Temsilcisi
Ertu�rul Karaçam Ank. Beypazar� �lçe Tems.
�. Levent Yücel Ank. Polatl� �lçe Temsilcisi
D. Nezih Turhan Bart�n �l Temsilcisi
Hasan Topçu  Kastamonu �l Temsilcisi
kat�lm��lard�r.

�ubemizce 10. Geleneksel 
Güz Yeme�i Düzenlendi.
�ubemizce her y�l düzenlenen 
Geleneksel Güz Yeme�inin onuncusu, 
Oda ve �ube yöneticileri, kurum 
ve kurulu� temsilcileri, eski Oda ve 
�ube ba�kanlar� ile akademisyenlerin 
kat�l�m�yla 20 Aral�k 2008 Cumartesi 
günü Büyükhanl� Park Hotel‘de 
düzenlendi. 

Kat�l�m�n yo�un oldu�u yemekte 
klasik müzik dinletisinden sonra 
�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z aç�l�� konu�mas�n� yapt�. 
Ard�ndan, meslekte 30. y�l�n� dolduran 
üyelerimize plaketleri verildi.  
En genç 5 üyemize 3 ku�ak Harita 
Mühendisi yeti�tiren Aslan KAYA 
taraf�ndan oda rozetleri tak�larak 
odam�z�n ve mesle�imiz tarihini içeren 
Sözlü Tarih kitab� verildi.  Ayr�ca, 
1998-2008 y�llar� aras�nda Ankara 
�ubesinde �ube Müdürü olarak 
görev yapan Murat ��B�L�RO�LU’na, 
emekliye ayr�lmas� nedeniyle Ankara 
�ubesinin Hizmet An�s� plaketi verildi. 
Plaket töreninin ard�ndan TRT Halk 
Müzi�i Sanatç�s� Kubilay DÖKMETA� 
sahne ald�.
Kurumlar aras� ve ku�aklararas� 

dayan��man�n ve birlikteli�in güzel bir 
örne�i olan geleneksel güz yeme�inin, 
ba�ta 30. hizmet y�l�n� dolduran 
üyelerimiz olmak üzere tüm kat�l�mc�lar 
aç�s�ndan co�kulu geçti�i ve güzel 
an�lar b�rakt��� görülmü�tür. 

TMMOB Ankara �l 
Koordinasyon Kurulu 
taraf�ndan 30 Aral�k 2008 
Sal� günü saat 12:30‘da 
Güvenpark‘ta bir bas�n 
aç�klamas� yap�ld�.

Yap�lan bas�n aç�klamas�nda, geride 
b�rakt���m�z 2008 y�l� emek cephesi 
gözüyle de�erlendirildi ve 2009 y�l�nda 
emekten, demokrasiden, karde�likten, 
bar��tan ve insandan yana beklentiler 
dile getirildi.

Payda�� oldu�umuz 
Ankaram Platformu Su 
Sorununa De�indi

Payda�� 
oldu�umuz 
Ankaram 
Platformu 
Ankaran�n 
Su Sorunu ile 
ilgili olarak bir 
bro�ür haz�rlad�.
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Bursa �ube Geleneksel Güz 
Yeme�i Düzenlendi

BURSA - Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odas� Bursa �ubesi (HKMO) üyeleri, 

HKMO �ube ba�kanlar� ve akademik oda 

temsilcilerinin de kat�ld��� “Geleneksel Güz 

Yeme�i”nde bir araya geldi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 

Bursa �ubesi, Aslanlar Club’de düzenlenen 

“Geleneksel Güz Yeme�i”nde bulu�tu. 

Akademik oda temsilcileri, HKMO �ube 

Ba�kanlar�’n�n kat�ld��� ve her y�l geleneksel 

olarak düzenlenen yemekte, meslekte 

30’uncu ve 50’nci y�l�n� dolduran üyelere 

de plaket verilirken yeni mezunlara da 

rozet tak�ld�. Yemekte konu�ma yapan �ube 

Ba�kan�m�z Celil ÇOLAK birlik ve beraberlik 

içinde olmak için bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin beraberli�e ve 

vatanda�lar�n birbirlerine destek olmalar�na ihtiyac�n�n oldu�unu söyledi. 

Bursa’n�n ye�ilini kaybetmemesi için de çal��t�klar�n� belirten Ba�kan Celil 

ÇOLAK, “Bursa gerçekten güzel bir �ehir ve bu güzelli�ini kaybetmemesi 

için ye�ilinden vazgeçmemek gerekir. Bunun içinde çarp�k kentle�meden 

uzak durulmas� gerekir. Çocuklar�m�za ya�an�las� bir kent b�rakmak 

istiyorsak onlar�n ya�amlar� boyunca zarar görmeyecekleri in�aatlar 

yapmal�y�z. Ben herkesi çarp�k ve kaçak kentle�meye kar�� uyar�yorum” 

dedi.

Gecede meslek hayatlar�nda 

30’uncu ve 50’nci y�l�n� 

dolduran üyelere ba�ar� plaketi 

verildi. Mesle�e yeni ba�layan 

üyelere ise odan�n rozeti 

tak�ld�. Törenin ard�ndan eski 

ve yeni üyeler oda yönetimi ile 

birlikte 10. Y�l Mar�� e�li�inde 

pasta kesti. 

Gecede Tav�anl� Belediye 

Ba�kan� Ali �hsan ÇAKIR plaket 
ald�.

BURSA
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Kamula�t�rma Bilirki�ili�i 
E�itimi Yap�ld�.

24 Kas�m 2006 tarih ve 26356 say�l� 
resmi gazetede yay�nlanarak yürürlü�e 
giren “Kamula�t�rma Davalar�nda 
Bilirki�i Olarak Görev Yapacaklar�n 
Nitelikleri ve Çal��ma Esaslar�na 
�li�kin Yönetmelik” kapsam�nda daha 
önce duyurusu yap�ld��� gibi 27 
Aral�k  2008 tarihinde  kamula�t�rma 
bilirki�i meslek içi e�itim kursu �ube  
binam�zda düzenlenmi�tir.. 

Kat�l�m sa�layan üyelerimize 
ve desteklerini esirgemeyen 
e�itimcilerimiz; Fikri HA�AL ,�smail 
DUYAR ve Bekir BELHAN‘a te�ekkür 
ederiz.

Kat�l�m sa�layan üyelerimizden 
ba�ar�l� olanlara sertifikalar� törenle 
verilecektir.

CBS Etkinli�i Yap�ld�.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
Bursa �ubesi taraf�ndan düzenlenen 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Günleri 

Sempozyumu Harita Mühendisleri’nin 
kat�l�m� ile Ördekli Hamam�’nda 
gerçekle�tirildi. 

Geli�en teknoloji ile birlikte Co�rafi 
Bilgi Sistemleri’nin (CBS) büyük 
bir paya sahip oldu�u ifade eden 
�ube Ba�kan�m�z  Celil ÇOLAK, 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Günleri ve 
Bilinçlendirme Sempozyumu’nun (GIS 
GÜNÜ / GIS DAY) verimlilik aç�s�ndan 
da gerekli oldu�unu söyledi. Co�rafi 
Bilgi Sistemleri’nin genel amaçl� Veri 
Taban� Yönetim Sistemi’ne göre daha 
özellikli sistemler oldu�unu dile getirdi. 
“ Programlar mekan ve konum bilgisi 
a��rl�kl� olup, çok geni� bir kullan�c� 
kitlesine sahiptir. Bütün bilgilerin 
yüzde 80’ini olu�turan konumsal/
mekansal bilgi ise, ça�lar boyunca 
insan ve mekan aras�nda ileti�im 
ba��n� kurmu�tur. Nitekim günümüz 
dünyas�nda toplanan ve üretilen 
bilgilerin büyük bir k�sm�n� olu�turan 
konumsal/mekansal tabanl� verilerin 
elektronik ortamda yönetilmesi de 
ancak CBS ile olanakl� hale gelmi�tir” 
dedi. 

CBS �le Neler Yap�labilir?

Co�rafi Bilgi sistemleri ile bir çok 
alanda takibin yap�labilmesinin 
mümkün oldu�unu belirten �ube 
Ba�kan�m�z Celil ÇOLAK, yerel 
yönetim hizmetlerinin bu sistem 
sayesinde ça�a yak���r biçimde 
sunumunun yap�labilece�ini söyledi. 
CBS ile acil durumlar�n da yönetiminin 
yap�labilece�ini söyledi. “CBS ile acil 
durumlar� yönetebilirsiniz, yap�lacak 
modelleme ile depremin �iddetine göre 
kullan�lmaz duruma gelecek yollar� 
ve buna ba�l� alternatif güzergahlar� 
an�nda belirleyebilirsiniz. Kara ya da 
deniz filolar�n�z� ‘anl�k’ olarak takip 
edebilirsiniz. Deniz kirlili�ini, orman 

yang�nlar�n� modelleyebilirsiniz. Turizm 
için kent rehberi olu�turabilir, yerel 
yönetim hizmetlerini bilgi ça��na 
yara��r düzeyde sunabilirsiniz. Çevre 
düzenli planlar�n�z� do�ru ve h�zl� bir 
biçimde üretebilir, kalk�nman�n gere�i 
olan çevresel kaynaklar�n korunmas�n� 
olu�turacak mekanizmalar� 
i�letebilirsiniz” diye konu�tu. 

CBS program� olan ve kamu 
kurumlar�n�n büyük ço�unlu�unda 
kullan�lan Netcad firmas�ndan 
konu�mac� olarak kat�lan Celalettin 
KILIÇ ise Ulusal Cad ve GIS çözümleri 
ile ilgili bilgiler verdi. Harita Mühendisi 
Murat SANCAK ise CBS  ve Adres 
veri taban�ndaki sorunlar ile ilgili 
aç�klamalarda bulundu.

Hakan BEBEK Ziyareti.

01.07.2008 Tarihinde Bursa �l 
Özel �daresi, �mar Ve �skan Daire 
Ba�kanl���, �mar Ve Kentsel �yile�tirme 
Müdürlü�üne vekaleten atanan üyemiz 
Hakan BEBEK yönetim kurulumuz 
taraf�ndan ziyaret edilmi�tir.      
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ÜYELER�M�Z�N

D�KKAT�NE !!!

ODA S�C�L KAYIT BELGES� (üyeler 

için ) ALINAB�LMES� �Ç�N,  BÜRO/

��RKETLER�N 2009 YILI TESC�L 

YEN�LEME ��LEMLER�N�  YAPTIRMI� 

OLMASI GEREKMEKTED�R. 
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�anl�urfa �l Temsilcili�inde 
Toplant� Yap�ld�

06.05.2008 günü �anl�urfa �l 
Temsilcili�imiz ilimizde bulunan 
Harita Mühendisi üyelerimizle toplant� 
tertip etmi�tir. �l Temsilcimiz U�ur 
BÜYÜKHAT�PO�LU ba�kanl���nda 
yap�lan toplant�ya temsilci yard�mc�s� 
ve yakla��k 30 Harita Mühendisi 
üyemiz kat�lm��t�r. Toplant�da Kadastro 
Genel Müdürlü�ünün ç�karm�� 
oldu�u genelge ile ilgili bilgilendirme 
yap�lm��, üyelerimiz bilgi al��veri�inde 
bulunmu�lard�r.

Mardin �l Temsilci�inde 
Toplant� Yap�ld�

19.09.2008 tarihinde �ube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Mardin �l Temsilcisi 
ve Mardin ilindeki meslekta�lar�m�z�n 
kat�l�m�yla  bir toplant� düzenlemi�tir.
Yap�lan toplant�da Mardin ilindeki 
meslekta�lar�m�za �ube Ba�kan� Say�n 
Yusuf B�LEN  yeni dönemde yap�lacak 

olan oda çal��malar� hakk�nda 
bilgi vermi�tir. Üyelerimizin 
yap�lacak olan etkinlikler 
hakk�ndaki görü�leri al�nm��t�r. 
Mardin ilindeki meslekta�lar�m�z 
bölgede baz� ilçe belediyelerinde  
TUS uygulamas�n�n 
yap�lamad���n� ve bu konudaki 
rahats�zl�klar�n� dile getirdiler. 
Kamu �hale Yasas� hakk�ndaki 
s�k�nt�larda toplant�da gündeme 
gelen konular içersinde idi. 
Mesleki sorunlar�n konu�uldu�u 
toplant�da sorunlar�n 
çözümlenmesi için yap�lmas�  gereken 
çal��malar hakk�nda fikir al��veri�inde 
bulunuldu.

TMMOB Öncülü�ünde “Emek 
Hareketi, Kürt Sorunu ve 
Toplumsal Bar��” Konulu 
Panel Düzenledi.

HKMO Van �l Temsilci�imizinde içinde 
yer ald��� TMMOB Van �l Koordinasyon 
Kurulu, 17 Ekim 2008 tarihinde Van 
Ticaret ve Sanayi Odas� (VATSO) 
Toplant� Salonu‘nda “Emek Hareketi, 
Kürt Sorunu ve Toplumsal Bar��” 
konulu panel düzenledi. Van Baro 
Ba�kan� Ayhan ÇABUK‘un yönetti�i 
panelde; Hacettepe Üniversitesi 
Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz 
GÜLEÇ, Gazeteci Murat ÇEL�KKAN 
ve �MO Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Serdar HARP konu�mac� olarak yer 

ald�lar. Panelin kapan�� konu�mas� 
ise TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI taraf�ndan yap�ld�.

Panelin aç�l�� konu�mas�n� yapan 
TMMOB Van �l Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri �evket AKDEM�R, sava��n 
bir y�k�m oldu�unu ve sava�larda 
sava�mayanlar�n da zarar gördü�ünü 

söyleyerek, çözümün 
uzla�madan geçti�ini, 
bar��� sa�layacak olan�n 
uzla�ma oldu�unu ifade 
etti.

Kapan�� konu�mas�n� 
yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Mehmet 
SO�ANCI da son 
günlerde ya�anan 

geli�meleri de�erlendirdi ve “�iddete, 
sald�r�ya, çat��maya, silaha, akan kana 
kar�� ç�kal�m. Silahlar�n susmas�n� 
sa�layal�m. Bar�� içinde, bir arada 
ve karde�çe ya�anacak günlere dair 
umudumuzu yitirmeyelim” dedi.

TMMOB düzenledi�i panele �ube 
Ba�kan�m�z Yusuf B�LEN, �ube 
Sekreterimiz Can Deniz AKDEM�R, 
�ube Sayman�m�z Mehmet GÜL ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin 
KIR�AN kat�ld�.

D�YARBAKIR
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�l Koordinasyon Kurulu 
Bölge Toplant�s�  Van’da 
Yap�ld�

17 EK�M 2008  saat 19.00 da Merit 
Otelde �l Koordinasyon Kurulu  Bölge 
Toplant�s� yap�ld�.Toplant�ya TMMOB 
Ba�kan� Mehmet SO�ANCI ba�ta 
olmak  üzere bölge �KK temsilcileri 
bölgedeki TMMOB ye ba�l� oda 
temsilcileri ve yönetim kurulu 
üyeleri kat�ld�.Toplant�ya �ubemiz 
ad�na  Ba�kan Yusuf B�LEN, �ube 
Sekreteri Can Deniz AKDEM�R, �ube 
Sayman� Mehmet GÜL ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hüseyin KIR�AN 
kat�ld�.Toplant�da TMMOB Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI TMMOB’nin 
yeni dönemde yapt��� ve yapaca�� 
çal��malar hakk�nda bilgi verdi.
Toplant�da yeni dönemde yap�lacak 
Kent Sempozyumlar� hakk�nda 
yap�lan çal��malar konu�uldu ve 
görü� al��veri�inde bulunuldu. Meslek 
Odalar� temsilcileri kendi çal��malar� 
hakk�nda bilgi verdi.

Van Temsilcili�inde  
Üyelerimizle Toplant� Yap�ld�

18 Ekim 2008 de Urartu �� Merkezinde 
Makine Mühendisleri Odas� Van 

Temsilcili�i toplant� salonunda  �ube 
Ba�kan� Yusuf B�LEN, �ube Sekreteri 
Can Deniz AKDEM�R, Van Temsilcimiz 
Ümit KESER ve üyelerimizin kat�l�m�yla  
bir toplant� yap�ld�. Toplant�da 
�ube Ba�kan�m�z Yusuf B�LEN �ube 
çal��malar� hakk�nda  bilgi verdi. 
Yeni dönemde yap�lacak olan 
etkinlikler hakk�nda görü� al��veri�inde 
bulunuldu. Bölgedeki Meslekta�lar�m�z 
�n�aat firmalar�n�n ihalelere girerken 
üyelerimiz ad�na al�nan üye sicil 
durum belgesi için odan�n bir çal��ma 
yaparak bu belgenin belli bir ücret 
kar��l���nda verilmesi gerekti�ini 
dile getirdiler. Ayr�ca oda üyelik 
belgelerinin temsilcilikler vas�tas�yla 
verilmesi için bir çal��ma yap�lmas�n� 
istediler.

�anl�urfa �l Temsilcili�inde 
Toplant� Yap�ld�

16 Kas�m 2008 Pazar günü �ube 
Yönetim Kurulu üyeleri   �anl�urfa �l 
Temsilcili�ini ziyaret ederek, toplant� 
düzenledi. Toplant�ya Diyarbak�r �ube 
Ba�kan� Yusuf B�LEN, �ube Sayman� 
Mehmet GÜL, �ube Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin KIR�AN, �anl�urfa �l 
Temsilcisi U�ur BÜYÜKHAT�PO�LU ve 
�anl�urfa da görev yapan üyelerimiz 
kat�ld�lar.

Toplant�da Kamuda görev yapan 
mühendislerin sorunlar� tart���ld�. 

Çözüm önerileri geli�tirildi. SHKMM 
Hizmeti yapan mühendislerin mesleki 
sorunlar� ve Kamu ihaleleri hakk�nda 
bilgi al��veri�inde bulunuldu. 

Üyelerimiz Odam�z Diyarbak�r �ube 
ve Genel Merkezden; Meslek içi 
e�itim, panel, forum gibi çal��malar 
beklediklerini ifade ettiler. Toplant�,  
kat�l�mc�lar�n �anl�urfa �ehir gezisi ile 
tamamlanm��t�r

“Tapu Planlar� Tüzü�ü Ve 
Lisansl� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�” 
Forumu Düzenlendi

Forum 03 Ocak 2009 
tarihinde Diyarbak�r 
�n�aat Mühendisleri 
Odas� toplant�  
salonunda çok say�da 
üyemizin kat�l�m�yla 
gerçekle�tirilmi�tir.

Forumun 
Yürütücülü�ünü  �ube 
Ba�kan� Yusuf B�LEN  
yaparken HKMO 
Genel Ba�kan� Ali 
Fahri ÖZTEN, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür 
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Yard�mc�s� Nihat �AH�N, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü  Geodezi 
ve Fotogrametri  Daire Ba�kan� Sedat 
BAKICI konu�mac� olarak foruma 
kat�lm��lard�r.

�ube Ba�kan� Yusuf B�LEN  ve Oda 
Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
birer konu�ma yapt�lar. 

�ube Ba�kan� Yusuf B�LEN yapt��� 
konu�mada mesle�imizin gelece�i 
aç�s�ndan oldukça önem arz eden 
konularla ilgili yap�lan mevzuat 
de�i�ikliklerinden ve bu düzenlemelere 
yap�lmas� gereken müdahaleler 
kapsam�nda yürütülecek olan 
bilgilendirmelerin önemini belirti. 
Meslekta�lar�m�z�n haklar�n�n 
korunmas�, haks�z rekabet ortam�n�n 
yarat�lmamas� ve tekelle�meye yol 
aç�lmamas� için Lisansl� Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� 
Yönetmeli�i için özellikle hassas 
davran�ld���n� belirten Say�n 
B�LEN, yönetmeli�in uygulamaya 
geçirilmesinde meslekta�lar�m�z�n 
kat�l�m sa�lamas�n�n ve bu konu 
hakk�ndaki fikir ve dü�üncelerinin çok 
önem te�kil etti�ini belirti. 

Genel Ba�kan Ali Fahri ÖZTEN  ise 
Tapu planlar� tüzü�ünün Dan��tay’dan 
onaylanarak ba�kanl��a gönderildi�ini 
ve tüzü�ün yürürlü�e girmesiyle birçok  
konuda meslekta�lar�m�z�n daha etkin 
duruma gelece�ini ve i� olanaklar�n�n 
artaca��n� dile getirmi�tir. Ayr�ca, 2B 
alanlar�, Meralar ve Toplula�t�rma 

Tüzü�ü gibi konularda Odan�n 
tak�nd��� tutumu ele alan Say�n 
ÖZTEN; L�HKAB ile ilgili olarak da 
Tapu Kadastro Genel Müdürlü�ü 
ile ortak olu�turulan komisyonda 
toplant�lar�n sürdü�ü ve büro say�s�n�n 
artmas� için çabalad�klar�n� ve 
tekelle�meyi ortadan kald�rmak için 
neler yap�lmas� gerekti�i belirtmi�tir. 
Üyelerden gelecek görü� ve öneriler ile 
yönetmeli�in uygulanmas� sürecinde 
ortaya ç�kabilecek sorunlar�n çözüme 
kavu�aca��n�, kat�l�mc�l���n önemini 
belirtmi�tir.

Daha sonra konu�mac�lardan Tapu 
Kadastro Genel Müdür Yard�mc�s� 
Say�n Nihat �AH�N, Tapu Kadastronun 
yap�s�, tarihçesi, görevleri, bütçesi, 
CBS aç�s�ndan Tapu Kadastronun 
önemi, Tapu Kadastroda yürütülen 
projelerinden Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi, Tapu Ar�iv Bilgi Sistemi 
ve Kadastro Yenileme Çal��malar� 
hakk�nda bilgiler verdi. Kadastro 
yenileme çal��malar�na 2004 y�l�nda 
ba�lan�ld���na 2008 y�l� itibariyle 
toplam 553 projenin bulundu�unu 
bunlardan 223 projenin kabulünün 
gerçekle�ti�ini ifade etti. Toplam 
52 645 birimden kadastro yap�m� 
aç�s�ndan sorunlu 602 birim hariç  
tamamlanm��t�r. 60000 km2 orman 
kadastrosu tamamland���n� belirten 
Say�n �AH�N daha sonra Lisansl� 
ölçme bürolar� hakk�nda bilgilendirme 
yapm��t�r. 16/6/2005 tarih ve 5368 
say�l� kanun ile; tescile konu olmayan 
i�lerin yap�m ve kontrol, tescile konu 

i�lerin yap�m sorumlulu�u Lisansl� 
Mühendise verilmi�tir.

05.05.2008 tarihli ve 26867 say�l� 
Resmi Gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girmi�tir. Bu Yönetmelik ile; 
Lisansl� harita kadastro mühendisleri 
ve bürolar�n�n çal��ma usul ve esaslar� 
belirlenmi�,
Lisansl� bürolar�n lisans alma, kurulu�, 
faaliyet, denetim ve sorumluluklar� 
tan�mlanm��, 
Bu i�lerin planlanmas�, izlenmesi ve 
yürütülmesini sa�layan lisansl� harita 
kadastro mühendisleri ve bürolar� 
komisyonunun kurulu�, görev ve 
yetkilerine dair usul ve esaslara yer 
verilmi�tir.
Lisansl� Büro açabilmek için baz� 
�artlar�n sa�lanmas� gerekti�ini,  
bunlardan baz�lar�
Lisans s�nav�nda ba�ar�l� olmak 
ve talep edilen yerlerdeki ba�ar� 
s�ralamas�na  girmek, 
Erkek adaylar�n askerlik hizmetini 
yapt���na veya ili�i�inin bulunmad���na 
dair belge, 27/1/1954 tarihli ve 
6235 say�l� Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar� Birli�i Kanunu hükümleri 
uyar�nca meslekten geçici men, ihraç 
veya ihalelerden men cezas� almam�� 
oldu�una dair belge,
Kamu veya özel sektörde harita ve 
kadastro mühendisi olarak en az be� 
y�l çal��m�� olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatanda�� 
olmak, Kamu haklar�ndan mahrum 
bulunmamak, Medeni haklar� 
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kullanma ehliyetine sahip olmak, 
Devlet memurlu�undan ç�kar�lma 
cezas� almam�� olmak gibi çe�itli 
maddelere de�indi.

Sonuç olarakta Kadastro 
müdürlüklerinin i� yükünün 
azalt�laca��n�,Kadastral haritalar�n 
iyile�tirilerek say�salla�t�r�lmas�, 
yenilenmesi ve güncellenmesi 
çal��malar�n�n h�zlanaca��n�, i� 
hacmi artaca��n�, personel istihdam� 
artaca��n� ve daha nitelikli hizmet 
sunmak mümkün olaca��n� belirtti.

Konu�mac�lar�m�zdan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü Geodezi 
ve Fotogrametri Daire Ba�kan� Sedat 
BAKICI ise ulusal co�rafi veri altyap�s� 
ve ili�kili projeler, Türkiye Ulusal Sabit 
GPS A��-aktif  TUSAGA-Aktif Cors-
Tr ve Harita Bilgi Bankas� projeleri 
hakk�nda bilgi verdi. TUSAGA-Aktif 
kapsam�nda Türkiyede 146 adet 
(K.K.T.C. dahil) istasyonun mevcut 
oldu�unu projenin amac�n�n tüm ülke  
ve K.K.T.C. genelinde 24 saat gerçek 
zamanda (RTK) co�rafi konumu cm 
duyarl�l���nda belirlemek,

Kadastro ve halihaz�r haritalar� 
Uluslararas� Koordinat  Sistemine  
(ITRF) dönü�türmek amaçl� oldu�unu 
dile getirdi.

Son  olarakta Genel Ba�kan Ali 
Fahri ÖZTEN TMMOB ve HKMO 

faaliyetlerine dair yasal mevzuat, 
HKMO ana yönetmeli�i,3402 say�l� 
Kadasto Kanunu, Oda üye ve bürolara 
ait istatiki bilgilere de�inmi�tir.
Diyarbak�r bölge baz�nda yap�lan 
i� hacimlerine ve bölgede aç�lacak 
olan Lisansl� Büro say�lar� hakk�nda 
bilgi vermi�tir. Diyarbak�r merkezde 
3, Ergani ilçesinde 1, Batman 
merkezde 2, Elaz�� merkezde 4, 
ilçeleri Karakoçanda 1, Paluda  1, 
Van merkezde 3, ilçeleri Erci�’te 1, 
Özalp’ta 1, Muradiye’de 1, Bitlis 

merkezde 1, ilçeleri Tatvan’da 1, 
Ahlat’ta 1, Mu� merkezde 2, ilçesi 
Malazgirt’te 1, Hakkari merkezde 
1, Tunceli merkezde 1, Bingöl 
merkezde 1, Mardin merkezde 3, 
ilçesi Midyat’ta 1, �anl�urfa merkezde 
4, ilçeleri Siverek’te 1, Bozova’da 
2, Viran�ehir’de 1, Suruç’ta 1 tane 
olmak üzere Diyarbak�r �ube s�n�rlar� 
içersinde toplam 40 büronun aç�lmas� 
beklendi�ini dile getirmi�tir.

ÖZTEN, konu�mas�nda 
Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar� 
Yönetmeli�inin haz�rl�k 
çal��malar�nda üye ve 
�ubelerimizden gelen 
görü� ve önerilerin 
rapora dönü�türülerek 
bu görü�lerin TKGM ile 
yap�lan toplant�larda ele 

al�nd���n�, uygulamada baz� s�k�nt�lar�n 
gündeme gelebilece�ini ifade ederek, 
özellikle tekelle�menin ya�anmamas� 
Odan�n bu sürecin takipcisi olaca��n� 
vurgulad�.

Forumun ikinci k�sm� soru cevap 
�eklinde gerçekle�ti. Lisansl� Harita 
Kadastro Bürolar� ile ba�layacak olan 
yeni süreçte TKGM çal��anlar�n�n 
durumu ve bürolar�n uygulama 
alanlar� ile ilgili sorunlar ele al�nd�. 
Tekelle�me konusunun önemini 
vurgulayan üyeler Odan�n bu 
durum kar��s�nda nas�l bir tutum 
tak�naca�� sorusu üzerine Say�n 
ÖZTEN; üyelerin meslekta�lar�m�z�n 
haklar�n�n korunmas�, haks�z 
rekabet ortam�n�n yarat�lmamas� 
ve tekelle�meye yol aç�lmamas� için 
Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Bürolar� Yönetmeli�i için özellikle 
hassas davran�ld���, denetimin 
s�k� bir �ekilde yap�lmas� gerekti�i, 
ayr�ca uygulamadan hareketle 
TKGM ile görü�meler yap�larak yasa  
de�i�ikli�ine gidilece�i konu�mac�lar 
taraf�ndan belirtildi.

Ayr�ca Meslekta�lar�m�z lisansl� 
bürolar�n  aç�laca�� yerler belirlenirken  
dikkat edilen kriterlerin bir daha 
gözden geçirilmesi gerekti�ini baz� 
yerlerde bürolar�n eksik oldu�u i� 
yo�unluklar�n�n gerçek de�erlerini 
yans�tmad�klar�n� belirterek bu 
konularda çal��malar�n  yap�lmas�n� ve 
bunun önemli bir konu oldu�unu dile 
getirdiler.

Foruma yo�un kat�l�m sa�layan ve 
katk� sunan bütün üyelerimize te�ekkür 
ederiz. 



85Ocak 2009

Büyükçekmece bölgesinde kamu ve özel sektörde çal��an 

meslekta�lar�m�z�n düzenledikleri ak�am yeme�ine, �ube Yönetim 

Kurulumuz da davetliydi. Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesislerinde 

düzenlenen yeme�e �ube Ba�kan�m�z M. Tevfik ÖZLÜDEM�R, �ube 

�kinci Ba�kan�m�z Selahattin AV�AR, �ube Sekreterimiz Mehmet HI�IR ve 

Yönetim Kurulu üyemiz E. Özgür AV�AR kat�lm��lard�r.

Ak�am yeme�inin ard�ndan yeme�e kat�lan 25’e yak�n meslekta��m�zla 

bir toplant� gerçekle�tirilerek, �ubemiz ve Oda çal��malar�, 

mesleki ba�l�klardaki geli�meler ve Oda politikalar�m�z, mesleki 

örgütlülü�ümüzün güçlendirilmesi gibi ba�l�klarda meslekta�lar�m�zla 

görü� al��veri�inde bulunulmu�tur. 

Yeme�e ve toplant�ya Beylikdüzü Belediye Ba�kan� de�erli meslekta��m�z 

Vehbi ORAKÇI da kat�larak görü�, öneri ve de�erlendirmelerini 

kat�l�mc�larla payla�m��t�r. Odam�z�n üyesi bir meslekta��m�z olarak 

çal��malar�m�za her türlü katk�y� vermeye haz�r oldu�unu belirten 

ORAKÇI, ayr�m gözetilmeksizin mesleki ba�l�klarda birlikte çal��man�n 

önemine de�inmi�tir. Toplant�, bu tür bulu�malar�n daha s�k 

düzenlenmesi dilekleriyle sona ermi�tir.

Yönetim Kurulumuz bu güzel bulu�may� organize eden Bekir DEM�RALIN, 

Mehmet Zeki ÇANAKÇI ve Cengiz YALÇINLAR’a bu nazik davetleri için 

içten te�ekkür eder, tüm kat�l�mc�lara mesle�imize ve örgütlülü�ümüze 

katk�lar�ndan ötürü �ükranlar�n� sunar.

Büyükçekmece Bölgesindeki Meslekta�lar�m�zla 
Toplant�

De�erli �ube Emekçimiz  Birsen 
Çüm Emekli Oldu…

22 y�l boyunca �ube Büro Personelimiz 
/ Sekreterimiz olarak özveriyle Oda 
çal��malar�n� yürüten Birsen Çüm, 30 
Eylül 2008 tarihinde emekli oldu. �stanbul 
�ubemizin Be�ikta�’ta bulunan mekan�n�n 
faaliyete geçmesiyle, 01.07.1986 
y�l�ndan bu yana �ubemizde bizlerle ve 
meslekta�lar�m�zla birlikte olan sevgili Birsen, 
22 y�l boyunca görevini ba�ar�yla yürüttü. 

�ubemizde çal��t��� dönem boyunca 
çal��ma mekan�n� i�yeri gibi de�il evi gibi 
gören, üyelerimizle kurdu�u ileti�imde 
Odam�z örgütlülü�ünü gözeten, üstlendi�i 
sorumluluklar� lay�k�yla yerine getiren sevgili 
Birsen’e bundan sonraki ya�am�nda �ube 
Yönetim Kurulu ve Çal��anlar� olarak sa�l�k 
ve mutluluklar dileriz. 

�STANBUL
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TMMOB 40. Dönem I. 
Dan��ma Kurulu Toplant�s� 
Yap�ld�

TMMOB 40. Dönem I. Dan��ma Kurulu 
Toplant�s� 11 Ekim 2008 Cumartesi 
günü �n�aat Mühendisleri Odas� 
Teoman Öztürk Toplant� Salonu’nda 
gerçekle�tirilmi�tir. TMMOB Dan��ma 
Kurulu’na �ubemizi temsilen �ube 
Yönetim Kurulu Ba�kan� M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R, �ube Yazman� Mehmet 
HI�IR ve Yönetim Kurulu Üyemiz Tekin 
AKÇAPINAR kat�lm��lard�r. 

TKGM �stanbul Bölge 
Müdürü ve Yard�mc�lar� 
ile Kurum Çal��an� 
Meslekta�lar�m�z �ubemizi 
Ziyaret Etti

TKGM �stanbul Bölge Müdürü 
Adnan CEVHER ve kurumda çal��an 
de�erli meslekta�lar�m�z, 16 Ekim 
2008 Per�embe günü �ube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etmi�tir. 

Ziyaret süresince mesle�imiz, ülkemiz 
ve �stanbul aç�s�ndan önem arz eden 
konular hakk�nda kar��l�kl� görü� 
al��veri�inde bulunulmu�tur. 

Özellikle TKGM bünyesinde yürütülen 
Harita Bilgi Bankas� olu�turulmas� 
çal��malar�, 2B ve ormanlar�m�z, 
�stanbul’da bulunan jeodezik a�lar 
ve uygulamada kullan�labilirlikleri, 
mesle�imizin kamuoyundaki 
tan�nabilirli�i ve medya ile ili�kilerimiz, 

kurumlararas� diyaloglar�n 
geli�tirilmesi, Harita Mühendisli�i 
e�itimi, meslekta�lar�m�z�n özlük 
haklar�, �stanbul ve 
ülkemizde yürütülen kadastro 
yenileme çal��malar�, meslek 
içi e�itimler, mesle�imizle 
ilgili �stanbul’da kurulmas� 
dü�ünülen müze çal��malar� 
ve gelinen nokta, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i 
ö�rencilerinin TKGM 
bünyesinde bulunan Kadastro 
ve Tapu Müdürlüklerinde 
staj yapmalar� konusunda 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde 
bulunulmu�tur.

Bölge Müdürümüz Adnan CEVHER’e, 
Bölge Müdür Yard�mc�lar�m�za 
ve Kurum çal��an� de�erli 
meslekta�lar�m�za �ubemize 
gerçekle�tirdikleri ziyaretten dolay� 
te�ekkür ederiz.

L�HKAB Forumu

“Lisansl� Harita ve Kadastro Bürolar� 
Forumu” 17 Ekim 2008 tarihinde 
TMMOB Makina Mühendisleri Odas� 
�stanbul �ubesi Konferans Salonunda 
yakla��k 80 üyemizin kat�l�m�yla 
gerçekle�tirilmi�tir. 

Forumumuzun aç�l�� konu�malar�nda 
s�ras�yla HKMO �stanbul �ubesi 
Yönetim Kurulu Ba�kan� M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R ve HKMO Genel 
Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN söz alm�� ve 

L�HKAB Yönetmeli�i’ne ili�kin çe�itli 
de�erlendirmelerde bulunmu�lard�r

Aç�l�� konu�malar�n�n devam�nda 
söz alan HKMO �stanbul �ube 
Yazman� Mehmet HI�IR, �ubemizce 
yeni dönemde düzenlenen çe�itli 
etkinlikler ve çal��malar hakk�nda 
bilgilendirmelerde bulunmu�, forumun 
L�HKAB Yasas� ve Yönetmeli�i’ne ili�kin 
mesleki kamuoyumuzun merakla 
bekledi�i sorular� cevapland�rmak 
amac�yla ilgili tüm kesimleri bir 
araya getirmek ve meslekta�lar�m�z�n 
kafas�ndaki sorulara cevap bulmak 
ad�na düzenlendi�ini dile getirmi�tir.

HKMO �stanbul �ube Yazman� Mehmet 
HI�IR yürütücülü�ünde gerçekle�tirilen 
forumun birinci oturumuna TKGM 
�stanbul Bölge Müdürlü�ü’nden Bölge 
Müdürü Adnan CEVHER, YTÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü 
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal�’ndan 
Doç. Dr. Hülya DEM�R ve özel sektör 
temsilcisi olarak Ahmet �PEKÇ� 
konu�mac� olarak kat�lm��lard�r. 
Konu�mac�lar s�ras�yla yönetmelik 
maddeleri, s�nav içeri�i, kadastro 
hizmetleri, ihalelerdeki yüksek k�r�mlar 
ve L�HKAB Yönetmeli�inin özel 
sektördeki yans�malar� konusunda 
bilgilendirmelerde bulunmu�lard�r. 
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Forumumuzun ikinci oturumunda 
konu�mac�lar taraf�ndan üyelerimizin 
sorular� cevapland�r�lm�� ve 
üyelerimizin L�HKAB Yönetmeli�i 
sonucunda kar��la�abilece�i 
olas� sorunlar hakk�ndaki çe�itli 
de�erlendirmeleri payla�m��t�r. 
Oldukça verimli geçen forumumuza 
kat�lan tüm de�erli üyelerimize ve 
konu�mac�lar�m�za katk�lar�ndan 
dolay� �ubemiz ad�na te�ekkür ederiz.

“Gülseren Yurtta� An�s�na”  
�� Güvenli�i ve ��çi Sa�l��� 
Paneli

TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu taraf�ndan �ubemiz 
sekreteryas�nda gerçekle�tirilen “�� 
Güvenli�i ve ��çi Sa�l��� Paneli” 18 
Ekim 2008 Cumartesi günü �i�li 
Belediyesi Konferans Salonu’nda 
gerçekle�tirilmi�tir.

Panelin aç�l���nda TMMOB �stanbul �l 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores 
D�NÇÖZ, HKMO �stanbul �ubesi 
Ba�kan� Tevfik ÖZLÜDEM�R, �KK Kad�n 
Komisyonu ad�na Merve ÖZYA�AR ve 
Gülseren YURTTA�’�n karde�i Hatice 
YURTTA� birer konu�ma yapt�lar. Aç�l�� 
konu�malar� sonras�nda Gülseren 
YURTTA� an�s�na haz�rlanan sunum 
konuklarla payla��ld�. Bu sunumun 

ard�ndan Gülseren YURTTA� davas� 
Avukat� Selva ÖZKARAKOÇ taraf�ndan 
“Ceza ve Kamu Davalar� Sürecinde 
Gelinen Nokta”, Ö�r. Gör. Dr. 
Emre GÜRCANLI taraf�ndan “Yap� 
Sektöründe �� Kazalar�”, Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Ba� �� 
Müfetti�i Nam�k Kemal ÖZDEM�R 
taraf�ndan da “Dünyada ve Ülkemizde 
�� Sa�l��� ve ��çi Güvenli�i Konusunun 
Yasal Altyap�s�” konulu sunumlar 
gerçekle�tirilmi�tir.

Panelin ikinci oturumu ba�lang�c�nda 
D�SK Limter-�� Sendikas� Genel 
Ba�kan� Cem D�NÇ taraf�ndan 
“Tuzla Tersaneleri” konulu bir 
sunum gerçekle�tirilmi�tir. Sunum 
sonras�nda “4857” adl� belgesel film 
gösterimi gerçekle�tirilmi�, gösterim 
sonras�nda da Maden Mühendisleri 
Odas� �stanbul �ubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve �� Güvenli�i Uzman� Burhan 
ERD�M taraf�ndan “4857’den 5763’e” 
konulu bir sunum gerçekle�tirilmi�tir. 
Konu�malar sonras�nda, haz�rlanan 
taslak sonuç bildirgesi konuklarla 
payla��lm��t�r. 

Taslak sonuç bildirgesinde özetle, 
i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n 
önüne geçilebilmesi için yasalara önce 
insan, önce sa�l�k, önce i� güvenli�i 
anlay���n�n yerle�tirilmesi, tüm 
süreçlerde önceli�in i�çi sa�l���na ve 
i� güvenli�ine verilmesi gerekti�i ifade 
edilmi�tir. 

Panelimize kat�l�m sa�layan tüm 
de�erli meslekta�lar�m�za ve 
konu�mac�lar�m�za, �i�li Belediyesi’ne 
ve �i�li Temsilci Yard�mc�m�z Ya�ar 
BELEN’e içten duygular�m�zla te�ekkür 
ederiz.

Hac�osman’dan Tarabya’ya; 
“Rant Köprüsüne Hay�r” 
Yürüyü�ü Gerçekle�tirildi

AKP Hükümeti’nin, uzmanlar�n ve 
halk�n görü�lerini dikkate almadan, 
sadece otomobil ve petrol tekellerinin, 
rantiyecilerin cebini daha fazla 
doldurabilmek için tüm �stanbul’u 
RANT u�runa yeni bir cinayete kurban 
etmeye, Beykoz-Tarabya aras�na bir 
RANT KÖPRÜSÜ yapmaya haz�rland��� 
bir dönemde, “Üçüncü Köprü Yerine 
Ya�am Platformu” taraf�ndan 19 
Ekim 2008 tarihinde Hac�osman’dan 
Tarabya’ya yakla��k 500 ki�inin 
kat�l�m�yla “Rant Köprüsüne Hay�r” 
yürüyü�ü gerçekle�tirildi.

3. Köprü Yerine Ya�am Platformu 
Bile�enleri, yap�lacak üçüncü köprünün 
ilk iki köprüyle 20.000 hektar� yok 
olan ORMANLARIMIZIN ve son kalan 
su havzalar�n�n da yap�la�maya 
aç�lmas� ile zaten iyice azalm�� olan SU 
KAYNAKLARIMIZIN SONU olaca��n�, 
daha fazla özel araç, daha fazla 
otoban ve kilitlenmi� bulunan �EH�R�Ç� 
ULA�IMININ FELÇ OLMASI, bo�azdan 
geçmeye çal��an son dört-be� BALIK 
TÜRÜNÜN DE SONU’nun gelmesi 
anlam�n� ta��d���n� ifade etmi�tir. 
Ayr�ca, platform taraf�ndan üçüncü 
köprünün korumaya çal��t���m�z ye�il 
�stanbul k�y�lar�n�n sararmas�, solmas�, 
elimizden sürekli al�nmaya çal���lan 
EVLER�M�Z�N, BARINMA HAKKIMIZIN 



88 Ocak 2009

ve MAHALLELER�M�Z�N SONU 
anlam�na geldi�i de ifade edilmi�tir. 

3. Köprü Yerine Ya�am Platformu, 
Sar�yer, Beykoz ve tüm �stanbul Halk� 
olarak, KÖPRÜ ALTINDA, EGZOZ 
GAZINDA YA�AMAK �STEMED�KLER�N� 
belirterek, Üçüncü Köprü yerine 
ORMAN ve SU istediklerini, 
evlerinde KORKMADAN BARINMAK, 
mahallelerinde kom�ular�yla 
�NSANCA ve KARDE�ÇE YA�AMAK 
istediklerini ifade ederek; “Bir avuç 
asala��n rant� u�runa ye�ili, bo�az� ve 
mahalleleri kurban ettirmeyece�ini dile 
getirmi�lerdir. 

�ube Etkinlik Alan�m�zda 
Temsilcilik Atama ve 
De�i�iklikleri

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ubesi 
20. Çal��ma Döneminde “�stanbul-
Gaziosmanpa�a”, “Sakarya” ve 
“Edirne” temsilciliklerimizde a�a��da 
belirtilen görev de�i�imleri  yap�lm��t�r. 

8729 sicil numaral� üyemiz Say�n 
Deniz TA� Sakarya Temsilcili�imize, 
1920 sicil numaral� üyemiz Say�n 
Ayhan YILDIZ �stanbul-Gaziosmanpa�a 
Temsilcili�imize, 1869 numaral� 
üyemiz Y�lmaz Eren Edirne 
Temsilcili�ine, 9700 üyemiz Do�an 
SAVRAN Edirne �l Temsilci Yard�mc�l��� 
görevine atanm��lard�r.

Oda örgütlülü�ümüze ve mesle�imize 
katk� sa�layan önceki Sakarya 
Temsilcimiz Say�n Lale GÜNGÖR’e 
ve Gaziosmanpa�a Temsilcimiz 
Say�n Nurettin ACAR’a katk�lar�ndan 
dolay� te�ekkür eder, atamalar� 
gerçekle�tirilen yeni temsilci ve 
yard�mc�s� meslekta�lar�m�za yeni 
görevlerinde ba�ar�lar dileriz.

Suyun Ticarile�tirilmesine 
Hay�r Platformu Bas�n 
Aç�klamas�

TBMM gündemine giren ve 2009 y�l� 
Mart ay�nda �stanbul’da yap�lmas� 
planlanan 5. Dünya Su Forumu 
haz�rl�klar�n�n sürdürüldü�ü bir 
dönemde Suyun Ticarile�tirilmesine 
Hay�r Platformu bile�enleri; 21 Ekim 
2008 Sal� günü saat 12:30’da Taksim 
Tramvay Dura��’nda toplanarak 
kitlesel bir bas�n aç�klamas� 
gerçekle�tirdi. TMMOB �stanbul �KK 
Sekreteri Tores D�NÇÖZ’ün sunu� 
konu�mas�n� yapt��� etkinlikte, bas�n 
aç�klamas� �stanbul Tabip Odas� 
Genel Sekreteri Hüseyin DEM�RD�ZEN 
taraf�ndan yap�ld�. TBMM’de 
görü�ülerek kabul edilen 5. Dünya Su 
Forumu’nun ya�am hakk�m�za nas�l 
ve neden göz dikti�ini merak eden 
yurtta�lar�m�z, Platform taraf�ndan 
8-9 Kas�m tarihlerinde �stanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarl�k Fakültesinde 
(Ta�k��la) düzenlenen uluslararas� 
konferansa kat�lmaya davet edildi.

Gülseren Yurtta� Davas�n�n 
Takipçisiyiz

De�erli meslekta��m�z, çal��ma 
arkada��m�z Gülseren YURTTA�’�n 
ad�na “kaza” denilen bir i� cinayetiyle 
ölümünün ard�ndan aç�lan ceza 

davas�n�n dördüncü duru�mas� 24 
Ekim 2008 tarihinde gerçekle�tirildi. 
Duru�maya avukatlar�n yan� s�ra ailesi, 
dostlar� ve aralar�nda üyelerimizin de 
oldu�u TMMOB’ye ba�l� Oda üyeleri 
kat�ld�lar. Duru�ma her iki taraf�n 
tan�klar�n�n dinlenmesi amac�yla 
ertelendi.

Duru�man�n ard�ndan TMMOB 
�stanbul �l Koordinasyon Kurulu 
bir bas�n aç�klamas� yapt�. �ube 
Ba�kan�m�z M. Tevfik ÖZLÜDEM�R 
taraf�ndan okunan aç�klamada, 
ülkemizde gemi yap�m� ve in�aat 
sektörü ba�ta olmak üzere ölümlerin 
h�z kesmedi�i; özetle i� güvenli�i ve 
i�çi sa�l��� ba�l���nda kapkara bir 
tablonun var oldu�u vurguland�. 
Aç�klama “Buradan bir kez daha 
yetkililere sesleniyoruz. �� güvenli�i 
ve i�çi sa�l��� için mevcut bulunan 
yasal düzenlemelerin uygulanmas� 
sa�lans�n. Bu konuda kamusal 
denetim ve kontrol mekanizmalar� 
sa�l�kl� bir �ekilde i�letilsin. �nsan 
ya�am�n�n de�il, yap�lacak kar�n ön 
planda oldu�u ve bu nedenle yeterli i� 
güvenli�i önlemlerinin al�nmamas�na 
zemin haz�rlayan ta�eronla�ma 
uygulamalar�na derhal son verilsin. 
Bizler, Gülseren YURTTA� için aç�lan 
ceza davas�n�n dördüncü duru�mas�n� 
izlemek için bugün burada bulunan 
TMMOB’ye ba�l� Mühendis, Mimar, 



89Ocak 2009

�ehir Planc�lar� Odalar�n�n yöneticileri 
ve üyeleri olarak, i� güvenli�i ve 
i�çi sa�l��� konusunda kamuoyunu 
ayd�nlatmaya, i� güvenli�i konusunda 
gereken önlemlerin al�nmas� 
konusunda gerekli ad�mlar�n at�lmas� 
için üzerimize dü�en sorumluluklar� 
yerine getirmeye devam edece�iz.” 
ifadeleriyle son buldu.

Davan�n be�inci duru�mas� 
28 Ocak 2009 tarihinde saat 
10.45’te Sultanahmet Adliyesinde 
gerçekle�tirilecek.

Kamula�t�rma Bilirki�ilik 
E�itimleri Tamamland�…

Kamula�t�rma davalar�nda Odam�z 
bilirki�i listesinden görev yapmak 
isteyen üyelerimizin kat�l�m�yla 
gerçekle�en meslek içi e�itim 
seminerinin, ilki 25-26 Ekim 2008 
tarihlerinde 29 üyemizin kat�l�m�yla, 
ikincisi 8 Kas�m 2008 tarihinde 
�stanbul �ube mekan�m�zda 
gerçekle�tirildi.

E�itimlerimizde bizleri yaln�z 
b�rakmayan ve yo�un eme�i geçen 
YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü Kamu Ölçmeleri 
Anabilim Dal� Ö�retim Elemanlar� 
Dr. Volkan ÇA�DA� ve Dr. Mehmet 
GÜR’e de�erli katk�lar�ndan dolay� en 
içten duygular�m�zla te�ekkür ederiz. 

Edirne’de ve �stanbul’da 
Üyelerimize Yönelik 
“Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeli�i ve GPS” E�itimi 
Gerçekle�tirildi…

Trakya Bölgesi’ndeki Üyelerimize 
yönelik olarak 25 Ekim 2008 
Cumartesi günü Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odas� Konferans Salonu’nda 
�ube Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. 
Dr. Rahmi Nurhan ÇEL�K taraf�ndan 
“BÖHHBÜY ve GPS E�itimi” 30 
üyemizin kat�l�m�yla gerçekle�tirilmi�tir.

�stanbul’daki Üyelerimize yönelik 
olarak da 5 Kas�m 2008 Çar�amba 
günü �ube Toplant� Salonu’nda ve 
2 Aral�k 2008 Sal� günü Kad�köy 
Belediyesi Brifing Salonu’nda 
“BÖHHBÜY ve GPS E�itimi” 
gerçekle�tirilmi�tir.

Mesleki kamuoyumuz taraf�ndan takip 
edilen, bilim ve teknolojideki de�i�im 

ve geli�meleri içeren her türlü mesleki 
faaliyet ve yasal de�i�melere yönelik 
etkinliklerimiz siz üyelerimizin talep 
ve istemleri do�rultusunda �ubemiz 
taraf�ndan yerine getirilerek, sizlerle 
payla��lmaya devam edilecektir.

Sakarya’daki Üyelerimizle 
Bölge Toplant�s� 
Gerçekle�tirildi… 

Sakarya Bölgesi’nde çal��an 
üyelerimizin sorunlar�n� yerinde 
incelemek, üyelerimizin Odam�za 
ili�kin görü�lerini ve önerilerini 
dikkate alarak bölgede Üyelerimizin 
ya�ad�klar� sorunlara çözüm önerileri 
geli�tirmek amac�yla yönetim 
kurulumuz taraf�ndan 14 Kas�m 2008 
Cuma günü saat 14.00’de Sakarya 
Bölgesi’nde geni� kat�l�ml� bir toplant� 
gerçekle�tirildi.  

“Küresel Mali Kriz ve 
Kapitalizmin Çökü�ü” 
Söyle�isi Gerçekle�tirildi…

“Küresel Mali Kriz ve Kapitalizmin 
Çökü�ü” konulu söyle�imiz, 15 
Kas�m 2008 Cumartesi günü saat 
14.00’de �ube Toplant� Salonumuzda 
gerçekle�tirilmi�tir. 

Söyle�imize konu�mac� olarak kat�lan 
Prof. Dr. �zzettin ÖNDER, Dünya 
genelinde yank� uyand�ran ve sermaye 
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çevrelerinde ciddi tedirginlik yaratan 
küresel mali krizi çe�itli ba�l�klarda 
de�erlendirmi�tir. Prof. Dr. �zzettin 
ÖNDER, konu�mas�nda özetle krizin 
ne anlama geldi�i, kapitalist sistemin 
krize yatk�nl���n�n nedenselli�i, 
krizin niteli�i, krizin gerçekle�me 
a�amalar�, krizin Türkiye’deki etkileri 
ve Dünya genelinde krize ili�kin al�nan 
önlemlerin ülkemizdeki yans�malar� 
konular�nda çe�itli de�erlendirmelerde 
bulundu. 

Say�n ÖNDER’in konu�mas� 
sonras�nda söyle�iye kat�lan üyelerimiz 
taraf�ndan konuya ili�kin görü�ler dile 
getirilmi�, kar��l�kl� soru ve cevaplar ile 
çe�itli de�erlendirmelerle söyle�imiz 
tamamlanm��t�r. Etkinli�e kat�l�m 
sa�layan tüm üyelerimize ve küresel 
mali krize ili�kin de�erli görü�lerini 
meslekta�lar�m�zla payla�an say�n 
Prof. Dr. �zzettin ÖNDER’e en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

“Dünya CBS Günü” Etkinli�i 
Düzenlendi…

Her y�l Kas�m ay� içerisinde çe�itli 
etkinliklerle kutlad���m�z Dünya 
CBS Günü, 18 Kas�m 2008 
Sal� günü 13:30-20:00 saatleri 
aras�nda �TÜ Ta�k��la Yerle�kesi 
A109 nolu Konferans Salonu’nda 
gerçekle�tirilmi�tir. Etkinli�imiz, �ube 
Ba�kan�m�z Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik 

ÖZLÜDEM�R’in aç�l�� konu�mas� 
ile ba�lam��t�r. Etkinli�imizin birinci 
oturumunda, Yük. Müh. Ekrem ALIMLI 
(Mapist) “Harita Kullan�m� ve Harita 
Fark�ndal���” ba�l�kl�, Dr. Caner 
GÜNEY (�TÜ) “Mekansal Bili�im” 
ba�l�kl� ve Ertu�rul BOZA taraf�ndan 
“Co�rafi Bilgi Sistemlerinde Birlikte 
Çal��abilirlik ve Standartlar” ba�l�kl� 
sunumlar gerçekle�tirmi�tir.

Etkinli�imizin ikinci oturumunda 
Prof. Dr. Ay�egül TANIK (�TÜ) “Büyük 
Melen Havzas� Entegre Koruma ve Su 
Yönetimini Master Plan� Çerçevesinde 
CBS Uygulamalar�”,  Yük. Müh. Tar�k 
TÜRK (YTÜ) “Adrese Dayal� Nüfus 
Kay�t Sistemi Çal��malar�n�n CBS ile 
Bütünle�tirilmesi” ba�l�kl�, Yrd. Doç. Dr. 
�inasi KAYA (�TÜ) “Mekansal Büyüme 
ile Is� Adalar� Aras�ndaki �li�kinin Uydu 
Görüntü Verileri ile Belirlenmesi” 
ba�l�kl�, Yük. Müh. Alper �EN (YTÜ) 
“CBS Ortam�nda Elektrik Alan 
�iddetlerinin Konumsal Enterpolasyonu 
�çin Yapay Sinir A�� Algoritmas�na 
Uygun Arayüz Geli�tirme ve Kablosuz 
Yerel A�lar�n Analizi” ba�l�kl� sunumlar 
gerçekle�tirilmi�tir. 

Dünya CBS günü, etkinlik sonras�nda 
verilen kokteyl ile sonlanm��t�r. 
Etkinli�imize kat�l�m ve katk� 
sa�layan tüm üyelerimize en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.  

Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu 2008 Y�l� Bilimsel 
Çal��tay� Düzenlendi…

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
taraf�ndan y�ll�k periyotlarda 

düzenlenen Bilimsel Toplant�lar�n 
yedincisi, 19–21 Kas�m 2008 tarihleri 

aras�nda �TÜ Kültür ve Sanat Birli�i 
Oditoryumunda “Koordinat Sistemleri” 
ba�l���nda gerçekle�tirildi. 

Çal��tay’�n birinci günü, aç�l�� ve 
protokol konu�malar� sonras�nda 
Teknik oturumlara geçilmi�tir. Teknik 
Aç�l�� Oturumu, Prof. Dr. Tevfik 
AYAN’�n “Ulusal Koordinat Sistemleri” 
ba�l�kl� sunumuyla ba�lam��t�r. 
Say�n AYAN’�n sunumu sonras�nda 
gerçekle�tirilen I. Teknik Oturum’da 
ça�r�l� konu�mac�lar Prof. Dr. Rasim 
DEN�Z “Zaman Sistemleri”, Doç. Dr. 
Müh. Albay Ali KILIO�LU “Gravite 
Sistemleri”, Dr. Müh. Bnb. Bahad�r 
AKTU� “Yersel Koordinat Sistemleri” 
konulu sunumlar�n� gerçekle�tirdiler.

Çal��tay’�n ö�leden sonra 
gerçekle�tirilen ikinci teknik 
oturumunda ise, ça�r�l� konu�mac�lar 
Dr. Müh. Alb. Onur Lenk  “TUTGA” 
ve Yük. Müh. Yzb. Ayhan C�NGÖZ 
“TUSAGA-Aktif” ba�l�klar�nda 
sunumlar�n� gerçekle�tirdiler.

TUJK 2008 Bilimsel Toplant�s�’n�n ikinci 
günü Teknik Aç�l�� Oturumu’na, Ça�r�l� 
Konu�mac�lar, IAG Ba�kan� Prof. 
Dr. Michael SIDERIS’in “Goals and 
Applications of IAG’s Global Geodetic 
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Observing System (GGOS) ve Doç. Dr. 
Yüksel ALTINER’in “BKG’de Gerçek 
Zamana Yak�n Veri De�erlendirme” 
ba�l�kl� sunumlar�yla ba�land�.

Teknik aç�l�� oturumu 
sonras�nda verilen k�sa aran�n 
ard�ndan Doç. Dr. Hakan 
KUTO�LU’nun yürütücülü�ünde 
Dönü�ümler ba�l�kl� teknik 
oturuma geçilmi�tir. Dördüncü 
teknik oturumda Müh. 
Faruk ÖZTÜRK “Jeodezik 
Uygulamalarda Kar��la��lan 
Dönü�üm Sorunlar�”, Müh. 
Sedat BAKICI “Dönü�üm 
Sorununa Kadastro Kurumunun 
Yakla��m�”, Yrd. Doç. Dr. Metin 
SOYCAN “Alternatif Dönü�üm 
Yöntemleri”, Dr. Müh. Bnb. Bahad�r 
AKTU� “Ters ve Birle�ik Datum 
Dönü�ümü” ve Doç. Dr. Hakan 
KUTO�LU “Dönü�üm Hesab�nda 
Kalite Kontrolü”  ba�l�kl� sunumlar 
gerçekle�tirilmi�tir.

Ö�leden sonra gerçekle�tirilen be�inci 
teknik oturum, Yrd. Doç. Dr. U�ur 
�ANLI yürütücülü�ünde, dü�ey kontrol 
a�lar� ba�l���nda gerçekle�tirildi. 
Be�inci Teknik oturumda Prof. Dr. 
Michael SIDERIS “Study of geoid 
and surface deformation rates in 
anticipation of a geoid-based height 
datum in North America”, Doç. Dr. 
Müh. Alb. Ali KILIÇO�LU “Dünya 
Yükseklik Sistemleri”, Dr. Bihter 
EROL “Ülkemizden Yerel Geoid 
Uygulamalar� ile �lgili Örnekler” 
ba�l�kl� sunumlar�n� gerçekle�tirdiler.

Be�inci teknik oturum sonras�nda 
verilen k�sa süreli aran�n ard�ndan 
TUJK Geni�letilmi� Yönetim Kurulu 

toplant�s� gerçekle�tirilmi�, ard�ndan 
da çal��tay kat�l�mc�lar�n�n kat�l�m�yla 
resepsiyona geçilmi�tir.

Çal��tay’�n üçüncü ve son gününe Prof. 
Dr. Ahmet AKSOY’un otobiyografisi 
ve hemen ard�ndan Prof. Dr. 
Ahmet AKSOY taraf�ndan sunumu 
gerçekle�tirilen “Hipotez Testleri” ile 
ba�land�. Say�n AKSOY’un sunumunun 
ard�ndan “Prof. Dr. Ahmet AKSOY’un 
Jeodezi Bilimine Katk�lar�” ba�l�kl� 
oturumda s�ras�yla Prof. Dr. Tevfik 
AYAN, Prof. Dr. Onur GÜRKAN ve 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK sunumlar�n� 
gerçekle�tirmi�lerdir. 

Sunumlar�n ard�ndan “Koordinat 
Sistemleri ve Problemler” ba�l�kl� TUJK 
2008 y�l� Bilimsel Toplant�s� Forumu 
gerçekle�tirilmi�tir. TUJK 2008 Y�l� 
Bilimsel Toplant�s�, �ube Ba�kan�m�z 
Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEM�R 
taraf�ndan okunan sonuç bildirgesinin 
ard�ndan sona ermi�tir.

�TÜ Tan��ma Çay� 
Düzenlendi…

�stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Kulübü taraf�ndan 
her y�l geleneksel olarak düzenlenen 
tan��ma çay�, bu y�l 19 Kas�m 2008 
Çar�amba günü, bölüm ö�rencileri, 

bölüm ö�retim üyeleri ve �ube 
Yönetim Kurulumuzun geni� kat�l�m�yla 
gerçekle�tirilmi�tir. Tan��ma Çay�’nda 
bölüm ö�retim üyeleri, bölüm 
ö�rencileri ve Odam�z aras�ndaki 
ili�kilerin peki�tirilmesine yönelik 
çe�itli konu�malar yap�lm��, bölüm 
ö�rencileri �ube Ö�renci Komisyonu 
çal��malar�na davet edilmi�, ayr�ca 
�ubemiz taraf�ndan geçti�imiz 
günlerde bas�m� gerçekle�tirilen 
�ube Bültenimizin da��t�m� 
gerçekle�tirilmi�tir.

Tan��ma Çay�, kayna�ma, payla�ma 
ve dayan��ma ekseninde Oda 
örgütlülü�ümüzün geli�tirilmesi 

amac�na yönelik ba�ar�yla 
gerçekle�tirildi.

AKP’nin “2/B” �nad�n�n 
Ard�ndaki Gerçekler 
Konulu Bas�n Aç�klamas� 
Gerçekle�tirildi…

Son günlerde yaz�l� ve görsel 
bas�nda yer alan haberlerde, AKP 
iktidar�n�n, orman niteli�ini yitirdi�i 
gerekçesiyle orman d���na ç�kar�lan 
ve kamuoyunda “2/B” olarak 
bilinen arazilerle ilgili anayasa 
ve yasalarda de�i�iklik yapmaya 
haz�rland��� gözlemlenmektedir. 
Dünyada ve Türkiye’de ya�anan krize 
ald�rmayarak, kömür da��tma dahil, 
seçim öncesi tüm kozlar�n� ortaya 
koyan AKP’nin en büyük kozunun 
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“2/B” olaca�� bu son geli�melerle 
anla��lmaktad�r.

Türkiye yüzölçümünün dörtte birini 
olu�turan ormanlar�n yanmas� ve 
ya�malanmas� kar��s�nda çaresizli�i 
ortaya ç�kan ve sessizli�ini sürdüren 
AKP iktidar�, küresel kriz ile 
doru�a ç�kan ekonomik alandaki 
ba�ar�s�zl���n� kamufle etmek için, bu 
kez “2/B” kozunu devreye koymaya 
haz�rlanmaktad�r.

�ktidarda oldu�u 6 y�l içinde, sosyal, 
ekonomik ve siyasal alanlarda gözle 
görünür hiçbir reforma gitmeyen AKP 
�ktidar�n�n, bu süre içinde elde avuçta 
ne varsa neredeyse hepsini satt��� 
ulusal varl�klar�m�z�n son elde kalan� 
olan ormanlar� da satmaya ve elden 
ç�karmaya haz�rlanmas�na sessiz 
kal�namayaca�� ortadad�r.

Bu kapsamda �ubemiz taraf�ndan 
AKP’nin 2/B inad�n�n ard�ndaki 
gerçekleri kamuoyu ile payla�mak 
amac�yla 25 Kas�m 2008 Sal� günü 
geni� kat�l�ml� bir bas�n toplant�s� 
gerçekle�tirmi�tir. Bas�n toplant�m�za 
gereken duyarl�l��� gösteren tüm bas�n 
emekçilerine ve de�erli üyelerimize en 
içten duygular�m�zla te�ekkür ederiz. 

Zeytinburnu ve Bak�rköy 
Belediyeleri’nde Çal��an 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi…

Yönetim Kurulumuz 23.11.2008 tarih, 
38/174 say�l� karar� ile üyelerimizin 
sorunlar�n�, önerilerini ve tespitlerini 

yerinde görmek için, üyelerimizin 
yo�un oldu�u yerlere ziyaretler 
düzenlenmesi karar� alm�� ve yetki 
alan�m�zdaki yakla��k 40 ayr� kurum 
ve birimi 3 ayl�k süreçte ziyaret etmeyi 
planlam��t�r.

Ziyaretlerimizin ilki, Zeytinburnu 
Belediyesi ve Bak�rköy Belediyesi’nde 
çal��an meslekta�lar�m�za yönelik 
olarak 27 Kas�m 2008 günü 
gerçekle�tirilmi�tir. Ziyaretlerde 
üyelerimizden gelen öneri ve 
tespitler ile Yönetim Kurulumuzun 
gerçekle�tirdi�i etkinlikler ve gelece�e 
yönelik planlar� kar��l�kl� olarak 
payla��lm��t�r. Belediye emekçisi 
meslekta�lar�m�z taraf�ndan, yerel 
seçimlerin yakla�mas�ndan dolay�, 
adaylara yönelik toplant� ve ziyaretlerin 
yap�lmas� gerekti�i ifade edilmi� ve 
Odam�z�n �ehircilik anlam�nda nas�l 
bir yerel yönetim anlay��� arzulad���n�n 
kamuoyu ile payla��lmas� gerekti�i 
vurgulanm��t�r.

Ziyaretlerimizde Yönetim Kurulumuza 
göstermi� olduklar� ilgi ve 
katk�lar�ndan dolay� Zeytinburnu-
Bak�rköy Temsilcimiz Ergin UÇARLI, 
Bak�rköy Belediyesi �� Yeri Temsilcimiz 
H. Ali KANITÜRK ba�ta olmak üzere 
tüm meslekta�lar�m�za te�ekkür ederiz.

Kocaeli Üniversitesi Tan��ma 
Çay� Düzenlendi…

Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü 
Tan��ma Çay�’n�n ikincisi 28 Kas�m 
2008 tarihinde KOÜ Veziro�lu 
Yerle�kesi’nde gerçekle�tirilmi�tir. 
Tan��ma Çay�’n�n aç�l���nda Bölüm 
Ö�renci temsilcisi Güven GÜN�N� 
ve HKMO KOÜ Ö�renci Temsilcisi 
Efe ERTEK�N konu�malar�n� 
gerçekle�tirmi�lerdir.

Bölüm ö�rencilerinin konu�malar� 
sonras�nda HKMO �stanbul �ubesi 
Yönetim Kurulu ad�na �ube 
Ba�kan�m�z Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R taraf�ndan bir konu�ma 
gerçekle�tirilmi�tir. 

�ube Ba�kan�m�z�n konu�mas� 
sonras�nda Ö�renci Komisyonumuz 
taraf�ndan haz�rlanan tan�t�m sunumu 
ve hemen ard�ndan k�sa süreli bir 
müzik dinletisi gerçekle�tirilmi�tir. 
Müzik dinletisi sonras�nda Tan��ma 
Çay� Kokteyli’ne geçilmi�tir. 
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Bölüm ö�rencileri, ö�retim üyeleri 
ve meslek Odam�z aras�ndaki 
ili�kilerin geli�tirilmesinde önemli bir 
yer edindi�ine inand���m�z Tan��ma 
Çay�’nda eme�i geçen herkese 
�ubemiz ad�na en içten duygular�m�zla 
te�ekkür ederiz.

TMMOB “Krize, AKP’ye, 
Gericili�e, Neoliberalizme, 
Irkç�l��a Kar��” Sokakta 
Sözünü Söylüyor Ba�l�kl� 
Kitlesel Bas�n Aç�klamas� 
Gerçekle�tirildi...

Dünyada ve Türkiye’de ya�anan 
son geli�meler üzerine, 22 
Kas�m 2008 Cumartesi günü 
saat 12.30’da e�zamanl� olarak 
31 ilde TMMOB “Krize, AKP’ye, 
Gericili�e, Neoliberalizme, Irkç�l��a 
Kar��” Sokakta Sözünü Söylüyor 
ba�l�kl� kitlesel bas�n aç�klamalar� 
gerçekle�tirildi. 31 ilde binlerce ki�inin 
kat�ld��� eylemlere emek ve meslek 
örgütleri de destek verdi.

�KK’lar arac�l���yla gerçekle�tirilen 
eylemlerde AKP’ye, gericili�e, 
neoliberalizme, �rkç�l��a kar�� 
sloganlar at�ld�, dövizler ta��nd�.

�stanbul’da da Taksim Gezi Park�’nda 
toplanan yüzlerce ki�i Krize, AKP’ye, 
Gericili�e, Neoliberalizme ve 
Irkç�l��a kar�� gerçekle�tirilen bas�n 
aç�klamas�na kat�l�m sa�lad�.

��sizli�e, Yoksullu�a ve 
Zamlara Kar�� Emek, Bar�� 
ve Demokrasi Mitingi’nde 
Alanlardayd�k...

D�SK ve KESK’in düzenleyicisi oldu�u 
“��sizli�e, Yoksullu�a ve Zamlara Kar�� 
Emek, Bar�� ve Demokrasi Mitingi” 
29 Kas�m 2008 tarihinde Ankara 
S�hhiye Meydan�’nda gerçekle�tirildi. 
TMMOB’nin de destek verdi�i mitinge 
on binlerce ki�i kat�ld�. 

Mitingde s�ras�yla TTB Merkez Konseyi 
Ba�kan� Gençay GÜRSOY, TMMOB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet 
SO�ANCI, D�SK Genel Ba�kan� 
Süleyman ÇELEB� ve KESK Genel 
Ba�kan� Sami EVREN konu�tular. 

TTB Merkez Konseyi Ba�kan� Gencay 
GÜRSOY da, ciddi önlemlerin 
al�nmamas� durumunda ya�anan 
krizin faturas�n�n sa�l�k çal��anlar� ve 
hastalar için çok a��r olaca��n� söyledi. 

Kapitalist küreselle�menin krizine, 
AKP’ye, gericili�e, neo-liberalizme, 
�rkç�l��a kar�� 22 Kas�m’da Türkiye’nin 
31 �ehrinde meydanlara ç�kt�klar�n� 
hat�rlatan TMMOB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mehmet SO�ANCI, “O 
gün dile getirdi�imiz taleplerin 
hala kararl�l�kla savunuyoruz. 
Sokaklarda söyledi�imiz sözlerimizi 
büyütme kararl�l���nday�z. Ekonomik 
krizin faturas�n�n emekçilere ve 
halk kesimlerine ödetilmesine izin 
vermeyece�iz” dedi. 

D�SK Genel Ba�kan� Süleyman 
ÇELEB� ise, son dönemde do�algaza 
ve elektri�e yap�lan zamlar�n geri 
al�nmas� istedi. ÇELEB� konu�mas�nda: 
“Biz i�çiler, emekçiler, eme�i ile 
ya�ayanlar kendi taleplerimiz etraf�nda 
mücadele etmek, en geni� toplumsal 
muhalefeti örgütlemek ve ya�ama 
geçirmek zorunday�z.” dedi.

KESK Genel Ba�kan� Sami EVREN, 
“Bu miting AKP Hükümeti’ne ilk 
ihtar�m�zd�r. Emekçi ve yoksul 
kesimlerin ya�amlar�n� düzeltecek 
ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler 
al�nmazsa, k�sa zaman içinde yeni 
ve daha büyük eylemler yapaca��z! 
Hükümet buradaki sesi duymazdan 
gelirse, bunun bedelini a��r öder!” 
dedi.

Özellikle ülkemizde ya�anan y�k�mlar�n 
günden güne derinle�ti�i bir dönemde, 
i�sizli�e, yoksullu�a ve zamlara kar�� 
emek, bar�� ve demokrasi ekseninde 
alanlar� dolduran, taleplerini hayk�ran 
tüm emekçilere hakl� mücadelelerinde 
yanlar�nda oldu�umuzu belirtir, 
mitinge kat�lan, katk� sa�layan tüm 
emek dostlar�na te�ekkür ederiz.

“Kadastral Haritalar�n 
Geomatik Kalitesi” Semineri 
Düzenlendi…

Berlin Teknik Üniversitesi 
Geoinformatik Enstitüsü’nden Habil. 



94 Ocak 2009

Dr. Frank GIELSDORF taraf�ndan 
�ube toplant� salonumuzda 26 Kas�m 
2008 saat 18:30’da “Kadastral 
Haritalar�n Geomatik Kalitesi” ba�l�kl� 
bir sunum gerçekle�tirilmi�tir. �ngilizce 
gerçekle�tirilen sunumun e� zamanl� 
Türkçe çevirisi �TÜ Fotogrametri 
Anabilim Dal� ö�retim üyesi ve ayn� 
zamanda üyemiz Doç. Dr. Hande 
DEM�REL taraf�ndan yap�lm��t�r.

De�erli katk�lar�ndan ötürü Say�n 
Habil, Dr. Frank GIELSDORF ve Doç. 
Dr. Hande DEM�REL ile seminere 
kat�l�m sa�layan tüm meslekta�lar�m�za 
en içten duygular�m�zla te�ekkür 
ederiz.

Sunumun �ngilizce metnine ula�mak 
isteyen ve ilgi duyan meslekta�lar�m�z 
�ubemizle irtibata geçebilirler.

�stanbul Haritac�lar� Sosyal 
Çal��tay� Tan�t�m Toplant�s� 
Düzenlendi…

�ube Ö�renci Komisyonumuz 
taraf�ndan 2009 y�l� içerisinde 
düzenlenmesine karar verilen ve 
çal��malar� ba�lat�lan “�stanbul 
Haritac�lar� Sosyal Çal��tay�” etkinli�ine 
yönelik tan�t�m toplant�s� 3 Aral�k 
2008 Çar�amba günü �ube Toplant� 
Salonu’nda gerçekle�tirilmi�tir. 

YTÜ Tan��ma Çay� 
Düzenlendi…

Y�ld�z Teknik Üniversitesi Tan��ma 

Çay�, 4 Aral�k 2008 Per�embe günü 

14:30-17:00 saatleri aras�nda YTÜ 

Davutpa�a Yerle�kesi, �n�aat Fakültesi 

Konferans Salonu’nda YTÜ Rektörü, 

�n�aat Fakültesi Dekan�, Bölüm 

Ö�retim Üyeleri, Bölüm Ö�rencileri 

ve �ube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 

kat�l�m�yla gerçekle�tirildi. 

YTÜ Tan��ma Çay�, HKMO YTÜ 

Bölüm Ö�renci Temsilcimiz �brahim 

OKUTMU�TUR’un aç�l�� konu�mas�yla 

ba�lad�. Bölüm Ö�renci Temsilcimiz, 

aç�l�� konu�mas�nda HKMO �stanbul 

�ube Ö�renci Komisyonu’nun 

geçmi�ten günümüze düzenledi�i 

etkinliklere, Ö�renci Komisyonu’nun 

çal��ma anlay���na ve ilerleyen 

dönemlerde düzenlenmesi dü�ünülen 

etkinliklere ili�kin bilgilendirmelerde 

ve çe�itli de�erlendirmelerde 

bulunmu�tur. 

Bölüm ö�renci temsilcimizin konu�mas� 

sonras�nda s�ras�yla HKMO �stanbul 

�ubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve ayn� 

zamanda YTÜ ö�retim eleman� olan 

Taylan ÖCALAN,  bölüm ö�retim 

üyeleri Doç. Dr. Halil ERKAYA ve 

Yrd. Doç. Dr. Metin SOYCAN, �n�aat 

Fakültesi Dekan Yard�mc�s� Yrd. Doç. 

Dr Gürsel HO�BA� konu�malar�n� 

gerçekle�tirmi�lerdir. Konu�malar YTÜ 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 

Bölüm Ba�kan� Prof. Dr. Ömer 

AYDIN’�n konu�mas�yla son buldu. 

Aç�l�� konu�malar� sonras�nda Bölüm 

Ö�rencilerinin, Ö�retim Üyelerinin 

ve �ube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 

kat�l�m�yla çe�itli ikramlar�n yer ald��� 

tan��ma çay�na geçildi. Büyük önem 

verdi�imiz, bölüm ö�rencilerinin 

Odam�z ile ili�kilerinin geli�tirilmesinde 

önemli bir yer edindi�ine 

inand���m�z tan��ma çay�na katk� ve 

kat�l�m sa�layan herkese en içten 

duygular�m�zla te�ekkür ederiz.  

Nükleer Kar��t� Kongre 
Gerçekle�tirildi…

AKP hükümetinin ülkemizde hayata 

geçirmeye çal��t��� nükleer enerji 

program�na ve halk� yan�ltmaya 

yönelik politikalar�na kar�� 

çal��malar�n� sürdüren Nükleer 

Kar��t� Platform olarak 30 Kas�m 

2008 tarihinde Ankara’da “NÜKLEER 

KAR�ITI KONGRE”de bir kez daha bir 

araya gelindi.
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2942 say�l� Kamula�t�rma Kanunu, 4 
Kas�m 1983 tarihinde kabul edilerek 
18 y�l yürürlükte kalm��t�r. Ülkemizin 
de�i�en sosyo ekonomik ko�ullar�, 
uygulamada görülen aksakl�klar 
dikkate al�narak, Kamula�t�rma 
Kanunun baz� maddeleri, 24 Nisan 
2001 tarihinde “Kamula�t�rma 
Kanununda De�i�iklik Yap�lmas� 
Hakk�ndaki 4650 say�l� Kanun”la 
de�i�ikli�e u�ram��t�r.

Bu de�i�iklik çerçevesinde, 
kamula�t�rma davalar�nda bilirki�ilik 
yapacaklar�n nitelikleri ve çal��ma 
esaslar� Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar� Birli�inin görü�ü al�narak 
Maliye Bakanl��� ile Bay�nd�rl�k 
ve �skan Bakanl���n�n birlikte 
haz�rlayacaklar� bir yönetmelikle 
belirlenece�i hükme ba�lanm��t�r. 

“Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i 
Olarak Görev Yapalacaklar�n 
Nitelik ve Çal��ma Esaslar�na �li�kin 
Yönetmelik” Maliye Bakanl��� 
taraf�ndan 24.11.2006 tarihinde 
Resmi Gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girmi�tir. 

Bu Yönetmeli�e göre, kamula�t�rma 
davalar�nda bilirki�i olarak, TMMOB’ 
ba�l� ihtisas odalar� ile il ve ilçe idare 
kurullar�nca haz�rlanacak listelerde, 
yer almak isteyen mühendis, mimar ve 
�ehir planc�lar�, “Bilirki�i Yetki Belgesi” 
almak için birli�in gözetiminde �htisas 
Odalar�nca düzenlenen “Meslek 
�çi E�itim Kurslar�”na kat�lmak 
zorundad�r. Yönetmeli�e göre Meslek 
�çi E�itim Kurslar�, Bilirki�i Yetki Belgesi 
verilmesi, usul ve esaslar�n� belirleme 
görevi TMMOB’ye verilmi�tir. 

TMMOB Yönetim Kurulunca, 
“Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i 
Olarak Görev yapacak Mühendis, 
Mimar ve �ehir Planc�lar�n�n Nitelikleri, 
Belgelendirilmesi ve Çal��ma 
Ko�ullar�na �li�kin Usul ve Esaslar 
Hakk�ndaki Yönetmelik” haz�rlanm��t�r. 

Ankara’da 2007 y�l�nda geçekle�tirilen 
e�itim seminerlerine �ubemiz ad�na 
e�itici olarak kat�lan �brahim ER���R 
ile �brahim AYKOL taraf�ndan              
2-3 Aral�k 2008 tarihlerinde �zmir’de 
�ube Merkezinde bilirki�ilik yapmak 
isteyen üyelerimize e�itim verilmi�tir. 
E�itim takvimi, �ubemize kay�tl� 
tüm üyelerimize telefon mesaj�yla 
duyurulmu�tur.

Geçen y�l verilen e�itim sonras� 
sertifika alan üyelerimizin tamam�na 
yak�n� da 2009 y�l� için vize yapt�rarak 
belgelerinin geçerlilik süresini bir y�l 
daha uzatm��lard�r.

�ubemizde verilen “Kamula�t�rma 
Bilirki�ilik E�itim Program�” 
kapsam�nda e�iticiler taraf�ndan konu 
ile ilgili yasa, yönetmelik, genelge, 
kesinle�mi� Dan��tay ve Yarg�tay 
kararlar� ile örnek uygulamalar�n yer 
ald��� bir ba�vuru kitab� haz�rlanm��t�r. 
E�itim alan her üyemize bir kitap 
verilmi�tir.  Ayr�ca Genel Merkezimize 
ve di�er �ubelerimize de bilgi olarak 
yeteri kadar kitap gönderilmi�tir.

�ZM�R

2008 Y�l� Kamula�t�rma Bilirki�ili�i E�itimi Tamamland�
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Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
Odam�z Genel Merkezinin denetim 
ve gözetiminde, bilirki�ilik yapmak 
isteyen üyelerimiz için, y�lda en az bir 
defa olmak üzere, e�itim programlar� 
sürdürülecektir.

�ikayet Etme,
Mücadele Et…!!!

15 Kas�m da Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar� Birli�i �zmir �l Koordinasyon 
Kurulunun da destekledi�i, Kamu 
Emekçileri Sendikalar� �zmir �ubeler 
Platformu (KESK) ile Türkiye Devrimci 
��çi Sendikalar� Konfederasyonu (D�SK)
nun ortakla�a düzenledi�i yürüyü� 
ile son günlerdeki ekonomik kriz ve 
hükümetin yapt��� zamlar protesto 
edildi.

Son günlerde do�algaz ile elektri�e 
yap�lan zamlar�n yan� s�ra ülkedeki 
krizle birlikte tüm yurtta ba�layan i�ten 
ç�karmalar� protesto eden binlerce 
vatanda� sokaklara döküldü. Ba�ta 
KESK ve D�SK olmak üzere çe�itli 
sivil toplum örgütlerinin kat�l�m� ile 
gerçekle�tirilen yürüyü� Basmane 
Meydan�’ndan ba�lad�. Ellerindeki 
pankartlarla hükümetin politikas�n� 
ve son günlerde yap�lan zamlar� 
ellerindeki dövizlerle protesto eden 
vatanda�lar, sloganlar atarak “Faturay� 
krizi yaratanlar Ödesin” diye hep bir 
a��zdan ba��rd�.

Basmane’den Konak’a do�ru yürüyen 
sivil toplum örgütlerinin yürüyü�ü 
s�ras�nda trafik durdurulurken, 
yürüyü�e kat�lanlar zaman zaman 
yol ortas�nda durararak oturma 
eylemi yapt� ve sloganlar att�.Polis 
taraf�ndan Eski Sümerbank önünde 
aç�klama yapmas� istenen sendikac�lar, 
uzla�man�n sa�lanmas�n�n ard�ndan 
aç�klamalar�n� Konak Meydan�’ndaki 
�zmir Büyük�ehir Belediyesi binas�n�n 
yan�nda yapt�. Binlerce vatanda� 
yap�lan aç�klaman�n ard�ndan olays�z 
bir �ekilde da��ld�.

Ülkemizin Ayd�nl�k Yüzü 
Mühendisler ve Mimarlar 
Sokakta Sözünü Söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de ya�anan 
son geli�meler üzerine, 22 
Kas�m 2008 Cumartesi günü 
saat 12.30’da e�zamanl� olarak 
31 ilde TMMOB “Krize, AKP’ye, 
Gericili�e, Neoliberalizme, Irkç�l��a 
Kar��  Sokakta Sözünü Söylüyor” 
ba�l�kl� kitlesel bas�n aç�klamalar� 
gerçekle�tirildi. 31 ilde binlerce ki�inin 
kat�ld��� eylemlere emek-meslek 
örgütleri de destek verdi.

Adana, Ad�yaman, Ankara, Antalya, 
Ayd�n, Bal�kesir, Batman, Bodrum, 
Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, 
Diyarbak�r, Edirne, Eski�ehir, 

Gaziantep, Hatay, �stanbul, �zmir, 
Kahramanmara�, K�rklareli, Kocaeli, 
Malatya, Mardin, Mersin, Milas, 
Samsun, �anl�urfa, Tunceli, Van, 
Zonguldak’ta �KK’lar arac�l���yla 
gerçekle�tirilen eylemlerde AKP’ye, 
gericili�e, neoliberalizme, �rkç�l��a 
kar�� sloganlar at�ld�, dövizler ta��nd�.

Bas�n aç�klamas� Milas’ta Milas �KK 
Sekreteri meslekta��m�z Enver TUNA 
taraf�ndan, Denizli’de meslekta��m�z 
Ayd�n YÜCEL taraf�ndan, Ayd�n’da 
Ayd�n �l Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Metin ALBEYO�LU 
taraf�ndan, Bodrum’da Bodrum �l 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Semayi 
YAMAN taraf�ndan, �zmir’de �zmir �l 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan 
Ç�FTÇ� taraf�ndan okundu.

�imdi hep beraber, bir kez daha ve 
inanarak söyleme zaman�d�r:

Kurtulu� yok tek ba��na, ya hep 
beraber ya hiç birimiz.
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Mara� Katliam�n�n 30. Y�l�
Olan 25 Aral�k 2009 
Günü’nün, Hâlâ Tarihin 
Karanl�k Sayfalar�ndan Biri 
Olarak Kalmas� Kemeralt� 
Giri�i’nde Yap�lan Bir Bas�n 
Aç�klamas� ile Protesto 
Edildi. 

KESK �zmir �ubeler Platformu ve 
TMMOB �zmir �l Koordinasyon Kurulu 
taraf�ndan düzenlenen aç�klamaya 
bir çok sivil toplum örgütü ile siyasi 
partiler de destek verdi.

Bas�n aç�klamas�n� okuyan KESK �zmir 
�ubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Ramis SA�LAM, Mara� Katliam�’n�n 
Türkiye tarihinin karanl�k sayfalar�ndan 
biri oldu�unu belirterek, ‘30 y�ld�r 
ayd�nlat�lamayan Mara� Katliam� 
bugünde tarihin karanl�k sayfalar�ndan 
birini olu�turmaya devam ediyor. 
Resmi verilere göre ya�am�n� yitiren 
yurtta� say�s� 105, resmi olmayan 
verilere göre ise bu say� en az 
500’dür. Katledilen insanlar aras�nda 
kundaktaki bebekler de vard�. Çok 
say�da kad�n da gözü dönmü� 
canilerin tecavüzüne u�rad�’ dedi.

Mara� Katliam�’n�n kay�tlara Alevi-
Sünni çat��mas� olarak geçti�ini 
ifade eden SA�LAM, katliam�n 
derin devlet kökenli olu�umlarla 
ülkücü fa�ist çetelerin 
ortak düzenledi�i bir 
katliam oldu�unu 
söyledi. SA�LAM, bu 
gerçeklerin herkesçe 
bilindi�ini ancak devlet 
yetkililerinin olay� ört bas 
etti�ini dile getirerek; 
“Bugünkü siyasal 
tabloya bak�ld���nda 
Mara� Katliam�’n�n 
izlerini görmenin mümkün oldu�unu 
kaydetti. Nas�l Mara� katliam� 
sorumlular� cezas�z kald�ysa, bugün 
de çeteler cezas�z kalmaya devam 
ediyor. Bak�n�z Mara� Katliam� 
döneminde Mara� Emniyet Müdürü 
olan Abdulkadir AKSU, daha sonra 
devletin daimi �çi�leri Bakan� oldu. 
Bugün art�k demokrasi mücadelesini 
yükseltmenin vakti geçmektedir. Bir 
daha canlar�m�z�n yanmamas� için, 
katliamlar�n ya�anmamas� için sesimizi 
her zamankinden daha çok yükseltmek 
zorunday�z” diye konu�tu.

TMMOB CBS Kongresi 
Haz�rl�k Toplant�s� Yap�ld�.

24 Ekim tarihinde HKMO Genel 
Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN, Prof. Dr. 
Dursun Zafer �EKER, Doç. Dr. Çetin 
CÖMERT ve HKMO Eski Genel 
Ba�kan� Hüseyin ÜLKÜ‘nün kat�l�m� ile 
gerçekle�ti. Toplant�da kongreye dair 
görü� al�� veri�inde bulunuldu.

25 Ekim’de Temsilcilik 
Toplant�s� Yap�ld�.

HKMO Genel Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN 
‘in de kat�ld���  HKMO �zmir �ubesine 
ba�l� temsilcilikler ile toplant� HKMO 
�zmir �ubesinde yap�ld�. Mesle�imiz 
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ile ilgili son dönem geli�melere dair 
bilgilendirmenin yap�ld��� toplant�da 
görü� al�� veri�inde bulunuldu. 
Temsilcilik sorunlar� dinlendi ve 
çözümleri tart���ld�. Toplant� sonras�nda 
beraberce ak�am yeme�i yenildi.

�zmir’de Me�aleli Eylem

27 Aral�k Cumartesi günü saat 17:00 
da KESK, TMMOB ve D�SK Birle�ik 
Metal-��’in öncülü�ünde Selahattin 
Akçiçek Kültür Merkezi önünde 
toplanan emekçiler �zmir Büyük�ehir 
Belediyesi Binas�’na kadar me�alelerle 
yürüdü. 

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi 
önünde toplanan 500 kadar emekçi, 
KESK �ubeler Platformu ve TMMOB 
�KK imzal� “Sermayeye de�il e�itime 
sa�l��a bütçe” ve “Kapitalizm; 
i�sizlik, yoksulluk açl�k,demektir” 
pankartlar�n�n arkas�nda tek s�ra 
halinde yakt�klar� me�alelerle birlikte 
yürüyü�e geçtiler. “Zam zulüm i�kence 
i�te AKP, “Sermayeye de�il emekçiye 
bütçe”, “Rantiyeye de�il emekçiye 
bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek 
AKP halka hesap verecek”, “Sava�a 
de�il e�itime sa�l��a bütçe”, “Susma 
sustukça yeni zamlar gelecek” 
sloganlar�n�n at�ld��� yürüyü�e arabalar 
kornalar� ile destek verirken alk��lar�yla 
da yürüyü�e destek verenler oldu. 

�zmir Büyük�ehir Belediye Binas�’na 
gelindikten sonra bas�n aç�klamas� 
yap�ld�. Bas�n aç�klamas�n� KESK �zmir 
�ubeler Platformu Dönem Sözcüsü BES 
�zmir �ube Ba�kan� Ramiz SA�LAM 
okudu. Ba�bakan� ele�tiren SA�LAM 
“Hükümet �MF ile anla�mamal�d�r, 
��sizlik fonunu sermayeye pe�ke� 
çekecek planlardan uzak durulmal�d�r, 
piyasa dostu, sermaye a����, 
emekçi dü�man� 2009 bütçesi geri 
çekilmelidir.” taleplerini s�ralay�p, 
“Krize biz yol açmad�k faturas�n� da 
biz ödemeyece�iz” diyerek bas�n 
aç�klamas�n� bitirdi.

“2009’ a Merhaba”

Yeni bir y�la üyelerimizle bir arada 
girmek için düzenledi�imiz “2009’a 
Merhaba”  kokteyli �zmir Senfoni 
Orkestras� müzik dinletisi e�li�inde 30 
Aral�k ak�am� �ubemizde gerçekle�ti. 

�ubemizin 11. Dönem 2. 
Dan��ma Kurulu Topland�.

3 Aral�k 2008 tarihinde 2. Dan��ma 
Kurulu Toplant�s� HKMO �zmir 
�ubesi E�itim ve Toplant� salonunda 
gerçekle�ti. �ube etkinlik çal��malar�, 
Yaz E�itim Kamp�, TMMOB CBS 
Kongresi 2009, Bölüm aç�lmas�, 
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Lisansl� Ölçme Bürolar� hakk�nda 
bilgilendirme, görü� ve öneriler 
toplant�n�n gündemini olu�turan 
ba�l�klard�. Özellikle 2009 y�l�nda 
gerçekle�tirilecek olan 8.Yaz E�itim 
Kamp� ve CBS Kongresi üzerine görü� 
al�� veri�i yap�ld� ve her iki etkinli�in 
amac�na ula�abilmesi için tüm üyelere 
aktif destek ça�r�s�nda bulunuldu.

Milas Temsilcili�imizin 
Sekreterli�ini Yürüttü�ü 
‘Tmmob Milas �lçe 
Koordinasyon Kurulu’nun 
Tan��ma Yeme�i Gerçekle�ti.

Milas Temsilcimiz Enver TUNA’n�n 
sekreterli�ini yürüttü�ü TMMOB 
Milas �lçe Koordinasyon Kurulu 
‘nun ilk tan��ma yeme�i 17 Ekim 
2008 tarihinde yap�ld�. TMMOB 
�lçe Koordinasyon Kurulu’nun 
olu�turuldu�u 5 ilçeden biri olan 
Milas, Temmuz 2008’de Milas’ta 
temsilcili�i bulunan 7 Odan�n (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas�, 
Mimarlar Odas�, �n�aat Mühendisleri 
Odas�, Elektrik Mühendisleri Odas�, 
Jeoloji Mühendisleri Odas� ve Maden 
Mühendisleri Odas�) bir araya gelmesi 
ile olu�mu�tur. Bünyesinde 320’nin 
üzerinde mühendis ve mimar�n 
bulundu�u Milas �KK tan��ma yeme�ini 
Milas Kaymakam� �ahin ASLAN, Milas 
Belediye Ba�kan� Hurol ÖNDER, Ören 
Belediye Ba�kan� Kaz�m TURAN, Beçin 
Belediye Ba�kan� Mehmet BALCI, 
Selimiye Belediye Ba�kan� Mehmet 
GÜL ve ünlü sanatç� Tolga ÇANDAR 
onurland�rm��t�r.

HKMO �zmir �ubesi Yönetim 
Kurulundan Ba�kan Muhittin 
SELV�TOPU, II. Ba�kan Servet 
ALABALIK, Yazman Lütfi ÜNAL ve 
Sayman �brahim AYKOL’un kat�ld��� 
yemekte temsilcimiz Enver TUNA özetle 

davetlilere kat�l�mlar�ndan 
dolay� te�ekkür ederek 
Türkiye’deki 5 ilçe 
aras�na girmenin 
onurunu ya�ad�klar�n� 
ve katk� koyan 
herkese birlikteliklerin 
artarak devam etmesi 
temennisinde bulundu.

Konumu itibari ile en uzun 
k�y� �eridi olan Milas’�n bu 
özelli�inden dolay� turizm 
yat�r�mlar� için önemli bir 
ilçe oldu�unu ve Milas’�n 
tarih, kültür ve turizm 
aç�s�ndan dünya kenti olmas� için her 
türlü katk�y� sa�layacaklar�n� belirtti.

Oldukça geni� kat�l�m�n sa�land��� 
yemek, Tolga ÇANDAR’�n seslendirdi�i 
�iir ve türküler ile sona erdi.

HKMO Taraf�ndan Her Y�l 
Düzenli Olarak Kutlanan 
CBS Günü Etkinli�i 19 Kas�m 
2008 Tarihinde Prof. Dr. 
Dursun Zafer �EKER ‘in 
Kat�l�m� ile Gerçekle�ti.

Konak Belediyesi Alsancak Kültür 
Merkezi Benal Nevzat Salonunda 
gerçekle�en etkinlikte ayr�ca �ehir 

Planc�s� Güler KARABULUT taraf�ndan 
�zmir Büyük�ehir Belediyesi �mar Bilgi 
Sistemi çal��malar� hakk�nda bilgi 
verildi. HKMO �zmir �ubesi Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Muhittin SELV�TOPU 
‘nun günün anlam ve önemine ili�kin 
konu�mas�n�n ard�ndan Prof. Dr. 
Dursun Zafer �EKER taraf�ndan ‘CBS 
nedir? Ne de�ildir?… �li�kili disiplinler’ 
ba�l�kl� sunum gerçekle�tirildi. Etkinlik 
kokteyl ile sona erdi.
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Harita Mühendisi �. Kür�at GÖÇERG�; 
Sosyal Doku Haritas� ve Sosyal Bilgi 
Merkezi,

�ehir Planc�s� Emra SERT; Altyap� 
Entegrasyon projeleri hakk�nda kat�l�mc�lar� 
bilgilendirmi�lerdir.

Konferans sonras�nda ortak görü� olarak 
Co�rafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi 
konular� hakk�nda Yasal bir düzenleme 
yap�larak uyulmas� gereken ilke ve 
hedeflerin belirlenmesi böylelikle yerel 
ölçekten ulusal ölçe�e entegrasyonun 
sa�lanmas�n�n kolay olaca�� görü�ü ortaya 
ç�km��t�r.

Konferansa yo�un bir kat�l�m olmu� ve ilgi 

ile izlenmi�tir.

Co�rafi Bilgi Sistemi ve
Konya Kent Bilgi Sistemi Konulu Konferans 
Düzenlenmi�tir

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� Konya 
�ubesince 26.12.2008 
tarihinde KOSK� Salonunda 
“CO�RAF� B�LG� S�STEM� 
ve KONYA KENT B�LG� 
S�STEM�” konulu konferans 
düzenlenmi�tir.

Aç�l���n ard�ndan, HKMO 
Konya �ube Ba�kan� Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Co�rafi Bilgi Sistemi hakk�nda 
kat�l�mc�lar� bilgilendirmi�tir.

Konya Kent Bilgi Sisteminin geneli 
hakk�nda Büyük�ehir Belediyesi Kent Bilgi 
Sistemi �ube Müdürü Nurullah OSMANLI 
bilgiler vermi�tir.

Daha sonra Konya Kent Bilgi Sisteminin 
detaylar�na geçilmi�tir.

Harita Mühendisi Sebahattin AKDEM�R; 
Adrese Dayal� Nüfus Kay�t Sistemi 
(ADNS) ve Co�rafi Bilgi Sistemlerinin 
Entegrasyonu,

KONYA
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Tapu Planlar� Tüzü�ü, 
Lisansl� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�, 
Kadastroda Yenileme 
Çal��malar� Konulu Forum 
Düzenlendi.

19.12.2008 tarihinde Harita 
ve Kadastro Mühendisleri odas� 
Konya �ubesince; “Tapu Planlar� 
Tüzü�ü, Lisansl� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Ölçme Bürolar�, 
Kadastroda Yenileme Çal��malar�” 
konulu bir forum düzenlenmi�tir.

Forum Konya Ticaret Odas� 
Konferans Salonunda çok say�da 
üyemizin ve ö�rencilerin kat�l�m�yla 
gerçekle�tirilmi�tir.

Formun Yöneticili�ini  Konya �ube 
Ba�kan� Prof.Dr. Ferruh YILDIZ 
yaparken HKMO Genel Ba�kan� 
A. Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat �AH�N, 
TKGM Fen Dairesi B�k. Yusuf ME�HUR   
konu�mac� olarak foruma destek 
vermi�lerdir.

Prof Dr. Ferruh YILDIZ’�n aç�l��  ve 
selamlama konu�mas�n�n ard�ndan 
forum ile ilgili konulara geçilmi�tir. 

Harita Kasatro Mühendisleri Odas� 

Genel Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN;  
Tapu Planlar� Tüzü�ü, TMMOB ve 
HKMO’n�n faaliyetleri ile ilgili   yasal 
mevzuat, HKMO’ya kay�tl� üyelerin ve 
bürolar�n istatistiki bilgileri, i� hacim 
ve parasal girdileri, kurumlara göre 
i� hacmi,  Konya �lindeki SHKMB ve 
L�HKAB say�lar�,  Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin sorunlar� , sorunlar�n 
a��lmas� için yap�lan çal��malar, verilen 
mücadeleler hakk�nda üyelerimizi 
bilgilendirmi�tir.

Konu�mada özetle, 

Tapu Planlar� Tüzü�ü ile aplikasyon 
ve vaziyet plan�n�n tan�mlanarak bu 
alandaki bo�lu�un dolduruldu�u,

Türkiyede 551 Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendislik Bürosu aç�laca�� 
(TKGM.’ce artt�r�labilir), Konya 
Bölgesinde ise 22 büro aç�labilece�i, 
bürolarla ilgili s�nav�n 17 May�s 2009 
tarihinde yap�laca��,

Kadastro ihalelerinde ve di�er ihaleli 
harita mühendislik  hizmetlerinde 
yüksek k�r�mlar yap�ld��� ve bu 
durumun meslekta�lar� zor durumda 
b�rakt���,

4734 say�l� Kamu �hale Kanununda 
yap�lan de�i�iklik ile  harita 
mühendislik hizmetlerinin hizmet ile 
ilgili i�ler kapsam�ndan ç�kar�larak  

dan��manl�k ile ilgili i�ler kapsam�na 
al�nd��� ifade edilmi�tir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yard�mc�s� Nihat �AH�N; Türkiye’de 
Tapu-Kadastronun yap�s�, Türk 
Tapu Kadastro  bilgi sistemi, Genel 
Müdürlük te�kilat �emas�, mali yap�, 
personel durumu, yürütülen temel 
projeler, harita bilgi bankas�, TUSAGA 
Aktif (CORS-TR), Genel Müdürlü�ün 
gelece�e bak���, modernizasyonu gibi 
konularda bilgi vermi�tir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü 
Fen Dairesi Ba�kan� Yusuf ME�HUR; 
Lisansl� Harita ve Kadastro Mühendislik 
Bürolar� ile ilgili Kanun ve Yönetmelik 
hakk�nda bilgiler vererek yap�lan 
ve yap�lmakta olan çal��malar� 
anlatm��t�r.

Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Bürolar� Komisyonu olu�turulmas�, 
Komisyonun Çal��ma Usul ve 
Esaslar�n�n belirlenmesi, lisansl� 
büro kurulacak yerler ve hizmet 
gruplar�n�n belirlenmesi, s�nav�n 
Anadolu Üniversitesine yapt�r�lmas� için 
sözle�me tasla�� haz�rlanmas�, s�nav 
soru da��l�mlar�n�n belirlenmesi, s�nav 
ilan metni ve s�nav k�lavuzu olu�turma  
gibi çal��malar�n tamamland���,

Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Bürolar�n�n Çal��ma Usul ve 
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Esaslar�n�n ve Denetim �ekillerinin 
belirlenmesi, lisansl� büro hizmet 
ücretlerinin ve i� yap�m sürelerinin 
belirlenmesi, lisans belge ücreti, 
tazminat ve idari para cezas�n�n 
belirlenmesi, sözle�me, personel, 
i�lem, sicil dosyalar�, denetim 
defteri, tabela, tip sözle�me, büro 
ka�esi standartlar�n�n belirlenmesi 
çal��malar�na devam edildi�i,

L�HKAB Bürolar�n�n faaliyete geçmesi 
ile: 

Kadastro müdürlüklerinin i� yükünün 
azalaca��, kadastral haritalar�n 
iyile�tirilerek say�salla�t�r�lmas�, 
yenilenmesi ve güncellenmesi 
çal��malar�n�n h�zlanaca��, 3402 say�l� 
Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen 
mekânsal bilgi sisteminin alt yap�s�n�n 
olu�turulmas� ve tapu ve kadastro 
hizmetlerinin modernizasyonu 
kapsam�ndaki çal��malar�n daha yak�n 
zamanda sonuçlanaca��, özel sektörün 
i� yükünün ve personel istihdam�n�n  
artaca��, nitelikli hizmetin sunulaca�� 
ifade edilmi�tir.

Konu�malar�n ard�ndan tart��ma 
k�sm�na geçilmi� L�HKAB bürolar�n�n 
kurulmas� ile  s�nava ilk defa 
gireceklerin �ansl� oldu�u, bürolar�n 
tamam�n�n ilk s�navda doldurularak 
%5 lik bir aç�k kalaca�� yeni mezun 
ki�ilerin ve ö�rencilerin ileriki y�llar 
için �anslar�n�n azalaca�� bir grup 
taraf�ndan belirtilirken bir grup 
taraf�ndan ise bürolar�n san�ld��� 
gibi ilgi çekmeyece�i çok büronun 
aç�lmayaca��  fikri ortaya at�lm��t�r. 

Forum üyelerimiz ve meslekta�lar�m�z 
aç�s�ndan yararl� ve bilgilendirici 
olmu�tur.

3-4-5 Aral�k 2008 
Tarihlerinde Kamula�t�rma 
Bilirki�ili�i E�itimi 
Düzenlendi.

2942 Say�l� Kamula�t�rma Kanunu 
ve Kamula�t�rma Davalar�nda 
Bilirki�i Olarak Görev Yapacaklar�n 
Nitelikleri ve Çal��ma Esaslar�na �li�kin 
Yönetmelik kapsam�nda kamula�t�rma 
davalar�nda bilirki�i olmak isteyen 
üyelerimizin belirlenmesi amac�yla 
�ubemiz E�itim Salonunda 3-4-5 
Aral�k 2008 tarihinde üç gün süreyle 
üyelerimize kamula�t�rma bilirki�ili�i 
e�itimi verilmi�tir. 

Üyelerimize;

Y. Doç. Dr. Tayfun ÇAY; Kamula�t�rma 
Haz�rl�k ve Teknik Çal��malar�, 
Hukuksal Çerçeve,

Ö�r. Grv. Dr Mehmet ERTA�; 
Ta��nmaz De�erlemesi ve Esaslar�,

Y. Doç. Dr. �aban �NAM ; Bilirki�i 
Raporlar�n�n Haz�rlanmas�, 
Kamula�t�rman�n Soysal ve Ekonomik 
Etkileri, Di�er Alanlarda Bilirki�ilik, 
�leti�im Teknikleri, Etkili �leti�im, 

Konular�nda e�itim vermi�lerdir.

Düzenlenen  e�itim son gün yap�lan 

s�nav ile tamamlanm��t�r.
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�ubemiz yönetim kurulu üyeleri, 
07.11.2008  tarihinde Genel Ba�kan 
Say�n Ali Fahri ÖZTEN, TKGM Genel 
Müdür Yrd. Say�n Nihat �AH�N, odam�z 
eski genel ba�kan� Say�n Hüseyin ÜLKÜ, 
Ondokuz May�s Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölüm Ba�kan�m�z Say�n Prof.
Dr. Sebahattin BEKTA�, Üniversitemizin 
de�erli ö�retim görevlileri ve Ö�renci 
arkada�lar�m�z�n kat�l�m� ile odam�z�n 
katk�lar�yla olu�turulan bilgisayar 
laboratuar�n�n aç�l��� gerçekle�tirildi. 

Aç�l�� sonras�nda düzenlenen panelde 
ö�renci arkada�lara mesleki konularda 
bilgiler verildi. Panel yönetimini Say�n 
Prof. Dr. Sebahattin BEKTA� hocam�z 
gerçekle�tirdi.

Ondokuz May�s Üniversitesi Bilgisayar Laboratuar Aç�l��� :

L�HKAB Forumu düzenlendi :

8 Kas�m 2008 tarihinde Samsun DS� Konferans Salonunda “Tapu  
Planlar� Tüzü�ü ve Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolar�” Forumu geni� kat�l�ml� gerçekle�tirildi.

Foruma TKGM Genel Müdür yard�mc�s� Nihat �AH�N, Eski 
Oda Ba�kan� ve HKMO K�rsal ve Kentsel Alan Düzenleme Kom 
B�k. Hüseyin Ülkü ile HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN  
konu�mac� olarak kat�l�rken yürütülücü�ünü �ube Ba�kan�m�z  
Ertu�rul ÇÖL gerçekle�tirdi.

SAMSUN
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Amasya Temsilcili�imizde 
Netcad E�itim Kursu 
Düzenlendi:

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� Samsun �ubesi Amasya �l 
Temsilcili�imiz taraf�ndan organize 
edilen Netcad 5.0 GIS, Netsurf, 
Netmap e�itimine Amasya ve 
Merzifon ilçelerinden toplam 14 
ki�i kat�lm��lard�r. E�itim; 18-
19 Ekim ve 25-26 Ekim 2008 
tarihlerinde Amasya Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu-Harita ve 
kadastro Bölümü bilgisayar 
laboratuar�nda düzenlenmi�tir. 

Samsun �lkad�m Belediye 
Ba�akan� ile Kahvalt� :

Samsun �lkad�m Belediye Ba�kan� 
Say�n Erdo�an TOK, Ba�kan 
Yard�mc�s� Say�n Mehmet D�K�C�, 
�lkad�m Belediyesi Encümen 
Üyelerinden Harita Mühendisi 
Say�n Adil TOK, odam�z� ziyaret 
ederek sabah kahvalt�s�nda 
Ba�kan Ertu�rul ÇÖL ve Yönetim 
kurulu üyeleri ile bir araya gelindi. 
Güzel sohbetlerin gerçekle�ti�i 
kahvalt�n�n sonunda �ube Ba�kan� 
Say�n Ertu�rul ÇÖL, Ba�kan Say�n 
Erdo�an TOK‘a Kendisi ve Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
Samsun �ubesi Yönetim kurulu 
ad�na te�ekkürlerini iletti. �lkad�m 
Belediye Ba�kan� Say�n Erdo�an 
TOK, günün an�s�na �ube Ba�kan� 
Say�n Ertu�rul ÇÖL‘e plaket ve 
hediye takdim etti

Kamula�t�rma Bilirki�ili�i 
E�itimi Düzenlendi:

Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i 
Olarak Görev Yapacaklar�n 
Nitelik ve Çal��ma Esaslar�na 
�li�kin Yönetmelik gere�i, 2009 y�l� 
kamula�t�rma davalar�nda Odam�z 
bilirki�i listesinde görev yapmak 
isteyen üyelerimizin kat�l�m�yla 
düzenlenen meslek içi e�itim 
seminerinin ikincisi 29-30 Kas�m 
2008 tarihinde �ubemiz hizmet 
binas�nda gerçekle�tirildi.

Ziyaret :

Odam�z üyesi Say�n Ö�r. Gör. 
Erdem Emin MARA� Ondokuz 
May�s Üniversitesinde göreve 
ba�lam��t�r. 

Yönetim kurulu olarak ziyaret edildi 
ve yeni görevinde ba�ar�lar dilendi.
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Bulmaca

KÜLTÜR - SANAT

Solda Sa�a

1- Kesikli olmayan sürekli ölçüm prensibiyle çal��an veri kay�t �ekli. / Ki�inin 
geçmi�te ya�am�� olan büyükleri. 2- Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan illerinden biri. / Kazan�m veya elde etme olarak da adland�r�lan, do�ada 
sahipsiz olan e�yalar�n ve mallar�n kazan�lma i�lemi. 3- Orta Do�u ile Kuzey 
Afrika’n�n büyük bir bölümünde ya�ayan halk ve bu halk�n soyundan olan 
kimse. / Ba�, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çal�, kam��, a�aç dal� 
gibi �eylerden çekilen duvar türü. 4- Kum, kireç, çak�ldan olu�an harçla 
yap�lan duvar. 5- Durgun s�v� yüzeyinin yatay olmas� prensibine dayanan ve 
bir do�ruyu yataylamak veya dü�eylemek amac�yla kullan�lan aletlere genel 
olarak verilen isim. 6- Korku, �a�ma, hayranl�k bildirir ünlem. / Osmanl�cada 
ar�z olmak. 7- �an, �öhret / Geri, arka. / Kaba ünlem efekti. 8- Bir �eyin 
özünü olu�turan ana öge, temel. / Deniz, büyük nehir. 9- Çok ince gözenekli 
pamuk, ipek veya sentetik dokuma. / Ç�plak resim. 10- Küresel bir cisim 
olarak dü�ünülen dünya ile temel ili�kileri belirten co�rafi terim, jeoid ve di�er 
sferoidler üzerindeki veriyi baz alacak �ekilde kullan�l�r

Yukar�dan a�a��ya

1- Dövü�emeyecek duruma getirmek, sersemletmek; bunaltmak, s�k�nt� içine 
sokmak. 2- Bir çe�it taze, yumu�ak, tuzsuz, beyaz peynir / Ba�kald�r�c�
3- Kar���k renkli, çok renkli /  Üzengi kay���  4- Poligon parçalar�n�n 
birle�tirilmesi sonucu ba�lang�ç noktas�nda bitecek �ekilde olu�an güzergah. / 
Geni�lik 5- �çilecek �ey.  / Togo için internet ülke kodu üst seviye alan ad� 6- 
Pire / It�r çiçi�i 7- Susmak ve dikkatli olmak için kullan�lan kelime / Aralar�nda 
bo�luklar b�rak�lm�� co�rafik paralelleri temsil eden, paralel do�ru çizgilarinin 
ikinci ailesine dik cografik meridyenleri, e�it aral�kl� paraleller ailesinde 
gösteren, silindirin yerküreye te�et oldu�u silindirik harita izdü�ümü. 8- 
S�f�rdan büyük olan 9- Tantal elementinin simgesi / Genellikle ortalama deniz 
seviyesinde tan�mlanm�� bir datum yüzeyi üzerinde veya alt�nda tüm noktalar� 
ayn� yükseklikte oldu�u dü�ünülen yeryüzündeki hayali yükseklik çizgileri, e� 
yükselti e�risi olarak da adland�r�l�r. 10- Ayak bas�lmam�� kum, Medine’nin 
di�er bir ad� / Eski yüzy�llardan kalma yapma tepe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Varlığın

Mizah

Varlığın
�iir

Güzelliğin saklılığındadır
Sayıkladığım yanlarında
Hep bir sonrakinde beliriverir varlığın

Ve yokluğunda
Ne çığ tutar sesimi
Ne de bir annenin evlat acısı yakarışları

Sadece güzelliğindedir çığlığım
Seni yaşayamadığım anlarında gizlidir

Star Karabil - 2001
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Sonbahar

Türkçe, Hem�ince ve Gürcüce dillerinin kullan�ld��� filmde, cezaevi ve ölüm orucu gerçe�ine 

insanc�l bir aç�dan yakla��l�yor. Yönetmenli�ini Özcan Alper’in, yap�mc�l���n� Kuzey Film’in 

üstlendi�i ‘Sonbahar’ Hopa, Çaml�hem�in ve Kemalpa�a’da çekildi. Genç bir üniversite 

ö�rencisi(22 ya��nda) olarak girdi�i cezaevinde ölüm orucuna giren ve 10 y�l sonra 

özgürlü�üne kavu�an Yusuf’un çocukluk ve ilk gençlik y�llar�n�n izini sürerek geçirdi�i son iki 

ay�n�n öyküsü anlat�l�yor.

Galilei’nin Ya�am�

Bilime bask� yap�lmal� m�? 
Bask� hangi nedenlerle 
yap�l�r bilime? Bilimin 
amac� ne olmal�d�r? 
Toplumsal geli�me için 
kahramanlara muhtaç 
m�y�z?

Epik-diyalektik tiyatronun 
kuramc�s� Bertolt Brecht “Galilei’nin Ya�am�” adl� 
oyununda, tarihi bir ki�ilikten yola ç�karak bu sorular�n 
yan�t�n� ar�yor.

Japon Kuklas�

“ Fabrikalarda verimi art�rmak için 
insana güç veren baz� haplar�n 
sunuldu�u kimse için yeni bir haber 
de�il.

…Nazlanma al bir tane… 
Bedava… Paras� patrondan 
ç�k�yor… “

Dari Fo ve Franca Rame’in birlikte 
yazd��� oyunda hayat�ndan bezmi� i�çilerin ve Armira adl� 
i�çinin amirlerine kar�� ya�ad�klar� olaylar ve yan�lg�lar�n�n 
sebep oldu�u durumlar anlat�l�r.

Ekvator Hikayeleri

En eskisi 1540’larda, en iyisi 
1894’lerde geçen Ekvator 
hikayeleri, belki de bugüne 
kadar okuduklar�n�z�n ya da 
dinlediklerinizin en ilginci 
olacakt�r.

Gianni Guadalupi - Antony 
Shugaar, Tubitak Yay�nlar�

Suç ve Ceza

 Rodion Romanovich 
Raskolnikov’un ahlaki ikilemlerine 
odaklan�r. Raskolnikov nefret 
edilen ,kötü . bir tefeciyi 
öldürecektir.Böylece finansal 
problemlerini çözerken ayn� 
zamanda dünya kötü, de�ersiz 
bir parazitten temizlenecektir. 
Raskolnikov ,daha yüksek bir 
amaca hizmet eden bir cinayetin 
kabul edilebilir oldu�una inan�r.

�leti�im Yay�nlar�, Fyodor Dostoyevski.

ilei’nin Ya�am�” adl�

il i A i dl

Tiyatro

Sinema

Kitap
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BR�Ç
1NT AÇILI�INA VER�LEN YANITLAR VE SONRASI KONU�MALARIN DEVAMI.

*Kaz�m MEL�KO�LU harita ve kadastro yüksek mühendisi, kmelikoglu@yahoo.com

TRANSFER: NT aç�l��lar�nda; cevapç� en az be�li rengini orta��na koz olarak söyletmesine yönelik bir konu�ma sistemidir. 
Konu�malarda kar�� oyuncular�n pas geçti�i kabul edilr. 

1- Ortak 1Nt açt�. Cevapç� yan�t�:1-�ki karo ise: Orta��n iki kör demesini, 2-�ki kör ise; iki pik. 3-�ki pik ise; üç sinek. 4-2Nt 
ise üç kara demesini ister. Bu konu�ma aral���nda cevapç� olarak elimiz s�f�r ve üzeri puan ve kozlar ise majörde en 
az be�li, minörde ise en az alt�l� olmal�d�r. Bu kural kesindir. Nt açan bu kurlara uyar ve orta��n�n transfer etti�i rengi 
söyler. 

2- Ortak 1Nt açt�. Yan�t:1-Üç sinek, üç karo ise; rengimiz en az alt�l�. Zon kesin, �ilemle ilgilenen eli gösterir. 1Nt açan 3Nt 
derse oynamak içindir. Ayr�ca be�li minörlere davet eder. Elimizdeki puana göre karar vermek bize kalm��t�r. 

3- Ortak 1Nt açt�. Yan�t: Üç kör ise zon oynama emri. Söylenen major kör tek paralel minörlerden sinek alt�l� karo dörtlü 
rengi gösterir. �ilem oynama iste�i orta��m�z elinin da��l�m ve puan durumuna göre karar verir. 

4- Ortak 1Nt açt�. Yan�t: Üç pik ise zon oynama emri. Söylenen major pik tek paralel minörler karo alt�l� sinek dörtlü rengi 
gösterir. �ilem oynamak iste�i orta��m�z elinin da��l�m�n� ve puan durumuna göre karar verir. 

5- Ortak 1Nt açt�. Yan�t: 4 kör, 4 pik ise söylenen renkte oynamak için. Elimizde 6+ kör yada pik vard�r. �ilem ile ilgili 
de�il. 3Nt için yetersiz da��l�ma sahip oynamak için. 

6- Ortak 1Nt açt�. Yan�t�: 5 sinek yada 5 karo ise oynamak için. Elimizde 6+ sinek yada karo var, �ilem ile ilgili de�il ve 
3Nt için yetersiz da��l�ma sahip oynamak için. 

Aç�c� Cevapç� Aç�klama 

1NT 

2 � Stayman(Bülten 72’de aç�kland�)

2�,2�,2�,2NT Transfer

3�/3� 6+minor renk, 3NT yada 5 minor’e davet edici 

3�/3� Zon oynama emir. Söylenen major tek parallel minörler  (�6l�), (�4lü) 6+kartl� renk 
ve �ilemle ilgili bir eli gösterir.

4�/4�/5�/5� 6+kartl� renk, NT için yetersiz antreye sahip oynamak için

4� Gerber -As sorusu- 

4NT Say�sal(Kantitatif),aç�c� max ise 6 Nt der, min. ise pas geçer 

Jacoby Transferi (Majörlere): Jacoby Transferi(Majörlere)Nt açan ortak kar��s�nda kullan�l�r. Majör kozlarda 5 ve daha 
fazla renk gösterir. 2Karo 2Köre; 2Kör ise 2Pike transferdir. Açan transfere uymak zorundad�r Transfere basitçe uymak 
yerine farkl� bir deklere ile elindeki dörtlü kozunu gösterirse iyi bir eli vard�r.  Transfer yapan ortak aç�c�n�n 3Nt veya 3 yada 
4 seviyesinde majör koza oynamak istedi�ini anlar. Jacoby Transferler orta��n her seviyedeki kuvvetli Nt üste konu�malar� 
s�ras�nda da uygulan�r.
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Aç�c� Cevapç� Aç�klama 
1NT
2�

2�!
Pas 

Cevapç�n�n 0-7 Onör puan� ve5+körü vard�r 

1NT
3�

2�!
Pas/3NT/4� Aç�c�n�n 17 Onör puan� ve dörtlü körü vard�r (davet edici) 

1NT
3�

2�!
3NT/(3/4) �

Açan�n 17 Onör puan� ile iyi sinek rengi ve 4’lü körü vard�r. Güçlü el zon/�ilem karar�n� 
2��diyen yan�tç� verir. (forsing) 

1NT
2� 

2�!
2NT/3� 

Cevapç�da 8-9 Onör puan� vard�r. (3NT veya 4�’e davet edici bir eldir) Oyun sonu 
için NT karar verir.

1NT
2�

2�!
3(�/�/�/�) 

Cevapç�da 9+Onör puan� ve iyi yan rengi vard�r. Bu renk uzun olmayabilir(zon gücü  
olan el, muhtemelen �ilemle ilgili) 

1NT
2� 

2�!
3NT 

Cevapç�n�n 10+Onör puan� vard�r, aç�c�dan pas geçmesini veya 4  söylemesini ister 

Not 1: Jacoby Transferi: Aç�c�n�n  (2/3)NT açt��� durumlarda da kullan�l�r(3 NT natürel oynan�yorsa). Not 2: Jacoby 
Transferi: Rakip 1 NT üzerine konu�arak araya girdi�inde uygulanmaz. 1NT aç�l��� sonras� rakip konturla araya girerse 
Jacoby Transferi geçerlidir. Jacoby Transferi kon turland���nda;

Aç�c�n�n muhtemel konu�malar� Cevapç�n�n muhtemel konu�malar� 
Pas 1-Do�al konu�ma.

2-XX (sür kontur)
3-Pas (oynamak için).
4-2 düzeyinde major (puan yok) 

XX (kon turlanan renkte kuvvet) 

3+ kozu göstermek için transferi tamamlar 
Pas veya yeni deklare 

3 seviyesinde renge s�çrar 
E�er rakip 1NT aç��� üzerine üste konu�ursa Jacoby Transferi uygulanmaz. Konu�malar natürel devam eder. Jacoby 
Transferi üzerine konu�uldu�unda; 

Aç�c�n�n olas� konu�malar� Cevapç�n�n olas� konu�malar� 

Pas 
1-Natürel bir konu�ma yapar.2-Kuvvet göstermek için 
kontur atar.3-Pas geçer. 

Ceza için X 
Pas veya deklareye devam eder 

�yi destekleyen el ile 3 seviyesinde major söyler 
Gerber As sorusu: Gerber As sorusu: Ortak 1Nt açt� siz dört sinek derseniz bu Gerber as sorusudur. Gerber orta��n 
1Nt/2Nt aç��� sonras� As veya Rua sorma da kullan�l�r. Dört sinek aslar�, be� sinek Rualar� sorar. E�er do�al olarak 
oynan�yorsa 3NT aç��� sonras� dört sinek steymand�r.

Gerber’e cevaplar:

4� Aslar� sorar 

4� 0-4 

5�  Rua’a sorurusu 

5� 0 veya 4 
4� 1 5� 1 
4� 2 5� 2 
4NT 3 5NT 3 

E�er Gerber’i ba�latan taraf sonradan 4 Nt ve be� sinekten ba�ka bir konu�mas� yaparsa bu oynamak içindir. Ortak 1Nt 
açt� yan�t�m�z: 4Nt,bu As sorusu de�il 1NT açan maksimum puanda ise 6 Nt der. Min. ise pas geçer.

Bir Nt aç���na kar�� oyuncular araya girer ise cevapç� Lebensohl kural� (konvansiyonu) ile yan�t verebilir. Gelecek say�da 
Lebensohl kural� verilecektir. 

Briç yaz�lar�na 23 Eylül 2007 tarihimde 68. Bülten ile ba�lad�k. Aradan bir y�l geçti. Birlikte hayli yol ald�k. Konu�ma 
yöntemlerini ve oyun tekniklerini ö�rendik Gelecek say�larda görü�mek üzere yeni y�l�n�z kutlu olsun. Güzel oyunlar.
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DO�ANLAR

2701 sicil • numaral� üyemiz Cahit BAHADIRO�LU ile 
Hülya  BAHADIRO�LU çiftinin 15.12.2008 tarihinde  EDA 
ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. EDA’ya 
ho�geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

3710 sicil numaral� üyemiz K. Y�lmaz KARABIYIK‘�n • 
10.07.2008 tarihinde IRMAK ad�n� verdi�i bir k�z çocu�u 
dünyaya gelmi�tir. IRMAK’a ho�geldin der sa�l�k ve mutlu 
bir ya�am dileriz.

4091 sicil numaral� üyemiz Vehbi Nejat SALALI ve 5851 • 
sicil nolu üyemiz Vuslat SALALI çiftinin 11.11.2008 
tarihinde AZRA DER�N ve AL� DORUK ad�n� verdikleri ikiz 
çocuklar� dünyaya gelmi�tir. AZRA DER�N ve AL� DORUK’a 
ho�geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

4878 sicil numaral� üyemiz Naim Özgür KUTLU ile Zeynep • 
KUTLU çiftinin 22.11.2008 tarihinde TUNA ad�n� verdikleri 
bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. TUNA‘ya ho� geldin 
der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

6790 sicil numaral� üyemiz Ali ÇANAK ile 7866 sicil • 
numaral� üyemiz Asl� ÇANAK çiftinin 05.05.2008 tarihinde 
SEL�N ad�n� verdi�i bir k�z çocu�u dünyaya gelmi�tir. 
SEL�N’e ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

6925 sicil numaral� üyemiz YAHYA SERKAN EMRE ve • 
EM�NE EMRE çiftinin 21.11.2008 tarihinde ECEM NAZ 
ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. ECEM 
NAZ’a ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7041 sicil numaral� üyemiz �smail KOLUKISA ile S�la • 
KOLUKISA çiftinin 26.11.2008 tarihinde AL� EFE ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. AL� EFE’ye 
ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7043 sicil numaral� üyemiz ÖZGÜR DEM�RDELEN ve e�i • 
Filiz DEM�RDELEN çiftinin 10.10.2008 tarihinde DEFNE 
ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. 
DEFNE’ye ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7309 sicil numaral� üyemiz Özkan ÖZDEM�R ile S. Sevil • 
KILIÇ çiftinin 14.11.2008 tarihinde DEN�Z ADA ad�n� 
verdikleri bir k�z çocu�u dünyaya gelmi�tir. DEN�Z ADA’ya 
ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7720 sicil numaral� üyemiz Sedat KURUGÖLLÜ ile 8327 • 
sicil numaral� üyemiz Hayriye KURUGÖLLÜ çiftinin 
14.09.2008 tarihinde BEL�NAY ad�n� verdikleri bir k�z 
çocuklar� dünyaya gelmi�tir. BEL�NAY’a ho�geldin der 
sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz. 

7790 sicil numaral� üyemiz Uygar ÖZTÜRK ile 8689 sicil • 
nolu üyemiz �irincan AYDIN ÖZTÜRK çiftinin 31.12.2008 

tarihinde RÜYA ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya 
gelmi�tir. RÜYA’ya ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir 
ya�am dileriz.

7829 sicil numaral� üyemiz Hüseyin Bahad�r YAZICI ile • 
Kübra YAZICI çiftinin 25.09.2008 tarihinde DURU EYLÜL 
ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. DURU 
EYLÜL’e ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7945 sicil numaral� üyemiz Ufuk AYDIN ile Yasemin • 
AYDIN çiftinin 14.01.2009 tarihinde MEHMET METE ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. MEHMET 
METE‘ye ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

7987 sicil numaral� üyemiz Dursun Ali TUNÇAY ile Sibel • 
TUNÇAY çiftinin 22.09.2008 tarihinde O�UZ KAAN ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. O�UZ 
KAAN’a ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

8025 sicil numaral� üyemiz Elif YAM�Ç‘�n 06.05.2008  • 
tarihinde EREN ad�n� verdi�i bir erkek çocu�u dünyaya 
gelmi�tir. EREN’e ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am 
dileriz.

8231 sicil numaral� üyemiz BORA TULUNAY ve e�i AYL�N • 
TULUNAY çiftinin 16.12.2008 tarihinde BERK ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. BERK’e ho� 
geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

8867 sicil numaral� üyemiz Alper TURAL ile Neslihan • 
TURAL çiftinin15.12.2008 tarihinde YAREN ad�n� verdikleri 
bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. YAREN’e ho� geldin der 
sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

9103 sicil numaral� üyemiz Gül�ah YENEN ve 6382 sicil • 
nolu üyemiz Umut DER�NKÖK‘ün 10.10.2008  tarihinde 
DURU ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir 
DURU’ya ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

9120 sicil numaral� üyemiz Ali YILMAZ‘�n 13.10.2008  • 
tarihinde BERRA ad�n� verdi�i bir k�z çocu�u dünyaya 
gelmi�tir. BERRA’ya ho� geldin der sa�l�k ve mutlu bir 
ya�am dileriz.

9204 sicil numaral� üyemiz �lhan TOPRAK ile Çidem • 
TOPRAK çiftinin 16.09.2008 tarihinde DURU SU ad�n� 
verdikleri bir k�z çocuklar� dünyaya gelmi�tir. DURU SU’ya 
ho�geldin der sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.

9857 sicil numaral� üyemiz Seher AKDO�AN‘�n  • 
28.10.2008 tarihinde MUSTAFA ad�n� verdi�i bir erkek 
çocu�u dünyaya gelmi�tir. MUSTAFA EFE’ye ho�geldin der 
sa�l�k ve mutlu bir ya�am dileriz.
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EVLENENLER

4457•  sicil numaral� üyemiz Hüseyin ALTUN 
18.10.2008 tarihinde evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

6688 sicil numaral� üyemiz Hakan �AKAR ile • 
H. Nihan YÜDA çifti 26.10.2008 tarihinde 
evlenmi�lerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7982 sicil numaral� üyemiz Ganim KIRKICI • 
08.08.2008 tarihinde Besime ERTA� ile 
evlenmi�tir. Çiftimize ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 

7967 sicil numaral� üyemiz Özlem SAVURKAÇ • 
17.10.2008 tarihinde 10112 sicil numaral� 
üyemiz Aygen GÖÇMEZ ile evlenmi�tir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

8136 sicil numaral� üyemiz Atalay Okan • 
ERDO�AN 25.07.2008 tarihinde Asuman 
AYDO�AN ile evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

8581 sicil numaral� üyemiz Berrin ÖZBEK • 
03.10.2008 tarihinde 7524 sicil numaral� 
üyemiz Fatih TARCAN ile evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

8659 sicil numaral� üyemiz Volkan EREN ile • 
Nihal BÜYÜKKORU çifti 11.10.2008 tarihinde 
evlenmi�lerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8859 sicil numaral� üyemiz Baki SOMUNCU • 
ile 8792 sicil numaral� üyemiz Elif EV�RGEN 
18.10.2008 tarihinde evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

6242 sicil numaral� üyemiz Ersoy Gökalp • 
POR�KL� 07.11.2008 tarihinde Zeynep KARA ile 
evlenmi�tir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9553 sicil numaral� üyemiz Ayd�n KÖSE • 
12.10.2008 tarihinde evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

9668 sicil numaral� üyemiz Kemal GÜRAL ÖKSÜZ • 
ile Merve TOPSAKAL 19.10.2008 tarihinde 
evlenmi�tir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8016 sicil numaral� üyemiz Tu�ba BATMAN • 
ile Ayhan MURAT çifti 13.12.2008 tarihinde 
evlenmi�lerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

8067 sicil numaral� üyemiz Çi�dem M. VOLGA • 
ile Sinan SENG�R çifti 08.11.2008 tarihinde 
evlenmi�lerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Samsun �ubemiz personeli Fatma CENG�Z • 
09.11.2008 tarihinde evlenmi�tir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

568 sicil numaral� üyemiz Hüseyin Karaosmano�lu, • 
25.01.2009 tarihinde bir ç�� felaketi sonucu 
hayat�n� kaybetmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2342 sicil numaral� üyemiz Haluk KONAK‘�n babas� • 
Zihni KONAK 22.09.2008 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz. 

2352 sicil numaral� üyemiz Kas�m HAVAZLI’n�n babas� • 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2554 sicil numaral� üyemiz Bülent OYMAN’�n babas� M. • 
Adnan OYMAN 29.12.2008 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

2738 sicil numaral� üyemiz Hatice TURAN’�n (Kömbe) • 
babas� ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2787 sicil numaral� üyemiz NAD�R ÖNDER BARUTÇU • 
25.12.2008 tarihinde vefat etmi�tir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2891 sicil numaral� üyemiz Hasan Ali �so�lu’nun • 
25.01.2009 tarihinde bir ç�� felaketi sonucu 
hayat�n� kaybetmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz. 

 2935 sicil numaral� üyemiz A�k�n ÖNAL’�n babas� Ahmet • 
ÖNAL 24.12.2008 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3082 sicil numaral� üyemiz Ali�an ÇALCALI’n�n annesi • 
Emine ÇALCALI ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3137 sicil numaral� üyemiz Mustafa DANI�MAN’�n • 
babas� ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3424 sicil numaral� üyemiz Nihat GAZ�O�LU’nun • 
annesi ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3612 sicil numaral� üyemiz Metin �EN’in karde�i • 
15.12.2008 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3957 sicil numaral� üyemiz Abdullah MALKOÇ , 3742 • 
sicil numaral� üyemiz Mustafa MALKOÇ ve 3466 sicil 
numaral� üyemiz Turhan MALKOÇ’un babalar� Tahsin 
MALKOÇ vefat etmistir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za bassa�l��� dileriz. 

5919 sicil numaral� üyemiz Haluk EM�RO�LU’nun • 
annesi ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

6609 Sicil nolu üyemiz Zafer YÖRÜK ‘ün Babas� (Adem • 
YÖRÜK) 31.12.2008 tarihinde vefat etmi�tir. Ailesine ve 
meslekta��m�za ba�sa�l��� dileriz.

6992 Sicil nolu üyemiz Ahmet CAN‘n�n annesi ve babas� • 
19.11.2008 tarihinde  talihsiz bir trafik kazas�nda Vefat 
etmi�lerdir. Ailesine ve meslekta��m�za ba�sa�l��� dileriz.

8494 sicil numaral� üyemiz EROL ÇUBUKÇU 20.01.2009 • 
tarihinde vefat etmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.
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ATANANLAR - EMEKL� OLANLAR

1921 sicil numaral� üyemiz �brahim DUMAN • 

A�ustos 2008 tarihinde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlü�ü 2. Bölge Müdürlü�ü’nden 

emekli olmu�tur. Meslekta��m�za mutluluklar 

dileriz. 

2701 sicil numaral� üyemiz Cahit • 

BAHADIRO�LU 17.03.2008 tarihinde �ller 

Bankas� 7. Bölge müdürlü�ün’den emekli 

olmu�tur. Meslekta��m�za mutluluklar dileriz. 

3030 sicil numaral� üyemiz Ali Serdar T�RYAK� • 

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak atanm��t�r. Meslekta��m�za 

ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz. 

3043 sicil numaral� üyemiz Özlem O�UZ, • 

May�s 2008 tarihinde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlü�ünden emekli olmu�tur. 

Meslekta��m�za mutluluklar dileriz.

3782 sicil numaral� üyemiz Gonca P�R�‘�n • 

20.10.2008 tarihinde Tapu Ve Kadastro XVII. 

Bölge Müdür Yard�mc�l��� görevine atanm��t�r. 

Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

5154 sicil numaral� üyemiz Nurhan KARTAL • 

Çilimli Belediye Ba�kanl���nda Harita ve 

Kadastro Mühendisi iken Düzce Bay�nd�rl�k 

ve �skan �l Müdürlü�ü’ne Harita ve Kadastro 

Mühendisi olarak atanm��t�r. Yeni görevinde 

ba�ar�lar dileriz.

5330 sicil numaral� üyemiz Erdem Emin MARA� • 

19 May�s Üni. Kavak M.Y.O görevinden 19 

May�s Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Bölümüne  Ö�retim Görevlisi olarak atanm��t�r. 

Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

6066 sicil numaral� üyemiz Bülent C�VELEK • 

Ordu �l Özel idaresi �mar ve Kentsel 

�yile�tirme Müd. Müdür görevine atanm��t�r. 

Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

6118 sicil numaral� üyemiz �rfan KORKMAZ • 

Gaziantep Su ve Kanalizasyon �daresi’nden 

(GASK�) Harita Müdürlü�ü görevinden Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl��� görevine 

atanm��t�r.

7846 sicil numaral� üyemiz Hasan DEM�R • 

Canik Belediyesi‘nde �mar ve �ehircilik 

Bölümüne Müdür olarak  atanm��t�r. 

Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

DUYURU

Sevgili üyelerimiz;

Evlilik, atama, emeklilik,

do�um ve vefat haberlerini 

zaman�nda ve ba�l� bulundu�unuz 

temsilcilik/�ubelerimize bildirmeniz 

konusunda, gerekli duyarl�l��� 

göstermenizi diliyoruz.

Yay�n Kurulu








