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İÇİNDEKİLER

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu; 24-25 Nisan 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirdiğimiz Odamız 42. Dönem Olağan Genel Kurulu ile 27-30 Mayıs 2010 
tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu'na ayırdık.

Odamızın 42. Dönem Olağan Genel Kurulu, 450 delegenin yanı sıra 63 konuk ve 
13 öğrencinin katılımı ile Ankara'da DSİ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 42. 
Olağan Genel Kurulumuza ilişkin ayrıntıları, sonuç bildirgesini, Genel Merkezimizin yeni 
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin özgeçmişlerini bültenimizde 
bulabilirsiniz. TMMOB 41. Olağan Genel Kurul'da iki yıllık TMMOB çalışmaları ile 
birlikte Türkiye'de ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve toplumsal 
gelişmeler değerlendirildi. Genel Kurulda ayrıca yeni dönem için yönetim organları 
belirlendi. Genel Kurula ilişkin detayları, sonuç bildirgesini ve yönetmelik değişikliklerini 
bu sayımızda bulabilirsiniz.

HKMO'dan Haberler Bölümünde; TMMOB 40. Dönem 4. Danışma Kurulu, TMMOB 
Başkanlar Kurulu haberleri ile Harita Bülteni Köşesi, Harita Mühendisliği işlevleri 
kataloğu ve 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu duyurularını sizlerle paylaşıyoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; “Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” konulu paneli ve 
Avrupa Sosyal Forumu(ASF) 2010 haberini bulabilirsiniz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Odamızı ziyaretleri, Odamızın TKGM'yi ziyareti, 
Trabzon Şubemizin yeni hizmet mekanı açılışı, LİHKAB duyuru haberlerini HKMO'dan 
Kısa Kısa Bölümünde bulabilirsiniz.

“Özgür Bir Gelecek İçin... Yaşasın 1 Mayıs”, “Taksim Artık Özgür!... 1 Mayıs, 1 
Mayıs Alanı'nda Coşku ile Kutlandı...”, “Cumhurbaşkanına Mektup”, “İsrail Saldırısını 
Kınıyoruz”, “Okullar Tatile Girerken Bina ve Arazileri Satılmasın”, “Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısıyla Kurumun 
“Ticari”leştirilmesinin Önü Açılıyor”, “İller Bankası Yasa Tasarısı TBMM Gündeminde”, 
“Barış İçinde ve Bir Arada Kardeşçe Yaşayabilmek İçin Önce Silahlar Susturulmalıdır” 
ve “2 Temmuz Sivas Unutulmaz, Unutturulmaz, Unutmadık, Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız” başlıklı Odamızın basın açıklamalarına Basına ve Kamuoyuna 
bölümünde ulaşabilirsiniz.

Odamızın Kanal B ana haber programı için 2B alanlarına ilişkin verdiği demeç ile 
Kanal B “Habercinin Saati” programında son günlerde TBMM gündeminde yer alan 
yasa değişiklikleri ve yeni düzenlemeler hakkında Odamızın görüşlerinin dile getirildiği 
haberlere Basından Bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB çalışmalarını TMMOB 
Güncesi Bölümünden takip edebilirsiniz.

Sidney'de gerçekleştirilen FIG 2010 Kongresi haberini Uluslararası Etkinlikler Bölümünde 
sizlere ulaştırıyoruz. “Yorumsuz Dunning Kruger Snedromu” başlıklı yazıyı Bakış 
Bölümünde bulabilirsiniz. Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler 
Bölümünde bulabilirsiniz. Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan 
Bulmaca, Briç, Sinema, Kitap ve Tiyatro köşelerini bültenimizin sonunda Kültür-Sanat 
bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Doğanlar, Evlenenler, Aramızdan Ayrılanlar ve 
Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda da sizlere ulaştırılıyor.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu
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MERHABA

Merhaba...

Sevgili meslektaşlarımız, değerli dostlar, 

24/25 Nisan 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Odamızın  42. Dönem 
Genel Kurul'unun ardından yeni bir 
döneme başlıyoruz. 42. dönem Oda 
Yönetim Kurulu olarak sizleri saygı, sevgi 
ve dostlukla selamlıyoruz. Öncelikle, 
bir önceki dönemde Şube ve Oda 
yönetim kurullarımızda görev yapan tüm 
arkadaşlarımızı özverili çalışmalarından 
dolayı kutluyor ve teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Ayrıca Odamız birimlerinde-
temsilcilik, teknik komisyonlar, çalışma 
grupları vb.de - görev yapan tüm 
arkadaşlarımıza özverili ve yoğun 
çalışmalarından dolayı Oda adına 
teşekkür ediyoruz.Yeni dönemde Oda 
kurullarında görev alan arkadaşlarımıza 
da bu dönemdeki çalışmalarında 
başarılar diliyoruz 

Değerli meslektaşlar,

TMMOB ve Odalarımızda iki yılda bir 
gerçekleştirilen Genel Kurullarda, yönetim 
kurullarımızın 
çalışmalarının değerlendirilmesinin 
yanında ülkede ve dünyada yaşanılan 
gelişmeler ve değişimler yakından 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 
Genel kurullarımız, meslek alanımızdaki 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve 
meslek alanımıza yansımaları ile diğer 
meslek disiplinleriyle üretim ilişkilerinin 
tartışılması, örgüt ve meslek ilkelerinin 
uygulanması, meslek alanının ve 
mesleğimizin geliştirilmesi, meslek 
disiplini ve meslektaşlarımızın haklarının 
korunması ve iyileştirilmesine ilişkin 
girişimlerin yapılması, ülkemizde yaşanan 
sosyo-ekonomik, kültürel ve politik 
gelişmeler ve mesleki alanlarımızla 
ilişkisi, meslek alanlarımızdan hareketle 
oluşturulan mesleki politikalar ışığında 
emekten ve halktan yana ülkenin 
kalkınması ve geliştirilmesi yönünde 
gerekli çalışmaların yürütülmesi, mevcut 
sorunlara yönelik öneri ve  çözüm 
yollarının tartışılması yönüyle önem 
taşımaktadır. TMMOB ve Odalarımız 
üyelerimizin, meslektaşlarımızın, 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının, 
insanımızın, ülkemizin ve dünyanın içinde 
bulunduğu bugünkü koşullarda, bir 
meslek örgütüne, bir mesleki demokratik 
kitle örgütüne düşen görevlerin 
güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı 
sorumlulukların bilinciyle dün olduğu gibi 
bugünde aynı anlayışla  çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Biz mühendisler, bu ülkenin üreten aydın 
ve bilinçli insanları olarak ülkemizde ve 
dünyada yaşanılmakta olan mesleki, 
politik, kültürel, ekonomik ve siyasi 
alanlardaki gelişmeleri yakından izlemek 
durumundayız. Bu ülkenin onurlu 
mühendisleri olarak yaşanılmakta olan 
sürece sadece seyirci olarak kalmamızı 
beklemek doğru bir yaklaşım değildir. 
Gündeme gelen, gündemde kalan ve 
hayatımızın her alanını etkileyecek olan 
gelişme ve değişimler karşısında toplumu, 
insanları ve üyelerimizi, oluşturulan Oda 
raporları ve görüşleri ile bilgilendirmek 
ve bilinçlendirmek gibi tarihsel bir 
sorumluluğumuz vardır. Bu görev ve 
sorumluluktan kaçmak, görmemezlikten 
gelmek  onurlu ve aydın mühendis 
kimliğimizle asla örtüşmez. 

Savaşsız, sömürüsüz ve bağımsız bir 
ülkede insanca ve özgürce bir yaşamın 
tesis edilmesinde mühendisliğin, 
bilimin ve teknolojik gelişmelerin 
sosyal, ekonomik, politik ve siyasi 
alanlar ile ilişkileri doğru  tahlil 
edilmek durumundadır. Üretim, emek-
sermaye ilişkileri ve çelişkileri, enerji ve 
sanayiden tarıma, su, mülkiyet, arazi 
ve kent yönetime değin yaşamın her 
alanı mühendislikle, mimarlıkla, bilimle 
ve teknolojik ilerleme ile doğrudan 
ilişkilidir. Bilimi, teknolojik gelişmeleri 
ve mühendisliği sömürenlerin ve 
emperyalistlerin değil emekçi halkın, 
toplumun ve insanlığın hizmetine 
sunulması yönünde çalışmalarımızı 
sürdürdüğümüzü bir kez daha yinelemek 
isteriz. 

Şubelerimiz, Odamız ve TMMOB 
Genel Kurullarında belirtilen anlayış 
çerçevesinde Genel Kurullar süreci 
tamamlanmıştır. Genel Kurullarımızda 

katılımcı demokrasi anlayışı en geniş 
biçimde  yaşatılmaya çalışılmıştır. 
Kendisini liberal, muhafazakar, ilerici, 
aydın, demokrat, çağdaş, devrimci 
ve sosyalist gören her mühendisin 
Oda yönetimlerinde görev almak için 
mücadele etmesi  doğaldır ve olmalıdır 
da. Zaman zaman aynı yürüyüş kolundan 
geride kalanlar ya da bu yürüyüş 
kolundan değiştim diyerek ayrılanlar 
olabilir. Özellikle son dönemdeki 
Türkiye tablosuna bakıldığında çeşitli 
alanlarda değişen çok çeşitli yüzler 
olduğu bilinmektedir. Herkesin değişme 
özgürlüğü vardır.  Ancak hiç kimsenin 
ya da grubun, kendi değişikliğini ve 
savrulmasını örtmek için farklı girişim 
ve planlar yaparak iftira ve yalanlar 
üzerine kurulu kirli politikalar üretmesi 
doğru , düzgün ve kabul edilebilir bir 
yaklaşım değildir. Yürüyüş kolundan 
kopanlar, değişim adı altında geride 
kalanlar, yalan ve iftira üzerine kurulu 
politikalarla bu süreçten kopanlar bir 
kez daha kendilerini gözden geçirmek 
durumundadırlar. Düşünen, sorgulayan 
üreten beyinler olarak biz mühendisler 
eleştiri ve özeleştiri sürecini katılımcı bir 
anlayışla hayata geçirmek durumundayız. 
Bu süreç mutlaka iyi işletilmeli, eleştiriler 
yapıcı olmalıdır. 

Küresel sermayenin dünyayı kasıp 
kavurduğu, yoksulluğun, açlığın ve 
fakirliğin hızla arttığı, küresel çıkar 
politikalarının yarattığı savaşlar, işgaller 
ve katliamların artarak devam ettiği, daha 
yoğun sömürü, işsizlik, açlık, yoksulluk ve 
yolsuzluk düzeninin ağırlığının dünyaya 
damgasını vurduğu bir dönemde Genel 
Kurullarımız tamamlanmıştır. Gerek 
Odamız Genel Kurulunda ve gerekse 
TMMOB Genel Kurulunda kabul 
edilen sonuç bildirgelerinde, meslek 
alanlarımızda, ülkemizde ve dünyada 
yaşanılmakta olan gelişmelere dair 
değerlendirmelere, tahlillere ve tespitlere 
yer verilmektedir. Genel Kurul sonuç 
bildirgelerinde konu başlıkları özetle; 

Özellleştirmelerin durdurulması, 
özelleştirilen halka ait varlıkların 
kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının 
güçlendirilmesi, Kamu hizmeti alanlarının 
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piyasalaştırılarak yabancı sermayenin 
istilasına açılmalarının hemen 
durdurulması, Ulusal, bölgesel ve kentsel 
düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi 
politikası doğrultusunda, kamusal 
kaynaklara dayalı ve planlı modeli 
esas alan istihdam odaklı sanayileşme 
ve kalkınma modellerinin hayata 
geçirilmesi, Dünya Bankası, IMF, AB ve 
benzeri kuruluşların dayattıkları, yerli 
işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal uyum 
ve istikrar programları”nı reddederek, 
emeğin iradesini egemen kılan ekonomik 
ve toplumsal politikaların üretilmesi, 
Dışa bağımlı eneji politikalarının 
terk edilmesi, yenilenebilir  yerli 
enerji kaynaklarının kamu tarafından 
yapılması, Madenlerimizin, jeotermal 
kaynaklarımızın, tarım arazilerimizin, 
kıyı ve orman alanlarımızın sermaye 
tarafından yağmalanmasının 
durdurulması, Üniversitelerde özerk ve 
katılımcı bir eğitim ortamının sağlanması, 
Eğitimde öğrencileri müşteri olarak 
gören zihniyetin ve eğitim hizmetlerinin 
bütünüyle pazar haline getirilmesi 
anlayışının ivedilikle terk edilmesi, 
Eğitimin her aşamasının parasız, eşit, 
bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine 
dayalı olması, Sağlık ve eğitimin temel 
insan hakları olduğu esas alınarak 
bu alandaki özelleştirme girişimlerine 
son verilmesi, 12 Eylül Anayasası ile 
gasp edilen grevli, toplu sözleşmeli 
sendikalaşma hakkının bütün çalışanlara 
tanınması, Meslek alanlarımızda 
Yabancıların koşulsuz çalışmalarına izin 
veren düzenlemelerin iptal edilmesi,  
Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü 
olmak üzere tüm demokratik hak ve 
özgürlüklerin, demokrasinin önündeki 
engellerin kaldırılması, Kentsel mekanın, 
toplumsal yarar ve kullanım değeri 
ilkesi etrafında üretilmesi, paylaşılması,  
Doğal ve kültürel mirasımıza sahip 
çıkılması, Kadına yönelik şiddeti ve 
toplumsal hayatın her noktasında 
cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, 
Tarım ve mera alanlarımıza sahip 
çıkılması, genetik tohum ve gıdaların 
ülkemize sokulmasına izin veren 
düzenlemelerin iptal edilmesi, Suyun 
bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, 
suyun özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi 
girişimlerinin durdurulması, Irkçı, şoven 
yaklaşımlar temelinde insanlarımızın 
kamplaştırılmasına karşı çıkılması, 
bir arada kardeşçe yaşamın, barışın, 
demokrasinin ve halkların kardeşliğinin 

savunulması, demokratik yaklaşımların 
egemen kılınması, Emperyalizmin savaş 
ve işgal politikalarına her platformda 
hayır denilmesi, ABD üslerinin ülkemizi 
hemen terk etmesinin savunulması, 
Hasankeyf’te, Bergama’da, Eşme’de, 
Akkuyu’da, Belek’te, Kazdağları’nda, 
Efemçukuru’nda, Munzur’da, 
Sinop’ta, Zeugma’da, Allianoi’de, 
Fırtına Vadisi’nde ülkemizin tarihi, 
kültürel, doğal ve tarımsal varlıkların 
yok edilmesine, su havzalarının 
kirlenmesine karşı mücadele edilmesi, 
“Gençlik Geleceğimizdir” şiarının 
her zaman ve her alanda daha güçlü 
dile getirilmesi ve gençlerimize sahip 
çıkılması, Kapitalizmin ve emperyalizmin 
askeri, ekonomik, politik ve kültürel 
tüm örgütlerinden bağımsız özgür bir 
Türkiye yaratılması, Üreterek büyüyen ve 
paylaşarak gelişen bir ülkede insanca 
ve barış içinde yaşamak için mücadele 
edilmesi, Birlikte karar alma, birlikte 
üretme, birlikte yönetme ilkesinin yaşama 
geçirilmesi, Tüm toplumsal ve siyasi 
oluşumların katılımının sağlanmadığı, 
Siyasal İktidar tarafından hazırlanan 
ve eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik 
içerikte olmayan, 12 Eylül Anayasasının 
gerici faşist niteliğini değiştirmeyen, tam 
tersine hukukunu derinleştiren, siyasal 
iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda 
hazırlanan anayasa değişikliklerine destek 
verilmeyeceği..şeklindedir. 

Genel Kurullarımızda kabul edilen 
“Sonuç Bildirgeleri”nin dönem içerisindeki 
çalışmalarımıza ışık tutacağı ve yol 
göstereceği açıktır. Odamızın 42. Dönem 
Çalışma programı hazırlanırken Sonuç 
Bildirgesinde değinilen hususlara özellikle 
yer verilmesine özen gösterilmiştir.

Değerli arkadaşlar,

2008 yılının sonlarına doğru dünyada 
başlayan ve derinlemesine süren 
dünya ekonomik krizi kapitalizmin 
kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kapitalizm, tarihinin 
en büyük bunalımlarından birini 
yaşamaktadır Bu kriz kapitalizmin ilk 
krizi değildir.. Yaşanılan kriz kapitalizmin 
doğası gereğidir ve kapitalizme içkindir. 
Uygulanan programlar kapitalizmin 
büyük krizini engelleyememiştir. 
Yaşanılmakta olan kriz, yaşamın her 
alanındaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri 

daha da derinleştirmektedir. Krizin 
boyutları Yunanistan, İspanya, Portekiz 
gibi ülkelerde gün yüzüne çıkarkan 
ülkemizde de yansımaları her geçen gün 
daha da fazla hissedilmektedir. Siyasal 
iktidar kriz Türkiyeyi teğet geçecek dese 
de ardı ardına yapılan zamlar, işten 
çıkarmalar, üretimin durma noktasına 
gelmesi, yoksulluğun giderek artması, 
alım gücünün  azalması gibi veriler 
bize doğruların ifade edilmediğini 
göstermektedir.

Kapitalist küreselleşme ve neoliberal 
politikalar ekseninde uygulamaya konulan 
programlar, her alanda özelleştirme, 
ticarileştirme, kuralsızlaştırma, 
örgütsüzleştirme ile dışa bağımlı yapıyı 
daha da pekiştirmiştir. İstihdam verileri 
büyük olumsuzluklar taşımaktadır. Sanayi 
yatırımları sınırlı kaldığından yeni istidam 
alanları yaratılamamaktadır. İşsizlik oranı, 
sürekli artmaktadır. Kronik bir sorun 
haline gelen işsizlik oranı gençlerde daha 
da yüksek durumdadır. 

2009 yılında ekonominin yaklaşık %5 
oranında küçüldüğü, yeni büyüme 
oyunlarının ise sıcak para girişi, daha 
fazla özelleştirme, borçlanma ve yüksek 
ithalat bağımlılığına bağlı olduğu gerçeği 
gözden kaçmamalıdır. 

Sermayenin sınırsız sömürüsü ülkemizi 
işçi, köylü, memur, emekli, serbest 
çalışan, çiftçi için neredeyse bir 
cehenneme dönüştürmüş durumdadır. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bu olumsuz koşullardan etkilenmemesi 
olası değildir. Sürece bir bütünlük 
içerisinde bakılması gerekmektedir. Bir 
yandan özelleştirme ve taşeronlaşma 
gibi yanlış uygulamalarla, diğer taraftan 
esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasıyla 
ve tamamen güvencesiz hale getirilen 
çalışma hayatıyla son dönemlerde 
özellikle maden ocaklarında onlarca 
emekçinin yaşamını yitirmesine neden 
olduğu görülmektedir.  
   
Günümüzde dünyamıza, küresel çıkar 
politikalarının neden olduğu savaşlar, 
işgaller, katliamlar, soykırımlar, daha 
yoğun sömürü, işsizlik, açlık, yoksulluk 
ve yolsuzluk düzeni damgasını vurmuştur. 
ABD‘nin başını çektiği emperyalizm hiçbir 
ulusal kural, düzenleme ve sınırlama 
ile karşılaşmayacağı küresel bir sömürü 
ortamı yaratmak için dünyayı yeniden 

4 Haziran 2010



şekillendirmektedir. Küresel sermaye 
serbest dolaşımla dünya ölçeğinde 
demokrasilerin gelişeceğini ileri 
sürmektedir. Ancak dünya konjonktüründe 
emperyalist çıkarlar doğrultusunda ortaya 
çıkan işgallerin, savaşların ve yaratılan 
diktatörlüklerin bu savı çürüttüğünü 
ortya koymaktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerin gerek ekonomik yapılarını ve 
gerekse siyasal yapılarını hegemonyası 
altına almaya çalışan küresel sermaye, 
sözcüleri IMF ve Dünya Bankası gibi 
kurumların aracılığı ile bu ülkelere 
kendi programlarını ve krizlerini aşmak 
için baskı ve sömürü politikaları 
dayatmaktadır.

TBMM'de son bir ay içerisinde 20 ye 
yakın Kanun Tasarı yasalaştırılmıştır. 
Meclisin tatile gireceği 24 Temmuz 
öncesinde birçok farklı yasa tasarısının 
da ele alınacağı ifade edilmektedir. 
Yapılmakta olan bu yapısal mevzuat 
değişiklikleri ile kamu kurumlarında 
“yeniden yapılanma ve reformlar” adı 
altında yürütülen özelleştirme ve tasfiye 
süreci daha da hız kazanmaktadır. 

Yapısı, işleyişi, hizmet anlayışı ve personel 
istihdamıyla tümüyle değiştirilen kamu 
kurumları yeni yapılarıyla, neo-liberal 
politikalarla uyumlu bir kamu hizmet 
alanı ve kamu istihdamı modelini 
yansıtmaktadır. Yapılan değişikliklerle 
sosyal devlet örgütlenmesi altında mal 
ve hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar 
tasfiye edilirken, bu kurumların çalışanları 
da acımasız rekabet ortamında 
güvencesiz bırakılmaktadır. Kamu 
kurumlarında devlet memuru kadroları 
iptal edilerek, çalışanlar, geçici personel 
statüsü olan 4/C'ye mahkum edilmektedir. 
Gelinen noktada, kamusal alandan 
tümüyle çekilme yolundaki çabalar, 
kamudaki istihdamın da azaltılarak, emek 
sömürüsünün ve hak gasplarının had 
safhada işletildiği sözleşmeli istihdamın 
arttırılmasıyla pekiştirilmektedir. Kamusal 
alanın hızla tasfiyesi, sermaye odaklı 
planlama ve üretim anlayışını yerleştirmek 
adına  yapılan yasa değişikliklerinin yanı 
sıra kamunun ortak alanları da gözden 
çıkarılmaktadır. Kamu arazileri, 2B ve 
dönüşüm alanlarından okullarımıza 
kadar tüm varlıklar rant alanlarına 
dönüştürülmektedir. Ülkenin doğal, 
kültürel, tarihi mirasları bütçe açıklarını 
kapatma aracına indirgenmektedir.  

Değerli Meslektaşlar,

Geride bıraktığımız Oda Genel Kurul 
sürecinin ardından, önümüzdeki dönem 
Çalışma Programının hazırlanması için 
Şubelerimizle birlikte ortak bir çalışma 
yürütülmektedir. “Çalışma Programı”na 
mesleğin gelişiminin sağlanması ve 
meslektaşların haklarının korunması 
ve geliştirilmesi ülkenin ve toplumun 
yararı yönündeki anlayışı temel alınarak 
yön verilmiştir. Programda, kongre, 
sempozyum, forum, seminer, toplantı 
vb. etkinliklere de geniş şekilde yer 
verilmektedir. Bu etkinlikler kapsamında; 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 
Kadastro Kongresi, Taşınmaz Değerleme 
Kurultayı gibi bilimsel ve teknik 
etkinliklerin yanı sıra öğrencilere ve 
genç meslektaşlarımıza yönelik Genç 
Haritacılar Günleri, Yaz Eğitim Kampı, 
HKMO Öğrenci Kurultayı etkinlikleri yer 
almaktadır. 

Değerli Arkadaşlar,

Anayasa değişikliği tartışmalarının 
yürütüldüğü tarihsel bir dönemeçten 
geçiyoruz. Demokrasiyi temel alan bir 
Anayasa'nın; temel evrensel değerleri, 
insan hak ve özgürlüklerini ve kolektif 
hakları güvence altına alması ilkesinden 
hareketle, 12 Eylül cunta anayasası 
hukukunu ve ruhunu ortadan kaldırmak, 
barış içinde ve bir arada kardeşçe 
yaşam ortamının yaratılması gerekliliğini 
bir kez daha yineliyoruz. Her alanda 
demokrasiyi egemen kılınması, ancak 
halkın hak ve taleplerinin gözetilmesi 
ve toplumun tüm kesimlerinin karar 
süreçlerine katılımıyla mümkün olacağını 
ifade ediyoruz. 12 Eylül anayasası ve 
hukukuna sadık kalarak siyasal iktidarın 
kendi alanını genişletmek ve yargı 
birimlerinin siyasallaştırılması girişimlerinin 
tehlikeli bir yaklaşım olacağına dikkat 
çekiyoruz. Emek, özgürlük ve demokrasi 
mücadelesinde TMMOB ve Odamızın 
bugüne değin, bu ülke topraklarında 
yaşayan insanların birlikte örgütlü 
mücadelesinden yana olan tavrı bundan 
sonra da devam edecektir.  

Sevgili Dostlar,

2 Temmuz da Sivas katliamının 

yıldönümünde 17 yıl önce yitirdiğimiz 35 
insanımızı, aydınımızı, bu ülkenin aydınlık 
yüzlerini saygıyla andık. Onlar, bu 
ülkede yıllarca beslenen köktendinciliğin, 
toplumu giderek muhafazakarlaştırma 
çabalarının kurbanı oldular. Sivas'ta 
yaşananların, faili meçhul değil, failleri, 
sorumluları belli olan bir katliam olarak 
tarihe geçtiğinin altını çiziyoruz.

Sivas'ta yaşananları 17 yıl sonra da 
unutmadığımızı, unutmayacağımızı 
göstermek ve kaybettiğimiz 35 cana sahip 
çıkmak için Madımak Oteli‘nin müzeye 
dönüştürülmesi taleplerimizi bir kez daha 
dile getiriyoruz.

Barış, özgürlük ve demokrasiden yana saf 
tutanlarla birlikte, ülkeyi küresel düzenin 
değişen ihtiyaçlarına göre konumlandıran, 
her dönem yeni iç tehditler yaratarak 
ülkeyi çatışma ortamına sürükleyen, 
kardeşçe bir arada yaşamak olgusunu her 
yönüyle tehdit eden, sömürü ve baskıyı 
hakim kılmak isteyen, insanları kendi 
ülkesinde ötekileştiren ve yabancılaştıran 
egemenlerin oyununu bozmak için, 
inadına eşitlikçi, özgürlükçü ve insanca 
yaşamdan yana olduğumuzu belirtiyoruz.
 
“Başka Bir Avrupa Gerekli” sloganıyla 
1–4 Temmuz 2010 tarihlerinde altıncısı 
İstanbul’da yapılan Avrupa Sosyal 
Forumu'nda, küresel kapitalizmin 
insanlığı, sömürüye, etnik çatışmalara, 
cinsiyet ayrımcılığına, militarist bir 
dünya düzenine ve ekolojik felakete 
sürüklediği, dünyanın emeğiyle geçinen 
insanları olarak, dünyanın aydınlık 
yüzleri, üretenleri, okutanları, yazanları, 
emekçileri olarak tüm bunlara karşı 
çıkmanın, çocuklarımıza özgür, eşit, 
adil bir dünya bırakmanın   sosyal 
sorumluluğumuz olduğu ve barış, 
demokrasi ve insanca bir yaşam talebinin 
tüm dünyayı sardığı mesajı bir kez daha 
haykırıldı. 

Unutma! Barış ve özgürlüklere giden 
yolda taşlar emekçi halkların birlikte 
mücadelesi ile döşenebilir...

Saygılarımızla...

HKMO
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
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Odamızın 42'inci Dönem Olağan Genel Kurulu 
24-25 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. 
450 delegenin yanı sıra 63 konuk ve 13 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 42'inci dönem Genel 
Kurulun ilk günü açılış konuşmaları, çalışma raporunun 
(yönetim, denetleme, onur kurulu) görüşülmesi, 
komisyon raporları ile verilen önergelerin görüşülmesi 
şeklinde gerçekleşti. Konular üzerine görüşmelerin 
uzamasıyla Genel Kurul geç saatlerde tamamlandı. 
İkinci gün 42. Dönem Oda Organlarının seçimleri 
yapıldı.

Genel Kurul, DSİ Konferans Salonunda 24 Nisan 2010 
tarihinde sabah saat 10:30‘da Divan seçimi ile başladı. 
Divan kurulu, Başkan Namık GAZİOĞLU, Başkan 
Yardımcısı Muzaffer EREN ve yazman olarak Sevsin 
ERDOĞAN ve Aslı TOPAL'dan oluşturuldu. 

Açılış seremonisinin ardından Divan Kurulunun 
gündemi kesinleştirmesinden sonra açılış 
konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmaları bölümünde 
sırası ile Odamız Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, CHP 
Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ ve CHP Muğla 
Milletvekili Fevzi TOPUZ birer konuşma yaptılar. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN, dünyada ve 
Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal ve toplumsal süreci 
değerlendirdiği konuşmasında; İller Bankası, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının tasfiyesi, 
ülkemizde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları 
ve sonuçları, meslek alanımıza yansımaları, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları, Kamu İhale Kanunu, 
Yabancıların Çalıştırılması İzni, Demokratik Açılım ve 
Anayasa Değişikliği 
konularıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu. 

Sayın ÖZTEN 
konuşmasına, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri 
Odası'nın kuruluş yılı 
olan 1954’den bu yana 
kuruluş yasasında ve 
Anayasada da belirtildiği 
üzere; mesleğin 
gelişiminin sağlanması 
ve meslektaşların 
haklarının korunması 

ODAMIZIN 42. OLAĞAN GENEL KURULU 
24-25 NİSAN 2010 TARİHİNDE ANKARA'DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAPAK KONUSU 
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oranının Türkiye’de 4,5 puan 
arttığı, buna karşılık söz konusu 
artışın dünyada 0,9 puanda, 
gelişmiş ülkelerde 2,6 puanda 
kaldığı görülmektedir.  Krizle birlikte 
işsizlik oranı %11’den(2008) 
%14'e(2009) yükselmiştir. 2009'da 
%-4.7 olarak gerçekleşen büyüme 
oranı da göz önüne alındığında, 
tahminler 2010'da da krizin 
etkilerinin süreceği yönündedir. 
2002 yılında Türkiye, G-20'de en 
hızlı büyüyen 3. Ekonomi iken, 
2007 de 9'uncu sıraya, 2009'da 
ise 17'inci sıraya; 2002' de Türkiye 
149 yükselen ekonomide en 
hızlı büyüyen 29'uncu Ekonomi 
iken, 2009'da ise 136'ncı sıraya 
gerilemiştir. Türkiye, Cari açığı 40 
milyar dolar, dış borcu 277 milyar 

dolar olan bir ülke konumundadır. 
2009'da sanayi kapasite kullanım 
oranı bir önceki yıla göre 17 
puan gerileyerek % 64 seviyesine 
düşmüştür. Bunun anlamı, sanayi 
kapasitesinin üçte biri kullanılmıyor 
demektir. Bu rakam 18 yılın en 
düşük rakamıdır. Son bir yılda 
kapanan fabrika/işletme sayısı 
140'ın üzerine çıkmıştır.”
 
ÖZTEN konuşmasının 
devamında, 1980'den bu yana 

çeken ÖZTEN, krizin, tüm emekçi 
kesimleri olduğu gibi mühendisleri 
de teğet geçmediğine vurgu yaptı. 
Türkiye‘de ekonominin küçüldüğü, 
üretimin, yatırımların ve istihdamın 
gerilediği bir dönemde, üretimin 
öznesi olan mühendis, mimarların 
bu durumdan etkilenmemesi 

düşünülemeyeceğini özellikle 
vurguladı. ÖZTEN konuşmasında 
bazı çarpıcı verilere de değindi:

“Yapılan bir araştırmaya göre 
Ekim 2009’da 42 ülkenin 
işsizlik oranlarına ait veriler 
karşılaştırıldığında, Türkiye, 
dünyada işsizliğin en yaygın olduğu 
ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. 
Krizin neden olduğu işsizlik artışı 
incelendiğinde, 2009’da kriz 
öncesine (2007) göre işsizlik 

ve geliştirilmesi işlevini ülkenin 
ve toplumun yararı yönünde 
sürdürdüğünü belirterek başlamıştır. 
Daha sonra bilim ve teknolojinin 
hızla geliştiği ve egemenlik kurduğu 
yüzyılımızda, mühendislerin; 
düşünen, tasarlayan, sorgulayan 
ve üreten beyinler olarak, bilimi 
ve teknolojik ilerlemeyi, toplumsal 
yarara dönüştürerek, odağında 
insan olan, öznesinde insan olan, 
emekten ve halktan yana insanlık 
onuruna yaraşır çağdaş ve özgür 
bir yaşamın yaratılması için 
tarihsel sorumlulukla çalışmalarını 
sürdürmeleri gerektiğine vurgu 
yaptı. 

Sayın ÖZTEN daha sonra, 21. 
yüzyılın kapitalizm, emperyalizm, 
küreselleşme ve yeniden 
yapılandırma adı altında siyasi, 
ekonomik, askeri ve kültürel 
alanda her türlü müdahaleye sahne 
olduğundan bahsetti. Kapitalizmin 
doğası gereği kendi krizini 
üretmeye devam ettiğine değinen 
ÖZTEN, Türkiye’yi de etkisi altına 
alan kapitalizmin bu krizinin basit 
bir iktisadi kriz değil, tarihsel 
görevini tamamlamış bir üretim ve 
toplumsal sistemin yani kapitalizmin 
bütüncül bir krizi olduğunu belirtti. 
Yaşanılmakta olan krizin bedelinin 
emekçiye, çalışana, işçiye, köylüye 
ve yurttaşa fatura etmek için 
her yola başvurulduğuna dikkat 
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25’inin işsiz olduğu göz önüne 
alındığında siyasal iktidarın kendi 
mühendis, mimarını yok saydığını 
belirtti.

Sayın ÖZTEN yüksek öğrenimde 
bilimsel araştırma yapılmadan 
neredeyse her kasabada bir 
üniversite açıldığı, öğrenci 
kontenjanlarının anormal düzeyde 
yükseltildiğini, bu uygulamanın 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
öğreniminde de adım adım hayata 
geçirildiğini ifade etti. Eğitimde 
düşünen, sorgulayan, üreten 
beyinlerin yaratılmadığı, bilimi 
teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya 
dönüştüren nitelikli ve donanımlı 
mühendislerin yetiştirilmediğini 
vurgulayan Sayın ÖZTEN bu 
olgunun ülkenin kalkınması ve 
gelişmesine istenilen düzeyde yön 
veremediğini paylaştı. Bu sistemin 
ülkeyi ucuz işgücü pazarına 
dönüştürdüğünün altını çizdi.  

Konuşmasının son bölümünde 
ÖZTEN, son dönemde ülkemizde 
yaşanan siyasi gelişmelere değindi. 
Anayasa Değişikliği yapılırken 
temel alınması gereken ilkelerden 
ve şu anda işletilen sürecin bu 
ilkelere nasıl ters düştüğüne 
değinerek, sürecin: “Siyasal 
iktidarın değişiklik taslağını 
hazırlayıp sonrasında görüşe 
sunması ve mutabakat araması, 

ilgili konulara geçen ÖZTEN, 
ülkemizdeki mevcut Kadastro 
durumu, 1926’dan günümüze 
kadar yapılan kadastro 
çalışmalarının günümüz teknolojik 
gelişmelerine uyumlu olmaması 
nedeniyle 2/3’ünün yenilenmesi 
gerektiğini, küresel sermayenin bu 
alana göz diktiğini ve Odamız'ın bu 
konuyla ilgili görüşlerini delegelerle 
paylaştı. Sayın ÖZTEN, 6 yılda 
19 kez değişikliğe uğrayan Kamu 
İhale Kanununun temelde kamu 
ihalelerinin uluslar arası sermayeye 
açılması adına yapıldığını ve bunun 
AB destekli olduğunu, bunun 
yanında kırsal alan düzenlemesi-
Arazi Toplulaştırma projelerinin 10 
milyon hektar alanı kapladığı, bu 
projelere de yabancı sermayenin 
göz diktiği alanlar olduğunu 
belirtti. ÖZTEN, İmar Kanununun 
güncelleştirilmesinin zorunluluğu, 
Dönüşüm Alanlarına ilişkin yasa ve 
yönetmeliğin çıkarılması gerekliliği 
hakkındaki Oda görüşlerimizi 
aktardı. Ayrıca, Yabancı 
mühendislerin ülkemizde koşulsuz 
olarak çalışabilmelerinin önünün 
açıldığı, bununla birlikte Karayolları 
Genel Müdürlüğünün(TCK) 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısıyla birlikte yabancı 
mühendislerin bu kurumda 
çalıştırılabileceğine değindi. 
Ülkemizde 400 bin mühendis, 
mimar ve şehir plancısının % 

küreselleşme, yeniden yapılanma 
ve reformlar adına uygulamaya 
konulan kararların ve genelde 
politikaların ve özelde özelleştirme 
politikalarının ülkemizi üretmeyen, 
tüketime dayalı bir toplum haline 
getirdiğini ve ekonomik bağımlılıkla 
birlikte siyasi bağımlılığın da 
derinleştiğini belirtti. 1990'lı yıllarla 
birlikte de neo-liberal politikaların 
dayatması sonucu kamusal alanın 
tasfiyesinin hız kazandığını ve 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi 
birçok temel hakkın sermayenin 
kaderine terkedildiğine değindi. Bu 
açıdan KİT'lerin özelleştirilmesinin 
bir dönüm noktası olduğuna 
dikkat çeken ÖZTEN, iktidarların 
“kar etmiyor” gerekçesiyle 
KİT'leri sermayeye devredebilmek 
için yasal düzenlemelere 
başvurmaktan kaçınmadıklarına 
değindi. Bu noktada özelleştirme 
uygulamalarının sonuçlarına ilişkin 
olarak öncelikle Tekel varlıklarının 
özelleştirilmesi ve işçilerinin 4C'ye 
mahkum edilmesi, Kamu tüzel 
kişiliklerine ait taşınmazların 
özelleştirilmesinin önünün 
açılması için Hazine adına tescil 
işlemlerini gerçekleştiren yasal 
düzenlemelerin, TOKİ'ye geniş 
yetkiler veren “Arsa Üretimi ve 
Değerlendirilmesi Hakkındaki 
Kanun”, Köy Hizmetleri, Etibank, 
Sümerbank, Tüpraş, Telekom ve 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
özelleştirilmesi, İller Bankası'nın 
Anonim Şirket'e dönüştürülmesi, 
2B alanlarının satışına ilişkin 
düzenlemeler,  yabancılara toprak 
satışına ilişkin Tapu Kanununda 
yapılan düzenlemeler, Orman 
Kanunu,  Turizmi Teşvik Yasası, 
Doğrudan Yabancı Yatırım Yasası 
hakkında Odamız çalışmalarını ve 
görüşlerini aktardı. 

Daha sonra Meslek alanımızla 
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yerine değinerek siyasal iktidarın 
ülkeyi taşıdığı olumsuz sürece 
vurgu yaptı.
TMMOB Başkanı Mehmet 
SOĞANCI'nın mesajı Divan 
tarafından okundu. 

Gündemin 4. maddesi gereğince 
Genel Kurul Komisyonları 
oluşturuldu. Mali işler ve bütçe 
komisyonuna Zafer BEYDİLLİ, 
Serkan ATAGÜN, Aydın DEMİREL, 
Asiye Ülkü KUTLU, Ayhan 
YÜKSEKKAYA, Oktay GAZİOĞLU, 
İlknur Güler BAŞAR, Tekin 
AKÇAPINAR ve Hasan ZENGİN 
seçildiler.
Sonuç bildirgesi komisyonuna, 
Mehmet Ali ALGANCI, Halil 
AKDENİZ, Burak KUKUL, Mustafa 
ERDOĞAN, Hüseyin ÜLKÜ, Cem 
KÖSEM, Uğur GİRİŞKEN seçildiler.

Tüzük ve yönetmelikler 
komisyonuna, Muhittin İPEK, 
Ertuğrul CANDAŞ, Ufuk Serdar 
İNCİ, Özkan YILMAZ ve Hüseyin 
ALTUN seçildiler.

Komisyonların belirlenmesinden 
sonra gündemin 5. maddesi olan 
Çalışma Raporu, Mali ve Denetim 
Kurulu Raporu okunması ve 
görüşülmesine geçildi. 41. Dönem 
Çalışma Raporunu ve Mali Raporu 
Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ, 
Denetleme Kurulu Raporunu ise 
Oda Denetleme Kurulu Üyesi 
Zafer BEYDİLLİ sundular. Çalışma 
Raporunun görüşülmesi bölümünde 
üyeler görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. Konuşmaların ardından 
41. Dönem Yönetim Kurulu adına, 
Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN dile getirilen soruları ve 
eleştirileri yanıtladılar.
Gündemin 6. maddesi uyarınca 
bildirilen görüş ve konuşmalar 

liberalizme, savaşa, sömürgeciliğe 
ve ırkçılığa karşı “başka bir 
dünya”nın mümkün olduğunu bir 
kez daha yineledi.  

ÖZTEN konuşmasını: 
“Unutmayalım ki dünya bir sözle 
kuruldu: emek, ve biz kazananın 
değil, emeğin, emekçinin, işçinin, 
ezilenin, sömürülen yanında 
tarihi yeniden şekillendirmek için 
var gücümüzle çalışacağız...” 
şeklinde bitirdikten sonra, Odamız 
şubelerine ve emekçilerine 2 yıllık 
çalışma dönemindeki özverilerinden 
dolayı teşekkür ederek kürsüden 
ayrıldı.

CHP Gaziantep 
Milletvekili 
Yaşar AĞYÜZ 
konuşmasında, 
Harita 
Mühendislerinin 
sektördeki yeri 
ve önemine 
değinerek, 
Meclis 

çalışmalarının işleyişi hakkında bilgi 
verdi. Meslek Odaları ve diğer kitle 
örgütlerinin siyasi iktidar karşısında 
örgütlü olmaları gerektiğinin 
vurgusunu yaptı. Sayın AĞYÜZ 
ayrıca siyasal iktidarın, Anayasa 
değişikliği gündemdeyken, kamuya 
100 bin memur alımı yapılacağını 
duyurmasının seçime yönelik bir 
yatırım olduğunu belirtti.

CHP Muğla 
Milletvekili 
Fevzi TOPUZ 
konuşmasında 
mühendislerin 
toplumsal 
hayattaki 
önemine ve 
toplumsal 
muhalefetteki 

aslında anayasa değişikliğinin 
82 Anayasasının oluşturulma 
mantığında devam edeceğini 
göstermiştir; dayatmacı ve 
demokratik süreçlerin işletilmediği, 
insan hak ve özgürlüklerinin temel 
alınmadığı bir değişim”  olduğunu 
belirtmiştir. Sivil bir anayasanın 
ancak toplumun geniş kesimlerinin 
Anayasa yapma sürecine katılması 
ile mümkün olabileceğini 
vurgulayan ÖZTEN,  toplumun 
tümünün mutabakatını almış, 
sade, değişik vesayet kurumlarının 
gönlünce yorumlayamayacağı bir 
niteliğe sahip yeni ve kapsayıcı 
bir Anayasanın yurttaşlık 
kavramının siyasal ve sosyal 
anlamda geliştirildiği bir anlayışı 
barındırmasının önemine dikkat 
çekmiştir. 

Demokratik Açılım tartışmalarına 
değinen ÖZTEN, uzun yıllardır 
ülkemizde de bir yumak halinde 
süregelen Kürt Sorununun ayrım 
ve ötekileştirme politikalarının 
bir ürünü olduğuna dikkat çekti. 
Odamız'ın demokratik açılımın 
ilkeleri hakkındaki görüşlerini 
“Demokrasiyi temel alan bir açılım; 
her alanda hak ve özgürlükleri 
bilince çıkartmalı, baskı ve 
şiddeti ortadan kaldırmalı, insan 
haklarına saygılı, sömürüsüz 
bir süreci yaratmalıdır. Bu süreç 
emperyalizme karşı bir mücadele 
sürecidir.” şeklinde özetledi. 

Konuşmasının son bölümünde  
herkesin dilini, kültürünü, inancını, 
özgür ve demokratik bir ülkede, 
barış içinde ve kardeşçe bir 
arada yaşamanın gerekliliğini 
vurgulayarak  küreselleşmeye karşı 
sınıf hareketinin küreselleşmesini 
sağlamak için, şiddete, sömürüye, 
ayrımcılığa, yoksulluğa, açlığa, 
insan haklarını gasp eden neo-
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Genel Başkan
Ali Fahri ÖZTEN

II. Başkan
Hacı Hasan TUZCU
Genel Sekreter
Ertuğrul CANDAŞ
Genel Sayman

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
Örgütlenme Sekreteri

Özkan TALAY
Üye

Metin EREL
Üye

Burak KUKUL
Oda Yönetim Kurulu Yedek

Ayhan BİNGÖL
Ufuk Serdar İNCİ
Aydin DEMİREL
Hüseyİn ALTUN
Murat TÜRÜDÜ

Razİye BÜYÜKDEMİR
Atakan SERT

Oda Onur Kurulu:
Suat ATAY

Esat Gürkan KANBİR
Mİthat BARUTÇU

Dursun Zafer ŞEKER
Enver TUNA

Oda Onur Kurulu Yedek
Abdullah ÖZ

Veysel ATASOY
Volkan TÜRKYILMAZ

Yusuf ÇİÇEK
Haydar YILMAZ

Oda Denetleme Kurulu:
Ayhan ERDOĞAN

Jale TAŞER
Önder Serkan ATAGÜN

Şafak FİDAN
Cemil CANDAŞ
Zafer BEYDİLLİ

Kemal ÖZDEMİR
Oda Denetleme Kurul Yedek

Salih SUİÇMEZ
İbrahim AKYOL

Rabia SATIR
Pervin Yalazan ŞAHİN

Hakan BEKAR
Erhan BALCI
Kasım PINAR

TMMOB Yönetim Kurulu:
Mustafa ERDOĞAN

M.Hayri ÇELİK
D.Kamil AKSOY

Oda Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN'in 
açılış konuşmasının özeti, Genel Kurul 
Sonuç Bildirgesi‘nin tam metni Oda 
web sitesindedir. 

meslektaşlarımızın özlük haklarının 
korunması için komisyon kurulması,

9- Odanın düzenlediği tüm 
etkinliklere öğrencilerin ücretsiz 
olarak katılmaları,

10- LİHKAB‘ la ilgili önergelerin 
Olağanüstü Genel Kurulda 
görüşülmesi,
kararları oy çokluğu ile alındı.

Sonuç bildirgesi Komisyonu'nun 
hazırladığı sonuç bildirgesi okundu 
ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan 
dilek ve öneriler bölümünde bazı 
üyelerimiz görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. Genel Kurul görüşmeleri 
Divan Başkanı tarafından tüm 
delegelere teşekkür edilerek 
kapatıldı.

İkinci gün yapılan seçimlere Oda 
organları için iki liste halinde girildi 
ve Çağdaş Harita Mühendisleri 
listesi seçimi aldı. 

Genel kurula katılarak görüş, 
öneri ve eleştirileriyle sürece 
katkı ve destek olan başta 
Genel Kurul delegeleri olmak 
üzere tüm katılımcılara ve emeği 
geçen herkese teşekkürü borç 
biliyoruz. 42. Dönemde görev 
alan meslektaşlarımızı kutluyor, 
görevlerinde başarılar diliyoruz.

Odamızın 24-25 Nisan 2010 
tarihlerinde Ankara'da yapılan 
Genel Kurulu sonucunda 
belirlenen Yönetim Kurulu, 3 Mayıs 
Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk 
toplantısında görev dağılımı yaptı. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulunda yeni 
görev dağılımı aşağıdaki şekilde 
oluşmuştur. 

sonucunda 41. Dönem Yönetim 
Kurulu çalışmaları iki red oya 
karşılık oy çokluğuyla aklandı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Onur Kurulu, TMMOB Yönetim, 
Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu 
ile TMMOB delegasyon asıl ve 
yedek adaylarının başvuruları 
Divana verildi. Adaylıklar Divan 
tarafından Genel Kurula duyuruldu 
ve Yüksek Seçim Kurulu‘na iletildi.

Ardından 7. gündem maddesi 
olan Oda Komisyon Raporlarının 
görüşülmesine geçildi. Tüzük ve 
Yönetmelikler Komisyonuna gelen 
önergelerden Genel Kurul oylaması 
sonucu; 

1- Mesleki Denetim Uygulaması 
için açıklamalı, örnekli birim fiyat 
kitapçığı hazırlanması,

2- Oda Genel Merkezinde 
ve Şubelerde hukuk birimleri 
oluşturulması,

3- Ücretli çalışan meslektaşlarımız 
için insanca yaşam ücreti 
belirlenmesi,
4- MDU kapsamında kesilen 
faturaların Odamız en az ücret 
tarifesinin altında kesilmesini 
önlemek ve MDU'nun bilgi 
sistemleri çerçevesinde 
yürütülmesini sağlamak için tüm 
uygulamaların HKMOBİS üzerinde 
gerçekleştirilmesi,

5- Oda bünyesinde müfettiş 
istihdam edilmesi,

6- Ücretli çalışan meslektaşlarımız 
için TİP Sözleşmesi getirilmesi,

7- Üye profili araştırması ve üye 
veri tabanının güncelleştirilmesi,

8- Şantiyelerde çalışan 
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enerjide, sanayide, madende, 
toprak ve arazi yönetiminde, 
finans sektöründe kısaca yaşamın 
her alanında, her gözeneğinde 
dayatılan uyum paketleri 
çerçevesinde uygulanan ekonomik, 
siyasi ve politik programların adım 
adım hayata geçirildiği hızlı bir 
döneme sessiz tanıklık ediyoruz. Bu 
kritik dönemde küresel sermayenin 
istemleri doğrultusunda emekçi 
kesimlere yönelen bu saldırılar, AKP 
hükümeti döneminde oldukça hız 
kazanmış olup, bu kapsamda başta 
SSGSS yasası olmak üzere, Özel 
İstihdam Büroları gibi çok sayıda 
düzenlemeyle emekçilere yönelik 
baskılar arttırılmıştır. Dahası, IMF 
toplantılarında insanların işsiz 
kalacağı, yoksul ülkelerde iç 
savaşların çıkabileceği, açlığın, 
yoksulluğun kitleselleşeceği ve 
yağmalara dönüşeceği bizzat 
sermaye kesimlerince ifade 
edilmiştir. 
 
Ülkemiz, krizin etkilerini 2009 
yılının başından itibaren yoğun 
olarak yaşamaya başlamıştır. 

2009 yılında, önce emperyalist 
kapitalist sistemin merkezinde 
finans krizi olarak patlayan ve 
1929 bunalımından beri yaşanan 
en büyük felaket olarak nitelenen 
küresel kapitalizmin krizi, kısa 
sürede bütün ülkelere yansıyarak 
ekonomik durgunluğa, banka 
iflaslarına, çeşitli sektörlerde 
daralmalara, her krizde olduğu 
gibi küçük işletmelerin iflasına, 
yüzbinlerce çalışanın işsiz 
kalmasına, yoksulluğa neden 
olmuştur ve etkileri önümüzdeki 
yıllarda da derinleşerek sürecektir.

bir bileşkesi olan küreselleşme 
olgusu, devletin küçülmesi, 
kuralsızlaştırma, esnek üretim 
ve özelleştirme gibi kavram ve 
uygulamalarla bugün uluslararası 
sermayenin egemenliği için 
sınırların aşıldığı, hatta yeniden 
çizildiği bir sürece girmiştir.

Her krizde olduğu gibi başını 
ABD’nin çektiği emperyalist sistem, 
dünyada siyasal, ekonomik ve 
sosyal hegemonyasını güçlendirmek 
için yeni saldırı planları içindedir. 
Afganistan ve Irak işgalleriyle 
siyasal ve ekonomik anlamda 
yaşanan yıkımların, binlerce 
yıllık tarih ve kültürlerinin yok 
edilmesinin ardından yeni savaş 
tehditleri İran ve Yemen başta 
olmak üzere diğer bölge ülkeleri 
üzerinde de sürdürülmektedir. 
Yine İsrail’in Filistin halkına ve 
devletine baskısı son yıllarda daha 
da boyutlanmış, Gazze şehri büyük 
bir kuşatma altına alınarak enkaz 
haline getirilmiş, Filistin halkı, 21. 
yüzyılda dünyanın gözü önünde, 
açlığa, susuzluğa, sefalete ve 
hastalığa mahkum edilmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya 
Bankası ve IMF bu sistemin 
ekonomik ayağıdır.  Bu kurum ve 
kuruluşlar aracılığıyla, özellikle 
üçüncü dünya ülkelerine eski 
teknolojiler aktarılıp, teknolojik 
ilerlemeleri engellenmiş, ithal 
ikameci sanayileşmeye zorlanan 
bu ülkelerin, yardım ve hibe 
programları ile dışa bağımlılıkları 
pekiştirilmiş ve  aşırı borç yükü 
altında teslimiyetçi politikalar 
izlemeleri sağlanmıştır.

Eğitimde, sağlıkta, tarımda, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamızın 42. Olağan Genel 
Kurulu, dünyada ve ülkemizin 
de içinde bulunduğu coğrafyada 
emperyalist saldırganlığın ve 
yayılmacılığın artarak devam ettiği, 
küresel sermaye ile işbirlikçilerinin 
baskı, zulüm ve sömürülerini 
yoğunlaştırdıkları, ülkemizi 
derinden etkileyen ekonomik ve 
siyasi krizler, işsizlik, durgunluk 
ve darbe tartışmalarının yoğun 
olarak yaşandığı bir süreçte 
gerçekleştirilmiştir.

1980’li yıllardan bu yana tüm 
dünya, çok hızlı bir biçimde 
küreselleşme adı altında yeniden 
yapılandırılıyor. Burada hedeflenen, 
her türlü kısıtlamadan uzak tek 
bir pazar yaratılması ve insanlığın 
bu pazara boyun eğmesidir. 
Apolitikleşmiş kitlelerden oluşan, 
iç hukuku ile zaman zaman 
uluslararası sermayeye ayak 
bağı olan ulus devletin de 
giderek sönümlendiği bir dünya 
yaratılması da bu hedefe dahildir. 
Bu süreç aslında ölçüsüz ve 
kuralsız, serbest piyasanın aşırı kâr 
hırsının sonuçlarının ne olduğunu 
göstermiştir. 

Küreselleşme; sosyal devlet 
anlayışının rafa kaldırılması, kamu 
tesis ve yatırımlarının yok pahasına 
elden çıkarılması, özelleştirme ve 
uluslararası sermaye için bütün 
sınırların ortadan kaldırılması, 
üretim sürecinin sermayenin 
beklentileri doğrultusunda yeniden 
yapılandırılmasıdır. Üretim ve 
yönetim modellerinin geçirdiği 
değişimle birlikte gündeme oturan 
ve kapitalist sömürü düzeni ile 
emperyalist yağma politikalarının 
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özlük haklarının kısıtlanması başta 
olmak üzere birçok hak gasbı 
dayatılmaktadır.

Mevcut iktidar, Türkiye’deki 
sermaye sınıfının tümünün ve 
emperyalist ABD ve AB kamplarının 
tam desteğini arkasına alarak 
iktidara gelmiş, son seçimlerde 
oy oranını artırarak iktidarını 
pekiştirmiş ve her şeyi piyasanın 
belirleyiciliğine terk etmiştir. 
Özelleştirmelerle, topluma ait olan 
kamu kaynaklarının yerli ve yabancı 
sermayeye transfer edilmesi 
görevini üstlenmiş, özellikle ücretli 
çalışanların sosyal haklarının 
kısıtlanmasına yönelik yasal 
düzenlemeleri ard arda yapmıştır. 
Küresel kapitalizmin talep ve 
dayatmalarıyla işgücünü satmaktan 
başka hiçbir olanağı olmayan 
emekçi sınıf ve tabakalara getirdiği 
ise en başta işsizlik, giderek 
aşağı çekilen ücretler ve artan 
çalışma süreleri olmuştur. Gelir 
dağılımındaki eşitsizlik büyümüş, 
refah seviyesi düşmüş, işsizlik 
oranı resmi rakamlarla yüzde 15’ 
lere gerçekte ise yüzde 25’ lere 
ulaşmıştır.

Başta Demiryolu işçileri, İtfaiye 
işçileri, Tekel işçileri mevcut 
özlük haklarını, giderek işlerini 
kaybetme tehlikesine karşı sokağa 
çıkmış, Tekel işçileri açlık grevine 
gitmişlerdir. En küçük bir hak 
talebine karşı siyasi iktidarın tavrı, 
tehdit, soruşturma, biber gazı, işten 
atma, taşeronlaştırma olmaktadır. 
Genel Kurulumuz, TEKEL emekçileri 
ve itfaiye emekçileri başta olmak 
üzere hak gasplarına karşı 
mücadele eden tüm emekçilerin 
yanında olduğumuzu kamuoyuna 
duyurur. Çalışma hayatı 
emekçilerin sosyal ve ekonomik 
haklarını güvenceye alan ortak 
çalışma yasası ile düzenlenmeli, 
ücretlendirmede yaşam standardı 

teknoloji ve sanayi politikalarına 
paralel olarak eğitim politikası 
da şekillendirilmektedir. Eğitim, 
sağlık, barınma vb. temel kamu 
hizmetlerinin temel birer insanlık 
hakkı oldukları gerçeğinden 
hareketle tüm bu hizmetler topluma 
eşit ve ücretsiz sunulmalıdır.

Ülkemizde özellikle son yıllarda hız 
kazanan plansız, altyapısız ve yeterli 
öğretim elemanı barındırmaksızın 
kurulan yeni üniversitelerden 
ve açılan yeni bölümlerden çok 
sayıda mezun verilmekte olup, 
bu bölümlerden mezun olan 
arkadaşlarımızın çoğu ya ücretli 
çalışan ya da işsiz durumdadır. Bu 
süreçte, yaşanan bu olumsuzluklar 
sonucunda meslektaşlarımızın 
emeği, bir taraftan vasıfsız bir emek 
türü haline gelirken diğer taraftan 
da ucuz iş gücünün yaratılmasına 
ve dolayısıyla sömürünün daha 
açık bir hale gelmesine neden 
olmaktadır.

Çalışma Yaşamı

Diğer yandan kamu emekçilerinin 
iş güvencelerinin ellerinden 
alınması ve esnek çalışma 
koşullarında sözleşmeli olarak 
istihdam edilmek istenmesi gibi yeni 
hak gaspları anlamına gelebilecek 
düzenlemelerin kabul edilmesi 
mümkün değildir.

Kamu hizmetlerini yaygınlaştırmanın 
ve toplumla buluşturmanın yolu 
kamu çalışanlarının varlığıdır. 
On binlerce üniversite mezunu 
öğretmen, doktor, mühendis, 
teknisyen dururken, ihtiyaç 
olmasına rağmen istihdam 
edilmemektedir. Anayasa’nın 
128. maddesinde yer alan açık 
hükümlere karşın, kapitalist 
politikalara uygun olarak geliştirilen 
esnek istihdam modelleriyle, 
kamu çalışanlarına düşük ücret ve 

Kamu Hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi

Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, 
paralı hale getirilmesi, sermayenin 
kâr hırsına ve talanına açılması 
sonucunu doğuracak tüm 
düzenlemelerin, halkın ve 
emekçilerin yararına olmadığı 
ortadadır. Bu süreç sadece kamu 
hizmeti üretenleri değil, kamu 
hizmetinden yararlanan milyonlarca 
yurttaşı da olumsuz etkilemektedir. 

Yıllar içinde eğitimden sağlığa 
kadar tüm kamu hizmetlerine 
bütçeden ayrılan paylar 
düşürülmüş, kamu hizmetleri ve bu 
hizmetleri yürütenler sorunlarıyla 
baş başa bırakılmıştır. Bu sorunlara 
çözümler üretmek, halkımıza 
eşit, parasız, etkin ve nitelikli 
kamu hizmeti sunmak yerine, 
bu hizmetlerin ticarileştirilmesi 
ve hizmeti üretenlerin tasfiyesi 
gündeme getirilmiştir. 

Özelleştirmelere ilişkin "rekabet 
ortamı tesis edilecek, ucuzluk, 
kalite, şeffaflık ve verimlilik 
gerçekleştirilecektir, zarar eden 
kurumlar ve devletin sırtındaki 
kamburlar kaldırılacaktır" 
söylemleri ile halk nezdinde 
meşruiyet kazandırılmıştır. Ülkenin 
iç dinamikleri, stratejik kuruluşları 
tek tek satılarak elden çıkarılmıştır. 
Sermayenin 'kâbesi' olarak dile 
getirilen rekabet aslında sahte 
bir söylemdir. Sermaye doğası 
gereği tekelleşmeden yanadır ve 
rekabet söylemini kazıdığınızda 
altından tekelleşme çıkmaktadır. 
Tekelleşmenin olduğu yerde de 
ucuzluk ve kaliteden söz edilemez.  

Eğitim

Ülkemizde, toplum çıkarlarına göre 
değil, uluslararası iş bölümünün 
sonucuna göre uygulanan bilim, 
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politikaya araç yapılamayacağı, 
demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletini düzenleyecek bir Anayasa 
yapılmalıdır.
Türkiye’de demokrasinin 
gelişmesinin önünde engel 
oluşturan, çeşitli adlar altında 
gündeme gelen darbe planları 
ve askeri vesayet sistemine karşı 
tavrımız özgürlük, insan hakları 
ve demokrasiden yanadır. En kısa 
sürede, 12 Eylül darbecilerinden 
hesap sorulmalı, yargılamayı 
engelleyen Anayasanın geçici 
15. maddesi kaldırılmalı, yeni bir 
demokratik Anayasa  hazırlanma 
süreci başlatılmalı, Seçim ve Siyasi 
Partiler Yasaları temsilde eşitliği ve 
adaleti gözetecek şekilde yeniden 
düzenlenmeli, antidemokratik seçim 
barajı kaldırılmalıdır. 

Demokratikleşme Sorunu

Bir süredir ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde ırkçı ve şoven 
yaklaşımlar, kendinden olmayana 
karşı düşmanca saldırılara 
dönüşmüş ve bu kapsamda çeşitli 
linç kampanyaları yürütülmüştür. 
Ülkemizdeki farklı etnik kimlikler 
ve kültürleri zenginliğimiz olarak 
görmeyen ırkçı yaklaşımları kınıyor 
ve insanlarımızın kimliği, dinsel 
inancı, kültürü ne olursa olsun 
ötekileştirilmeden barış içinde 
bir arada, kardeşçe yaşamaları 
gerektiğini savunuyoruz. 

Ülkemizin bir bölgesinde çeyrek 
asırdır devam eden antidemokratik 
uygulamalar; binlerce insanımızın 
yaşamını yitirmesine, coğrafyamızın 
tahribatına, kentlerimizin 
demografik yapısının değişmesine, 
insani değerlerimizin yitirilmesine 
neden olmuştur. 

Antidemokratik yapının yol 
açtığı ve beslediği bu çatışma 
ortamı; milliyetçi söylemler ve 

yaşam alanlarındaki “insan” 
faktörü hiç düşünülmeden ortadan 
kaldırılmak istenmektedir.

Merkezi ve yerel yönetimler, 
son yıllarda, TOKİ; imar afları, 
mevzii imar planları, parsel bazlı 
projeler, kentsel dönüşüm vb. proje 
uygulamaları ile kamu alanlarının 
talanına ve ranta dayalı politikalar 
yürütmektedir. Bu bağlamda 
binlerce yıllık doğal, kültürel ve 
tarihi değerleri ile dünya mirası 
İstanbul; hızlı nüfus artışı, göçler, 
hatalı ve yanlış yatırımlar, plânsızlık, 
işsizlik ve yoksulluğun neden 
olduğu sorunlar ile boğuşan, her 
türlü doğal ve yaşamsal eşiğinin 
zorlandığı, kimliksiz ve kişiliksiz bir 
megakent haline dönüştürülmüştür. 
Uygulanan yanlış politikalar 
sonucunda: doğal afetler, trafik, 
deniz ve hava kirliliği, zehirli 
atıklar, kirlenen su havzaları, 
deprem riski, yeşil alan ve orman 
talanı, tarihi dokunun bozulması, 
plansız kentleşme, yerinden 
edilme, barınma ve güvenlik 
sorunları nedeniyle yaşanılmaz 
hale getirilmiştir. Oysa kentlerimizi 
sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına 
dönüştürecek kentsel politikalar 
izlenmelidir.

Anayasa Değişikliği

Anayasalar bir nevi toplumsal 
sözleşme olup, toplumun 
tüm kesimlerinin görüş ve 
düşüncelerinin Anayasa yapma 
sürecinde dikkate alınması gerekir. 
Anayasa tartışmaları basit birer 
hukuk tartışması değil, aksine 
bir sistem tartışmasıdır. Halkın, 
söz, yetki ve karar sahibi olacağı, 
insan hakları üzerine kurulu, 
insan odaklı, halkı kucaklayan; 
eşitlikçi, özgürlükçü, şeffaf, gelişime 
açık, ücretsiz eğitim, sağlık, iş 
güvencesi, konut ve yaşam hakkı, 
sağlıklı bir çevre, dini simgelerin 

esas alınmalıdır.

Bununla birlikte haksız rekabet 
ortamı yaratan, meslek 
kuruluşlarının denetimini ortadan 
kaldıran, denetimsiz, kuralsız hizmet 
sunumunu öngören, yabancı 
mühendis ve mimarların akademik 
ve mesleki yeterlilik kriterleri 
aranmaksızın, karşılıklılık ilkesi 
gözetilmeden ülkemizde serbestçe 
çalışabilmelerinin önü açılmaktadır.

Kamu Kaynakları

Orman alanlarımız ülke 
topraklarımızın % 26'sına denk 
gelmektedir. Orman Kadastro 
çalışmaları % 80 dolayında 
yapılmış olmasına karşın bu 
miktarın 1 / 4'ü tapuya tescil 
ettirilmiştir. Ormanlarımızla 
ilgili konuya bütüncül olarak 
bakıldığında sürecin; bilimsel, 
teknik, ekonomik, politik, 
toplumsal, hukuksal, etik, kentsel, 
ekolojik, ve dolayısıyla siyasal 
boyutlarının da son derece önemli 
olduğu görülmektedir.

Dönüşüm Alanları
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm adı altında 
gerçekleştirilen uygulamalar, 
insanın en temel hakkı olan 
barınma hakkını ihlal etmekte 
ve neticesinde sosyal yıkıma yol 
açarak demokrasinin temel gereği 
olan birlikte yaşama kültürünü 
ortadan kaldırmaktadır. Demokrasi, 
toplumsal katılım ve sosyal adalet 
ilkeleri gibi evrensel değerleri yok 
sayan ve yurttaşını küresel emlâk 
piyasalarının eşitsizliğine terk eden 
dönüşüm mantığı; sermayenin 
yeniden birikim sağladığı bir 
süreci ifade etmektedir. Yerel 
halkın içinde yaşadığı mekanların 
düzenlenmesinde söz ve karar 
hakkı ellerinden alınarak tüm 
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çerçevesinde lisans almaya 
hak kazanan üyelerimizin 
mağduriyetlerini engellemek üzere 
de çeşitli girişimler yapılmaktadır. 
10 Ocak 2010 tarihinde 
Ankara‘da Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) 
forumu gerçekleştirilmiştir. Ancak, 
gösterilen tüm çabalara karşın 
sürece ilişkin sorunların devam 
ettiği izlenmektedir.

Demokratik mesleki kitle örgütü 
olmanın ve toplumsal muhalefet 
gücünü temsil etmenin gereği 
olarak; örgüt ve meslek ilkelerine 
sahip çıkan, mühendisliği halkın 
hizmetine sunan, bir arada 
yaşama kültürünü benimseyen, 
doğaya saygılı, üretenden yana 
ve toplumsal gereksinimler için 
ekonomi öneren “herkese aş ve 
iş” sloganını benimseyen, cinsiyet 
ayrımcılığına karşı olan, parasız, 
nitelikli, kamusal eğitimi ve herkese 
parasız sağlık güvencesini savunan, 
doğal kaynakları tüketmeyen, insan 
haklarını savunan bir anlayışla 
her türlü ifade ve örgütlenme 
özgürlüğümüzü sonuna kadar 
kullanarak hareket edeceğiz.

Yaşamın hiçbir olayını siyasetten 
bağımsız düşünmeyen, yaşamını 
demokratik katılımcılık süreçlerine 
göre inşa eden, toplum 
yararına, çağdaş normlarla, 
bilim ve teknolojinin ışığıyla 
yolunu aydınlatan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri olarak; 
eşitlik ve özgürlükten, barış ve 
demokrasiden, emek ve üretimden 
yana taraf olduğumuzu kararlılıkla 
ifade ediyoruz. 

kadastro bilgileri üretmiştir ve 
bugün de bu şekilde üretmeye 
devam etmektedir. Yenileme, 
güncelleme ve sayısallaştırma 
çalışmaları sırasında, yükseklik 
bilgilerinin ve diğer tüm detayların 
yeniden bir harita yapılmasına 
gerek kalmayacak şekilde günümüz 
teknik standartlarına uygun 
biçimde, 5304 sayılı kanunda da 
belirtilen “mekânsal bilgi sisteminin 
alt yapısını oluşturmak” amacını 
gerçekleştirecek biçimde ve üç 
boyutlu yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere 2005 yılında Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları(LİHKAB) Kanunu, yasa 
gereği ilgili LİHKAB yönetmeliği 
ise 2008 yılında yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan 
yönetmelikte, Oda görüşlerinin 
önemli bir bölümünün yer almadığı 
her platformda dile getirilmişti.
Bu anlamda tüm şubelerimizde 
Lisanslı Bürolar konusunda panel 
ve etkinlikler gerçekleştirildi. 
Etkinlikler sonucunda Odaya 
verilen görevler bir rapor halinde 
tüm üyelerimizle paylaşıldı. 
Raporda öne çıkan temel konular:

- Yer gösterme, birleştirme, cins 
değişikliği, aplikasyon vb. 
hizmetler için böyle bir lisansa 
gerek olmadığı, 

- Serbest büroların bu işlemleri 
yapmaya yetkili olması 
gerektiği,

 - Sınav ve büro sayısında 
kısıtlama olamayacağı,

- Belli bir deneyime sahip 
herkesin bu sorumluluğu 
alabileceği, 

- Sınava 3 bin kişinin giremediği,
- Tüm bu gelişmeler dikkate 

alınarak, yasanın iptali için yargı 
sürecine gidilmesi gerektiği 
vurgulandı.  

Diğer taraftan mevcut düzenleme 

uygulamalar nedeniyle toplumda 
kamplaşmayı artırmakta, çete 
tarzı örgütlenmelerin oluşumunu 
güçlendirmektedir.  

Devlet adına hukuk dışı işlere 
bulaşarak, Şemdinli olayı, Danıştay 
baskını, Susurluk olayı, Hrant Dink 
suikasti, Ergenekon ve benzeri 
olaylar biçiminde karşımıza çıkan 
bu yapılanma; Kürt Sorunu ve 
demokratikleşme sorunu ekseninde 
yaşanmaktadır. 
Demokratikleşme başlığında 
“açılım” adı altında tanımlanan 
süreçte, siyasi partilerin 
kapatılması, halkın oylarıyla 
seçilmiş milletvekillerinin, 
belediye başkanlarının ve parti 
yöneticilerinin kelepçelenerek 
tutuklanmaları ve yaratılan baskı 
ortamı asla kabul edilemez.

Kamu ve Özel Sektör 
Uygulamaları

Kamu İhale Yasası'ndan da 
kaynaklanan nedenler ve 
özellikle meslektaşlarımızın aşırı 
düşük teklifler vermesi hem 
bugün için hem de yarınlar için 
olumsuz sonuçlar yaratacak bir 
düzleme doğru gitmektedir. Bu 
süreçte Odamıza, kurumlara 
ve meslektaşlarımıza büyük 
sorumluluklar düşmektedir. 

Kadastro planlarının, yapım dönemi 
itibariyle, yöntem ve kullanılan  
ölçü aletlerinden kaynaklanan ve 
yenilenmelerini, güncellenmelerini, 
hatalarının giderilmesini gerektiren 
önemli nedenler bulunmaktadır. 
Bu sürecin dikkate alınmasıyla, 
5304 sayılı Kanunla, 3402 sayılı 
Kadastro Kanunun 22. Maddesinde 
değişiklik yapılmış ve bazı 
durumlarda kadastronun yeniden 
yapımı olanağı sağlanmıştır. 

TKGM bugüne kadar, iki boyutlu 
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mücadele edeceğini ifade etti.

Referandum günü olan 12 Eylül'ü 
Faşist darbeyle, onun izinde gelişen 
bugünkü sömürüye ve gericiliğe 
karşı bir hesaplaşma gününe 
çevrilmesinin TMMOB için çok 
önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Sayın SOĞANCI 
konuşmasında; sermayenin sınırsız 
sömürüsü sonucu ülkemizin 
işçiler için bir cehenneme ve 
mezarlığa dönüştürüldüğünü, 
maden cinayetlerinin kader olarak 
sunulduğunu, taşeronlaşmayla 
ve esnek çalışma şartlarıyla 
çalışma yaşamının güvencesiz 
hale getirildiğini TEKEL işçilerinin 
“Kaderimiz mücadele ederek 
kazandığımız hayattır.” dediklerini 
anımsatarak vurguladı. 1 Mayıs'ta 
Taksim'e çıkan 100 binlerin yıllardır 
sürdürülen mücadele ve emek 
hareketinin yükselen sesinin bir 
sonucu olduğunu belirtti.

sınıf mücadelesine, ABD'nin 
kapitalist küreselleşmesine, 
kontrole alınmaya çalışılan enerji 
kaynaklarına, darbe-demokrasi 
ikilemine, ABD-AB-DB-IMF 
güdümünde oluşturulan 12 
Eylül düzenine ve bu düzenle 
hesaplaşmaya vurgu yaparak 
başladı.

Topluma ve kişiye yabancılaşan, 
derinlikten ve yaratıcılıktan 
uzaklaşarak bencilleşen insana 
dikkati çeken Sayın SOĞANCI, 
TEKEL direnişi ve Yunanistan'a 
kadar uzayan mücadeleye 
ve TMMOB'nin bu mücadele 
ortamında ayakta kalanların 
arasında olduğunu belirtti.

TMMOB'nin parasız eğitim ve 
sağlık için, güvenceli çalışma 
ve insanca yaşam hakkının, her 
kültürün ve kimliğin özgürce ifade 
edilmesinin güvence altına alındığı, 
"bir arada yaşamın anayasası" için 

TMMOB 41. Olağan Genel 
Kurulu, 27-30 Mayıs 2010 
tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Genel Kurul, Divan Başkanlığına 
Nevzat UĞUREL, Divan Başkan 
Yardımcılıklarına Hüseyin ÖNDER 
(EMO) ve H.Ülkü ÖZER (İMO), 
Yazman üyeliklere Ayhan BİNGÖL 
(HKMO), Fuat KILIÇ (KMO), Celal 
Çetin DEMİREL (MADENMO) ve 
Nergiz BİLGİN (MMO) seçildiler.

Saygı duruşu gerçekleştirildi 
ve İstiklal Marşı okundu. 
Anıtkabir Çelenk Komisyonu'nun 
belirlenmesinden sonra açılış 
konuşmasını yapmak üzere 
TMMOB 40. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI'ya söz verildi.

Sayın SOĞANCI konuşmasına; 
kapitalizmin krizine, 12 Eylül 
darbesine, AKP'nin “kriz bizi 
teğet geçecek” vurgusuna, 

TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURULU
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Yapılan yanlış işlere karşı açılan 
davalarla mücadele edildiğini, 
nükleer santralin iptali, su yapıları 
denetim hizmetleri yönetmeliğinin 
iptalinin açılan bu davalara örnek 
olduğunu ayrıca; çıkarılan tüm 
yasalara ilişkin olumlu-olumsuz 
görüşlerin kamuoyuna, siyasi karar 
vericilere iletildiğini, meslek alanıyla 
ilgili çıkan tüm yönetmeliklerin 
izlendiğini belirtti.

Ayrıca 40. dönemde TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nin 
açılması için adım atıldığını, 
Yenimahalle Belediye Başkanı'nın 
yardımları için çok teşekkür ettiğini 
ve Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
Plancılığı eğitimi alan öğrenci 
üyelerimizin Ankara'da barınma 
sorununun çözümüne önemli 
bir katkı sağlayacağı düşünülen  
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi'nin tüm Odaların katkısıyla 
tamamlanacağını ifade etti.

Sayın SOĞANCI konuşmasına; 
görev süreleri içerisinde her 
zaman kendileriyle olan TMMOB 
ve Oda çalışanı arkadaşlara, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
ve Denetleme Kurulu üyelerine, 
Oda Yönetim Kurulu üyelerine, 
Danışma Kurulu üyelerine, 
İKK Sekreterlerine, çalışma 
guruplarında ve komisyonlarda 
yer alan arkadaşlara, TMMOB 
etkinliklerinde yanlarında bulunan 
bilim insanlarına, uzmanlara, 
çalışmalarda birlikte olunan 
emek ve meslek örgütlerinin 
değerli yöneticilerine ve üyelerine, 
demokrasi, hak ve özgürlük 
mücadelesinde omuz omuza 
yürünen yiğit insanlara ve TMMOB 
dostlarına 40. dönem Yönetim 

gerçekleştirildiğine ve bu 
etkinliklerin sonuç bildirgelerine 
dikkat çekti.

2009 yılında Taksim'e çıkılmasında, 
2010 yılında Taksim'in "1 Mayıs 
alanı" olmasında dost örgütlerle 
yürütülen mücadelenin etkili 
olduğuna, 12 Eylül mitinglerinde, 
Sivas katliamının yıl dönümünde, 
Alternatif Su Forumu kapsamında 
düzenlenen etkinliklerde, IMF-
Dünya Bankası'na karşı etkinliklerde 
TMMOB'nin hep alanlarda 
olduğuna, Türkiye'de yaşananlara 
dikkat çekmek için 22 Kasım 2008 
tarihinde 31 ilde aynı anda İKK'lar 
tarafından ve binlerce üyenin 
katılımıyla gerçekleştirilen basın 
açıklamalarında "Krize, AKP'ye, 
Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa 
Karşı" duruşun gösterildiğine, 
Anayasa tartışmalarına ilişkin basın 
açıklamaları, yerel yönetimlere 
ilişkin "Nasıl bir kent? Nasıl bir 
yerel yönetim?" raporu, "TMMOB 
Su Raporu" gibi çalışmalarla 
TMMOB'nin görüşlerinin, meslek 
alanları üzerine sözlerinin 
kamuoyuna aktarıldığına değindi.

Sayın SOĞANCI konuşmasında 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu tarafından 
hazırlanan DDK raporlarına 
da değinerek; bu raporun özü 
itibarı ile "siyasal iktidara bağlı 
meslek örgütleri yaratılması"nı 
hedeflediğini, AKP iktidarı 
eliyle kamuda yürütülen siyasal 
kadrolaşma ve yandaş sermaye 
yaratma çabasından sonra sıranın 
meslek örgütlerini ele geçirmeye 
geldiğini, ne yazık ki tarafsız 
bir konumda olması gereken 
Cumhurbaşkanlığı makamının 
da DDK aracılığıyla buna hizmet 
ettiğini, Cumhurbaşkanının, 
Cumhurbaşkanı seçilmesinin 
hemen ardından DDK'ya yaptığı 
ilk görevlendirmenin meslek 
örgütlerinin incelenmesi olmasının 
da yeterince manidar olduğunu 
açıkladı.

40. Dönemde Genel Kurulca 
verilen görevleri yerine getirmenin 
yanı sıra; CBS Kongresi, Sanayi 
Kongresi gibi kongreler ile bir çok 
Kurultay ve Kent Sempozyumu 
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28 Mayıs 2010 Cuma günü, 
çalışma raporları üzerine HKMO 
Genel Başkanı A.Fahri ÖZTEN, 
HKMO Eski Başkanı, Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyonu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ, 
Volkan TÜRKYILMAZ ile diğer 
Odalardan 65'e yakın delege söz 
alarak görüşlerini aktardılar.

Oda Başkanımız A.Fahri ÖZTEN 
konuşmasında; 

“... TMMOB, 1954'ten günümüze 
özellikle 1970'lerden sonra ortaya 
koyduğu, Türkiye'nin özgürleşmesi, 
gelişmesi ve bağımsızlığı için ciddi 
bir mücadele vermektedir. Ama 
bu mücadelede sınıfsal bakış açısı 
önde yer almaktadır. Dolayısıyla, 
bu mücadele içerisinde kadın 
üyelerimizin gündeme taşıdıkları ve 
yönetmeliklere koymaya çalıştıkları 
kavramların bizleri üzmektedir 
ve TMMOB “Özgür bir Türkiye, 
başka bir Türkiye mümkün” derken 
taciz vb. ifadelerin yönetmeliğe 
konulmasının istenmesi TMMOB'nin 
yıllardır yaşadığı ve yaşattığı 
ilkelerini yaralayıcı bir ortam 
yaratmaktadır. Bu yapıda olan 
insanların yürüyüş kolumuzda yeri 
yoktur. TMMOB onlara her zaman 
gerekli yanıtı vermiştir.” dedi.

Ayrıca Sayın ÖZTEN, İl 
Koordinasyon Kurullarıyla ilgili 

diyerek tamamladı.

Sayın SOĞANCI'nın konuşmasının 
ardından Genel Kurula katılan 
emek örgütü, meslek örgütü 
ve siyasi parti temsilcileri 
konuşmalarını yaptılar. Konuşmaları 
sırasıyla Süleyman ÇELEBİ (DİSK 
Genel Başkanı), Sami EVREN 
(KESK Genel Başkanı), Gürsel 
DOĞRU (Tez-Koop İş Sendikası  
Genel Başkanı), Levent TÜZEL 
(EMEP  Genel Başkanı), Alper 
TAŞ (ÖDP Genel Başkanı), Erkan 
BAŞ (TKP Genel Başkanı), Celal 
YILDIZ (HAKPAR Genel Başkanı), 
Hüseyin TAKA (SDP Genel 
Başkan Yardımcısı), Mehmet Nezir 
KARABAŞ (BDP Bitlis Milletvekili) 
yaptılar. Konuşmacılar temsil 
ettikleri örgütler adına son 
dönemde yaşananlara ilişkin 
görüşlerini aktardılar.

Açılış konuşmalarının ardından 
komisyonların oluşturulmasına 
geçildi. Yönetmelikler Komisyonu, 
Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve 
Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul 
Sonuç Bildirgesi Komisyonu üyeleri 
belirlendi. Ardından TMMOB 40. 
dönem Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu, Yüksek Onur Kurulu 
raporları okundu.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu 
TMMOB II. Başkanı Nail GÜLER, 
Mali Raporu TMMOB Sayman 
Üyesi Selçuk ULUATA, Denetleme 
Kurulu Raporunu TMMOB 
Denetleme Kurulu Üyesi Nadir 
AVŞAROĞLU,  Yüksek Onur Kurulu 
Raporunu Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi Tevfik PEKER özetledi.

Kurulu adına teşekkür etti ve 
sözünü;

“Sevgili Arkadaşlar,
Bu Genel Kurulumuz aracılığı ile 
buradan hepimiz adına, herkese ve 
her yere duyuruyorum:
TMMOB, bağlı odaları, 
odalarımızın şubeleri ve örgütlü 
üyeleri ile birlikte, önümüzdeki 
dönemde de meslek ve meslektaş 
sorunlarının halkın sorunlarından 
ayrı tutulmayacağını bilerek 
çalışmalarını yürütecektir.

TMMOB, önümüzdeki dönemde 
de özgür ve demokratik bir Türkiye 
özlemiyle emekten ve halktan yana 
mücadelesini sürdürecektir. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
barıştan, dostluktan, dayanışmadan 
ve bir arada yaşamadan yana 
etkinliklerin içerisinde aktif olarak 
yer alacaktır.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
toplumsal muhalefetin odağında 
yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik 
duruşuna devam edecektir. 

Herkes bilsin:  TMMOB ve 
bağlı odalarının tüm yöneticileri 
ve örgütlü üyeleri bu kararlılık 
içerisindedir.

...

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın 
aydınlık geleceğine sahip çıkanlara!
Selam olsun TMMOB‘nin onurlu 
yürüyüşünü ve dik duruşunu 
sürdürenlere ve sürdüreceklere!

Yaşasın TMMOB!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!”
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Kıyılarımızın, ormanlarımızın ve 
Türkiye topraklarının yabancılarca 
yağmalamasına ve madencilikte 
özelleştirme ve taşeronlaştırma 
nedeniyle kamu denetiminin 
yapılamamasına dikkat çekti.

Çalışma raporu üzerine yapılan 
eleştirilere cevap vermek üzere 
Yönetim Kurulu üyeleri Ergin 
ÖZUĞUR, Oğuz GÜNDOĞDU, 
İlker ERTEM, Tuncay ŞENYURT, 
M.Sabri ORCAN ve TMMOB II. 
Başkanı Nail GÜLER söz aldılar.

Genel Kurulun üçüncü günü, 
son günlerde yaşanan maden 
cinayetlerini ve bu konuda toplumu 
daha duyarlı davranmaya çağırmak 
için saat 13'de Olgunlar Sokak'taki 
Madenciler Anıtı'na siyah çelenk 
bırakıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri Cemallettin 
KÜÇÜK, Gülay ODABAŞ ve 
TMMOB Başkanı Mehmet 
SOĞANCI söz alarak çalışma 
raporu üzerine yapılan eleştirileri 
yanıtladılar. Kural gereğince son 
söz Beyza METİN'e verildi.

Yönetmelikler Komisyonu raporu, 
Mali İşler ve Bütçe Komisyonu 
raporu, Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu raporu ve Kararlar 
Komisyonu raporu sunuldu. Zaman 
yetersizliğinden dolayı yeri, tarihi 
ve süresi 41. dönem Yönetim 
Kurulunca belirlenmek üzere 
karar önerilerinin görüşülebilmesi 
için Olağanüstü Genel Kurul 
yapılmasına karar verildi.

Yüksek Onur Kurulu, Denetleme 
Kurulu ve Yönetim Kurulu adayları 
açıklandı. Dilek ve önerilerden 

oybirliğinin gerekliliğini, İl 
Koordinasyon Kurulları ayrı bir 
tüzel kişilik olmadıklarından 
TMMOB'nin var olan politikalarının 
kendi bölgelerindeki gelişmelere 
indirgenerek yaşama geçirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla 
önerilen yapılanmanın 
anlaşılmasında güçlük çekildiğini 
ifade etti.

Hüseyin ÜLKÜ ise konuşmasında; 
Odalarımızın yazılımlarında Toprak 
Reformu ve Tarım Reformu yan 
yana kullanılmadığını,  Tarım 
Reformuna karşı olmadığımızı 
ancak;  Toprak Reformu 
ve Tarım Reformunun yan 
yana kullanılmasının yanlış 
anlaşılabileceğini ve toprak reformu 
düşüncemizden vazgeçmişiz algısı 
üretilebileceğini bu nedenle, 
Tarım Reformu deyiminin sonuç 
bildirgesinden çıkarılması 
gerektiğini ifade etti.

değişiklik önerilerine ilişkin olarak 
da İKK sekreterlerinin atamayla 
oluşturulduğunu bu nedenle; 
TMMOB Genel Kurullarına doğal 
delege olarak katılmalarının 
demokratik işleyişe aykırı bir durum 
olduğunu, TMMOB il odacılığının 
bazı Odalar tarafından tartışmaya 
açıldığını anımsatarak İKK'lar 
üzerinden il TMMOBciliğinin 
önerildiği bir yaklaşıma ilişkin 
saptamalarda bulundu. Bu 
durumun sorgulanmasının yararlı 
olacağını belirterek İl Koordinasyon 
Kurullarının, TMMOB'nin meslek 
alanlarından hareketle oluşturduğu 
sosyal, siyasal, toplumsal birimleri 
yaşama geçirmekle görevli 
olduğunu ancak; İl Koordinasyon 
Kurulları TMMOB'nin ana yapısı 
dışında ayrı bir yapılanmayla 
örgütlenecekse, bu durumun 
bizi başka noktalara taşıyacağını 
ifade etti. Çok dikkatli olunması 
gerektiğini, İl Koordinasyon 
Kurullarının alacakları kararlarda 
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Mehmet ÇELİK
Petrol Mühendisleri Odası 

Ayşe Işık EZER
Şehir Plancıları Odası 

Ahmet Hulusi DİNÇER
Tekstil Mühendisleri Odası 

Ergin ÖZÜGÜR
Ziraat Mühendisleri Odası 

TMMOB YÜKSEK ONUR 
KURULU

Musa Çeçen
Elektrik Mühendisleri Odası

Serdar Ömer Kaynak  
Maden Mühendisleri Odası

Üzeyir Uludağ 
Makina Mühendisleri Odası

Aytimur Güpgüpoğlu 
Mimarlar Odası

Nevzat Uğurel  
Şehir Plancıları Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf Elektrik 
Mühendisleri Odası

Köksal Şahin 
İnşaat Mühendisleri Odası

Ramazan Tümen  
Kimya Mühendisleri Odası

Nadir Avşaroğlu  
Maden Mühendisleri Odası

A. Kirami Kılınç  Makina 
Mühendisleri Odası

H. Gürel DEMİREL 
Orman Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi
Ayşegül ORUÇKAPTAN 
Peyzaj Mimarları Odası

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Baran BOZOĞLU
Çevre Mühendisleri Odası 

Hüseyin YEŞİL 
Elektrik Mühendisleri Odası 

Ekrem POYRAZ
Fizik Mühendisleri Odası 

Bekir EROL
Gemi Mühendisleri Odası 

Hasan ÇAYLAK
Gemi Makina İşletme Mühendisleri 
Odası 

Recep ÖZMETİN
Gıda Mühendisleri Odası 

Feyyaz ATAÇ
İç Mimarlar Odası 

Mustafa ERGÜN
Jeofizik Mühendisleri Odası 

Fahrettin ÇAĞDAŞ
Jeoloji Mühendisleri Odası 

Ahmet İrfan TÜRKKOLU
Metalurji Mühendisleri Odası 

A. Deniz ÖZDEMİR 
Meteoroloji Mühendisleri Odası 

A. Haluk GÜRKAN
Mimarlar Odası 

sonra Divan Başkanı tüm 
delegelere teşekkür ederek Genel 
Kurulu kapattı.

Genel Kurulun son günü, 41. 
dönem Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu, Yüksek Onur Kurulu'nun 
belirlenmesi için seçimler yapıldı. 
Listede kayıtlı 1761 delegeden 
1118'sinin oy kullandığı seçimlere 
“Devrimci Demokrat İlerici 
Yurtsever Liste”, “ Devrimci 
Demokrat Platform Listesi” ve 
“Çağdaş Liste” olmak üzere üç 
liste katıldı.TMMOB kurulları 
her listeden adayların katılımı 
ile 41. dönem kurulları ağırlıklı 
olarak Devrimci Demokrat İlerici 
Yurtsever Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının listesinden oluştu.

TMMOB 41. DÖNEM YÖNETİM 
KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI
Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu II. Başkanı  
Selçuk ULUATA 
İnşaat Mühendisleri Odası

Sayman 
Mustafa ERDOĞAN 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası

Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin ARAS 
Kimya Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi 
Fatma Berna VATAN 
Maden Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi 

19Haziran 2010



siyasal yapılarını hegemonyası 
altına almaya çalışan küresel 
sermaye, sözcüleri IMF ve 
Dünya Bankası gibi kurumların 
aracılığı ile bu ülkelere kendi 
programlarını ve krizlerini aşmak 
için baskı ve sömürü politikalarını 
dayatmaktadır. 

2008 yılının son çeyreğinde 
dünyada başlayan ve 
derinlemesine süren dünya 
ekonomik krizi kapitalizmin 
kaçınılmaz bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Avrupa‘yı 
da kasıp kavuran, Yunanistan‘la 
gün yüzüne çıkan ekonomik kriz 
bize de yansımaktadır. Dünya 
kapitalizminin belirli aralıklarla 
yaşamış olduğu kriz, ülkemiz 
için kronikleşmiş ve yaşamımızın 
bir parçası olmuştur. Kriz tüm 
emekçi kesimleri işsizleştirip, 
yoksullaştırdığı gibi biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını da 
işsizleştirmiş veya çalışan yoksullar 
haline getirmiştir. 

Kapitalizm, tarihinin en büyük 
bunalımlarından birisini yaşarken, 
şunu açıkça tespit etmek 
gerekiyor: "Krizler kapitalizme 
içkindir. Teknik bir sorun, arızi 
bir durum olarak sunulmaya 
çalışılsa da, bu kriz de, daha 
öncekiler gibi, kapitalizmin işleyiş 
yasalarından kaynaklanmaktadır."

Teknolojik yenilikler, emek 

kararları ve 12 Eylül askeri faşizmi 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün 
ise yeni güçlü kutupların oluştuğu, 
her sorunun yeni pazarlıklara 
konu olduğu, uluslararası boyut 
kazanabilecek bölgesel gerilimlerin 
yaşandığı, kapitalist dünya 
ekonomisinin yayılmacı karakterine 
uygun çelişki ve çatışmalı yeni bir 
dönem sürmektedir.

Dünyamıza, küresel çıkar 
politikalarının neden olduğu 
savaşlar, işgaller, katliamlar, 
soykırımlar, daha yoğun sömürü, 
işsizlik, açlık, yoksulluk ve 
yolsuzluk düzeni damgasını 
vurmuştur. Başını ABD‘nin 
çektiği emperyalizm hiçbir 
ulusal kural, düzenleme ve 
sınırlama ile karşılaşmayacağı 
küresel bir sömürü ortamı 
yaratmak için dünyayı yeniden 
şekillendirmektedir. 11 Eylül; 
emperyalistlerin, ekonomik 
yayılmacılığı askeri işgallerle daha 
da derinleştireceği yönündeki 
tercihlerini açığa çıkartmıştır.

Küresel sermaye serbest dolaşımla 
dünya ölçeğinde demokrasilerin 
gelişeceğini ileri sürmektedir. 
Ancak dünya konjonktüründe 
emperyalist çıkarlar doğrultusunda 
ortaya çıkan işgallerin, savaşların 
ve yaratılan diktatörlüklerin bu savı 
çürüttüğünü açıkça görmekteyiz. 
Gelişmekte olan ülkelerin gerek 
ekonomik yapılarını gerekse 

"Maden ocağının dibinde ışık yok.

Hava yok maden ocağının dibinde

...

Bir sen varsın maden ocağının 
dibinde direnen" 

İş cinayetlerinde kaybettiğimiz 
emekçilerin anısına...

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği‘nin 41.Olağan Genel 
Kurulu küresel sermayenin dünyayı 
kasıp kavurduğu, yoksulluğun, 
açlığın hızla yayıldığı, savaş ve 
saldırıların ara vermediği, kısaca 
kapitalizmin bütün kurallarının, 
yöntemlerinin devreye sokulduğu 
bir dönemde yapılmaktadır. 

Özellikle İkinci Paylaşım 
Savaşı‘ndan sonra dünya, iki 
kutuplu yapısından 1990‘lı 
yıllarda sosyalist blokun çöküşü ile 
birlikte emperyalistler lehine tek 
kutupluluğa dönüşmüştür. 1980‘li 
yıllarda yeni bir dünya düzeni 
oluşturmak için harekete geçen 
emperyalist kapitalist sistem neo-
liberal politikalarını son yıllarda 
çok hızlı bir biçimde dünyanın 
her yerinde hayata geçirmiştir. 
Dünyada Reagan/Thatcher 
dönemi olarak anılan bu sürecin 
bizdeki yansıması ise 24 Ocak 

TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
(27-30 Mayıs 2010 ANKARA)
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Üretimden, sanayileşmeden ve 
istihdamdan uzak bir büyüme, 
ancak dış kaynakların ülkemize 
daha fazla kâr elde etmek için 
gelmesi ile mümkün olabilir. 
Borsaya,  devlet kâğıtlarına ve 
hizmet sektörlerine gelen sıcak 
para ve doğrudan yabancı 
sermaye, gerçekte üretim ve 
ihracatın fason üretime dayalı 
olmasını koşullamakta ve dış borç 
yükünü arttırmaktadır. 

AKP iktidarı, Türkiye ekonomisinin 
krizden etkilenmediğini, büyümeye 
başladığını söylüyor. Gerçekler 
emekçi halktan gizleniyor ve 
başarısızlıklarını gizlemek için 
rakamlar cilalanıyor. Mali 
oligarşinin, Türkiye ekonomisini 
spekülatif rakam oyunları ile 
şişirdiği aşikardır. 

Ekonomiyi saran bu 
finansallaşma dünyada da 
korkunç boyutlardadır. Dayatılan 
serbestleşme, finansallaşma 
politikalarıyla birlikte reel sektörde 
kullanılan her 1 dolara karşılık 
dünya finans piyasalarında 
25-30 dolarlık bir işlem hacmi 
gerçekleşmektedir. 1970‘lerde 
günde yaklaşık 190 milyar 
dolar hacmi olan döviz piyasası 
işlemlerinin 2008-2009‘da 1,8 
trilyon dolara ulaşmış olduğu, bu 
rakamın dünya ticaret hacminin 
70 misline ulaştığı bilinen bir 
gerçektir. Kapitalizmin insanlığa 
dayattığı, finansal hareket şişkinliği 
ile oluşan bir balon ve halklara 
yönelik bağımlılık ve sömürü 
zinciridir.

Liberal uygulamaların bir 

kapitalist küreselleşme ve neo-
liberal politikalar ekseninde, 
her alanda özelleştirme, buna 
bağlı olarak örgütsüzleştirme, 
kuralsızlaştırma ve ticarileştirme ile 
dışa bağımlı yapıyı pekiştirmiştir. 

Bu noktada istihdam verileri 
büyük olumsuzluklar taşımaktadır. 
İşsizlik oranı, tarımdan koparılan 
milyonların da etkisiyle, gayri 
resmi rakamlara göre %20‘leri 
aşmıştır. Özellikle sanayi yatırımları 
çok sınırlı kaldığından yeni 
istihdam alanları açılamamaktadır. 
Verimlilik artışı senaryosu ile 
işgücü sömürüsü katmerleşmiştir. 
İşsizlik kronik bir sorun haline 
gelmiştir. Üyelerimiz de bu 
girdabın içinde mesleki, ekonomik, 
sosyal tatminsizlikler ile karşı 
karşıyadır.

2009‘da ekonominin yüzde 
4,7 oranında küçüldüğü 
ülkemizde yeni büyüme 
oyunlarının sıcak para ve 
yüksek ithalat bağımlılığına 
bağlı olduğu gerçeğinin üzeri 
örtülmek istenmektedir. Gerçek 
göstergeler olan işsizlik ve çalışan 
kesimlerin yoksulluğu ise göz ardı 
edilmektedir. 

Diğer yandan Gayri Safi Milli 
Hasıla‘dan emekçilerin aldığı pay 
giderek düşmektedir. Emekçilerin 
2006 yılında GSMH‘dan aldığı 
pay yüzde 35 iken günümüzde 
yüzde 17‘lere kadar düşmüştür.  
Düşük ücretlerin ve işsizliğin 
yarattığı yoksulluk ve açlık 
toplumda insan onurunu ayaklar 
altına alacak boyutlara ulaşmıştır. 

sömürüsünün arttırılması, esnek 
üretim modeline geçiş, savaş 
gibi yöntemler, kapitalizmin son 
otuz yıldır, ekonomiyi büyütmeye 
ve sermayenin karını maksimize 
etmeye dönük politikaları olarak 
hayata geçirildi. Bütün bu yolların 
tıkandığı noktada bugünkü yapısal 
krizle karşılaşıldı. 

Ekonomik alandaki kriz, 
kapitalizmin yarattığı her 
anlamdaki eşitsizlikleri ve 
adaletsizlikleri derinleştirmektedir. 
Bu kriz salt iktisadi değil sosyal 
ve siyasal anlamda da bir 
buhranın kapısını aralamakta, 
aynı zamanda yaşadığımız bu 
karanlık çağın değişebileceğine 
dair iyimserliğin ve umutların da 
kapısını daha güçlü bir biçimde 
aralamaktadır. 

Dünyadaki bu değişim, kuşkusuz 
Türkiye‘nin geleceğinde de 
belirleyici olacaktır. 12 Eylül 
sonrası emperyalizmin yeni sömürü 
politikalarına göre şekillenmiş, 
küresel kapitalist sistemle 
bütünlenmiş olan bugünkü 
ekonomik ve sosyal yapılanma; 
içinde barındırdığı sorunlarla 
birlikte yeni sorunlar yaşamaya 
başlayacaktır. 

AKP, ‘Kriz bizi teğet geçecek‘ dese 
de ardı ardına yapılan zamlar, 
işten çıkarmalar ve IMF ile yeni bir 
stand-by anlaşmasının gündeme 
gelmesi, sermaye çevrelerinin krizi 
aşma gayretlerinin yönünü de 
göstermektedir. 

Türkiye‘de egemen sınıflar ve 
onların taşeronu AKP Hükümeti, 
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baraj gölü alanında kalacak 
300 civarında höyük, 2.000 
civarında mağarayı korumak 
ve baraj yapımından dolayı 
zarar görecek resmi rakamlara 
göre 55.000‘den fazla insanın 
kültürel, sosyal ve ekonomik 
hakları dikkate alınmamaktadır. 
Geçmişte ve bugün ülkemizde 
kısa ömürlü barajlar için 
Zeugma‘da, Allianoi‘de yapılan 
kültür katliamlarının benzeri 
Hasankeyf‘te; çevre ve doğa 
katliamları da Munzur‘da, 
Fırtına Vadisi‘nde yapılmak 
istenmektedir. Unutmamak gerekir 
ki enerji üretiminde alternatifler 
geliştirilebilir, ancak tarihi-kültürel 
ve doğal değerlerimizin alternatifi 
yoktur.

Diğer yandan emperyalizm, AKP 
eliyle ülkemizin zaten sorunlu 
olan demokrasisini daha fazla 
vesayet altına almaktadır. Bu 
anlayışın siyasi, sosyal yaşamdaki 
tezahürlerine, emek-meslek 
örgütleri üzerinde kuşatma; 
üniversiteler, bilim kurumları ve 
yargı üzerindeki güç mücadelesi 
ile anayasa referandumu gibi 
konularda sık sık rastlanmaktadır. 
Ülkemizde ekonomik düzelme, 
refah, sosyal adalet, hakça 
paylaşım ve özgürlüklerin esas 
alındığı bir siyasal mücadele 
yerine statükocu, bürokratik 
iktidar sahiplerinin çatışmacı, 
darbeci, vesayetçi siyaset tarzı ile 
uluslararası sermayeye eklemlenen 
muhafazakar liberallerin, neo-
osmanlı siyaset tarzı arasındaki 
mücadelesi şeklinde topluma 
dayatılmaktadır.

elde edilmiş olan madencilik bilgi 
ve deneyim birikimini dağıtmıştır. 
Yoğun birikim ve deneyime 
sahip olan kurum ve kuruluşlar 
yerine üretimin, teknik ve alt 
yapı olarak yetersiz, deneyim ve 
uzmanlaşmanın olmadığı kişi 
ve şirketlere bırakılması, buna 
ek olarak kamusal denetimin 
de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş kazalarının 
cinayete dönmesine neden 
olmaktadır.

AKP Hükümeti‘nin enerji 
politikaları iflas etmiştir; 8 yıllık 
iktidarı boyunca Türkiye‘nin enerji 
bağımlılığında değişim olmadığı 
gibi nükleer santral macerasıyla 
Türkiye, güçler savaşında bir 
piyon konumuna sokulmaktadır. 
Hükümet imzaladığı nükleer 
anlaşmaların içeriğini kendi 
halkından gizleyecek kadar 
antidemokratik bir biçimde 
ülkemizi nükleer bir maceraya 
sürüklemektedir. 

Yıllardır izlenen yanlış enerji 
politikaları sonucunda ülkemiz 
enerji konusunda tamamen 
dışa bağımlı bir hale getirilirken 
enerji ihtiyacını karşılamak adına 
plansız ve yanlış yer seçimleriyle 
hayata geçirilmeye çalışılan 
termik santral ve hidroelektrik 
santraller, kurulmak istenilen 
yörelerde yaşanacak ekolojik ve 
kültürel yıkımın habercisi haline 
gelmektedir. 

Dünyada  eşi ve benzeri olmayan 
en az 12.000 yıllık tarihi olan 
antik Hasankeyf‘in ekolojik, 
kültürel-tarihi zenginliği ve 

parçası olan iş ve sağlık 
yasalarıyla çalışanların hakları 
budanmakta, halkımızın sağlığı 
piyasa koşullarının insafına terk 
edilmektedir. TEKEL örneğinde 
bütün çıplaklığıyla görülen 4/C 
v.b. uygulamalar sonucu özel 
sektörde de doruğa çıkmış olan 
güvencesiz istihdam biçimleri 
ile işsizlik ve çalışan yoksulların 
sayısı hızla artmaktadır. 
Egemen ekonomik politikaların 
belirleyicileri,  ülkemizi ucuz iş 
gücü deposu olarak görmekte, 
emekçilerin her türlü sağlıksız 
ve güvenliksiz koşullarda 
çalıştırılmasına yol açmaktadır. Bu 
koşullarda çalışılan iş yerlerinde 
pek çok iş cinayeti de meydana 
gelmektedir. 

Sermayenin sınırsız sömürüsü 
ülkemizi işçiler için bir cehenneme 
ve mezarlığa çeviriyor. Bursa‘da, 
Balıkesir‘de ve son olarak 
Zonguldak‘ta madenlerde işçiler 
katledilirken, ölüm yoksulların 
kaderi olarak sunuluyor. AKP 
iktidarı ise işsizliğe çözüm 
olarak esnek çalışmanın 
yaygınlaştırılmasını sunuyor. 
Tamamen güvencesiz hale getirilen 
çalışma hayatı, taşeronlaşma ve 
esnek çalışmayla dün Tuzla‘da 
işlenen cinayetler bugün 
madenlerde sürdürülmektedir. 

Özellikle 80‘li yılların başından 
itibaren uygulamaya konulan 
özelleştirme, taşeronlaşma, 
rödovans vb gibi yanlış 
uygulamalar; diğer alanlarda 
olduğu gibi kamu madenciliğini 
küçültmüş, kamu kurum ve 
kuruluşlarında uzun yıllar sonucu 

22 Haziran 2010



sağlanmadan, sanayileşme, 
yatırım ve istihdam yaratılmadan 
çözümün gelmesi zor 
görünmektedir. Sağduyunun 
ve barışın egemen olması 
için gayretlerin sürdürülmesi 
gerekmektedir. 

14 Nisan 2009 tarihinde başlayan 
ve 24 Aralık 2009 tarihinde 
gerçekleşen tutuklamalarla 
devam eden operasyonlarda, 
halkın demokratik iradesiyle, 
çok yüksek oranlarda oy alarak 
seçilmiş belediye başkanları, 
siyasetçiler, demokratik kitle 
örgütü temsilcileri kelepçelenmiş, 
kelepçeli görüntüleri basınla 
paylaşılmış ve akabinde 
tutuklanmışlardır. Operasyonlar 
kapsamında tutuklananların 
arasında, çeşitli dönemlerde 
TMMOB içerisinde görev almış 
olan 9 üyemiz bulunmaktadır. 
Tutuklananlar, aradan geçen 1 yılı 
aşkın süre içinde yargı karşısına 
çıkarılmamıştır. Sorunun siyasi 
çözümünün tartışıldığı bir ortamda, 
1500 siyasetçinin tutuklanması 
ise askeri çözüm arayışının son 
bulmadığının en açık göstergesidir.

Ülkemiz, yukarıdan aşağıya 
bürokratik dönüşümler, aşağıdan 
yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla 
kuşatılmaktadır. Siyasi iktidar, her 
geçen gün anti demokratik öğeleri 
biraz daha kökleştirmektedir. Bu 
kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı, 
yapılmak istenen anayasa 
değişiklikleri olmuştur. Süreç 
içerisinde anayasada birçok 
değişiklik yapılmıştır. Ancak 
bu değişiklikler de 12 Eylül 

silahlara ve ölümlere karşı 
yaşamı savunmak için daha fazla 
mücadele etmesi gerekmektedir. 

Türkiye‘nin en önemli sorunu olan 
Kürt sorunu bütün yakıcılığıyla 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
Kürt sorununun bugüne kadar 
çözülememiş olması ülkemizde 
çok ciddi ve derin tahribatlar 
yaratmıştır. Ekonomisi zayıf 
olan Türkiye‘nin yüz milyarlarca 
dolar kaynağı çatışmalı sürece 
aktarılmıştır. Binlerce köy 
boşaltılmış, milyonlarca insan 
yerinden-yurdundan ve dolayısıyla 
üretimden koparılarak şehirlerin 
varoşlarında açlık ve sefaletle 
karşı karşıya bırakılmıştır. Bunun 
yanında, kırk binden fazla 
insanımızın yaşamına mal olan 
bu çözümsüzlük sürecinde, 
gençlerimizin yaşamlarını yitirmeye 
devam ediyor olması, hepimizin 
yüreklerinde derin yaralar 
açmaktadır. 

Kürt sorunundan kaynaklı 
çatışmalar ülkemizin ekonomik 
kaynaklarını tükettiği gibi, halklar 
arasında kardeşlik duygularını 
da zedelemektedir. Çatışma 
ortamının yarattığı gerilimle 
toplum kamplaşmaya itilmekte, 
çatışmada ölenlerin cenazeleri 
gösteriye dönüştürülerek, ölümler 
üzerinden siyaset yapılmaktadır. 
AKP siyasi iktidarının demokratik 
açılım paketi, bölgede 30 yıla 
yakın yaşanan silahlı çatışmaları 
ve şiddeti bitiremediği gibi 
Kürt sorununu çözebilecek bir 
yaklaşıma da sahip değildir. 
Bölgede siyasal, kültürel, 
toplumsal ve ekonomik haklar 

Önce "Kürt Açılımı" denen daha 
sonra sırasıyla "Demokratik 
Açılım", "Milli Birlik ve Beraberlik 
Projesi" ve en son "Devlet 
Projesi" adını alarak gerçek 
kimliğini gösteren uygulamalar, 
ABD‘nin bölgesel emperyalist 
politikalarının AKP eliyle hayata 
geçirilmesidir. Demokratikleşme 
ile bir alakası olmayan bu sürecin 
antidemokratik sonuçları itibari ile 
bir yanılsamadan ibaret olduğu 
yaşanarak görülmüştür. 

Giderek daha baskıcı/otoriter 
uygulamaları hayata geçiren, 
toplumsal alanı dinsel gericilikle 
kuşatan bir iktidardan demokrasiyi 
geliştirmesi elbette beklenemez. 
AKP Kürt sorununu da diğer 
sorunlar da olduğu gibi, kendi 
renginden bir ülke yaratma 
uğraşısı çerçevesinde ele 
almaktadır. 

AKP‘nin geliştirdiği bölgenin 
emperyalizmin çıkarları 
doğrultusunda düzenlenmesi 
ve ‘ılımlı İslamcılık‘ içerisinde 
ümmetçi temelde bir arada olma 
politikaları bugünkü karanlığın 
katmerlenmesi ve geleceğimizin 
teslim alınmasından başka bir 
anlama gelmeyecektir.  

AKP iktidarının açılım dediği 
şeyin boyun eğdirmekten başka 
bir şey olmadığı görülmüştür. 
Sulukule‘den sürülen Romanlarla 
"Roman Açılımı", Alevisiz Alevi 
çalıştaylarıyla "Alevi açılımı", 
Kürtsüz Kürt sorunu çözümlerinin 
ülkeyi getirdiği yer, baskılar, 
eşitsizlikler, tutuklamalardır. 
Barış ve kardeşliği savunanların 
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Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun"a eklenen bir madde 
ile Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun‘un 12. 
maddesi sessizce değiştirilmiş, 
TBMM gündeminde bekleyen 
"Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun"un bazı 
hükümleri, gizlice Meclis‘ten 
geçirilmiştir. Böylece yabancı 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının akademik ve mesleki 
yeterliliklerini kanıtlamalarına 
gerek kalmadan ülkemizde 
çalışmaları sağlanmıştır.

AKP‘nin toplumsal yaşamı 
kuşatma projesinin bir parçası 
olarak, meslek örgütleri üzerinde 
baskısı devam etmektedir. 
Cumhurbaşkanının, seçilmesinin 
hemen ardından Devlet 
Denetleme Kurulu‘na yaptığı 
ilk görevlendirmenin meslek 
örgütlerinin incelenmesi olması bu 
baskının önemli bir göstergesidir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu (DDK) 
tarafından hazırlanan rapor, özü 
itibarı ile "siyasal iktidara bağlı 
meslek örgütleri yaratılması"nı 
hedeflemektedir. AKP iktidarı 
eliyle kamuda yürütülen siyasal 
kadrolaşma ve yandaş sermaye 
yaratma çabasının yanı sıra meslek 
örgütlerini ele geçirme sürecinde 
yeni bir aşamaya geçilmiştir. Ne 
yazık ki tarafsız bir konumda 
olması gereken Cumhurbaşkanlığı 
makamı da DDK aracılığıyla 
AKP siyasetinin bir parçası haline 
gelmiştir. 

TMMOB üyeleri, kurumsal 

olanaklarının önünü açmak üzere 
başta yüzde onluk seçim barajı, 
siyasi partiler ve seçim yasaları 
olmak üzere toplumun siyaset 
yapma olanaklarını engelleyen 
tüm yasaların değiştirilmesi için 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da mücadele edeceğiz.  

Yine meslek alanlarımızı yakından 
ilgilendiren "Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun", "Demokles‘in 
kılıcı" gibi başımızda sallanmakta 
ve serbestleştirmeler eşliğinde 
meslek alanlarımız daraltılmak 
istenmektedir. Bu yasa ile Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu‘nun 34 ve 35. 
maddeleri ile Mühendislik ve 
Mimarlık Hakkında Kanun‘un 1. 
ve 7. maddelerinin uygulanması 
engellenerek, yabancı 
mühendislerden istenmesi zorunlu 
olan denklik belgesi kaldırılmak; 
yabancı mühendis ve mimar 
istihdamında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile TMMOB‘nin 
görüş bildirmesi uygulamasına 
son verilmek istenmektedir. AB, 
"hizmetlerin serbest dolaşımı" 
kapsamında ülkemiz mühendis 
ve mimarlarına kendi ülkelerinde 
bu olanakları sunmaz iken, bu 
tasarının yasalaşması halinde, 
AB vatandaşı mühendis ve 
mimarlar, ülkemiz mühendis ve 
mimarlarından daha üstün bir 
konuma getirilecektir. 

AKP iktidarı, ilgisiz bir yasada 
yaptığı değişiklikle kamuoyunu 
atlatmıştır. "Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 

hukukunun ve karanlılığının 
ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak 
değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini 
değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP 
iktidarının mutlaklaştırılması 
ve kamu varlıkları ve ülke 
kaynaklarının pazarlanması 
ve satışının önündeki hukuki 
engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Öncelikli olarak 
biz, "12 Eylül Anayasasına hayır" 
derken, tuzağa düşmeksizin 
"Siyasal iktidarın çıkar ve hedefleri 
doğrultusunda hazırlanan anayasa 
değişikliklerine de hayır" diyoruz. 

Ülkemizde darbe-demokrasi 
ikilemi yaratılarak neo-
liberal değişim sürecinin üstü 
örtülmektedir. Sistemin yeni 
düzene uyum sağlayamayan eski 
kalıntılarının tasfiye operasyonu, 
derin devlete, darbecilere 
karşı demokrasi zaferi gibi 
gösterilmektedir. Oysa darbecilikle 
mücadele 12 Eylül sistemi ile 
mücadeledir. Gericileşme, 
neo-liberal politikalar, küresel 
kapitalizmin güç merkezlerinin 
güdümünde bir Türkiye, 12 
Eylül düzeninin bir sonucudur. 
Bu düzenle hesaplaşmadan 
darbecilikle, darbecilerle 
hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir 
devamı olan AKP anayasasına da 
"hayır" diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü 
bir anayasa ancak demokratik 
katılımın bütün kanalları açılarak 
yapılabilir. Demokratik katılım 
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arama, işletme ve enerji 
politikası izlenmelidir.

- Madenlerimizin, jeotermal 
kaynaklarımızın, kıyı ve 
ormanlarımızın yerli ve 
yabancı sermaye tarafından 
yağmalanması durdurulmalıdır. 

- Üniversitelerde özerk ve katılımcı 
bir eğitim ortamı sağlanması 
için 12 Eylül düzeninin bir 
ürünü olan YÖK kaldırılmalıdır.

- Eğitimde, öğrencileri müşteri 
olarak gören girişimler ve 
eğitim hizmetlerini bütünüyle 
bir pazar haline getirme 
çabaları sonlandırılarak; 
ilköğretimden üniversiteye 
parasız, eşit, bilimsel, 
demokratik ve fırsat eşitliğine 
dayalı anadilde eğitim yaşama 
geçirilmelidir.

- Mühendislik, mimarlık, 
şehir planlamacılığı eğitim 
ve öğretim programları 
çağdaş teknolojiye ve bilim 
politikalarına uygun olarak 
emekten ve halktan yana 
yeniden düzenlenmelidir.

- Üniversite çevrelerinde üniversite 
olanakları kullanılarak 
oluşturulan teknoloji 
bölgelerinde öğrencilerin ucuz 
işgücü olarak kullanılmasına 
karşı durulacaktır.

- Barınma, sağlık ve eğitimin 
temel insan hakları olduğunu 
esas alınarak, her türlü 
özelleştirmeye son verilmelidir. 

planlı ve kamusal bir ekonomi 
politikası doğrultusunda, 
kamusal kaynaklara dayalı 
ve planlı modeli esas alan 
istihdam odaklı sanayileşme 
ve kalkınma politikaları 
gecikmeksizin uygulanmalıdır.

- Dünya Bankası, IMF, AB 
ve benzeri kuruluşların 
dayattıkları, yerli işbirlikçilerin 
uyguladıkları "yapısal uyum 
ve istikrar programları"nı 
reddederek, emeğin iradesini 
egemen kılan ekonomik 
ve toplumsal politikalar 
üretilmelidir.

- Ülkemize dayatılan dışa 
bağımlı enerji politikaları terk 
edilmelidir. Yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına öncelik 
veren bir enerji politikası 
gözetilmelidir.

- Standart dışı ve enerji yoğun 
teknolojilerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde 
enerji verimliliğini artıracak, 
çevreyi koruyacak, çevre dostu 
teknolojiler uygulanmalıdır.

- Nükleer enerji santralleri ile 
Türkiye‘nin dışa bağımlılığı 
arttırılmaktadır. Kurulum, 
işletim ve söküm maliyetleri, 
çevresel etkileri, atık sorunları 
ile gelişmiş ülkelerin terk ettiği 
nükleer santral macerasına son 
verilmelidir.

- Yabancılara imtiyaz tanıyan 
maden aramalarından 
vazgeçilmesi ve ulusal 
kaynaklara dayalı, maden 

kimliğimize yönelik her türden 
baskıya karşı duracak, Türkiye‘nin 
demokrasi mücadelesi içerisinde 
emek ve meslek örgütleri ile 
birlikte yürümeye devam edecektir. 

TMMOB 41. Olağan Genel 
Kurulu, ülkemizin emekten 
ve halktan yana güçlerinin 
kararlılığını, mücadele azmini, 
birlik ve dayanışma bayrağını 
yükseltme iradesinin önemini bir 
kez daha dile getirmektedir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Genel Kurulu aşağıdaki 
konuları yeniden vurgulamaktadır; 

-         DDK raporu başta olmak 
üzere, TMMOB örgütlülüğüne 
siyasi iktidar eliyle yapılan tüm 
saldırılara son verilmelidir. 

-         Meslek alanlarımızı 
yakından ilgilendiren "Yabancı 
Mühendislerin Çalışma 
Yasası" başta olmak üzere 
diğer mesleki düzenlemeler 
adı altında TMMOB‘nin 
işlevsizleştirilmesi ve yetkilerine 
karşı yapılacak her türlü 
saldırılar sonlandırılmalıdır.

- Ülkemizin tüm varlıklarının 
özel sermaye istismarından 
kurtarılarak özelleştirmelerin 
durdurulması, özelleştirilen 
halka ait varlıkların 
kamulaştırılması ve kamu 
kuruluşlarının yeniden 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

- Toplumsal gönencimizin 
arttırılmasına yönelik ulusal, 
bölgesel ve kentsel düzeyde 
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çerçevesinde denetime 
açılmalı; örgütlenmesi 
ve uygulama politikaları, 
halkın barınma ihtiyaçları 
çerçevesinde yeniden 
düzenlenmelidir. 

-    Kentsel dönüşüm adı altında 
kentlerin hoyratça yıpratılması 
ile yeni gelişme alanları 
açmak yerine, öncelikle 
yerel değerleri içeren mevcut 
yaşam alanlarının halkın karar 
süreçlerine katılımı ile sağlıklı 
ve yaşanır duruma getirilmesi 
sağlanmalıdır.

-    Kentsel mekanlar, toplumsal 
yarar ve kullanım değeri 
ilkesi etrafında üretilmeli, 
paylaşılmalıdır. Doğal-
kültürel varlıkların koruma-
kullanma dengesi içerisinde 
yaşatılmasının yolları 
bulunmalıdır.

- "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı 
ve Yem Kanun Tasarısı"nın 
yasalaşması durumunda 
gıda güvenliği ve halk sağlığı 
konularında yaratılacak 
tehlikenin yanı sıra 15.000‘in 
üzerinde ziraat, gıda ve kimya 
mühendisi işsiz kalacaktır. 
Mühendissiz gıda işletmeleri 
öngören, halk sağlığını 
tehdit eden bu tasarıya karşı 
mücadele edilecektir.

-    Tarım arazilerinin yok 
olmasına, kirlenmesine, 
GDO‘lu gıdaların ülkemize 
sokulmasına, çiftçimizi 

tüm kimliklerinin güvence 
altına alındığı özgürlükçü, 
demokratik, eşitlikçi bir 
anayasa yapılmasının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. 

-    Saldırı ve katliamların 
ardındaki gerici-faşist çete 
tipi örgütlenmeler her 
türlü bağlantıları ile ortaya 
çıkarılmalı ve sorumluları 
adalete hesap vermelidir.

-    Kamu İhale Yasası‘nda yapılan 
değişikliklerle ihalelerde kamu 
denetimi azaltılarak yaratılmak 
istenen rant ve talana karşı 
çıkılmalıdır.

-    Ulaşım politikasında tek çözüm 
olarak sunulan karayolları 
yatırımları yerine şehir içi 
ve şehirlerarası raylı sistem 
yatırımlarına ağırlık verilmelidir.

-    Bir deprem ülkesi olan 
ülkemizde deprem 
gerçeği siyasi iktidarlarca 
umursanmamakta ve kabul 
edilmemektedir. Deprem 
gerçeğini sürekli gündemde 
tutmaya yönelik çalışmalar 
etkin olarak yapılmalı, konunun 
bütün aktörlerinin katıldığı 
Ulusal Deprem Konseyi yeniden 
kurulmalıdır. 

-    Siyasi iktidarın TOKİ 
öncülüğünde halka konut 
yapma adı altında sunduğu 
projeler, zamanla rant 
sağlamaya dönüşmüştür. TOKİ, 
uygulamaları ve harcamaları 

- 12 Eylül Anayasası ile gasp 
edilen grevli, toplu sözleşmeli 
sendikalaşma hakkı 
bütün çalışanlara yeniden 
tanınmalıdır.

- Kapitalizmin emeği baskı 
altına alan stratejilerine 
karşı, istihdam bir hak 
olarak tanınmalı, istihdam 
arttırılmalı ve çalışma koşulları 
iyileştirilmelidir.

-    İş sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri kamusal bir hizmet 
olarak algılanmalı, bu alanda 
çalışma koşulları arasındaki 
nedensel ilişkileri araştıracak 
ve bilimsel araştırma yapacak 
kurumlar oluşturulmalıdır. 

-    İş sağlığı ve iş güvenliği 
eğitimlerinde ilgili meslek 
örgütleri yetkilendirilmelidir. 
Meslek hastalıklarına ilişkin 
çalışmalar geliştirilmeli, meslek 
hastalıkları hastaneleri işlevine 
uygun olarak yapılandırılmalı 
ve yaygınlaştırılmalıdır. 

-    Başta düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğü olmak üzere tüm 
demokratik hak ve özgürlükler 
sağlanmalı, demokrasinin 
önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

-    12 Eylül Faşist Cuntasının 
hazırladığı mevcut Anayasa ve 
AKP tarafından hazırlanan yeni 
Anayasa Taslağı yerine, tüm 
toplumsal ve siyasi oluşumların 
katılımının sağlandığı, 
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durulacaktır.

-    Kadına yönelik şiddeti 
ve toplumsal hayatın her 
noktasında cinsiyet ayrımcılığı 
önlenmeli, politik, ekonomik 
ve kültürel alanda pozitif 
ayrımcılık desteklenmelidir. 
Tüm emekçi kadınların 
mücadelelerinin yanında 
olmak, ortak mücadele etmekle 
birlikte, TMMOB örgütlülüğü 
içinde kadın örgütlenmesi 
geliştirilmelidir.

TMMOB bundan önce olduğu 
gibi, gücünü örgütünden alarak; 
birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme ilkesini yaşama 
geçirerek, önümüzdeki dönem 
zorlaşan koşullarda; emperyalizme 
ve gerici faşist saldırılara karşı 
mücadeleyi, sorunlarını halkın 
sorunlarından farklı görmeden, 
saldırılara karşı bütün birimleriyle 
birlikte halkımızın yanında el ele 
mücadelesini sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin 
askeri, ekonomik, politik ve 
kültürel tüm örgütlerinden 
bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir 
Başka Türkiye Mümkün"dür.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ 
MÜCADELEMİZ.

YAŞASIN TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği 
41. Genel Kurulu

-    Ülkemizin çok kültürlü ve çok 
kimlikli yapısı dikkate alınmalı; 
kimliklerin ve kültürlerin 
reddedilmediği; tüm dillerin, 
kültürlerin, inançların ve 
renklerin kendilerini özgürce 
ifade ettiği bir toplumsal düzen 
oluşturulmalıdır. 

-    Taş attığı gerekçesiyle 
yargılanan ve cezaevinde 
tutulan TMK mağduru çocuklar 
serbest bırakılmalıdır. 

-    Halkın gündelik yaşamda 
kullandığı tüm dillerin önündeki 
baskılara son verilmelidir

-    Emperyalizmin savaş ve 
işgal politikalarına alet 
olunmamalıdır. ABD, İncirlik 
başta olmak üzere savaşa 
lojistik destek olan üsleri, 
limanları ve nükleer başlıkları 
ile ülkemizi ve bölgemizi derhal 
terk etmelidir. 

-    Eşitlikçi bir toplum 
yaratma mücadelemizde, 
özgürlüklerimizi savunmak için, 
gündelik hayatın her alanını 
kuşatmaya çalışan tarikat ve 
cemaatler eliyle yürütülen 
gerici ablukaya karşı mücadele 
edilecektir. 

-    Kendi örgütlü özgücümüze 
dayanarak, bütün emek 
ve demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesi ile küresel 
kapitalizmin ve onun temsilcisi 
AKP‘nin saldırılarına karşı 

üretimden, tarlasından koparan 
işsiz, yoksul bırakan politikalara 
son verilmelidir.

-    Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
üreticiler desteklenmeli, et 
ithaline de olanak sağlayan 
dışa bağımlılık sona 
erdirilmelidir.

-    GAP Projesi kapsamındaki 
sulama projeleri IMF ve Dünya 
Bankası dayatmalarına karşı 
çıkılarak hızla bitirilmelidir. 
Bölge halkının yararına 
gerçek bir toprak reformuna 
gidilmelidir.

-    Ülke ormanlarının 2/B, 
özel ağaçlandırma vb. adı 
altında rant sağlanarak talan 
edilmesine son verilmelidir.

-    Dünya Bankası‘nın baskıları 
ile suyun ticarileştirilmesine 
karşı çıkılmalı, özellikle temiz 
suya erişimin en temel insan 
haklarından biri olduğu kabul 
edilmelidir. Su ve suya bağlı 
hizmetlerde çevre ve insan esas 
alınarak suyun mülkiyeti ve 
hizmetlerinin kamuda kalması 
sağlanmalıdır.

-    Ülkemizin ırkçı şoven 
yaklaşımlar temelinde 
kamplaştırılmasına karşı 
çıkmak, Kürt sorununu çözmek 
için; bir arada kardeşçe 
yaşamı, barış, demokrasi ve 
halkların kardeşliğini savunmak 
ve demokratik yaklaşımları 
egemen kılmak için mücadele 
edilecektir.
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attırmak, imzacılık yapmak

TMMOB BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

Madde 5-d: En az üç yıllık mesleki 
deneyim ve Oda üyeliği geçmişine 
sahip

Madde 6 - Uyuşmazlığın tarafları ve 
bunların usul ve füruu, karı-koca, 
üçüncü derece dahil kan ve kayın 
hısımları ve mal sahipleri ile menfaat 
ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi 
üstlenemezler. 

Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları 
ile Temsilcilik Kurulları asıl ve yedek 
üyelerinin Oda tarafından verilen 
bilirkişilik hizmetlerinde görev 
üstlenmemeleri esastır.

Ancak zorunlu olarak bilirkişilik 
üstlenilmesi durumunda ücret 
alınmamak kaydıyla görev alınabilir.

Bu durumda takdir edilen bilirkişilik 
hizmet bedeli Odaya gelir olarak 
kaydedilir.

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 
KURULU ve İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ

Madde 7: Seçim günü, yeri ve saati 
TMMOB İl / İlçe Koordinasyon 
Kurulunca belirlenir ve en az 7 gün 
önce, Oda birimleri aracılığıyla o 
işyerindeki Oda İşyeri Temsilciliklerine 
ve İşyeri Yönetimine duyurulur.

Madde 10: TMMOB İşyeri 
Temsilcisi ve Yardımcılığı görevini 
yürütecek kişiler TMMOB İl / İlçe 
Koordinasyon Kurulu tarafından işyeri 
yönetimine TMMOB İşyeri Temsilcisi 
ve Yardımcısı olarak bildirilirler 
ve temsilcilikle ilgili görevlerini 
yürütebilmesi için İşyeri temsilcisine 
haftanın belirli bir günü ve saatinde 
izinli sayılması ve Temsilcilik 
hizmetlerinin yürütebileceği mekan 
tahsisi talebi iletilir.

aykırı hareketi görülenlerle, üyelerden 
ve tüm meslek mensuplarından, 
meslekle ilgili işlerde, gerek kasten 
ve gerekse ihmal göstermek suretiyle 
zarara yol açan ya da kabullendiği 
anlaşmalara uymayan ya da 
meslek onurunu bozan durumları 
saptananlara, üye ve çalışanlara 
karşı mobbing uygulayanlara, 
kadın üye ve kadın çalışanlara karşı 
cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, cinsel 
tacizde bulunanlara kayıtlı ya da ilgili 
bulundukları Oda Onur Kurulunca 
aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir. 

a) Yazılı uyarma,
b) Kanunda belirtilen hafif para 

cezası,
c) Kanunda belirlenen ağır para 

cezası,
d) On beş günden, altı aya kadar 

serbest meslek uygulamasından 
uzaklaştırma 

e) Odadan çıkarma ya da üye olam 
zorunluluğu bulunmayanlar için 
meslekten men, 

Bu cezaların verilmesinde sıra 
gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan 
olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu 
cezalardan biri uygulanır

TMMOB DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Madde 9-b: Mesleğini ve görevini 
kişisel ya da bir grup adına çıkar 
sağlamak için TMMOB Yasa ve 
Yönetmeliklerine, bilime ve meslek 
tekniğine aykırı biçimde uygulamak 
ya da mesleğini ve görevini TMMOB 
Yasa ve Yönetmeliklerine, bilime 
ve meslek tekniğine aykırı biçimde 
uygulayarak kamuya, halka, üçüncü 
şahıslara zarar vermek.

TMMOB Disiplin Yönetmeliği‘nin 
8.maddesinin (f) bendinin, 
9.Maddenin (d) bendi olarak yer 
değiştirmesine:
Madde 9-d: "Mühendislik mimarlık 
disiplinini ilgilendiren projelerde, bir 
mühendis ya da mimar tarafından 
ya da sorumluluğunda yapılması 
gereken, ancak yetkisiz kişilerce 
yapılan projelere imza atmak ya da 

TMMOB 41. Olağan Genel 
Kurulu'nda TMMOB Yönetmelikleri 
ile ilgili kabul edilen değişiklikler 
aşağıdaki gibidir:
 
TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ 

Madde 34: Yüksek Onur Kurulu, 
Odaların gösterecekleri birer aday 
arasından, Birlik Genel Kurulunca 
seçilecek  beş asıl, beş yedek üyeden 
oluşur. Oda Genel Kurullarınca 
belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu 
delegeleri arasında bulunması 
zorunludur. Yüksek Onur kurulunun 
kuruluşu ve çalışma şekli Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

Madde 42: Birlik Denetleme Kurulu, 
Genel Kurul tarafından seçilen 
beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. 
Oda Genel Kurullarınca belirlenen 
adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri 
arasında bulunması zorunludur. 
Çalışma şekli TMMOB ve Odalar 
Denetim Yönetmeliği ile belirlenir.

Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç 
kez toplantıya ya da denetimlere 
katılmayan ya da katılamayacağını 
bildiren Birlik Denetleme Kurulu üyesi 
çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki 
ilk yedek üye geçer. Birlik Genel 
Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asıl 
Denetleme Kurulu üyeleri, doğal 
delege olarak katılır.

Madde 57-b: Üye sayısı 5000‘in 
(beşbin) altında olan Odalar, 
bu iki sistemden hangisini 
uygulayacağını kendi tüzük ya da 
ana yönetmeliğinde belirler. Delege 
sistemiyle Genel Kurulunu oluşturan 
Odalarda, Oda Yönetim, Denetleme 
ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile 
Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik 
Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur 
Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri 
Genel Kurulun doğal delegeleridir.

Madde 90: Odalara bağlı meslek 
mensuplarından 6235 sayılı TMMOB 
Kanununa ve bu Ana Yönetmeliğe 

TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURULU'NDA KABUL 
EDİLEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği'nin 40. Dönem 4. Danışma 
Kurulu toplantısı 8 Mayıs 2010'da 
Ankara'da 371 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI'nın 40. 
Dönem'de yapılan çalışmalara 
ilişkin bilgilendirmesi ile başlayan 
toplantıda, sırasıyla Danışma 
Kurulu üyeleri Mehmet TORUN 
(MADEN MO), Kaya GÜVENÇ 
(MMO, TMMOB Eski Başkanı), 
Serdar HARP (İMO), Dündar 
ÇAĞLAN (JMO), Gökhan 
GÜNAYDIN (ZMO), Ali Fahri 

ÖZTEN (HKMO), Cengiz GÖLTAŞ 
(EMO), Ali Ekber ÇAKAR (MMO), 
Hasan Basri AVCI (OMO), 
Şevket AKDEMİR (Van İKK), Alkım 
ERDÖNMEZ (MMO), Feyzi DEMİR 
(METALURJİ MO), Ferdan ÇİFTÇİ 
(İzmir İKK), Tigin ÖZTÜRK (EMO), 
Petek ATAMAN (GIDAMO), İdris 
EKMEN (Diyarbakır İKK), Ali 
Hasan BAKIR (HKMO), Elif BULUT 
(ÇMO), Erhan KARAÇAY (EMO), 
Murat CİN (METALURJİ MO), 
İbrahim GÜR (ZMO), Beyza METİN 
(EMO), Özkan KARATAŞ (EMO), 
Turan AYDEMİR (EMO), Hüseyin 
ATICI (MMO), Cemalettin KÜÇÜK 
(TMMOB) birer konuşma yaptılar. 

Danışma Kurulu'nda, ağırlıklı 
olarak ülkede ve dünyada 
yaşanılmakta olan ekonomik, 
siyasal, kültürel gelişmeler, 
özelleştirme uygulamaları ve 
mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı alanlarına yansımaları, 
işsizlik, mesleki alanlarda yapılacak 
düzenlemeler ile siyasal iktidar 
tarafından TMMOB‘ ye ve meslek 
odalarına uygulanan baskı ve 
tutumlar değerlendirildi. 

HKMO Genel Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN konuşmasında özetle; 
Yunanistan'da yaşanan krizin, 
benzer durumda olan ve bütçe 

HKMO’DAN HABERLER

TMMOB 40. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
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Kalkındırılmaları ve Hazine adına 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun" şeklinde yeni 
bir düzenlemeye gidilmektedir. Bu 
yöndeki yasa tasarısı kamuoyundan 
saklanarak düzenlenmiştir. Bu 
yasa örtülü bir imar affını ve 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak 
2B alanlarının satışını gündeme 
getirecektir" ifadelerinde bulundu.

Sayın ÖZTEN, TMMOB bileşeni 
Odaların son dönemdeki 
seçimlerinde, TMMOB'yi emek 
ve demokrasiden yana olan 
mücadelesinden soyutlayarak, 
meslek odacılığına indirgemeye 
çalışan anlayışa ve bu anlayışın 
aktörlerine şahit olunduğunu 
kaydetti. TMMOB ve bileşeni 
Odaların, mesleki çalışmaları 
yanında toplumsal gelişmelere 
duyarlı olması gerektiğini ve tüm bu 
girişimlere karşın anti-emperyalist, 
anti-faşist, halktan ve emekten 
yana olan tavrını sürdüreceklerini 
ifade etti.

ÖZTEN, son olarak ücretli 
çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının özellikle kriz 
döneminde yaşadıkları sorunlara 
karşı TMMOB'un üyelerinin 
haklarını korumak adına adımlar 
atması, ücretli çalışanların ücret 
ve sigorta primlerine bir standart 
getirilmesi gerektiğini belirtti.

TEKEL öznelinde yaşandığı gibi 
bu kapsamdaki kurumlarda 
sözleşmeli ve güvencesiz istihdamın 
yerleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. 

ÖZTEN konuşmasında;"Yabancı 
mühendislerin denklik ve çalışma 
şartları kenara itilerek ülkede 
çalışmalarına izin verilmesi, 
toplulaştırma ve kadastro ihaleleri 
de dahil olmak üzere kamu 
ihalelerinin duyurularının İngilizce 
olarak da yapılmasında yabancı 
sermayenin kamu ihalelerinde 
giderek ağırlık kazanmaya 
başlaması, yabancılara toprak 
satışı kapsamında 2007‘den 
itibaren 3 yıl gibi kısa bir sürede 4 
binden fazla yeni şirketin kurulması 
konuları birlikte ele alınmalıdır. 
Ülkede mühendis ve mimarların 
% 25‘i işsizken yabancı mühendis 
ve mimarlara kapıların koşulsuzca 
açılması, Karayolları teşkilat yasa 
tasarısında bile yabancı mühendis 
çalıştırılması hükmü ile kamuda da 
bu istihdamın sağlanması, kamu 
ihalelerinin uluslararası sermayeye 
açılması, karşılıklık ilkesi gözardı 
edilerek yabancılara toprak 
satışlarının son sürat yapılması, 
kamu yararını, toplumun ihtiyaç ve 
taleplerini, ülkenin geleceğini tehdit 
etmektedir" dedi.

Orman alanları ve 2B konusuna 
da değinen ÖZTEN, "2924 sayılı 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında 
Kanun" yürürlükten kaldırılarak 
yerine "Orman Köylülerinin 

açıkları giderek artan İspanya, 
Portekiz dışında İrlanda ve 
İtalya'ya yansımalarının gündeme 
gelebileceği ve bütçe açığı % 5.5 
olan Türkiye gibi IMF programlarını 
uygulayan ülkeler açısından da bir 
uyarı niteliğinde değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Sayın ÖZTEN, KİT'lerin 
özelleştirilmesi sürecinde 24 
yılda 40 milyar dolara yakın 
özelleştirmenin yapıldığını, 
özelleştirme gelirleriyle bütçeye 
yama yapılırken Türkiye'nin 
hala iç ve dış borcu 453 milyar 
dolar olan bir ülke konumunda 
olduğuna dikkat çekti. Ayrıca 
kamuda yaşanan tasfiye 
sürecine değinen ÖZTEN, İller 
Bankası örneğini vererek, kamu 
kurumlarının tasfiyesiyle birlikte, 
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Sevgili Üyelerimiz 

Aşağıda isim ve e-posta adresleri 
yazılı saygıdeğer üyelerimiz, 
Odamız tarafından 2 ayda bir 
yayınlanan Harita Bülten‘inde bir 
köşe oluşturulmasını önermişler 
ve bu öneri Yönetim Kurulumuz 
tarafından olumlu karşılanıp kabul 
edilmiştir.

Bu köşede meslektaşlarımızın 
yaşamları süresince başlarından 
geçmiş anılar, acı-tatlı olaylar 

yayınlanacaktır. Eğitim 
süreçlerimizin de mesleki yaşam 
süreci olarak yorumlandığında 
anılarımızın öğrencilik 
dönemlerimizden başlatılması 
sakınca yaratmayacaktır. Böyle bir 
köşe, ilginç olayların paylaşılmasını 
yaygınlaştırdığı gibi meslektaşlar 
arasındaki ilişkileri pekiştirecek, 
yakınlaşmaları artıracaktır. Öte 
yandan yer yer güleceğimiz, yer yer 
düşünceye dalacağımız bu anılar 
yardımıyla mesleki tarihimizin bir 
ucuna katkıda bulunacağımızı 
düşünüyoruz.

Köşede yayınlanmak üzere 
gönderilecek yazılar aşağıda 
belirtilen e-posta adreslerinde 
toplanacak, yayına hazır duruma 

istemektedir. Bu amaçla, özellikle, 
az bilinen ya da yeni alanlarda 
çalışan (İnşaat sektöründe , 
bilgi sistemlerinde çalışanlar, vb) 
üyelerimizden bilgiler ve katkılar 
beklemektedir.
Çalışma Grubu, aşağıda verilen 
e-posta adreslerinden birine, 
görevin ya da işin tanımı, önemi, 
nasıl, hangi yöntemle görevin 
yerine getirildiği, başka meslek 
adamları ile ortaklaşa, ya da 
seçenekli olarak yapılıyorsa bu 

getirilerek Bülten yayın kuruluna 
ulaştırılacaktır.

Katkılarınız için bilgilerinize sunarız.

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası
Genel Sekreteri

Harita Bülteninde yayınlanmak 
üzere, yaşanılan ilginç anıların 
ve olayların iletileceği kişiler ve 
e-posta adresleri aşağıdadır:

Arif DELİKANLI                                              
delikanlıarif@yahoo.com                               

Ahmet YAŞAYAN
yasayan@hotmail.com 

durumu açıklayan bilgileri, gerekli 
gördüğünüz diğer açıklamalarla 
birlikte, göndermenizi istemektedir.

İlgi ve katkılarınızı bekliyoruz.

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası
Genel Sekreteri

İletişim adresleri :
delikanlıarif@yahoo.com
huseyinerkan35@yahoo.com
yasayan@hotmail.com

"HARİTA BÜLTENİ'NDE BİR KÖŞE 
OLUŞTURULMASI" HAKKINDA

Sayın üyelerimiz,

"Harita Mühendisliği İşlevleri 
Kataloğu"nu hazırlamak üzere 
Odamızca oluşturulmuş bir çalışma 
grubu mesleki görevlerimizi ve 
uğraş alanlarımızı belirlemeye, iş 
tanımlarını yapmaya çalışmaktadır. 
Çalışma Grubu, bilinen ve rutin 
olarak uygulanan iş ve görevlerin 
dışındaki çalışma alanlarımızı 
saptamak ve eksiksiz bırakmamak 

"HARİTA MÜHENDİSLİĞİ İŞLEVLERİ 
KATALOĞU" HAKKINDA
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ifade ederek Genel kurul süreci 
ve program taslağı üzerine genel 
bilgiler verdi.

Oda başkanları söz alarak 
TMMOB çalışma programı (taslak) 
üzerine ve ülke gündemine yönelik 
genel değerlendirme yaptılar. 
Oda genel başkanımız Sayın 
Özten toplantıda; Ülke gündemine 
yönelik genel değerlendirme ile 
birlikte TMMOB‘nin üyeleri ile 
buluşması yönünde oluşturulan 
politikaların önemine vurgu yaptı. 
Sayın Özten konuşmasında, 

• Yeniden yapılanma ve 
reformlar adı altında yürütülen 
özelleştirme ve tasfiye 

Nahit Arı (MADENMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Cemalettin Küçük 
(Metalurji MO), Adem Taşçı 
(Meteoroloji MO), Mesut Tekayak 
(Petrol MO), Onur Tekin Bilgen 
(Peyzaj MO), Necati Uyar (ŞPO), 
Melike Anıl Bingöl (TMO), Turhan 
Tunçer (ZMO) ve Odamız adına 
Başkanımız A.Fahri Özten katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı yaptı. Soğancı 
toplantının amacını; bu dönem 
görev alan TMMOB yönetim kurulu 
üyeleri ile Oda başkanlarının 
bir araya gelmeleri ve TMMOB 
çalışma programı üzerine Oda 
görüşlerinin belirtilmesi olduğunu 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Başkanları ortak toplantısı 26 
Haziran 2010 tarihinde Ankara‘da 
gerçekleştirildi. Toplantıya TMMOB 
başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
II. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB 
saymanı Mustafa Erdoğan, 
TMMOB yürütme ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Oda Yönetim 
Kurulu başkanları katıldılar. 
Gündemin TMMOB 41. Dönem 
çalışma programı olduğu toplantı 
ya Odalardan; Murat Taşdemir 
(ÇMO), Serdar Paker (EMO), 
Abdullah Zararsız (FMO), Hidayet 
Çetin (Gemi MO.), Petek Ataman 
(GIDAMO), H. Serdar Harp (İMO), 
Metin Altay (JFMO), Hakkı Atıl 
(JMO), Mehmet Besleme (KMO), 

TMMOB BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 
tarafından periyodik olarak düzen-
lenen Ulusal Mühendislik Ölçmele-
ri Sempozyumu‘nun beşincisi, Zon-
guldak Karaelmas Üniversitesi‘nin 
ev sahipliğinde Zonguldak‘ta 
yapılacaktır. 

Bu sempozyum kapsamında; üni-
versiteler, konuyla ilgili kurum, ku-
ruluş ve özel sektörden araştırmacı 
ve uygulayıcıların bilgi alışverişinde 
bulunması, uygulama ve araştırma 
sonuçlarını böyle bir platformda 
sergilemeleri, teori ve uygulamada-
ki yeni gelişmelerin paylaşılması ve 
bunların pratikte uygulanabilirliğine 
yönelik görüş ve önerilerin tartışıl-
ması amaçlanmaktadır.

etkinlikleri de; 

• TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi,

• HKMO Genç Haritacılar 
Günleri,

• HKMO Yaz Eğitim Kampı,
• Taşınmaz Değerleme Kurultayı,
• HKMO Öğrenci Kurultayı

olarak özetle belirtti. Dönem 
boyunca TMMOB etkinliklerine 
HKMO ve birimlerimizle katkı ve 
destek verileceğini ifade etti.

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ile Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölü-
mü tarafından 20-22 Ekim 2010 
tarihlerinde Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi‘nde/Zonguldak düzen-
lenecektir.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumunun ilki 2003 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde, 
ikincisi 2005 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi‘nde, üçüncüsü 2007 
yılında Selçuk Üniversitesi‘nde, 
dördüncüsü ise 2009 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde 
düzenlenmiştir. Bu Sempozyum-
ların ortak özelliği, uygulamaya 
yönelik olması ve iki yılda bir farklı 
bir üniversiteyle ortaklaşa düzen-
lenmesidir. Bu kapsamda HKMO 

konusuna dikkat çekti. 

Sayın Özten TMMOB Olağanüstü 
Kongresinin daha disiplinli 
ve verimli gerçekleştirilmesi, 
Değerleme Uzmanları Birliği 
konusunda TMMOB tarafından 
sürecin yakından takip edilmesi, 
01-04 Temmuz tarihleri arasında 
İstanbul‘da gerçekleştirilecek olan 
Avrupa Sosyal Forumu‘nda (ASF) 
TMMOB adına "Yerel Yönetimler 
ve Kentleşme" oturumunda görev 
alacağımızı belirtti. Ayrıca TMMOB 
ile ortaklaştıracağımız bazı 

sürecinin son dönem çıkarılan 
yasalarla hız kazandığını, 
son bir ay içerisinde 18 adet 
yasada değişiklik yapıldığını 
ve önümüzdeki günlerde bir 
çok yasada değişikliklerin 
yapılacağını, bu süreçte 
TMMOB ve Odaların 
gelişmeleri yakından takip 
ederek toplumu ve kamuoyunu 
bilgilendirmeleri gerektiğini,

• Anayasa değişikliklerin 
referandum sürecinde 
TMMOB görüşlerinin üyeleri 
ile paylaşılmasının önemli 
olduğunu,

• T.C. Karayolları Genel 
Müdürlüğü‘nün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Belediye Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Maden Kanununda 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 
Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun, TKGM nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Arsa Üretimi ve 
Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanun... gibi bir çok yasada 
değişiklik yapıldığını,

• Önümüzdeki günlerde İller 
Bankası‘nın anonim şirkete 
dönüştürülmesi ile ilgili kanun, 
2B alanlarının satışının önünü 
açacak kanun gibi bazı 
kanunlarda değişikliklerin 
gündeme geleceği, bu nedenle 
duyarlı olunması gerektiği 

5. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 
SEMPOZYUMU DUYURUSU
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tarihleri arasında saat 9:30 
- 17:30 arasında eş zamanlı 
olarak İTÜ Maçka ve Gümüşsuyu 
yerleşkelerinde seminer, çalıştay, 
atölye ve assembleler yapıldı. 
Bu kapsamda, TMMOB de 1 
Temmuz Perşembe günü "Yerel 
Yönetimler ve Kentleşme", "Küresel 
Enerji Savaşları", "Eğitimin 
Özelleştirilmesine Hayır",  2 
Temmuz Cuma günü "Su Haktır, 
Ticarileştirilemez" ve "Kapitalizmin 
Krizi, İşsizlik ve Mücadeleler" 
başlıklı seminerleri gerçekleştirdi. 

Forum, 4 Temmuz‘da Gümüşsuyu 
kampüsünde toplanan "Sonuç 
Meclisi" oturumu ile kapandı.

ASF‘nin 1 Temmuz 2010 tarihli 
etkinliklerinde "Yerel Yönetimler 
ve Kentleşme" başlıklı seminerde 
Odamız adına Genel Sekreterimiz 
Ertuğrul CANDAŞ tarafından bir 
konuşma yapılmıştır. Söz konusu 
seminerin oturum başkanlığını da 
Odamız adına Ertuğrul CANDAŞ 
yürütmüştür. Seminerde Şehir 
Plancıları Odası Genel Sekreteri 
Ümit ÖZCAN, HKMO İstanbul 
Şube Sekreteri Mehmet Uğur 
GİRİŞKEN, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Fakültesi Şehir Planlama 
Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU ve 

sarmalındaki dünyanın başkaldırısı 
olarak ortaya çıkan bu büyük 
kitlesel etkinlik, ASF İstanbul 2010 
adıyla " Başka Bir Dünya Mümkün, 
Başka Bir Avrupa Mümkün" 
sözünün sloganlaştığı bir eylemlilik 
olarak tarihteki yerini aldı.

Forum, 30 Haziran'da Maçka 
Parkı'nda yapılan açılış 
konuşmaları ve Grup Yorum 
konseri ile başladı. 1 -3 Temmuz 

Avrupa Sosyal Forumu'nun 6'ncısı 
1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde 
İstanbul'da yapıldı. 2 yılda 
bir düzenlenen forum ilk kez 
AB üyesi olmayan bir ülkede 
gerçekleştirildi. Forumda toplam 
260 adet seminer, çalıştay, atölye 
ve assemble düzenlendi. Etkinlikler 
kapsamında konserlerin yanı 
sıra yürüyüşler gerçekleştirildi. 
Foruma; TMMOB, DİSK, KESK, 
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ gibi STK'ların 
yanında Türkiye'den, Avrupa'dan, 
Filistin, Nepal gibi dünyanın farklı 
bölgelerinden katılımcılar emekçi 
halkların birlikteliğini temsilen bir 
araya geldiler.

Sermayeye karşı ortak mücadele, 
kapitalizm ve emperyalizim 

ASF (Avrupa Sosyal Forumu ) 2010 
İSTANBUL'DA YAPILDI

PANEL - FORUM - SEMPOZYUM
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paylaşımı gerçekten tanık olmaya 

değerdi. Ortak mücadele ve sınıf 

dayanışması , "Başka Bir Dünyanın 

Mümkün" olması için ilk ve en 

önemli koşul olarak bu forumda 

bir kez daha ortaya çıkıyordu.

Avrupa Sosyal Forumu 

kapsamında Tekel İşçilerine 

destek için 2 Temmuz‘da İTÜ 

Maçka yerleşkesinden başlayan 

bir yürüyüş yapıldı. Maçka Parkı, 

forum süresince her ülkeden 

gelen aktivistlerin kaynaştığı, 

bir ağızdan şarkılar söyleyip 

konserlere eşlik ettiği anlara 

tanıklık etti. 3 Temmuz‘ da binlerce 

kişi, işsizliğe, küresel krize ve 

savaş politikalarına karşı emek 

mücadelesinin küreselleşmesi 

istemiyle Osmanbey‘den Taksim‘e 

yürüdüler. Avrupa Sosyal Forumu, 

Gezi Parkı‘nda yapılan sendika ve 

örgüt başkanlarının konuşmaları 

ve ardından Mezopotamya Kültür 

Merkezi müzik grubu Koma Gülen 

Xerzan ve Grup Bandista‘nın 

verdiği konserlerle sona erdi.

Küresel Enerji Savaşları, 21. 
Yüzyılda Roman ve Yaşar 
Kemal, Geçmişle Yüzleşmek ve 
Savaşlarda Yakınlarını Kaybeden 
Ailelerin Barış Mücadelesi, 
Ermeniler Rumlar ve Diğer Gayri 
Müslim Azınlıklar , Kapitalist Kriz 
- Halkların Direnişi- Devrimci 
Alternatifler, Güney Asyada 
Devrim (Nepal ve Hindistan), 
Kara Listeler, Sosyalizim Ama 
Nasıl , Ortadoğu‘da Filistin 
Türkiye ve İsrail Arasındaki İlişki, 
Savaş Karşıtı Hareket , Ekolojik 
Krize Karşı Küresel Olarak Nasıl 
Örgütlenebiliriz, Anti-Emperyalist 
Assamble - Emperyalizme ve 
Kapitalizme Karşı Halkların 
Birliği...

Bütün seminerler boyunca 
sunum yapan ve soruları ile 
aktif katılım sağlayan izleyiciler 
arasında bilginin ve mücadelenin 

Peyzaj Mimarları Odası‘ndan Bora 
BAYRAKÇI konuşmacı olarak yer 
almışlardır. 

ASF‘de öne çıkan ve en çok ilgi 
çeken konu ve başlıklar:
Avrupa- Kriz ve İşçilerin Katılımı, 
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konuşmasında gelinen sürecin 

değerlendirilmesinin yanında 

önümüzdeki dönemde yapılması 

ve altının çizilmesi gereken 

konuların gerekliliğine vurgu 

yaparak, bu hususların öne 

çıkartılması ve tespitlerin 

yapılmasının önemine değindi. 

Meslek alanımızla ilgili bugüne 

değin eksik kalan alanlarda 

mevzuat düzenlemelerin 

yapılmasının gerekliliğini dile 

getirdi.

İlk konuşmayı Tapu ve Kadastro 

Genel Müdür Yardımcısı Nihat 

Etkinliğin açılış konuşması 

Şube başkanımız Selçuk SAVCI 

tarafından yapıldı. Sayın SAVCI 

açılış konuşmasında etkinliğin 

önemine vurgu yaparak panelde 

dile getirilen konular ve önerilerin 

çalışmalarımıza yön vereceğini 

belirtti. Etkinliğe duyarlık gösteren 

ve katılım sağlayan üyelerimize 

teşekkür etti.

Panel yürütücüsü A.Fahri ÖZTEN 

Tapu Planları Tüzüğü ve TUS 

konularında Odamızın bugüne 

değin yürüttüğü çalışmaları 

özetle aktardı. Sayın ÖZTEN 

İzmir Şubemizce düzenlenen "Tapu 

Planları Tüzüğü ve TUS" konulu 

panel 02 Temmuz 2010 tarihinde 

İzmir‘de gerçekleştirildi. Panel 

Yürütücülüğünü Oda başkanımız 

Sayın A.Fahri ÖZTEN‘ in yaptığı 

etkinliğe panelist olarak Teknik 

Araştırma Ve Uygulama Genel 

Müdürü Sayın Osman İYİMAYA, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Nihat ŞAHİN, 

Odamız önceki dönem Oda 

Başkanı Sayın Hüseyin ÜLKÜ ve 

Serbest Harita mühendisi Sayın 

F.Bahadır ÜNSAL katıldılar.

"TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE TUS"
PANELİ YAPILDI

36 Haziran 2010



soru ve cevaplar kısmına 

geçildi. Katılımcılar tarafından, 

Bağımsız Bölüm Planları ve 

Vaziyet Planlarının hazırlanması, 

uygulaması, Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS), Lisanslı 

Harita Mühendislerinin yetki 

ve sorumlulukları, Kentsel 

Dönüşüm, Parselasyon planlarının 

hazırlanması ve uygulanması, 

Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinin uygulanmasındaki 

yaşanılan sıkıntılar vb. konular 

dile getirildi. Panel yöneticisi ve 

panelistler tarafından sorulara 

yanıtlar verildi, açıklamalar yapıldı. 

Saat 14.15‘te başlayan etkinlik 

saat 17.30‘da son buldu. Verimli 

geçen etkinliğin hazırlanmasında 

katkı ve emeği geçen herkese ve 

İzmir Şubemize teşekkür ederiz.

sürecinde Oda ile birlikte 

çalışmaların sürdürülmesinin 

önemini dile getirdi.

Hüseyin ÜLKÜ konuşmasında 

Tapu Planları Tüzüğü ve Kat 

Mülkiyeti Yasasına değinerek 

harita mühendislerine düşen görev 

ve sorumluluklara açıklık getirdi. 

Sayın ÜLKÜ Bağımsız Bölüm 

Planları ve Vaziyet Planlarının 

hazırlanması ve uygulanması 

konularında detaylı bilgi aktardı.

Panelin son konuşması Bahadır 

ÜNSAL tarafından yapıldı. 

Sayın ÜNSAL Tapu Planları 

Tüzüğünde yer alan Bağımsız 

Bölüm Planlarının hazırlanması ve 

uygulamasında örnek bir çalışma 

sunarak harita mühendislerinin 

bu alanda yürütmesi gereken 

konulara dikkat çekti.

Panelin ikinci bölümünde 

ŞAHİN yaptı. Sayın ŞAHİN 

konuşmasında Tapu Planları 

Tüzüğü ve bu konuda bakanlık 

tarafından 03.08.2009 tarihinde 

çıkartılan Genelge‘yi birlikte 

değerlendirdi. Sayın ŞAHİN 

konuşmasında Vaziyet Planı ve 

Cins değişikliği konularında 

ayrıntılı açıklamalarda bulundu. 

Kat Mülkiyeti yasasında yapılan 

son değişiklikle Yerel Yönetimlerin 

Yapı Kullanma İzin Belgesini 

vermeden önce ilgili pareselde 

gerçekleştirilen yapılara ait son 

durumun serbest çalışan harita 

mühendislerince mevzuat gereği 

gerekli ölçümlerin yapılarak röperli 

krokilerinin hazırlanması gerektiği 

hususunu vurguladı.

Teknik Araştırma Genel Müdürü 

İYİMAYA konuşmasında özetle 

İmar Kanununun 28. maddesi ile 

Kat Mülkiyeti yasasında yapılan 

değişiklikler ve "Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği"ndeki son 

değişikliklere değindi. Sayın 

İYİMAYA ayrıca Yapı Denetim 

Kanununda yapılması planlanan 

değişikliklere de değinerek 

bu alanda gerek aplikasyon 

projesinin hazırlanması ve gerekse 

uygulanması aşamalarında 

harita mühendislerinin yetki ve 

sorumluluklarını anlattı. Mevzuatta 

eksik görülen bu alanlara ilişkin 

yasal düzenlemelerin yapılması 
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ve toplumun yararı yönünde 
sürdürmekte olduğunu, bu amaç 
d bilimsel, sosyal, kültürel ve 
toplumsal alana yönelik diğer 
kurum/kuruluşlarla birlikte sayısız 
etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Bununla birlikte, Odamızın 
amaçları arasında; meslek 
mensuplarının ortak 
gereksinimlerini karşılamak, 
mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, 
mesleğin gelişimini sağlamak, 
meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak olduğunu vurguladı.

ÖZTEN, dünyada ve Türkiye'de 
yaşanan siyasal, sosyal ve 
toplumsal süreci değerlendirirken, 
TMMOB ve bileşeni Odalar 
olarak, mühendis ve mimarların 
sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrı olmadığı gerçeğinden 
hareket ettiklerini ve bu anlamda 
odağında insan olan emekten 

Oda Genel Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN, genç meslektaşlarımıza 
Odanın kuruluş amaçları ve 
görevleri hakkında bilgiler vererek 
Odayı tanıttı. Sayın ÖZTEN 
konuşmasında; Odamızın 
kuruluş yılı olan 1954’den 
bu yana kuruluş yasasında ve 
anayasada da belirtildiği üzere; 
mesleğin gelişimin sağlanması ve 
meslektaşların haklarının korunması 
ve geliştirilmesi işlevini ülkenin 

KARADENİZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
VE GÜMÜŞHANE 
ÜNİVERSİTESİ 
JEODEZİ VE 
FOTOGRAMETRİ 
BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİ 
ODAMIZI ZİYARET 
ETTİLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Gümüşhane Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri, 13-15 Mayıs 2010  
tarihleri arasında Teknik Gezi için 
Ankara'ya geldiler.

Yaklaşık 80 öğrencinin 
katılım gösterdiği teknik gezi 
kapsamında; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Harita Genel 
Komutanlığı ve INTA Spaceturk'ü 
gezen öğrenciler, 13 Mayıs 2010 
Perşembe Günü Odamızı ziyaret 
ettiler.

HKMO’DAN KISA KISA
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tüm öğrenci arkadaşlara dağıtıldı. 
Yeniden buluşmak ve   görüşmek 
dilekleriyle genç arkadaşlar 
uğurlandı. Odamızı ziyarete gelen 
öğrenci arkadaşlara, bu konuda 
onlara katkı ve destek olan 
akademisyenlere, bilim insanlarına 
ve meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 

YILDIZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ HARİTA 
MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİ 
ODAMIZI ZİYARET 
ETTİLER

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 
20 Mayıs 2010 tarihinde Teknik 
Gezi için Ankara'ya geldiler.

Yaklaşık 50 öğrencinin katılım 
gösterdiği teknik gezi kapsamında; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ve Harita Genel Komutanlığı'nı 
gezen öğrenciler, 20 Mayıs 2010 
Perşembe Günü Odamızı da ziyaret 
ettiler.

Örgütlenme Sekreteri Özkan 
TALAY, genç meslektaşlarımıza 
Odanın kuruluş amaçları ve 
görevleri, örgütlenmenin önemi 

teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya 
dönüştüren daha donanımlı ve 
nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi 
ilkesi mutlaka hayata geçirilmelidir. 
Üniversitelerimiz ticarethane değil, 
bilimsel bilgiyi üretme mekanları 
olmalıdır” ifadelerinde bulundu. 
Sayın ÖZTEN, bu noktada Oda ve 
öğrenci örgütlenmeleri arasındaki 
ilişkinin son derece önemli 
olduğunu, genç meslektaşlarımızın 
örgütlü gücünün üniversite, 
toplum ve ülkede değiştirici, 
dönüştürücü etkisinin olacağı 
değerlendirmesinde bulundu. 
Odanın  genç mühendislerin 
birarada örgütlü duruşunu 
sağlamak, gençler arasında 
birlikte üretim, planlama, karar 
alma, mesleki, sosyal, kültürel 
ve toplumsal gelişmeleri birlikte 
değerlendirme olanaklarını 
yaratmak amacıyla pek çok 

etkinliğin yürütüldüğünü belirten 
ÖZTEN,   'Yaz Eğitim Kampı, 
Genç Haritacılar Günleri, HKMO 
Öğrenci Kurultayı’  gibi öğrenci 
etkinliklerinin de bu kapsamda 
önem içerdiğine vurgu yaptı. 
Oda yönetim kurulu üyelerimizin 
katıldığı buluşmada,  Oda Genel 
Başkanı A. Fahri ÖZTEN'in açılış 
konuşmasının ardından öğrencilerle 
birlikte akşam yemeği yenildi. 
Yemek ve sonrası keyifli sohbetler 
yapıldı. Son dönem Oda yayınları 

ve halktan politikaların takipçisi 
olduklarını vurguladı. Düşünen 
ve üreten insanlar olarak 
mühendis ve mimarların ileri bir 
toplumun inşasındaki rolünü tüm 
meslektaşlarımıza bir görev ve 

sorumluluk olarak benimsetmemiz 
gerektiğini belirtti.
Üniversitelerde yaşanan eğitimin 
metalaştırılması sürecine de 
değinen ÖZTEN, üniversiteleri 
bağımlı ilişkilere mahkum bırakan 
tüm uygulamalara karşı özerk, 
demokratik ve bilimsel üniversite 
taleplerimize sahip çıkma çağrısını 
yineledi. ÖZTEN, “Eğitimde, 
araştıran, sorgulayan; bilimi 
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ODA YÖNETİM 
KURULUMUZ TAPU 
VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜ 
ZİYARET ETTİ

HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulu 03.06.2010 tarihinde Tapu 
Kadastro  Genel Müdürlüğü‘ne 
ziyarette bulundu. Ziyarette 
gündemde bulunan, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 
Harita Kadastro Müzesi, Kadastro 
Yenileme Hizmet Alım İhaleleri 
ve LİHKAB konularında bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 

1- Ziyarette Odamız; TKGM 
Teşkilat Yasa Tasarısı için 
oluşturduğu görüş ve önerileri, 
01/04/2010 tarihinde TBMM 
Bayındırlık İmar Ulaştırma 
ve Turizm Alt Komisyonunda 
gündeme getirdiğini, görüş ve 
önerileri yazılı olarak komisyona 
ilettiğini belirtti. 

 TKGM Teşkilat Yasa Tasarısı 
hakkında Odamız tarafında 
sunulan görüş ve önerilerin 
konu başlıkları (Özetle):

- Mekansal Bilgi Sistemlerinin 
oluşturulması konusundaki 
mevzuat sıkıntısının 
giderilmesinin gerekliliği,

- Taşınmaz Değerlemesi 
faaliyetleri, "Emlak Müşavirliği" 
ve "Emlak Danışmanlığı" ile ilgili 
hizmetlerin yasa tasarısında yer 
alması,

- Tapu Kadastro Kurulunun görev 

bunun yanında; dünyada ve 
Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal 
ve toplumsal süreç, mühendis 
mimarların bu süreçteki rolü 
hakkında bilgiler verdi.

HKMO Genel Saymanı Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU, Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak KUKUL, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeleri Ayhan 
BİNGÖL, Hüseyin ALTUN ve 
Murat TÜRÜDÜ'nün de katıldığı 
buluşmada, Örgütlenme Sekreteri 
Özkan TALAY'ın yaptığı açılış 
konuşmasının ardından öğrencilerle 
birlikte akşam yemeği yenildi. 
Yemek ve sonrası keyifli sohbetler 
yapıldı. Son dönem Oda yayınları 
tüm öğrenci arkadaşlara dağıtıldı. 
Yeniden buluşmak ve görüşmek 

dilekleriyle genç arkadaşlar 
uğurlandı. Odamızı ziyarete gelen 
öğrenci arkadaşlara, bu konuda 
onlara katkı ve destek olan 
akademisyenlere, bilim insanlarına 
ve meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

alanının netleştirilmesi,

- TKGM‘ nin iş yoğunlu ile birlikte 
Yasa Tasarı ile verilecek yeni 
görevler de dikkate alındığında 
Bölge Müdürlüklerinin 
daraltılmaması, Kadastro 
Müdürlüklerinin kapatılmaması, 

- Kadastro Baş Mühendislik 
birimlerinin kurulması, 

-  Harita Kadastro Müzesi 
kurulması yönünde Yasa 
Tasarısına ek madde ilave 
edilmesi, 

-  Kurum personelinin ekonomik 
ve özlük hakları yönünden 
güçlendirilmesi, 

şeklindedir.

2- Odamızca, Kadastro 
Yenileme işlemleri için Hizmet 
Alım İhalelerinde "yaklaşık 
maliyetler", "benzer iş tanımı", 
"mali ve mesleki" yönden 
puanlama işlemlerinin sağlıklı 
bir altyapı kurulması ile giderek 
kurumsal yapının güçleneceği 
ifade edildi. Yenileme hizmet 
alımı işlemlerinde sürelerin 
ve iş yoğunluklarının çok 
iyi planlanması gerektiği 
vurgulandı. 

3- LİHKAB konusunda; 

-  Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
konusunun ivedilikle 
sonuçlandırılması gerektiği,

-  Komisyonda, Lisansların 
verilmesi ve sürecin başlatılması 
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İlk olarak Trabzon Şube Başkanı 
Fazıl UZUN bir konuşma yaptı 
; Konuşmasında şubenin yeni 
mekanına kavuşmasındaki sürece 
değindi ve katkılarından dolayı 
HKMO Genel Merkez ve şubelere, 
Şubenin hizmet mekanının 
tefrişatının tamamlanmasında 
katkı ve destek olan Sn. Zeki 
ÖZTÜRK‘e ve emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti. Ardından 
Genel Başkanımız A. Fahri 
ÖZTEN konuşmasını yaptı; Sayın 
ÖZTEN konuşmasında şubenin 
temsilcilikten Şube statüsüne geçiş 
süreci hakkında bilgi verip, şube 
etkinlik alanında iki üniversitede 
bölümümüzün olması da göz 
önüne alındığında şube mekanının 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Sayın 
ÖZTEN konuşmasında çalışma ve 
eğitim olanaklarının iyi olması bu 
mekânlarda üretilecek proje ve 

Yardımcısı Nihat ŞAHİN, Trabzon 
Belediye Başkan Yardımcısı Ergin 
AYDIN, HKMO 32, 33, 34 üncü 
dönem Oda Başkanı Atilla AYDIN, 
HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İzmir ve Ankara 
Şube Başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Samsun Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, Trabzon Şubesi 
önceki dönem Şube başkanları, 
Trabzon Şube İl temsilcileri, 
KTÜ, Kocaeli Üniversitesi ve 
Gümüşhane Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanları, 
İTÜ, KTÜ, Ondokuz Mayıs, 
Gümüşhane Üniversiteleri Harita 
Mühendisliği Bölümü  öğretim 
üyeleri  ve öğrencileri ile çok 
sayıda meslektaşımızın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin 
ardından konuşmalar yapıldı. 

yönünde karar verildiği dikkate 
alınarak uygumaya hemen 
geçilmesi,

-  Sürecin başlatılması sonrası; 
Odanın konu hakkındaki 
(Kat Mülkiyeti Yasasındaki 
değişiklik sonrası iş kalemlerinin 
azalması, ücret tarifesindeki 
ücretlendirmelerin yetersiz 
oluşu, bir müellifin aynı 
anda iki ayrı büroda hizmet 
üretmesinin TMMOB yasa ve 
Oda yönetmeliklerine aykırılık 
içerdiği, uygulamada daha 
önce ifade edilen sıkıntılarında 
gündeme geleceği dikkate 
alınarak) tespitleri dikkate 
alınarak mevzuat değişikliği ile 
ilgili girişimlerin başlatılması,

 hususlarında Odamız görüşleri 
ifade edildi. 

4- Talebe bağlı SHKMM 
Hizmetlerinde kurum 
bünyesinde yürütülen Tasdik ve 
Tescil işlemleri sürecinde Üye 
Sicil Durum belgeleri hakkında 
yeni bir düzenleme yapılması 
için çalışma yürütülmesi 
konusunda bilgi paylaşımı 
yapıldı.

TRABZON ŞUBEMİZİN 
YENİ HİZMET MEKANI 
AÇILDI

Trabzon Şubemizin yeni hizmet 
mekanı 12 Haziran 2010 tarihinde 
açıldı. Açılış töreninde kokteyl 
verildi. Açılış töreni ve kokteyl 
HKMO Başkanı A. Fahri ÖZTEN, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
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KAHRAMANMARAŞ 
HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ 
TURNUVAYA VEDA 
ETTİ

24 Nisan - 2 Mayıs tarihleri 
arasında K.Maraş T.M.M.O.B. 
İKK tarafından düzenlenen odalar 
arası 1.Bahar Futbol Turnuvası 
kapsamında K.Maraş harita ve 
kadastro mühendisleri katılmıştır. 
Turnuvanın organizasyonluğu 
ve takımımız kaptanlığını 
9502 sicil numarali Ziya Han 
KAPTANOĞLU'nun yürütmüş 
olduğu turnuvada odamız 
turnuvaya ilk turda veda etmiştir.

LİSANSLI HARİTA 
KADASTRO 
MÜHENDİSLİĞİ VE 
BÜROLARI HAKKINDA 
DUYURU 
Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Kanunu 
29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmış, yasa 
gereği ilgili yönetmelik 05 Mayıs 
2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi 
Gazetede "Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik" adıyla yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

kokteyli mini müzik dinletisi 
eşleğinde devam etti. Şube 
mekânının konumu, büyüklüğü, 
eğitim, konferans ve dinlenme 
salonlarının rahatlığı katılımcılar 
tarafından beğeni kazandı.

Açılış kokteylinin ardından aynı 
gün akşamı Trabzon Şubesi‘nin 
düzenlediği geleneksel bahar 
yemeği gerçekleştirildi. Gecede 
meslekte 30 yılını dolduran 
meslektaşlarımıza 30. Yıl hizmet 
plaketleri verildi. Şube yönetim 
kurulu hizmet binasının açılmasında 
emeği ve katkısı olanları ile Trabzon 
Şube yönetim kurulu önceki 
dönemlerdeki şube başkanlarına 
şükran plaketleri verildi. Gecede 
türküler yürekten söylendi, horanlar 
oynandı ve halaylar çekildi. . 

raporların verimliliğinin daha da 
artacağını, genç arkadaşların bu 
mekânlardan yararlanmalarının 
gerekliliğini ifade etti. Mühendislere 
düşen görev ve sorumlulukları dile 
getirdi. Emeği, katkı ve desteği 
olan herkese teşekkür etti. 

Daha sonra sırasıyla  Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 
Nihat ŞAHİN, Trabzon Belediye 
Başkan Yardımcısı Ergin AYDIN,  
Atilla AYDIN, İzmir Şube Başkanı 
Selçuk SAVCI, Ankara Şube 
Başkanı Nihat ERDOĞAN, Zeki 
ÖZTÜRK, Kocaeli Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Haluk KONAK, 
Trabzon Şube önceki dönem 
başkanlarından, Suat ATAY, Ülfet 
KIRCI, Hüseyin SAĞLAM, Uygun 
ALKAN ve Tahsin YOMRALIOĞLU 
birer konuşma yaptılar. Açılış 
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kurulmasında HKMO Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği‘nin ilgili 
maddeleri gereği, Serbest Harita 
Kadastro Mühendisi (SHKM) yetkisi 
bulunan ve bu yetkisini mevcut 
gerçek ve tüzel kişilik bünyesinde 
yürüten (Büro/Şirket ortağı olan) 
Harita ve Kadastro Mühendisinin 
iki farklı  büroda faaliyet 
göstermesi olanaklı değildir.
Odamızın konu ile ilgili olarak  
30.06.2009 tarihinde şubelere 
göndermiş olduğu yazı da da bu 
hususa dikkat çekilmiş ve HKMO 
Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Büroları Tescil yönetmeliği 
kapsamında, Serbest Harita 
Kadastro Mühendisi (SHKM) yetkisi 
bulunan ve bu yetkisini mevcut 
gerçek ve tüzel kişilik bünyesinde 
yürüten (Büro/Şirket ortağı olan) 
Harita ve Kadastro Mühendisinin 
farklı iki büroda faaliyet 
göstermesinin olanaklı olmadığı 
belirtilmiştir.

Büro tescili yönünden problemi 
olmayan, başka bir müelliflik bağı 
bulunmayan LİHKAB lisansı sahibi 
üyelerimizin Büro tescillerinin 
yapılması için gerekli çalışmalar 
Odamızca tamamlanmış ve 
Şube/Temsilciliklere gerekli bilgi 
verilmiştir. Açıklanan kapsama 
dahil olan üyelerimizin LİHKAB‘ı 
açacakları bölgenin bağlı olduğu 
Şube/Temsilciliklere başvurmaları 
gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla 
duyururuz.

girmesi gerektiğinden,diğer bir 
anlatımla uygulamanın başlaması 
gerektiğinden  bu süre beklenerek 
dava açılmıştır)

Diğer taraftan, 03.06.2010 
tarihinde Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmede Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları konusunun ivedilikle 
sonuçlandırılması gerektiği 
ve Komisyonda, Lisansların 
verilmesi ve sürecin başlatılması 
yönünde karar verildiği dikkate 
alınarak uygulamaya hemen 
geçilmesi konuları ele alınarak 
değerlendirilmiştir. 

İlgili Lisansların 10.06.2010 
tarihinde TKGM tarafından 
verilmeye başlanılmasıyla birlikte 
yeni bir süreç başlamıştır. Lisans 
sahibi üyelerimizin bürolarını açma 
talepleri (belirlenen süre içerisinde) 
kapsamında lisanslı büro tescil 
işlemleri Odamızca yapılacak 
gerekli kontrol ve denetimlerin 
sonrasında gerçekleştirilecektir. 

Gelen yoğun talepler içerisinde 
sıkça sorulan sorulardan biri 
de "Lisans yetkisi alan Harita ve 
Kadastro Mühendisinin LİHKAB‘nu 
açması ve Büro Tescilinin 
yaptırılması aşamasında HKMO 
Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin 
konuya ilişkin hükümlerinin nasıl 
uygulanacağı" yönündedir.

Bilindiği üzere; Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Bürosu 
niteliği taşıyan LİHKAB‘ın 

Odamız gerek söz konusu 
yasa ve gerekse yönetmeliğinin 
hazırlanmasında oluşturduğu 
görüş ve önerileri ile sürece katkı 
sağlamaya çalışmıştır. Ancak 
Odamız görüş ve önerilerinin 
istenilen düzeyde yasa ve 
yönetmelikte yer almadığı da 
bilinmektedir. 

Yönetmeliğin yayımından 
sonra Odamız, Şubelerimizin 
etkinlik alanlarında geniş üye 
katılımlı "Forum"lar düzenleyerek 
bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir. Söz konusu 
toplantılar sonucu gündeme 
gelen görüş ve öneriler rapor 
haline dönüştürülmüş TKGM‘ye 
ve LİHKAB komisyonuna 
iletilmiştir. Anılan raporda yasa 
ve yönetmelik hakkında görüş 
ve önerilere yer verilerek Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Kanunu‘nda değişiklik 
yapılması dahil  önemli yaklaşımlar 
vurgulanmıştır.

05 Mayıs 2008 tarihli ve 
26867 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik"in çıkış aldığı 5368 
sayılı "Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
Kanunu"nun bazı maddelerinin 
Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek 
bu maddelerin iptali istemi ile 
17/08/2009 tarihinde Danıştay‘a 
dava açılmıştır.  Dava sonuç 
itibari ile neticelenmemiştir. (yargı 
sürecinin başlatılabilmesi için, 
adı geçen Yönetmeliğin yürürlüğe 
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ve Sponsorluk Uygulama Usul ve Esasları 
Belirleme Çalışma Grupları ile Odamızın 
bir çok çalışma grubunda görev yaptı. 38, 
39, 40 ve 41. dönem TMMOB delegesi 
oldu. HKMO 40 ve 41. Dönem Genel 
Saymanlık görevini yürüttü. Bir erkek çocuk 
annesidir.

(3618)
Özkan TALAY
Örgütlenme 
Sekreteri

1967 yılında Erzincan’da 
doğdu. ilk, orta ve lise 
öğrenimini Erzincan’da 
tamamladı. 1989 yılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri bölümünden Harita 
Mühendisi olarak mezun oldu. HKMO 
41. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 
Halen Botaş Genel Müdürlüğü Arazi Etüd 
ve Kamulaştirma Daire Başkanlığında Baş 
Mühendis  olarak çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

(5017)
Metin EREL 
Üye

1970 Yılında Erzurum’un 
ilçesi Şenkaya’da doğdu. 
1993 Yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
2005 Tarihine kadar özel sektörde, 
çoğunlukla fotogrametrik harita üretimi 
projelerinde çalıştı. 2005 Yılından beri 
özel sektörde Ortağı olduğu firmada 
çalışmaktadır. HKMO 40. dönem 
Yedek Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli 
dönemlerde Genel Kurul Delegesi olarak 
görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

(7424)
Burak KUKUL
Üye 
1975 Yılında 
Zonguldak’ta doğdu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında 
mezun oldu. Çeşitli firmalarda Mühendis, 
Proje Mühendisi ve Yönetici olarak çalıştı. 
Odamızın; 39. ve 40. dönem Yayın Kurulu 
Üyeliği, 7. dönem Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 8. dönem Ankara Şube 
Yazmanlığı görevlerinde bulundu. Evlidir.

yönetiminde, hkmo temsilcisi olarak 
iki dönem görev yaptım. Halen harita 
kadastro mühendisleri odası 2. başkanı 
olarak görev yapıyorum. 1990’dan beri 
Ankara’da oturuyorum. Evliyim bir kızım 
ve bir oğlum var. Orta derecede Fransızca 
biliyorum.

(4276)
Ertuğrul CANDAŞ
Genel Sekreter

1968 yılında 
Beşikdüzü’nde doğdu. 
Lisans Eğitimini KTÜ’de 
(1990), Yüksek Lisans 
Eğitimini Türkiye ve 

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde 
(Kamu Yönetimi Alanında) tamamladı. 
Meslek yaşamına 1990 yılında Kaman 
Belediyesi’nde başladı. 1993-2007 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU 
Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
çalıştı. Nisan 2007 tarihinde Başbakanlık 
TOKİ Başkanlığı’nda uzman olarak göreve 
başladı (Halen bu kurumda çalışmaktadır). 
2005-2007 yılları arasında Kamu Yönetimi 
Uzmanları Derneği (KAYUD) Başkanlığını 
yürüttü. HKMO Komisyonlarında görev 
aldı. 4. ve 5. Dönem HKMO Ankara 
Şube Sekreterliği, 39. dönem HKMO 
Örgütlenme Sekreterliği, 40. ve 41. Dönem 
HKMO Genel Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(4793)
Asiye ÜLKÜ 
KARAALİOĞLU
Genel Sayman 
1972 yılında Trabzon’da 
doğdu. ilk, orta ve lise 
öğrenimini Trabzon’un 

Sürmene İlçesinde tamamladı. 1993 yılında 
KTÜ  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 1993-1997 
yılları arasında özel sektörde çalıştı. 
1997- 2009 yılları arasında  Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare 
Başkanlığı’nda Harita Mühendisi olarak 
çalıştı. Halen Çankaya Belediyesi Özel 
Kalem Müdürlüğü’nde Mühendis olarak 
çalışmaktadır. 9. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu üyesi, 
10,  11 ve 12. THBT  Kurultayı Yürütme 
Kurulu Sekreteri, TMMOB Toprak Reformu 
Kongresi ve TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu üyesi, 1. ve 2. Kadastro Kongreleri 
Danışma ve Yürütme Kurulu üyesi ve 
2. Kadastro Kongresi sekreteri olarak 
görev yaptı. TMMOB Özelleştirmelerin ve 
Sonuçlarının Takibi, Etkinliklerde Destek 

(2928)
Ali Fahri ÖZTEN
Başkan

1963 yılında Trabzon'un 
Maçka ilçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini 
Trabzon'da tamamladı. 

1986'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 
mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansına 
devam etti. 1987'de İller Bankası'nda 
göreve başladı. 1992 – 1995 yıllarında 
Kamu Emekçileri Sendikası Kurucu Üyeliği 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-
2005 tarihleri arasında İller Bankası 
Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve 
Emeklilik Vakfı Başkanlığı görevini yürüttü. 
HKMO 34 ve 35'inci dönem Örgütlenme 
Sekreterliği, 36, 37, 38'inci dönem Genel 
Sekreterliği, 39'uncu dönem Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 40'ıncı ve 41'inci dönem 
Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
1995-2005 yılları arasında HKMO Bülten 
Yayın Kurulu Üyeliği ve Genel Yayın 
Yönetmenliği görevlerini sürdürdü. 2003-
2006 yılları arasında HKMO Jeodezi, 
Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. 
HKMO ve TMMOB'nin çalışma grubu ve 
komisyonları ile panel, forum, sempozyum 
ve kongrelerinde çeşitli görevler alarak 
çalışmalara katıldı. Mayıs 2009 tarihinde 
İller Bankası'ndaki görevinden ayrıldı. Özel 
sektörde Proje Yöneticiliği yapmaktadır. 
Halen HKMO Oda Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. İki çocuk babasıdır.  

(1446)
H.Hasan TUZCU
II. BAŞKAN

1952 yılında konya’da  
orta halli bir çiftçi 
ailesinin çocuğu olarak 
doğdum.  İlkokulu 
Gölyazı’da, ortaokulu 

Cihanbeyli’de Liseyi ve yüksek okulu 
Konya’da bitirdim. 1978 yılında Harita 
Mühendisi olarak İmar İskan Bakanlığı 
Van Afet İşleri Bölge Müdürlüğü’ne tayin 
oldum. 1980’de askere gittim. Askerlik 
dönüşü özel sektörde işe başladım. 
Ankara İçme Suyu Projesi, Soma-B Termik 
Santralı Yapım ve Montaj Projesi,  Ankara 
Metrosu Yapım Projesi ve İzmit Kentsel Su 
Temin Projelerinde mühendis ve idareci 
olarak görev yaptım. 1995 yılında kendi 
firmamı kurarak Mühendislik alanındaki 
projelerin gerçekleşme çalışmalarına 
serbest Mühendis olarak katıldım.   Van’da 
çalıştığım dönem Harita Kadastro 
Mühendisleri Van il temsilciliğini yürüttüm.. 
Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği 

HKMO YÖNETİM KURULU

ÖZGEÇMİŞLER
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ÖZGEÇMİŞLER

HKMO DENETLEME KURULU

yaşında Deniz isminde bir erkek çocuğa 
sahiptir. İzmir Şubesi Yönetim kurulunda 
üye, Yazman ve 2. başkan olarak birkaç 
dönem görev yapmıştır. Şube bülteni ve bir 
çok komisyonlarda görevlerde bulunmuştur. 
Geçen dönem Denetleme Kurulu Üyeliği 
yapmıştır.

(1059)
Kemal ÖZDEMİR 

1952 Yılında Sakarya 
İli, Geyve İlçesinde 
doğdu.İlk ve Orta 
Öğrenimini Geyve'de, 
Lise Öğrenimini Ankara 
Tapu ve Kadastro Meslek 

Lisesinde tamamladı. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden 1974 Yılında mezun oldu. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Boyabat Tapulama Müdürlüğünde Kontrol 
Mühendisi, Yedek Subay olarak askerlik ve 
sonrası Serbest Harita Mühendisi olarak 
hizmet yaptı. 1977-2007 Yıllarında Bursa 
DSİ I. Bölge Müdürlüğünde Mühendis, 
Başmühendis ve Şube Müdürü olarak 
görev yaptı. 2007 Yılında Emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. HKMO-Bursa Şubesi  
4. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek ve 
Asil) ve HKMO 39. Dönem Genel Kurul 
Delegesi,TMMOB 39. Dönem Genel Kurul 
Delegesi olarak görev yaptı. TMMOB 42. 
Dönem Genel Kurul Delegesi (Yedek) ve 
HKMO 42. Dönem Denetleme Kurulu 
Üyesi olarak görevi devam etmektedir.

(4219)
Mustafa ERDOĞAN
TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi

08.03.1960 tarihinde Işıklı 
Köyü/Arsin Trabzon’da 
doğdu. İlkokulu Işıklı Köyü 
İlkokulu’nda, Ortaokulu 

Trabzon Atatürk Ortaokulu’nda ve lise 
öğrenimini Trabzon Öğretmen Okulu’nda 
tamamladı. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında 
bitirdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 3. ve 7. dönem Şube 
Sekreterliği, 39. ve 41. dönem Genel 
Merkez Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu. Kamu çalışanları 
sendikalarının kuruluş çalışmalarında 
bulundu. Yapıyolsen 3 nolu şube denetleme 
kurulu üyeliği yaptı. Ulaştırma Bakanlığı 
DLH İnşaat Genel Müdürlüğü Limanlar 
Etüt Proje Dairesi Başkanlığı’nda Harita 
Mühendisi olarak çalışmaktadır.

2007 Tarihinden itibaren Elazığ, TCK 8. 
Bölge Kamulaştırma baş mühendisliğin de 
Arazi mühendisi olarak çalışmaktadır. 41. 
Dönem HKMO Denetleme Kurulu üyeliği 
yaptı. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

(4724)
Şafak FİDAN

07.03.1969  tarihinde 
Trabzon'da doğdu. 
İlköğrenimini Trabzon 
Tevfikbey İlkokulu,  
Ortaöğrenimini Trabzon 
Atatürk Ortaokulu ve 

lise öğrenimini Trabzon Atatürk Endüstri 
Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında 
KTÜ  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini 
3. Zırhlı Tugay  Çerkezköy/Tekirdağ’da 
Yedeksubay  olarak yaptı. 1994 yılından 
buyana Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro 
Bölümünde  Öğretim Görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(3063) 
Cemil CANDAŞ
10.10.1964 tarihinde 
Trabzon Beşikdüzü’nde 
doğdu. İlk-orta-lise 
eğitimini Beşikdüzü’nde 
tamamladı. Ocak 
1987 de KTÜ Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 
bitirdi. 1994-1996 yılları arasında HKMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.Genç 
Haritacılar 2007 etkinliğinde Yürütme 
Kurulu Sekreterliği, Genç Haritacılar 2009 
etkinliğinde Yürütme Kurulu Başkanlığı 
ve Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevlerini üslendi. 8. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu 
Sekreterliği yaptı. Odanın ve bulunduğu 
Şubelerin birçok komisyonunda aktif 
görev aldı. Harita ve Kadastro Müzesi 
Çalışma Grubu üyesi olarak halen görev 
yapmaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

(3112)
Zafer BEYDİLLİ

27.09.1965  Yılı Kayseri 
doğumlu.  ilk, orta ver 
lise eğitimini babasının 
memuriyetinden 
dolayı Kayseri’nin 
değişik bölgelerinde 

tamamlamıştır. 1983 yılında girdiği Yıldız 
Teknik Üniversitesini 1987 yılında mezun 
oldu. Şubat 1988 yılından beri İller Bankası 
İzmir 3.Bölge Müdürlüğünde kontrol 
mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve dört 

(3968)
Ayhan ERDOĞAN

16.02.1965 tarihinde 
Trabzon'da doğdu. İlk, 
Orta ve Lise öğrenimini 
Trabzon'da tamamladı.
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Mühedislik 

Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden 1988 yılının 
Ocak ayında mezun oldu. 1 yıl özel 
sektörde çalıştı.6 ay Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'nde,  15 yıl Altındağ 
Belediyesi'nde Harita Mühendisi olarak 
görev yaptı. 37, 38 ve 39. Dönem HKMO 
İmar Komisyonu, HKMO Ankara Şube 8. 
Dönem Kamu Çalışanları Komisyonu,  12. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Halen 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

(4524)
Jale TAŞER 

1969 yılında Burdur’da 
doğdu. İlköğrenimine 
Niğde de başlayıp 
Konya da, tamamladı. 
Ortaöğrenimini Antalya’da 
Merkez Ortaokulunda, 

Liseöğreniminide Çağlayan Lisesinde 
tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünde 
lisans eğitimine başladı ve 1992 yılında 
mezun oldu.
İş yaşamına Antalya’da Ölçen Mühendislik 
Müteahhitlik Planlama Tic. Ltd. Şti.nde 
başladı. 1993 yılında serbest mühendislik 
bürosunu açarak serbest çalışmaya başladı. 
1995 yılında mühendislik bürosunu 
sonlandırıp Taşerler Gıda Haritacılık 
Mühendislik Ltd. Şti.ni kurdu. 2009 yılı 
sonu itibariyle şirketinin faaliyetlerini 
sonlandırdı. Aynı yıl Şubat ayında Optim 
Obermeyer Proje-Prokon Mühendislik 
ve Müşavirlik Antalya Ortak Girişiminde 
kontrol Mühendisi olarak çalışmaya 
başladı.

(8615)
Önder Serkan 
ATAGÜN 

1969 Rize Ardeşen 
doğumludur. 1987-
1988 Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri bölümünü 

kazandı. 1996-200 yılları arasında serbest 
olarak çalıştı. 2006 yılında Ardahan 
Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi 
olarak memuriyet hayatına başladı. Nisan 

TMMOB YÖNETİM KURULU
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HKMO ONUR KURULU

arasında TMMOB HKMO Bursa Şubesi 
yönetim kurulunda başkanlık yaptı.2010 
yılı HKMO Bursa Şubesi seçimlerinde 
çağdaş harita mühendisleri grubunun 
adayı oldu.

(1790)
Mithat BARUTÇU

1956 yılında Hatay’ın 
Samandağ kazasında 
doğdu. İlkokulu 
Samandağ, Ortaokulu 

Gaziantep’e bağlı Nizip ilçesi’nde 
tamamladı. Tapu ve Kadastro Meslek 
Lise’sini bitirdikten sonra İstanbul Bakırköy 
Tapulama Müdürlüğü’nde iki yıl süreyle 
Kadastro Teknisyeni olarak çalıştı. 1979 
Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri bölümünü 
bitirdi. 1980 yılından beri Serbest Harita 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. Halen 
HKMO İskenderun Temsilciliği görevini 
sürdürmektedir. 

(2874)
Dursun Zafer 
ŞEKER

Prof. Dr. Dursun Zafer 
Şeker, 1985 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümden 
1988 yılında Yüksek Lisans, 1993 
yılında Doktora derecelerini aldı. 1986 
yılında aynı bölümde başladığı Araştırma 
Görevliliği görevine 1996 yılında Yardımcı 
Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2004 
yılında Profesör unvanı alarak devam 
etti ve halen bu görevi sürdürmektedir. 
1994-1995 yılları arasında İngiltere’de 
The British Council tarafından sağlanan 
bursla Newcastle Üniversitesi’nde bir 
yıl süre ile Doktora sonrası araştırma 
amacıyla bulundu. 2003 yılında 6 ay ve 
2009-2010 yıllarında 10 aylık bir süre 
ile Japonya’da Gifu Üniversitesi Nehir 

(1139)
Suat ATAY

1949 yılında Trabzon’da 
doğdu. 1975 yılında 
KTÜ’den yüksek harita 
mühendisi olarak mezun 

oldu. 1975-1976 yılları arasında İller 
Bankası Genel Müdürlüğünde çalıştıktan 
sonra 1977 senesinden itibaren 
Trabzon’da serbest mühendis olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.

1979-1980 yılları arasında Trabzon İl 
Temsilciliği, 2002-2004 yılları arasında 
Harita Mühendisleri Odası Trabzon Şube 
Başkanlığı, 2004-2006 arasında Yönetim 
Kurulu üyeliği, 2004-2009 yılları arasında 
Trabzon Belediyesi Meclis üyeliği yaptı, 
HKMO  41. Dönem Onur Kurulu görevini 
yürüttü. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

(2227)
Esat Gürkan 
KANBİR

1961 Ardahan-
Çıldır’da doğdu. İlk 

ve orta öğrenimini Bilecik-Bozüyük’te,   
Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde 
tamamladı. İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik 
Mühendisliği bölümünü 1982 yılında 
bitirdi. DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Etüd-
Proje Müdürlüğünde görev aldı.KKTC 
yedek subay olarak askerlik yaptı.Nurol 
İnşaat A.Ş. Kızılcahamam incegez tünel 
inşaatında çalıştı.1986 yılında Bursa 
Belediyesi İmar Müdürlüğünde devlet 
memuru mühendis statüsüyle göreve 
başladı.1989 yılında Büyükşehir belediyesi 
statüsüne geçilince Osmangazi Belediyesi 
İmar Müdürlüğü-Harita Bürosu sorumlusu 
oldu.1998-1999 yılları arasında Nilüfer 
Belediyesinde geçici görevle çalıştı.2000 
yılında kamu görevinden ayrılarak Sebest 
Mühendislik hizmeti vermeye başladı. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 1994-2000 yılları 

Havzaları Araştırma Enstitüsünde misafir 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. HKMO 
İstanbul Şubesi sürekli komisyonlarından 
olan CBS Komisyonunun uzun süreli 
üyeliği yanında HKMO Sürekli Teknik 
ve Bilimsel Komisyonlarından olan 
7 numaralı Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama Komisyonunun son 3 dönemdir 
başkanlığını yapmaktadır. HKMO 
tarafından düzenlenen birçok etkinlikte 
oluşturulan kurullarda yer almasının 
yanında 12. Türkiye Harita, Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı’nda Kurultay Başkanı 
olarak görev yaptı. 

(1046)
Enver TUNA

1952 yılında Milas 
İlçesi Pınar Köyü'nde 
doğdu.  Milas İlçesi 
Pınar Köyü'nde ilkokulu 

bitirdi. Milas Merkez ortaokundan 1967 
yılında, Milas Lisesinden 1970 yılında 
mezun oldu. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünü 1974 yılında 
tamamladı. 

1974-1976 yılları arasında Trabzon 
İl İmar Müdürlüğü ve Lice Deprem 
Amirliğinde Mühendis olarak görev yaptı. 
1976-1977  yılları arasında Harita Genel 
Komutanlığında Yedek Subay olarak 
askerliğini yaptı. 1978-1985  yılları 
arasında Milas'ta  Serbest olarak çalıştı. 
1985 yılından sonra Tuna Mühendislik 
şirketini kurdu, halen Mühendislik 
hizmetlerine devam etmektedir. 

2000-2004 yılları arasında HKMO 
Denetleme Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 
2008 yılından itibaren TMMOB Milas İKK 
Sekreterliği, 2006 yılından itibaren de 
HKMO Milas İlçe Temsilciliği görevlerini 
yürütmektedir.
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

ÖZGEÇMİŞLER
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BASINA VE KAMUOYUNA

ÖZGÜR BİR GELECEK 
İÇİN... 

İşçi sınıfının ve emekçilerin tarihi önemini vurgulayan 
1 Mayıs, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olarak yüzyılı aşkın bir süredir tüm dünyada 
kutlanmaktadır. Ülkemizde de, 1906 yılında Cibali 
Tütün Fabrikasında işçiler 1 Mayıs'ı kutlarken, 1922 
yılında işgal altındaki İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları 
bağımsızlık mitinglerine dönüşmüştür. Emekçilerin 
onurlu mücadeleleriyle yaratılan 1 Mayıs işçi sınıfının, 
dayanışma gücünden ve mücadele geleneğinden 
korkan, küreselleşme ve neo-liberalizmin dayattığı 
politikalarla emekçileri açlığa, yoksulluğa ve 
güvencesizliğe mahkum eden siyasal iktidarlarca 
uzun yıllar hep yasaklı bırakılmıştır. Tüm baskı ve 
yıldırmalara rağmen Türkiye de 1 Mayıs bilinci asla 
yok edilememiştir.1 Mayıs kitlesel bir miting olarak ilk 
kez Taksim Meydanı'nda DİSK'in öncülüğünde 1976'da 
kutlandı. Onu izleyen 1 Mayıs'ta dünya emekçilerinin 
kanlı tarihine bir sayfa daha eklenmiş oldu. 1 Mayıs 
1977'de, yüz binlerce kişinin katıldığı miting sonlarına 
doğru kitleye ateş açıldı. 36 kişinin yaşamını yitirdiği 
1977 tarih sayfalarına, işçi ve emekçilerin zihinlerine 
Kanlı 1 Mayıs olarak yerleşti. 

Son yıllarda 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 
işçiler, emekçiler ve demokratik kitle kuruluşları yoğun 
bir şiddetle karşılaştılar. 2007 ile birlikte Taksim'in işçi 

ve emekçilere de açılması gerektiği vurguları daha da 
arttı. Uzun soluklu bir mücadeleden sonra, bu yıl tüm 
emekçiler, işçiler 1 Mayıs'ı 12 Eylül'ün gölgesinden 
uzakta Taksim'de kutlama hakkını sonunda elde 
etmişlerdir. 

Ülkemizde 1980'den bu yana küreselleşme, yeniden 
yapılanma ve reformlar adına uygulamaya konulan 
ekonomik politikalar, acil eylem planları ve programlar 
sonucu, ana eksenin "özelleştirme" politikaları olduğu bir 
süreç adım adım işletilmektedir. Halkın örgütlü gücünün 
egemenler için teşkil ettiği potansiyel tehdit her daim göz 
önünde bulundurularak özelleştirme uygulamaları, işten 
çıkarmalar, kamusal alanda yaşanan tasfiyeler hayata 
geçirilmektedir. Uygulanan ekonomik politikalar ile 
üretim ekonomisinden vazgeçilerek rant ekonomisi öne 
çıkarılmıştır. Büyüme ve işsizlik rakamları, eklemlenme 
çabasında olunan küresel-kapitalist politikaların ülkemiz 
ekonomisine olumsuz yansımalarını açıkça ortaya 
koymaktadır. Veriler, Türkiye'nin küresel krizden en fazla 
zarar gören ülkeler içinde yer aldığını göstermektedir. 
Ekim 2009'da 42 ülkenin işsizlik oranlarına ait veriler 
karşılaştırıldığında, Türkiye, dünyada işsizliğin en yaygın 
olduğu ilk 5 ülke arasında yer almaktadır; işsizlik oranı 
bugün kentte %15.6, ve kırsalda ise %9.2 düzeyindedir. 
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1980'den bu yana her türlü baskıya, sömürüye maruz 
kalan işçi sınıfı, TEKEL direnişiyle zincirlerini kopararak 
gerçekle yüzleşmeye başlamıştır. Ankara'da 78 gün 
boyunca onurlu, inatçı ve kararlı bir direniş sürdüren 
TEKEL işçileri, sınıf direnişinin gücünü ortaya koymuş, 
yeni bir baharın kapısını aralamış ve bütün emekçilere 
moral ve iyimserlik vermişlerdir. Onların soğuğa, 
yağmura, polis copu ve biber gazına karşı direndikleri 
her gün, milyonlarca emekçinin dayanışma ve birlikte 
mücadele etme gereğini daha da bilince çıkarmıştır. 
Demiryolculardan itfaiyecilere, kamu çalışanlarına 
dek binlerce emekçi soğuk kış günlerini eylemleri ve 
yükselen sesleriyle ısıttılar. Sömürücüler ve işbirlikçiler 
cephesindeki her türlü oyunu, ilkesizliği ve kör 
dövüşünün sis perdesini aralamış, mücadele geleneğinin 
gücünü tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu yıl 1 Mayıs'ın, 
TEKEL direnişinin ışığında, emeğin gücünün farkında 
olan milyonlarca emekçi tarafından coşkuyla kutlanacağı 
görülmektedir. 

Ekmeğini çalışarak kazanan milyonlarca insan 1 
Mayıs'ta alanları doldurmaya, özgürlük şarkılarını 
hep bir ağızdan haykırmaya hazırlanıyor. Emperyalist 
kapitalist sistemin saldırganlığının zirveye ulaştığı 21. 
yüzyılın bu ilk çeyreğinde işgaller, katliamlar ve vahşi 
bir sömürü dalgasıyla karşı karşıya olan dünya işçi sınıfı 
ve emekçi halklar, bütün kıtalarda ve bütün ülkelerde 1 
Mayıs'ta "başka bir yaşam ve başka bir dünya mümkün" 
diyecekler. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak insanca 
yaşam, eşit, özgür, sömürüsüz, savaşsız, demokratik, 
çağdaş ve aydınlık bir yaşamı var etme mücadelesinde 
bütün emekçi ve işçilerle birlikte, Uluslararası İşçi 
Bayramı'nda, alanlarda omuz omuza olacağız. 

Dayanışmayı büyütmek, mücadeleyi yükseltmek üzere 
bizimle yürümek isteyenlerle birlikte; 

Açlığa, sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz 
çalışma ve köleliğe, kapitalizme ve emperyalizme karşı 
direnmek için,

Irkçılığa, şovenizme karşı halkların kardeşliği için, 
İstanbul'da 1922 de kutlanan 1 Mayıs'ta öne çıkan 
özgürlük ve bağımsızlık vurgularının 2010 yılının 1 
Mayıs'ında bir kez daha ve daha güçlü bir sesle tüm 
dünya ya haykırmak için, 

Özgür bir ülke ve insanca yaşam şiarını ülkemizin 
kalbine işlemek için,

Her yerdeyiz, alanlardayız ve Taksim'deyiz! 

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin, emekçinin bayramı!

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2010
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Yönetim Kurulu üyelerinden katılım 
ile TMMOB pankartı ardından 
Odaların arkasında işçi bayramını 
Taksim‘de kutlamak için yürüyüş 
kolunda yerlerini aldılar.

33 yıl aradan sonra Taksim'de 
kurulan kürsü etrafında birleşen 
işçi ve emekçiler Taksim alanını 
doldurdular. Taksim alanı tam 
bir bayram havası içerisindeydi. 
Sayıları önemli değildi. Kalbi 1 
Mayıs'ta Taksim'de olmak için 
atanların sayılarının milyonları 
aştığı bilinmekteydi. Bu sayı Taksim 
Meydanı'nın alabileceği kapasite 
tartışmalarına net bir cevap oldu. 

"Yaşasın 1 Mayıs", "Direne, Direne 
Kazanacağız,""Yaşasın halkların 
kardeşliği!", "Taksim meydanı 
1 Mayıs alanı!", "Kurtuluş yok 
tek başına, ya hep beraber, ya 
hiçbirimiz!" sloganlarını attılar. 
Yürüyüş sırasında çekilen halaylar 
ve kitlelerdeki coşku renkli 
görüntülere sahne oldu ve yollarda 
bayram havası yaşandı. İstanbul'da, 
TMMOB kortejinde TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, Oda 
Başkanımız A. Fahri ÖZTEN, İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı H. 
Serdar HARP, Mimarlar Odası 
Başkanı Eyüp MUHCU, İstanbul 
İKK Sekreteri Tores DİNÇÖZ, 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Oda 

Sendikalar, dernekler, demokratik 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri 
ve meslek kuruluşları 1 Mayıs'ı 
Taksim'de özgürleştirmek için 
sabahın erken saatlerinde 
hazırlıklara başladılar. Taksime üç 
ayrı koldan giriş yapıldı. TMMOB, 
DİSK, KESK ve bazı kitle örgütleri 
Şişli meydanında yürüyüş koluna 
girdiler. Yürüyüş kortejleri sabah 
saat 9 sularında flamalarını, 
pankartlarını hazırladıktan sonra 
Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. 

Özellikle DİSK, KESK ve TMMOB 
kortejindeki, yurdun bir çok 
yerinden Taksim‘e akan binlerce 
emekçi, işçi yürüyüş esnasında: 

TAKSİM ARTIK ÖZGÜR!...
1 MAYIS, 1 MAYIS ALANI'NDA COŞKUYLA 

KUTLANDI...



şanlı 1 Mayıs'ını kutluyorum." 
dedi. ÇELEBİ konuşmasında; 
işçilerin haklı taleplerine, devletin 
işçiler ve emekçiler üzerindeki 
antidemokratik uygulamalara ve 
26 Mayıs genel grevine vurgu 
yaptı. Platformda Avrupa'dan gelen 
sendika temsilcileri de vardı.

1 Mayıs kutlamaları Taksim'in 
dışında Ankara, İzmir, Adana 
ile birlikte bir çok ilde kutlandı. 
Emekçiler, işçiler, sendikalar, 
partiler, meslek odaları, demokratik 
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları 
bir taraftan işçinin emekçinin 
ve emeğin bayramını coşku ile 
kutlarken, diğer taraftan eşit, özgür, 
demokratik ve bağımsız bir ülke 
taleplerini omuz omuza ve gür bir 
sesle dünyaya haykırdılar. 1 Mayıs 
2010 yılında da dünya ülkelerinde 
aynı duygu ve düşüncelerle geniş 
katılımlarla kutlandı. Son söz 
"Yaşasın 1 Mayıs".

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
MAYIS 2010

yuhalanarak protesto edildi. 
"Kahrolsun sendika ağaları" 
sloganları yükseldi ve "orası bizim 
hakkımız" diyerek kürsü işgal 
edildi. İşçiler arasında TEKEL, 
İtfaiye, İSKİ, Samatya Hastanesi 
işçileri vardı. Platformu kaçarak 
terkeden Mustafa KUMLU 
AKM'ye sığınmak zorunda kaldı. 
Bu kaçma sırasında Sağlık-Sen 
Başkanı Mahmut KAÇAR'ın kolu 
kırıldı. Sonra kürsüye DİSK Genel 

Başkanı Süleyman ÇELEBİ çıktı 
ve 33 yıl aradan sonra Taksim'in 
özgürleştirilmesinin önemine vurgu 
yaptı. "On yıllardan sonra Taksim'de 
Kemal TÜRKLER'in bırakmış olduğu 
bu kürsüden işçi ve emekçilerin 

Kürsüde sözü ilk alan iki kadın 
TEKEL işçisiydi. Kadın direnişçiler: 
"Antidemokratik yasaların, 
örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz! Asgari 
ücretin insan onuruna yakışır 
bir ücrette olmasını istiyoruz! 
Özelleştirmenin kaldırılmasını 
istiyoruz! Emekçilerin sesine kulak 
verilmesini istiyoruz! " şeklinde 
taleplerini bildirdikten ve "Emeğin 
bayramı emekçilere kutlu olsun! 
Yaşasın 1 Mayıs!" sloganlarını 
attıktan sonra kürsüye KESK 
Başkanı Sami EVREN çıktı ve: "Taş 
atan çocukların tutuklandığı bir 
anayasa istemiyoruz. Kayıt dışı 
ekonominin kayıt altına alınmasını 
ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
kaldırılmasını istiyoruz. Sigortasız 
çalışmak istemiyoruz. Sendikal 
hak ve özgürlüklerdeki yasağın 
kaldırılmasını istiyoruz. Yüzde 
10 seçim barajının kaldırılmasını 
istiyoruz. Haklarımızı 33 yıl 
sonra bu kürsüden haykırıyoruz." 
dedi. Sami EVREN'den sonra 
kürsüye çıkan Türk İş Başkanı 
Mustafa KUMLU işçiler tarafından 
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CUMHURBAŞKANI'NA 
MEKTUP

"Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi" 17 Haziran 2010 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığının 
onayına sunulmuştur.

"Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun" ile Belediye Kanununun 73. maddesi 
değiştirilmiştir. Kentsel dönüşüm alanları ile ilgili olarak 
yapılan değişiklik maddesi kendi içerisinde çelişkiler 
içerisindedir. İlk olarak şunu vurgulamak isteriz, tıpkı 
gelişmiş ülkelerde olduğu üzere Türkiye‘de de kentsel 
dönüşümle ilgili planlama ve uygulamaya gereksinim 
vardır. Doğal olarak bu uygulamanın kendine özgü bir 
yasası, uygulama yönetmeliği ve uygulama yöntemi 
olmalıdır. Belediye yasasının bir maddesindeki değişikle 
bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilemeyeceği açıktır. 
Bilimsel ve teknik yaklaşımlardan uzak olan mevcut 
değişiklik, geri dönüşü olmayan bir yola girilerek daha 
ağır sorunlara gebe bir uygulamanın yaşanmasını 
çağırır niteliktedir.

Düzenlemede göze çarpan bazı hükümler söz konusu 
yasa değişikliğinin kamu ve toplum yararından uzak 
olduğunu ve özellikle büyükşehir belediyelerine yeni 
yetki devirlerinin yapıldığını göstermektedir. Madde 
değişikliğinde kentsel dönüşüm alanlarının kapsamı 
tanımlanırken; "yapısız ve plansız" alanlarda, diğer bir 
anlatımla henüz bir yapılaşmanın olmadığı ve planlama 
çalışmalarının henüz yapılmadığı, boş bulunan 
alanlarda dönüşüm projesinden bahsedilmektedir. 
Yapılaşmanın olmadığı ve planı bulunmayan alanlarda 
dönüşüm projesinden söz etmenin teknik ve sosyal 
yönden hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Bu alanlarda 

zaten farklı nitelikte "çevre düzeni", "nazım" ve "imar" 
planları yapılmaktadır. Böyle bir düzenleme keyfi 
uygulamaların sınırsızca gerçekleştirileceğini gözler 
önüne sermektedir. 

Yasa değişikliği ile kentsel dönüşüm uygulaması 
"kamulaştırma" üzerinden yürütülmektedir. Kamulaştırma 
tanımı gereği kamu yararı ilkesi yönünden zorunluluk 
içeren bir uygulamadır. Türkiye‘de uygulanan 
kamulaştırma yöntemi ile yurttaşın mülküne kamu 
yararı gereği el konurken, diğer taraftan konunun 
soysal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yönü dikkate 
alınmamaktadır. Yurttaş, doğup büyüdüğü, yaşadığı 
bölgeden kısaca yaşam alanından, toprağından 
kopartılmaktadır. Böylesi bir anlayış üzerine kentsel 
dönüşüm projeleri oluşturulamaz. Halihazırda Avrupa 
İnsan hakları mahkemesinin bu çerçevede vermiş 
olduğu pek çok karar mevcuttur. 

Kanun değişikliğiyle, büyükşehir belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde kentsel dönüşüm yetkisi yalnızca 
Büyükşehir Belediyelerine verilmekte, kentlerin tüm 
bölgelerinde rant amaçlı imar yenilemelerine olanak 
tanınmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin belediye 
sınarları nüfus oranına göre genişletilmiş ve çeşitli 
zonlar getirilmiştir. Bu zonlar düşünüldüğünde bu alana 
giren (..mera, yaylak, orta malı, tarım arazileri, kıyı 
alanları, yeşil alanlar, 2B alanları vb. nitelikli) arazilerde 
yapılacak dönüşümde rantsal dönüşümlerin gündeme 
geleceği açıkça görülmektedir. Kentsel dönüşümlerden 
doğan rantın kenti, bölge insanını, doğayı ve tümden 
evrensel hukuki değerleri yok etmeye devam edeceği, 
ilçe belediyelerinin/halkın sürecin dışına itilerek, 



büyükşehir belediyelerinin tek söz, tek kalem kılınacağı 
anlaşılmaktadır. 

Kanunda, Büyükşehir belediyeleri, büyükşehirlerde 
kentsel dönüşüm kararında yetkili tek merci olarak 
belirlenirken, diğer taraftan kentsel dönüşüm alanı 
ilan edilen yerlerdeki "her ölçekteki imar planı, 
parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanım 
izni ve benzeri tüm imar işlemleri" de büyükşehir 
belediyelerine bırakılmaktadır. Bu durum, ilçe 
belediyelerinin imar sürecinden koparılması demektir 
ki, değişikliğin uygulanmasıyla ilçe belediyelerinin zor 
durumda kalması kaçınılmazdır. Bu uygulama ile 16 
Büyükşehir belediyesinde yaklaşık 400‘e yakın ilçe ve 
belde belediyesinin imar yetkileri elinden alınmakta 
ve kapılarına kilit vurulmaktadır. Yerel yönetimlerde 
bu alanda ciddi bir deprem yaşanacağı şimdiden 
görülmektedir.

İlgili düzenleme ile 3194 sayılı imar kanunu fiilen 
ortadan kaldırılmaktadır. 5 hektar ile 500 hektar 
arasında ve parçalı bir şekilde ilan edilecek dönüşüm 
alanlarında uygulamaya konulacak parselasyon 
planlarında, yurttaşın arazisi bu alan içerisinde 
sağa sola savrulacaktır. Halbuki parselasyon 
planları hazırlanırken uyulmakta olan temel ilke; 
uygulama sonrası oluşacak parsellerin öncelikle 
uygulama öncesinde bulundukları aynı yerden, 
yoksa mümkün mertebe mevcut parsellere en yakın 
yerden oluşturulması prensibidir. Bu yönde sayısız 
yargı kararları vardır. Yasa değişikliğine bakıldığında 
yurttaşın arazisi, tarlası, parseli uygulama alanı içerisine 
alındığında yapılan uygulama projesi ile 500 hektar 
içerisinde rastgele bir yere serpiştirilmesinde sakınca 
görülmemektedir. Rantı yüksek olan bölgeler keyfi 
uygulamaya tabi tutulabilecektir. Bu yetmezmiş gibi bir 
de yurttaşın hak araması ve yargı yoluna gitmesi de 
bu değişikle engellenmektedir. Bu yaklaşımın kamu ve 
toplum yararına değil gözü sürekli kamu arazilerinde, 
tarım arazilerinde ve mera alanlarında, toprak 
üzerinden rant peşinde koşan bir takım büyükşehir 
belediye başkanlarının ve yandaşlarının yararına olacağı 
anlaşılmaktadır.

Halen kendine özgü yasal bir mevzuata 
kavuşturulamayan kentsel dönüşüm uygulamaları, 
"5366 Sayılı, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanun" ve Belediye Kanununun 
73. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu 
uygulamalar ile kentlerin bütüncül planlama anlayışları 
terk edilerek parçacı yaklaşımlar sergilenmekte ve 
rantsal anlayışlar öne çıkmaktadır. 

Toprak, kullanım değeri üzerinden ele alınmaktan 
çok, değişim değeri üzerinden ele alınarak parçacı bir 
"dekorasyonla" uluslararası sermayenin oyun alanları 
haline getirilmekten çıkarılmalıdır.

Kentler; toplumsal, sosyal ve kültürel birikim alanlarıdır. 
Değişimi ekonomik değere indirgeyerek, tarihsiz, köksüz 
ve insansız kentler yaratıldığı açıktır. Yasalar, sömürünün, 
yağmanın ve kimliksiz kentler yaratma çabalarını 
gizleme mekanizmaları olmamalıdır. 

Yukarıda belirttiğimiz gerekçeleri ve ülke gerçeklerini 
göz önünde bulundurarak; sağlıklı bir çevrede ve kentte 
yaşama ve barınma hakkının ihlal edilmemesi, tarihi, 
kültürel ve doğal mirasın kaybedilmemesi, yurttaşın 
mağdur edilmemesi, kamu arazilerinin talanının 
önlenmesi, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 
yar alan yaklaşık 400 adet belediyenin kapısına kilit 
vurulmaması için ve kentsel dönüşüm uygulamalarında 
halkın, sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanlarının ve 
meslek odalarının katılımı ile kendine özgü bilimsel, 
teknik, sosyal ve hukuki olguları içeren bir yasanın 
düzenlenmesi için TBMM de kabul edilen "Belediye 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 
Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanmamasını ve 
TBMM‘ye iade edilmesi talep ediyoruz. 

Saygılarımızla.

 
TMMOB 
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ABD emperyalizmi, çok uzun zamandan beri, yani 
İsrail devletinin 1948‘de Birleşmiş Milletler kararıyla 
kurulduğu andan başlayarak, Ortadoğu‘nun yer altı 
zenginliklerine, petrolüne göz dikmiş ve bu bölgenin 
sınırları üzerinde oynayarak emperyalist çıkarlarını 
sürdürmüştür.

Bugün de ABD emperyalizmi İsrail hükümetini 
kullanarak, Ortadoğu‘da sınırları yeniden çizmek 
istemektedir. Savaş durumu sürdüğü müddetçe ABD‘nin 
bölge üzerindeki etkisi geçerli olduğu için, Ortadoğu‘da 
savaşlar, işgaller son bulmamaktadır.

İsrail‘in kuruluşundan (1948) günümüze Filistin halkı 
en temel insan hakkı olan yaşam hakkından dahi 
mahrum bir şekilde, türlü yoksulluk ve yoksunluk 
içinde yaşadılar. Üç kuşaktır bu acıyı yaşaya gelen 
Filistin halkı; kendi toprakları üzerinde İsrail‘in paryası 
olarak değil, onurlu, özgür ve bağımsız bir yaşam 
sürdürebilmeyi, topraklarındaki işgale ve baskıya son 
verilmesini, 50 yılı aşan savaş ve işgalin yurdundan 
ettiklerine kavuşabilmeyi, evlerinde ne zaman baskına 
uğrayacaklarından tedirginlik duymadan karınlarını 
doyurabilmeyi, sokaklarında tankların gölgesi 
olmaksızın dolaşabilmeyi, zeytinlikleri yakılmadan zeytin 
toplayabilmeyi, ürünlerini ambargosuz satabilmeyi, 
içlerine tıkıştırıldıkları dikenli tellerle çevrilmiş, birinden 
diğerine seyahat belgesi olmaksızın gidemeyecekleri 
şehirlerde yaşamamayı, yani insan onuruna yaraşır bir 
yaşam için özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını istiyorlar.

Yıllarca işgal altındaki Filistin toprakları kana bulanmış, 
halk evsiz, yurtsuz, belleksiz bırakılmak istenmiştir. 
Abluka altındaki şehirlerde, sokaklarda ise inadına bir 
direniş örgütlenmiş, Filistin halkı direniş cephesinde birer 
militan olarak yerini almıştır.

Tank ve ağır makinalılardan, askeri güçten, emperyalist 
destekten yoksun, öfkesi, mücadele bilinci ve çıplak 
bedenlerinden başka bir şeyi olmayan Filistin halkının 
süregelen direnişi karşısında İsrail, silahlara karşı 
sapanıyla direnen Filistinlilerden hesap sorarcasına, 
Filistin halkının yok edilmesi için her türlü yöntemi 

acımasızca uygulamıştır ve uygulamaya devam 
etmektedir.

İsrail‘in 1967 yılında Filistin üzerinde başlattığı savaş ve 
işgal günümüze kadar çeşitli boyutlarda süregelmiştir. 
Aradan geçen zamanda tümden bir halk iradeleriyle 
birlikte yok edilmek istenmiş, ölümler, kan ve gözyaşı 
bölgenin ‘kaderi‘ haline getirilmiştir. Savaş ve işgalin 
yarattığı kaçınılmaz kıyımın yanında eğitimden, sağlığa, 
altyapıdan, su ve barınmaya varıncaya dek bir halkı 
yaşatacak her alan tahrip edilmiştir. 2007 yılından 
itibaren yoğunluğu giderek artarak devam eden İsrail 
Ambargosu ile de Gazze‘nin dünyayla olan tüm 
bağları koparılmıştır. İlaç ve tıbbi malzeme dâhil, her 
türden insani ihtiyaç maddesinin Gazze‘ye giriş-çıkışını 
yasaklayan İsrail Devleti‘nin ambargosu ve 2009 
yılında bölgeye düzenlenen askeri operasyonların 
ardından, bölge yaşanılmaz hale gelmiştir. 2009 
yılında düzenlenen operasyonlarda Gazze şeridinde 
üçte biri çocuk olmak üzere 1300 Filistinli hayatını 
kaybetmiş, dört bin bina yıkılmış, 20 bin bina hasar 
görmüş, onbinlerce kişi evsiz kalmıştır. Durum böyleyken 
İsrail yıkılan hastanelerin bile yeniden yapılmasına izin 
vermeyip, bölge halkını adeta ölüme terk etmiştir.

Şimdi ise İsrail ordusuna bağlı askerler Gazze halkına 
insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan yardım 
filosuna operasyon düzenlemişlerdir. İsrail hükümetinin 
açıklamasına göre en az 10 kişi yaşamını kaybetmiş 30‘ 
dan fazla insan ise yaralanmıştır. 

Yıllardır işgal altında olan Filistin topraklarına 
ulaştırılmak istenen insani yardım malzemesi 
taşıyan gemilere düzenlenen bu saldırı bir kez daha 
yaşananların boyutunu gözler önüne sermektedir.

Hiçbir insanlık suçunun, o suçu işleyen devletleri haklı 
çıkaracak yönü yoktur. İsrail‘i, İsrailin katliamlarını 
destekleyen ABD‘ yi ve bu insanlık suçuna ortak olan 
herkesi kınıyoruz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2010
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kullanımında olan okul alanlarının 
tahsisleri kaldırılacak, bir sonraki 
adımda özelleştirme kapsamına 
alınacak ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından plan 
değişikliklerine gidilecektir. İmar 
planlarında eğitim alanı olarak 
görünen bu alanlar bütüncül 
planlama ilkeleri yok sayılarak 
ticaret ve iş merkezleri haline 
gelecektir. Böylece bu yerler rant 
alanlarına dönüşecektir.

Aslında gerçekleştirilmesi planlanan 
bu süreçte dolaylı olarak yurttaşa 
ait arazilerin satışı yapılacaktır. 
İmar Kanunu‘nun 18. maddesine 
göre yapılan imar uygulaması 
işleminde düzenleme sahasına giren 
taşınmazlardan "Düzenleme Ortaklık 
Payı" adı altında %40 oranına varan 
bir düzeyde kesinti yapılmaktadır. 
Yapılan bu kesintiler ile oluşturulan 
alanlarda sosyal donatılar yanında 
(park, yeşil alan, çocuk bahçesi 
gibi) Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı 
eğitim alanları (İlk ve orta öğretim 
için okul alanları) oluşturulmaktadır. 
Bir taraftan yurttaşın arsasından % 
40 düzeyinde kesintiler yapılarak 
okulların da yer alacağı alanlar 
yaratılırken, diğer taraftan mevcut 
olan okul arazileri binaları ile 
birlikte satılmaktadır.

Siyasal iktidar özelleştirme adı 
altında bugüne değin 4500 ün 
üzerinde kamuya ait tesis ve 
arazileri satmıştır. Sıra eğitimin 
özelleştirilmesinin yanında okul 
arazilerinin satışına gelmiştir. 
Satılacak olan yurttaşın 
kendi arsasıdır, arazisidir. Bu 
uygulamalardan mutlaka 
vazgeçilmelidir. 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
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51.maddesine "Millî Eğitim 
Bakanlığına tahsisli Hazine 
mülkiyetindeki taşınmazlar ile Millî 
Eğitim Bakanlığı kullanımında 
bulunan mülkiyeti il özel idaresine 
veya köy tüzel kişiliğine ait 
taşınmazlardan gerekli görülenlerin, 
mülkiyetinin Hazineye bedelsiz 
devrinden sonra; Millî Eğitim 
Bakanlığı ile mutabık kalınarak 
tahsislerini kaldırmaya ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 24 üncü maddesine 
bağlı olmaksızın satmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir..." şeklinde bir 
ekleme yapılmıştır. 

Bilindiği gibi Neoliberal politikalar 
çerçevesinde uygulamaya konulan 
"özelleştirme" uygulamaları , her 
alanda reformlar adı altında 
düzenlemeler ile adım adım hayata 
geçirilmektedir.

2006 yılı Ocak ayında yürürlüğe 
giren 5018 sayılı Kanun ile genel 
bütçe kapsamına alınan kamu 
kuruluşlarının taşınmazlarının 
Hazineye devredilmesi ile 
özelleştirme uygulamalarının 
kurumların itirazlarına yer 
vermeden tek elden yapılmasının 
önü açılmıştır. Diğer taraftan 
özelleştirme kapsamına alınan kamu 
kuruluşlarının arazileri üzerinde 
her tür ve ölçekte plan değişikliği 
yapma yetkisi 24/07/2008 tarihli 
düzenleme ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı‘na verilmiştir. Bu sürece 
şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı‘na 
ait taşınmazlar eklenmiştir. 

Okulların satışının 
gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 
mülkiyeti İl Özel İdaresi adına 
kayıtlı okul arazilerinin hazine adına 
bedelsiz devri gerçekleştirilecek, 
ayrıca Mili Eğitim Bakanlığının 

İstanbul‘da şehrin göbeğinde çarşı, 
sanayi, işyeri ve bu gibi alanlar 
arasında kaldıkları gerekçesiyle bazı 
ilköğretim ve liselere ait okul binası 
ve arazilerinin satışa çıkarılması 
siyasal iktidarın gündeminde yer 
almaktadır. 

Satılması planlan okullar arasında 
Cumhuriyet öncesinin kültür mirası 
yapıları ya da Cumhuriyetle birlikte 
kültür mirasımıza katılan varlıklar yer 
almaktadır. Bu yapıların şatışlarla 
birlikte zarar göreceği açıktır, rant 
binalarının yanında kültürel ve 
tarihsel özelliklerini büyük ölçüde 
kaybedecekler ya da tamamen 
yıkılarak ortadan kaldırılacaklardır. 
Kültür mirası ve tarihi yapı 
niteliğindeki bu tür yerlerin yerine 
iş merkezi, rezidans, otel gibi rant 
binaları yapılması 1980‘lerden beri 
uygulamaya konulan özelleştirme 
politikalarının bir ürünüdür.

Milli Eğitim  Bakanlığı bir açıklama 
yaparak, bazı okulların (şimdilik 
22 okul) satılmasının planlandığını 
ancak; tarihi eser niteliği taşıyan 
okulların bu liste içinde yer 
almadığını söylemektedir. Fakat 
satışa çıkarılması planlanan okullar 
arasında Çamlıca ve Kandilli  Kız 
Lisesi gibi tarihi ve köklü okulların 
da adı geçtiği bilinmektedir.

Aslında okulların satışı için gerekli 
yasal çerçeve  2003 yılında 
oluşturulmuştur.
2003 yılında kabul edilen Kanun 
ile Milli Eğitim Temel Kanunu‘nun 

OKULLAR TATİLE GİRERKEN BİNA 
VE ARAZİLERİ SATILMASIN!
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kanunlaşması durumunda, 3. 
köprünün yapılabilmesi için yasal bir 
zemin hazırlamak adına oluşturulan 
bu madde ile 3.köprünün ana 
güzergahında yer alan yaklaşık 900 
hektarlık bir orman alanının talanı için 
yasal izin verilmiş olacaktır.

Anayasa "Ormanlara zarar verecek 
hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade 
edilemez" hükmünü içerirken; siyasal 
iktidar, her yaptığı değişiklikte olduğu 
gibi bu tasarıda da Anayasaya aykırı 
davranarak ormanlarımıza da zarar 
vermeye çalışmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Yasa değişikliği ile; Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının tasviyesinin hız 
kazandığı, kamu kurumlarının ticari 
şirketlere dönüştürülmesi yolunda 
önemli adımların atıldığı, bununla 
birlikte yabancı mühendislerin 
ülkemizde çalışmasının önünün 
açılmakta olduğu, orman alanlarımıza 
zarar verecek her türlü faaliyete izin 
verileceği ve küresel sermayenin 
ülkemize girişinin önünün açılmakta 
olduğu görülmektedir.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak kurumsal 
kimliğimiz, mesleki ve toplumsal 
sorumluluğumuz çerçevesinde bu yasa 
tasarısının içerdiği bazı maddelerle 
birlikte değerlendirildiğinde kamu 
ve toplum yararı yönünde olmadığı 
görülmektedir. 

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine 
sunarız. 

TMMOB/ HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2010

Hazine‘ye devri yapılmakta bu sayede 
özelleştirmelerinin de önü açılmaktadır.

Tasarı ile tekrar gündeme gelen 
"sözleşmeli yerli ve yabancı 
personel çalıştırma" konusu kanun 
değişikliğine bir madde olarak 
eklenmiş, kamu personelinin de 
artık özelleştirme kapsamına alındığı 
açıkça ortaya konulmuştur. Türkiye‘de 
yaklaşık mühendis sayısı 354 bin, 
üniversitelerimizden her yıl mezun 
olan mühendis sayısı ise yaklaşık 20 
bindir. Mühendislerimizin yaklaşık 
% 25‘i işsiz ya da meslek dışı 
işlerde çalışırken, Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yabancı 
mühendis çalıştırmak istenmesi kendi 
mühendisini yok sayan bir anlayışı 
hakim kılmaktır.

Tasarıda ayrıca Orman Kanunu‘na 
ek bir madde getirilmektedir. 
Tasarıya eklenen madde ile 
deyim yerindeyse ormanların nasıl 
satılacağı belirtilmektedir. Buna 
göre Karayolları Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, özelleştirme uygulamaları 
kapsamında yap-işlet-devret modeli 
ile uygulama yapılıyorsa, uygulama 
alanı orman arazisine rastlasa dahi 
Çevre ve Orman Bakanlığı‘ndan 
izin beklenmesi gerekmeyecek. Yol 
ve üzerindeki tesisi işletecek olan 
şirketin işletme hakkı için ödeyeceği 
toplam tutarın bir bölümü ormanları 
yağmalama izni anlamına gelecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü , 
tasarı kanunlaşırsa Orman Genel 
Müdürlüğü‘ne bedelini ödediği 
takdirde istediği orman alanını istediği 
şekilde kullanabilecektir. Akla ilk 
gelen ise 3. Köprü güzergahında yer 
alacak olan Belgrad Ormanları ve 
bu ormanların akibetidir. Tasarının 

TBMM Genel Kurulunda "T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" nın görüşülmesine dün 
(22/06/2010) başlandı.

Yasa tasarısı ile 1980‘ den bu yana 
reformlar adı altında kamu kurum 
ve kuruluşlarının teşkilat yasaları 
değiştirilmeye çalışılmaktadır.

Hazırlanan tasarı ile Genel 
Müdürlüğün özel bütçeli bir kuruluş 
haline getirilmesine paralel olarak 
özelleştirme gelirleri de dâhil olmak 
üzere yeni gelir kalemleri ihdas 
edilmekte, kurum ticarileştirilmekte, 
genel bütçeden yapılacak hazine 
yardımları ayrıca muhafaza 
edilmektedir.

Söz konusu düzenleme ile "4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun" hükümleri çerçevesinde bazı 
otoyolların işletme hakkı devredilecek 
ve devredilen otoyollara ilişkin esas, 
usul ve geçiş ücretleri taraflar arasında 
sözleşmelerle belirlenecektir. Tasarının 
yasalaşması halinde ise köprü ve 
otoyolların özelleştirilmesinin önündeki 
engeller kaldırılmış olacak ve 
özelleştirilmelerine hız verilecektir.

2009 yılında özelleştirme kapsamında 
sayılan otoyolların mülkiyeti TCK 
Genel Müdürlüğü adına tescillidir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün 
bakım istasyonları, tesisleri ve 
hizmet binaları dahil yaklaşık 30 
milyon m2 taşınmazı bulunmaktadır. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu gereği kamu 
kurumlarının taşınmazlarının 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN TEŞKİLAT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA YASA TASARISIYLA 

KURUMUN "TİCARİ"LEŞTİRİLMESİNİN ÖNÜ 
AÇILIYOR



birlikte, Banka temel amacı olan, 
yerel yönetimlere yönelik yerel 
yatırımların gerçekleştirilmesini 
sağlayamayacaktır. İller 
Bankasındaki 657 sayılı kamu 
personeli kadroları tasfiye 
edilecektir. Kurumun 80 yıllık 
deneyim ve birikimi dağıtılacaktır. 
Ne anlama geldiği henüz 
bilinmeyen (!) özel sözleşmeli 
kadrolar oluşturulacaktır. Bu 
kadrolara kimlerin nasıl ve hangi 
kriterlere göre atanacağı ise siyasal 
iktidarın tavrına göre şekilleneceği 
ise bilinmektedir. 
Odamız İller Bankası‘nın tasfiyesi 
ile ilgili 2006 yılında başlayan 
süreçten bu yana yaptığı çalışmalar 
ve yayımladığı raporlarla İller 
Bankası‘nın piyasa koşullarına 
teslim edilmemesinin gerektiğini her 
platformda dile getirmektedir. 

İller Bankası‘na sahip çıkma 
çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. 
İller Bankası‘nın neo liberal 
politikalar kıskacında gözlerimizin 
önünde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlar gibi parçalanmasına 
karşı herkesi duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. 

İller bankası ile ilgili basın 
açıklamalarımız ve raporumuz 
ektedir.

Basına ve kamuoyuna duyururuz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI

HAZİRAN 2010

İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nün 
Anonim Şirkete dönüştürülmesi 
hakkında Yasa tasarısı bugün 
TBMM Genel Kurulu‘nda ele 
alınacak.

TBMM‘ de son bir ay içerisinde 
18 yasada değişiklik yapılmıştır. 
Önümüzdeki günlerde ise 
görüşülmesi planlanan yaklaşık 
12 yasa tasarısı daha olduğu 
ifade edilmektedir. Siyasal iktidar 
bu çalışkanlığı ile(!) tarihteki 
yerini mutlaka alacaktır. Her 
geçen gün kamu kuruluşlarının 
kuruluş ve teşkilat yasaları bir bir 
değiştirilmektedir. Bu değişiklikler 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
özelleştirilmesi önündeki engellerde 
teker teker kaldırılmaktadır. Bu gün 
ise sıra İller Bankasına gelmiştir. 
Siyasal iktidar kararlıdır. Neo liberal 
politikalar çerçevesinde uyum 
programları adı altında yapısal 
değişikliklere (!) hız kesmeden 
devam etmektedir. 

İller Bankası hakkındaki yasa 
tasarısı eğer mevcut haliyle 
kanunlaşırsa İller Bankası "yerel 
yönetim ortaklığı" özelliğini 
kaybederek, bankacılık kurallarına 
tabi özel bir banka işlevi gösterecek 
yapıya dönüşecektir. İller Bankası, 
mevcut yasal mevzuatıyla kendi 
tüzüğüne göre ortakları olan 
belediyelere düşük faizle kredi 
verirken; artık Bankacılık esaslarına 
göre kredi verecektir. Bugüne 
kadar en düşük faizli krediyi 
veren İller Bankası‘nın, A.Ş.‘ye 
dönüşmesi, yurtiçi ve yurtdışı 
kredilerine "aracılık" etmesi ile 

"İLLER BANKASI YASA TASARISI 
TBMM GÜNDEMİNDE"

BARIŞ İÇİNDE VE BİR 
ARADA KARDEŞÇE 
YAŞAYABİLMEK İÇİN 
ÖNCE SİLAHLAR 
SUSMALIDIR

Gediktepe baskını ve son olarak 
İstanbul Halkalı‘da servise 
bomba "kardeşçe bir arada 
yaşama" talebini her ortamda dile 
getirenlerin yüreğini yakmıştır.

Bu ülke topraklarında asırlardır 
birlikte yaşamış insanların 
birbirleriyle düşman edilmeye 
çalışılması asla kabul edilemez.

Toplumumuzu kutuplaştırmaya 
yönelten her türlü eylem ve 
söylemin karşısında durarak bir 
barış ikliminin ortaya çıkartılması 
gerekmektedir. Ölümlerin 
gölgesinde çözüm aramak 
mümkün olmamaktadır.

Siyasal, kültürel, toplumsal ve 
ekonomik haklar sağlanmadan, 
sanayileşme, yatırım ve istihdam 
yaratılmadan barış ve kardeşliğin 
tesis edilmesi mümkün değildir. Bu 
da ancak emekçi sınıfların ortak 
çıkarlarının bir araya geleceği ve 
ortak paydada buluşacağı örgütlü 
mücadelesi, sonrasında da iktidarı 
ile mümkün olacaktır.

HKMO, insanlarımızın arasına 
düşmanlık tohumu ekmeye 
çalışanlara inat, Türklerin ve 
Kürtlerin bu ülkede kardeşçe ve bir 
arada yaşama talebini her ortamda 
söylemeye devam edecektir. 
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Sivas Katliamı‘nın üzerinden geçen 17 yıl... henüz 
yaşları 17 sine girmiş gencecik insanların da 
aralarında bulunduğu 35 insanımızın diri diri yakıldığı, 
yüreklerimizin parçalandığı, insanlığa karşı kabul 
edilemez çok ağır bir suçun işlendiği gün...

Tarih 02 Temmuz 1993. Pir Sultan Abdal şenliklerindeki 
etkinliklerin bir bölümünün Sivas‘ta yapılmasına karar 
verilmiş, şair, yazar, düşünür, sanatçı ve binlerce can 
Sivas‘ta toplanmışlardı. Toplanan sadece aydınlar, 
sanatçılar, yazarlar, şairler değil, ırkçı ve şeriatçı gruplar 
da çevre illerden sinsice gelmişler Sivas‘a. Sivas‘ta kara 
bir gün yaratmak için her şeyi yapmışlar. Yerel bazı 
medya grubunu da sürece dahil etmişler.

Sivas‘ta yakılan 35 can aslında güzelim ülkemizin 
yangınıdır. Aydınlığın, özgürlüğün, dostluğun, 
barışın ve kardeşliğin yakılışıdır. Hoşgörüsüzlüğün, 
tahammülsüzlüğün dışa vurumudur. Bu zihniyet ne 
yazık ki dün de vardı, bugün de var maalesef yarın 
da olabilecektir. Bu zihniyetin var olmasından hayat 
bulunlar vicdanlarıyla nasıl hesaplaşmaktadırlar? "Tekbir" 
eşliğinde cana kıyılması nasıl ifade edilebilir? Bu ne 
kör bir cahilliktir? Bu zeminden beslenenler 17 yıl önce 
henüz 17 yaşına girmiş gencecik aydınlık yüzlü gençlerin 
yakılmasında katkısı olanlar, 17 yaşına gelmiş kendi 
çocuklarının yüzlerine nasıl bakabilmektedirler?

17 yıl sonra bugün bu utanç ve endişe verici insanlık 
dışı zihniyet ve yaklaşımlar durduruldu mu, yoksa daha 
sinsice ve hızla artarak yaşam alanlarımızı her noktada 
tehdit eder bir konuma mı gelmiştir? Son yıllarda 
hızla artan kutuplaşma, ‘ötekileştirme‘, düşmanlık ve 
saldırganlık, ‘biz ve onlar‘ fikrinin sürekli altını çizenler 
Sivas‘ta yaşanılan bu barbarlığı asla unutmamızı 
bekleyemezler. 

Özellikle 12 Eylül darbecileri ve 1980‘lerde ortaya 

çıkartılan "Türk-İslam Sentezi" politikaları ve toplumu 
gittikçe artan bir yapıda muhafazakarlaştırma çabalarının 
yaşanılan bu süreçte ağırlığı ve besleyiciliği gözden 
kaçırılmamalıdır. 

Sivas‘ta yaşanılan bu utanç tablosunu unutmamak 
ve unutturmamak için Madımak Oteli‘nin müzeye 
dönüştürülmesi taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle 
dile getiriyoruz. 

02 Temmuz Sivas unutulamaz, unutturulamaz, Sivas‘ı 
unutmayacağız, unutturmayacağız...

Unutulmasın ki; emperyalizme, gericiliğe ve faşizme 
karşı duran canlar yakılsa da, işkencelerden geçse de, 
katliamlara maruz kalsa da, darağacında asılsa da, 
barış, özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi 
devam edecektir...

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI - 2 
TEMMUZ 2010

2 TEMMUZ SİVAS UNUTULAMAZ, UNUTTURULAMAZ,
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTTURMAYACAĞIZ



belirtti. Bütçeye kurban edilmeye 
çalışılan orman alanlarının sorun 
olmaktan çıkarılıp kamu yararında 
kullanılması, orman içi köyler 
halkının kalkınmasına hizmet etmesi 
ve 2B alanlarının bütçeye ek kazanç 
sağlayacağı anlayışının artık terk 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sayın ÖZTEN; yasa değişikliğinin, 
anayasanın 169‘uncu ve 
170‘inci maddeleri birlikte 
değerlendirildiğinde hukuk 
yönünden dayanağının yoksun 
olduğunu, böylece yapılan yasal 
düzenlemelerin her zaman Anayasa 
Mahkemesi‘nden dönmeye mahkum 
olduğunu, yargının vermiş olduğu 
ormanların ve orman köylülerinin 
korunması hakkındaki kararları 
dikkate alınarak 2B alanlarının 
kullanımına yön verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Oda Başkanımız A.Fahri 
ÖZTEN Kanal B Tv 
Habercinin Saati Programının 
Konuğuydu

Oda Başkanımız A.Fahri ÖZTEN, 
18 Haziran 2010 tarihinde saat 

ile ilgili tüm hazırlıkların ivedi bir 
şekilde, yangından mal kaçırır 
gibi yapılmaya çalışıldığını ve bu 
durumun Anayasa‘nın 169. ve 170. 
maddelerine aykırı olduğunu ifade 
etti.

Maliye Bakanlığı‘nca bu yönde 
çalışmalara hız verildiğini ve 
Bayındırlık Bakanlığı ile ortak 
toplantılar yapılmakta olduğunu 

Oda Başkanımız
A.Fahri ÖZTEN, 
KANAL B Ana Habere
Demeç Verdi

Kanal B TV‘ye, Oda Başkanımız 
A.Fahri ÖZTEN 28 Mayıs 2010 
tarihinde Ana Haber programı için 
2B alanlarına ilişkin bir demeç 
verdi. Sayın ÖZTEN, 2B alanlarının 
satışına ilişkin yasa tasarısının 
gündemde yer aldığını ve yasa çıkar 
çıkmaz 2B alanlarının satışına hızla 
gidileceğini belirterek gelişmelere 
ilişkin Odamız görüşlerini kamuoyu 
ile paylaştı.

Sayın ÖZTEN, 2B alanlarının 
satışına ilişkin olarak "Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkındaki 
Kanun"da değişiklik yapılarak 
bu yasanın "Orman Köylülerinin 
Kalkındırılmaları ve Hazine adına 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanun" olarak değiştirilmekte 
olduğunu belirterek bu kapsamda 
2B alanlarının satılacağını belirtti. 
Henüz yasa çıkmadan 2B arazileri 

BASINDAN
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gündeme gelen ve gelecek olan 
özelleştirmelerin önünü fazlasıyla 
açtığını, bu özelleştirme sürecinin 
de kentsel dönüşüme bakış 
açısını değiştirdiğini ifade etti. Bu 
kapsamda bu güne dek yapılan 
satışlar ve bedelsiz devirler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak 
Cumhuriyetin birikimi olan 
önemli birçok tesis ve kuruluşun 
özelleştirme kapsamına alındığını 
ifade etti.

Gündemde yer alan başka bir 
konunun da okulların satışı 
olduğuna değinen ÖZTEN, yurttaşın 
arsasından Düzenleme Ortaklık 
Payı adı altında % 40 düzeyinde 
kesintiler yapılarak okulların da 
yer alacağı sosyal donatı alanları 
yaratılırken, diğer taraftan mevcut 
olan okul arazilerinin binaları ile 
birlikte satılmasının çelişkisinden söz 
etti.

Son olarak özelleştirme ve kentsel 
dönüşüm projelerine oyuncak edilen 
2B arazilerinden bahseden ÖZTEN, 
2B arazilerinin satışı ile ilgili 
tüm hazırlıkların ivedi bir şekilde 
yapıldığını gündeme getirirken; 
yapılacak bu tür düzenlemenin 
Anayasa'nın 169. ve 170. 
maddelerine aykırı olduğunu ifade 
etti.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 
adı altında yapılaşmaların tasfiye 
edilip bölgenin rant bölgeleri haline 
dönüştürülmek istendiğini söyledi.

“Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
adı altında var olan Yasalara kılıf 
uydurularak yapılan düzenleme 
şeklinden artık vazgeçilmesi 
gerektiğini vurgulayan Sayın 
ÖZTEN, Kentsel Dönüşüm ile 
ilgili kendine özgü bir yasal 
düzenlemenin yapılması gerektiğini 
dile getirdi. Ayrıca yasa düzenleme 
yanında uygulama yönetmeliği 
ve uygulama yönteminin de 
belirlenmesi gerekliliğini vurguladı 
ve Kentsel Dönüşüm projelerinin 
kamulaştırma uygulaması temeli 
üzerinde olmaması gerektiğini 
belirtti. Kentsel Dönüşümün 
amacına uyması, kamuya dönük 
olması, uygulama getirilecek 
bölge halkını yaşama alanından 
koparmadan, kenti terk etmeye 
zorlanmadan, kenti bir bütün olarak 
düşünerek projelerin hazırlanması 
gerekliliğini belirtti.

Diğer taraftan 24/7/2008 tarihli 
değişiklikle Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na verilen her tür ve 
ölçekteki plan yapma yetkisinin 

13'de Kanal B TV “Habercinin 
Saati” programının canlı yayın 
konuğuydu. Sayın ÖZTEN, son 
günlerde TBMM gündeminde 
yer alan yasa değişiklikleri ve 
yeni düzenlemeler hakkında 
Odamız görüşlerini dile getiren 
açıklamalarda bulundu.

Sayın ÖZTEN 1980'lerden beri 
uygulamaya konulan, ülkemizi 
olumsuz noktaya taşıyan, reformlar 
adı altında dayatılan ve adım adım 
hayata geçirilen düzenlemelerin 
neoliberal politikaların yansıması 
olduğunu belirtti.

Son dönemde TBMM gündeminde 
olan Belediye Kanunu değiştirilerek, 
büyükşehir belediyelerinin kentsel 
dönüşümde tek yetkili olduğunu 
ve bu sayede ilçe belediyelerinin 
imar yetkilerinin ellerinden 
alınarak işlevsizleştirildiğini 
ifade etti. Değişiklik ile “kentsel 
dönüşüm alanlarının kapsamı 
yapısız ve plansız alanlarda, 
yani boş bulunan alanlarda dahi 
dönüşüm projesi yapılabileceği” 
olarak düzenlendiğini söyleyen 
ÖZTEN, yapılaşmamış ve planı 
henüz yapılmayan  alanlarda bir 
dönüşümden bahsedilemeyeceğini 
dile getirdi.

Programda; kentsel dönüşüm 
projelerinin  toplum ve kamu 
yararı adına, ülkenin kalkınması 
ve gelişimi göz önünde 
bulundurularak, bölgenin sosyal 
dokusu ve sosyolojik yapısı 
dikkate alınarak, bir bütün halinde  
yapılması gerekirken; ülkemizde ise 
kentsel dönüşümde plan değişikliği 
ile yapı yoğunluğunun artırıldığını 
sadece mevcut yapıların yıkılarak 
yerine çok katlı binalar yapılarak 
rantsal dönüşümlerin öne çıktığının 
altını çizdi. 

Bir yandan belirli aralıklarla 
çıkarılan imar afları ile gecekondu 
ve kaçak yapılaşmanın sürekli 
teşvik edildiği, diğer yandan ise 

59Haziran 2010



etkinlerde katliamın sorumluları 
kınandı, yaşamını yitirenler anıldı.
 
Ankara'da Sivas katliamının 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
miting için saat 16.00'dan itibaren 
Sıhhiye Toros Sokak'ta toplanılmaya 
başlandı. Buradan Sivas'ta 
yakılarak öldürülenlerin resimlerinin 
taşındığı kortej eşliğinde mitingin 
yapılacağı Kolej Meydanı'na 
yüründü. TMMOB üyelerinin 
geniş katılım sağladığı mitingde, 
katliamın sorumluları kınandı, 
mitinge katılan binlerce kişi 
"unutmayacağız, unutturmayacağız" 
sloganlarıyla, Sivas‘ta yaşamını 
yitirenleri andı.
 
Devrimci Ozan 
ve Yazarlar Anıldı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından 3 Haziran 
2010 Perşembe günü Ekin Sanat 
Tiyatrosu’nda “Devrimci Yazar ve 
Ozanlarımızı Anıyoruz” etkinliği 
gerçekleştirildi. 
 
Yitirdiğimiz devrimci değerler 
anısına yapılan saygı duruşunun 
ardından TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ramazan PEKTAŞ‘ın açılış 
konuşmasını yaptığı etkinlik, 

ASF Binlerce Kişinin Katıldığı 
Yürüyüşle Son Buldu

Avrupa Sosyal Forumu kapsamında 
binlerce kişi, işsizliğe, küresel krize 
ve savaş politikalarına karşı emek 
mücadelesinin küreselleşmesi 
istemiyle ASF‘nin son gününde 
Osmanbey'den Taksim'e yürüdü. 

Türkiye'nin dört bir yanından ve 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 
sendika, emek-meslek örgütü, 
siyasi parti, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve aktivistler İstanbul'da 
3 gün süren panel ve toplantıların 
ardından yapılan yürüyüşle, emek 
sömürüsüne, ayrımcılığa, küresel 
krize ve kapitalizmin saldırısına 
birçok dilde sloganlarla "hayır" 
dediler.  

Avrupa Sosyal Forumu; Gezi 
Parkı'nda Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK) Başkanı 
Süleyman ÇELEBİ, KESK Genel 
Sekreteri Emirali ŞİMŞEK ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI‘nın kalabalığa 
hitaben yaptığı konuşmalar ve 
Mezopotamya Kültür Merkezi müzik 
grubu Koma Gülen Xerzan ve Grup 
Bandista‘nın verdiği konserlerle 
sona erdi.

Sivas Katliamında Yaşamını 
Yitirenler Etkinliklerle Anıldı

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak 
Oteli'nde 35 insanın yakılarak 
öldürüldüğü katliamın 17. 
yıldönümünde Ankara, İstanbul 
ve Sivas'ta düzenlenen çeşitli 

TMMOB ASF'DE 5 Seminer 
Gerçekleştirdi

“Başka bir dünya mümkün” 
sloganıyla bu yıl altıncısı 
düzenlenen Avrupa Sosyal Forumu 
1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde 
İstanbul'da gerçekleştirildi. 36 
ülkeden katılımcının yer aldığı ve 
ana başlığını ekonomik krizlerin 
oluşturduğu ASF'ye, TMMOB 5 
seminer ile katıldı.
 
ASF kapsamında İTÜ Maçka 
ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde 
toplam 260 seminer ve atölye 
çalışması yapıldı. TMMOB; 1 
Temmuz Perşembe günü "Yerel 
Yönetimler ve Kentleşme", " 
Küresel Enerji Savaşları", "Eğitimin 
Özelleştirilmesine Hayır",  2 
Temmuz Cuma günü "Su Haktır, 
Ticarileştirilemez" ve "Kapitalizmin 
Krizi, İşsizlik ve Mücadeleler" 
başlıklı seminerleri gerçekleştirdi.

TMMOB GÜNCESİ
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Haziran 2010 Cumartesi günü 
41. Dönem Çalışma Programı 
üzerine görüş alışverişinde 
bulunmak üzere bir araya geldi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI’nın genel 
bir değerlendirmesiyle başlayan 
toplantıda, Oda temsilcileri de 
önümüzdeki iki yıllık çalışma 
dönemine ilişkin görüşlerini ve 
önerilerini dile getirdiler.

Teoman ÖZTÜRK Parkı Açıldı

TMMOB'nin 1973-1980 yılları 
arası Başkanlığını yapmış, 
mühendis- mimar hareketinin 
toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında önder kişiliği ile hep 
ön saflarda yer almış Teoman 
ÖZTÜRK adına Çankaya Belediyesi 
tarafından, Çukurambar'da yapılan 
“Teoman Öztürk Parkı” 26 Mayıs 
2010 Çarşamba günü törenle 
açıldı. 
 
Törene, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
GÜLER, Yönetim Kurulu üyeleri, 
TMMOB‘ye bağlı odaların 
yöneticileri, TMMOB üyeleri, 
Teoman ÖZTÜRK‘ün ailesi, 
Çankaya Belediye Başkanı Bülent 
TANIK ve CHP Genel Başkanı 
Kemal KILIÇDAROĞLU katıldılar. 

Teoman ÖZTÜRK'ü Ölümünün 
16. Yılında Saygıyla Ve 
Özlemle Andık

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği'nin 1973-1980 yılları arası 
Başkanlığını yapmış, mühendis-
mimar hareketinin toplumcu bir 
çizgiye sahip olmasında önder ve 
yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer 
almış, TMMOB ile bütünleşmiş 
Teoman ÖZTÜRK ölümünün 16. 
yıldönümünde (11 Temmuz 2010 
Pazar günü) çeşitli etkinliklerle 
anıldı.

Tmmob Yönetim Kurulu Ve 
Oda Başkanları Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda 
Yönetim Kurulu temsilcileri 26 

TMMOB Genel Sekreteri Hakan 
GENÇ‘in mesajının okunması 
ve Nazım Hikmet RAN, Ahmed 
ARİF ve Orhan KEMAL'in kısa 
özgeçmişlerinin slayt gösterisi 
eşliğinde sunumuyla devam etti.

Etkinlik Özgür Tiyatro`nun 
Nazım Hikmet`in Şeyh Bedreddin 
Destanı`ndan oyunlaştırdığı 
"Hakikat" adlı oyunun gösterimi ile 
son buldu.
 
Çevre Direnişçileri 
Ankara’da Buluştu

Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel 
çevre örgütleri, deneyimlerini 
paylaşmak ve güç birliği 
yapmak için TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen etkinlikte bir araya 
geldi. İMO Teoman Öztürk 
Salonu'nda 26-27 Haziran 2010 
tarihlerinde "Çevre Direnişleri 
Buluşuyor" adıyla düzenlenen 
etkinlikte, Ölüler Altın Takmaz, 
Altıncı Filo Defol, Havamıza Sahip 
Çıkıyoruz, Derelerimiz Özgür 
Akacak, Toprağımıza - Suyumuza 
Sahip Çıkıyoruz, Nükleere İnat 
Yaşasın Hayat başlıklı altı oturum 
ve “Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” 
başlıklı bir de forum gerçekleştirildi.
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Sunulan bildirilerin yaklaşık %10 u 
hakemli olarak seçilmiş ve böylece 
akademik kadroların da kongreye 
katılımı sağlanmıştır.

50 kadar Ulusal Harita ve Kadastro 
kurumunun genel müdür ve/
veya yöneticilerinin katıldığı bir 
Genel Müdürler toplantısı da 
düzenlenmiştir. Bununla beraber 
Güney Pasifik Bölgesindeki küçük 
ada devletlerinin temsilcilerinin 
katıldığı özel oturumlar da 
gerçekleştirilmiştir.

50 kadar firmanın katılımıyla 
son teknolojik gelişmelerin 
sonucu piyasaya çıkan yazılım 
ve donanımların tanıtıldığı bir 
sergi de kongre kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin ve Malezya'nın  aday 
olduğu 2014 FIG kongresine ev 
sahipliği yapacak ülke seçimi de 
yapılmış; Malezya geçerli 66 oyun 
35`ini alarak seçimi kazanmıştır. 
Bununla beraber Ingiltere, 
Avusturalya ve Malezya'nın yarıştığı 
gelecek dönemin FIG Başkanlığı 
seçimi de Malezya tarafından 
kazanılmıştır.  

Avusturlaya Arazi Bakanı Tony 
KELLY ve Kongre Direktoru Paul 
HARCOMBE tarafından yapılmıştır.

FIG Baskanı Stig ENEMARK açılış 
konusmasından yeni yüzyılın önemli 
olaylarının iklim değişikliği, gıda 
yetersizliği, enerji yetersizliği, kentsel 
gelişim, çevresel bozulma ve doğal 
afetler kapsamında olacağını, bütün 
bu konuların ortak paydasının ise  
sürdürülebilir bir arazi yönetimi 
olduğunu ifade etmişlerdir.
Kongrede dört adet Genel Kurul 
toplantısı yapılmış; bunlardan 
birincisinde FIG`in 2007-2010 

dönemindeki çalışmalarına 
yoğunlaşılmış, ikincisinde coğrafi 
bilgi yönetiminden bilgiyi coğrafi 
olarak yönetme sürecinin 
vurgulandığı cografi bilgi bazında 
yönetilen toplum, üçüncüsünde  
iklim değişikliği, doğal afetler, 
kentsel gelişim, arazi yönetimi 
gibi toplumun ve haritacıların 
karşı karşıya kaldığı değişiklikler, 
dördüncüsünde ise google earth 
ve internet gibi teknoloji yönelimli 
konulara odaklanılmıstır.

Teknik oturumlar 10-12 paralel 
oturum halinde yürütülmüştür. 

Uluslar arası Ölçmeciler 
Federasyonu “Federation 
International Des Geometres” 
1878 yılında Paris’te kurulmuştur. 
Uluslararası bir meslek kuruluşu 
olan FIG, 2003 yılında Paris’te 
yapılan XXVI. Kongresinde 125. 
Yılını kutlamıştır. 66 ülkenin asıl, 
22 ülkenin de gözlemci üyeliği 
bulunan FIG Uluslar arası düzeyde 
disiplini temsil etmektedir. Odamız 
FIG üyeliği 1969 yılından bu 
yana davam etmektedir. FIG 
çalışmaları üç temel alanı kapsayan 
dokuz adet komisyon tarafından 
yürütülmektedir. Üç temel alan; 
“Standartlar ve Uygulama”, “Ölçme 
ve Bilgi Yönetimi”, “Arazi ve 
Mülkiyet Yönetimi” dir.

Tarihinin en büyük FIG Kongresi 
11-16 Nisan 2010 tarihleri 
arasında 100 ülkeden yaklaşık 
2200 katılımcıyla, Sidney/ 
Avustralya`da yapılmıştır.

150 civarında teknik ve flas 
oturum, çalıştay ve özel oturumla 
gerçekleştirilen kongrede yaklaşık 
700 bildiri sunulmuştur.
Açılış konusmaları SSSI Başkanı 
adına Jonathan SAXON, 

FIG 2010 KONGRESİ
SİDNEY/ AVUSTRALYA`DA YAPILDI

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
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müthiş bir itici güç oluşturur.

'Eksiler' kariyer açısından 
'artıya' dönüşür.

Sonuçta, 'kifayetsiz muhterisler' 
her zaman ve her yerde daha hızlı 
yükselirler...

Bu arada, gerçekten bilgili 
ve yetenekli insanlar çalışma 
hayatında 'fazla alçakgönüllü' 
davranarak öne çıkmaz, yüksek 
görevlere kendiliklerinden talip 
olmaz, kıymetlerinin bilinmesini
beklerler... Tabii beklerken kırılır, 
kendilerini daha da geriye
çekerler... Muhtemelen üstleri 
tarafından da 'ihtiras eksikliği' ile
suçlanırlar..." Fazla mütevazi 
olmayın!...

"Siz de çevrenize şöyle bir bakın" 
diyeceğim ama eminim bu satırları
okurken bile aklınızdan bir dolu 
yüz, bir dolu isim geçti... 

Bence Dunning ile Kruger'in, bu 
çalışmalarıyla 2000'de, Nobel 
yerine Harvard Üniversitesi' nin 
Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil   
olmamalarıydı" .

Yazımı Bertrand Russel'in bir 
sözüyle bitiriyorum: "Dünyanın 
sorunu, akıllılar hep kuşku 
içindeyken  aptalların küstahça 
kendilerinden emin olmalarıdır. "  

     
    
Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ

anlamaktan da acizdirler.

Eğer nitelikleri,belli bir eğitimle 
artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, 
niteliksizliklerini  farkına varmaya 
başlarlar.

Bitmedi...

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler 
arasında bir test yapıldı ve
klasik "Nasıl geçti?" sorusuna 
öğrencilerden yanıtlar istendi...

Soruların yüzde 10'una bile yanıt 
veremeyenlerin "kendilerine
güvenleri" müthişti. Onların "testin 
yüzde 60'ına doğru yanıt
verdiklerini" düşündükleri; hatta "iyi 
günlerinde olmalarıhalinde
yüzde 70 başarıya bile 
ulaşabileceklerine inandıkları" 
ortaya çıktı.

Soruların yüzde 90'ından fazlasını 
doğru yanıtlayanlar ise "en 
alçakgönüllü" deneklerdi; soruların 
yüzde 70' ine doğru yanıt
verdiklerini düşünüyorlardı.

Tüm bu sonuçlar bir araya getirildi 
ve Dunning-Kruger Sendromu'nun
metni yazıldı:

"İşinde çok iyi olduğuna" yürekten 
inanan 'yetersiz' kişi, kendini ve
yaptıklarını övmekten, her 
işte öne çıkmaktan ve aslında 
yapamayacağı işlere talip olmaktan 
hiçbir rahatsızlık duymaz! Aksine 
her şeyin hakkı olduğunu düşünür!

Ancak bu 'cahillik ve haddini 
bilmeme' karışımı mesleki açıdan 

YORUMSUZ

DUNNİNG-KRUGER 
SENDROMU

Televizyon izlerken birilerine bakıp 
da "Ya bu adam bu sığlıkla nasıl
buralara kadar gelebilmiş" diye 
düşündüğünüz oldumu hiç?

Ya da işyerinizde sizinle aynı ya 
da daha üst aşamada bir görevde 
olanbazıları, sizde büyük bir 
şaşkınlık uyandırdı mı? onlara 
bakıp "Bucahillik, kendini bilmezlik 
nasıl fark edilmez?" diye iç 
geçirdiniz mi?

Justin Kruger ve David Dunning 
adlı iki ABD'li bu hissi çok yaşamış
olacak ki, iki psikiyatri uzmanı, 10 
yıl kadar önce bir teori ortaya
attı:

"Cehalet, gerçek bilginin aksine, 
bireyin kendine olan güvenini 
artırır."

Ve bunun üzerine bir araştırma 
başlatıldı. Fizyolojik ve zihinsel
alanda yapılan çeşitli 
uygulamaların sonucunda şu 
bulgulara ulaşıldı:

Niteliksiz insanlar ne ölçüde 
niteliksiz olduklarını fark edemezler.

Niteliksiz insanlar,niteliklerini 
abartmaeğilimindedir.

Niteliksiz insanlar,gerçekten nitelikli 
insanların niteliklerini görüp 

BAKIŞ
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Adana Ticaret Odası Ziyareti

HKMO Adana Şubemizce 
15.Şubat 2010 tarihinde Adana 
Ticaret Odası Başkanlığı ziyaret 
edilmiştir. 

Şube Başkanımız Hasan 
ZENGİN ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Adnan ÇETİN, 
Cem KÜÇÜKEKMEKÇİ, Yaşar 
TANRIVERDİ, İlyas KÜÇÜKTOPANA 
ve Bora TULUNAY'dan oluşan 
heyetimiz Adana Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Şaban BAŞ 
tarafından sıcak bir ortamda 
karşılanmıştır. Yapılan görüşmede 
öncelikle Adana da yaşanılan  
çarpık kentleşme ve yarattığı 
sorunların boyutu tartışılmıştır. 
Konuya önemle eğilen sayın 
Şaban BAŞ  Yönetim Kurulumuza, 
“Kentlerin çağdaş ve yaşanılabilir 
kentler olabilmesi için Harita ve 
Kadastro Mühendislerine ve Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasına 

ADANA

çok önemli görevler düştüğünü, 
bunun bilincinde olduklarını 
ve yapacağımız her çalışma 
için bizlere destek olacaklarını 
bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz 
da,  kentteki imar planlarının 
30-40 yıllık nüfus projeksiyonu ve 
kentin ihtiyaçları doğru belirlenerek 
hazırlanması gerektiğini Sayın 
BAŞ ve Yönetim Kurulu üyelerine 
bildirmişlerdir.

Şube Başkanımız Sayın Hasan 
ZENGİN, “Meslek alanlarımız 
her geçen gün genişlemekte ve 
daha da önem kazanmaktadır. 
İmar Planları, bir kentin anayasası 
sayılabilecek derecede önemli 
bir çalışmadır. Bu planların 
Uygulanması da biz Harita 
ve Kadastro Mühendislerince 
Yapılmaktadır. Buna bağlı olarak 
belediyelerle, daha yaşanılır bir 
kent oluşturulabilmesi için ortak 
çalışmalar yapıp, yine ortak 
kararlara imza atmalıyız. Bu 

işbirliğinin yaşanmadığı kentlerde, 
sağlıklı yapılaşma ve büyümeden 
söz edilemediği çeşitli örneklerle 
kendini göstermiştir" görüşlerini 
belirtmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
BAŞ da, Adana gibi sürekli göç 
alan ve büyüyen kentlerde, gerek 
mesleki, gerekse sivil toplum 
kuruluşlarının birbiriyle daha yakın 
işbirliği içinde olması gerektiğine 
dikkat çekerek, "Mesleki uzmanlık 
ve eğitimin çağımızın en önemli 
gereklilikleri arasında olduğu 
unutulmamalıdır. Bu anlamda 
Harita Mühendisleri Odası 
ile yerel yönetimlerin mutlaka 
işbirliği yapması gerekmektedir. 
Bu işbirliği, kentimizin düzenli 
büyüyen, çağdaş kent hedefimize 
daha kısa sürede ulaşmasını 
sağlayacaktır. Çünkü hepimizin 
ortak çabası, daha çağdaş 
ve yaşanılır bir Adana içindir 
görüşlerini dile getirmiştir.

CHP Çukurova İlçe 
Başkanlığının Odamızı 
Ziyareti

Adana İli CHP Çukurova İlçe 
Başkanlığı 02.04.2010 tarihinde 
HKMO Adana Şubemizi ziyaret 
etmişlerdir.
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Önceki dönem Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şube Başkanlığını 
yürüten ve Sayın Ayhan BARUT 
başkanlığındaki CHP Heyeti Adana 
daki sosyal ekonomik ve siyasal 
sorunlar hakkında görüşlerini dile 
getirmişlerdir.

HKMO Yönetim Kurulu olarak 
80 öncesi Ülkemizin ekonomik ve 
nüfus yoğunluğu olarak 4. Büyük 
kenti olan Adanamızın bugün 20. 
Sıralara gerilemesinin son derece 
üzücü bir durum olduğu, bu 
durumun nedenlerinin bir an önce 
tespit edilerek Adananın süratle 
ülkemiz ekonomisinde lokomotif 
güç olmasının gerektiği dile 
getirilmiştir.

Toplantı da ayrıca, 80 öncesi 
ülkemizin istihdamında önemli 
bir yer tutan Adanamız, 
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 
araştırmasına göre ülkemizde 
işsislik sıralamasında 2. Sırada 
olmasında Adananın kötü 
yönetildiği, gelinen süreçten 
hepimizin de sorumlu olduğu dile 
getirilmitir.

Toplantı sonucunda HKMO 
olarak ülke ve kent yönetiminde 
biz mühendislerin görev alması 
gerektiği, özellikle belediye 
meclis üyeliklerinde, başta 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olmak üzere ilgili  mühendislik 
disiplinlerinin yer alması gerektiği, 
HKMO Adana Şubesi olarak 
siyasi parti ayırımı yapmadan 
tüm meslektaşlarımızı bu ve 
benzeri siyasi çalışmalarında 
desteklemekte olduğumuz 
katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Mersin Üniveritesi Harita 
ve Kadasto Programı 
Öğrencilerinin Şubemizi 
Ziyareti

Mersin Üniversitesi Harita Programı 
Öğretim Üyesi Harita ve Kadstro 
Mühendisi Sayın Şafak FİDAN 

ve Harita ve Kadastro Programı 
öğrencileri 16.04.2010 tarihinde 
HKMO Adana Şubemizi ziyaret 
etmişlerdir.

Toplantıda açılış konuşmasını 
sayın şafak FİDAN yapmıştır. Sayın 
FİDAN, eğitim programı hakkında 
kısa bilgiler verdikten sonra 
Odamızı ve Odamız çalışmalarını 
öğrencilere anlatmıştır.

Daha sonra söz alan Şube 
başkanımız Hasan ZENGİN 
Harita Mühendisiliği ve 
Harita mühendisliği iş alanları 
hakkında bilgiler vermiş, 

Toplantıda öğrencilerin 
karşılaştıkları sorunlar, mezun 
olduklarında iş olanakları, 
öğrencilerin HKMO Adana 
Şubemizden beklentileri 
vb. konular karşılıklı olarak 
tartışılmıştır.

Gaziantep İl 
Temsilciliğimizde Yapılan 
Seminer

HKMO Adana Şubemize bağlı 
Gaziantep İl Temsilciliğimizde 
23.03.2010 tarihinde GPS ve 
CORS çözümleri konulu bir 
seminer düzenlenmiştir. 

Harita Mühendisliğinin tüm 
mühendislikler ile bağlantılı 
olduğunu, harita mühendisliği 
alanına giren çalışmalarının ekip 
çalışması olduğunu, mühendisiyle, 
teknikeriyle, işçisiyle beraber 
yürütülmesi gereken çalışmalar 
olduğunu öğrencilere anlatmıştır.
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Sarıçam Belediye 
Başkanlığında Yapılan 
Toplantı

Adana İli Sarıçam Belediye 
Başkanlığı Beldenin gündeme 
aldığı beldenin tüm imar 
planlarının gözden geçirilmesi ve 
gerekli değişikliklerin yapılması 
programı dahilinde konunun 
uzmanı Meslek Odalarıyla bir 
toplantı düzenlemiştir.
Toplantıya Adana Şubemizden 
Hasan ZENGİN, Yaşar 
TANRIVERDİ ve Adnan ÇETİN 
katılmıştır.

Belediye Başkanı Ahmet ZENBİLCİ, 
belediye imar ve şehircilik 
müdürlüğü tarafından hazırlanan 
ve ilçenin gelecek 50 yılını 
kapsayan 1/5000’lik imar taslağını 
mühendis odalarının temsilcilerine 
anlattı. 
 
Başkan ZENBİLCİ, Süleyman 
Demirel Arberetumu idari binası 
salonunda gerçekleşen toplantı da 
Mimarlar, Şehir Plancıları, İnşaat 
Mühendisleri, Harita Mühendisleri 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası 
Adana Şube yöneticileri ile bir 
araya geldi. ZENBİLCİ burada 
yaptığı konuşmada sivil toplum 
kuruluşlarının elini taşın altına 
koyması gerektiğini belirterek, 
herkesten ayrı ayrı öneri ve 
fikir beyan etmelerini istedi. 
SARIÇAM’ın modern bir şehir 
ve cazibe merkezi olması için 
hazırlanan imar projesi için 
söyleyecek bir şeyleri olanların 
görüş ve önerilerine açık olduğunu 
belirten ZENBİLCİ “Hiç birimizin 
arsası yok, ama bütün arsalar 
bizim mantığı ile hareket edeceğiz, 

yürümemiştir. Odamız tüm 
LİHKAB sürecinde sizlerin görüş 
ve önerilerini almaya çalışmıştır. 
Bu süreçte Şubemizde ve bağlı 
Temsilciliklerimizde 18 toplantı 
1 Sempozyum , en son Genel 
Başkanımızında katıldığı forumlar 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla LİHKAB 
sürecinde Odamızın takındığı 
tavır sizlerin görüş ve önerileridir. 
Gelinen süreçte Sınav öncesi 
meslektaşlarımızın tavrı ne ise sınav 
sonrası da aynı olmalıdır. Biz bu 
süreci meslek alanlarımıza bir katkı 
olarak görmek istiyoruz. LİHKAB 
sahipleri ile diğer SHKMMB ları 

biri birlerinin alanlarına girmeden 

bu süreci sağlıklı işletmeliyiz. 

Odamızın tavrı budur.” demiştir.

Toplantılar meslektaşlarımızın 

mesleki sorunlarının tartışılması ve 

bazı komisyonların oluşturulması 

ile sona ermiştir.

GPS ve CORS çözümleri konulu 
seminere Gaziantepte faaliyet 
gösteren üyelerimiz katılmışlardır.

Üye Toplantısı

HKMO Adana Şubemizde 
üyelerimiz ile 17.03.2010 ve 
24.03.2010 tarihlerinde 2 toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda, LİHKAB süreci, 
Şubemiz faaliyet alanları içerisinde  
Serbest Harita Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetleri üretiminde 
yaşanan sorunlar ağırlıklı olarak 
ele alınmıştır.

Şube olarak LİHKAB sürecinde 
tüm meslektaşlarımızın birlik 
beraberlik içerisinde hareket 
etmeleri gerektiği üyelerimiz ile 
paylaşılmıştır.

Şube Başkanımız Hasan ZENGİN 
meslektaşlarımıza;“LİHKAB süreci 
istediğimiz biçimde maalesef 
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Şubemize bağlı Niğde  il 
Temsilciliğimizde 04.06.2010 
tarihinde temsilcilik bürosunun 
açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılış 
sonrası Niğde de faaliyet 
gösteren üyelerimiz ile bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantının ana konuları, Serbest 
Harita Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerinin üretimi noktasında 
yaşanan sorunlar ve LİHKAB 
olmuştur. Toplantı serbest konuların 
görüşülmesiyle son bulmuştur.
Toplantı sonrası Niğde İl 
Temsilciliğimizin düzenlemiş 
olduğu yemekli organizasyon 
üyelerimizin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. İl Temsilcimiz 
Sayın Fatih DOĞAN’ın ve 
Şube Başkanımız Satın Hasan 
ZENGİN’in üyelerimize yapmış 
olduğu konuşmalardan sonra 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Niğde 
de faaliyet gösteren üyelerimiz 
ve eşleri coşkulu bir akşam 
geçirmişlerdir. Aynı akşam Sayın 
Fatih DOĞAN’ın eşi meslektaşımız 
Çağla DOĞAN’ ın da doğum 
günü kutlanmıştır. 

Niğde İl Temsilciliğimiz 
bürosunun kiralanması, restore 
edilmesi, toplantı ve yemek 
organizasyonunun yapılmasında  
emeği geçen tüm katılımcılara, 
ayrıca bu organizasyonlarda 
sorumluluk alan Oda 
çalışmalarına gönülden katkı 
koyan Niğde İl Temsilci Yardımcısı 
Sayın Mustafa ERDEM’ e teşekkür 
ederiz.

Esentepe, Orhan Gazi, Gültepe 
ve Şahintepe, İncirlik ile Buruk’ta 
ikamet ettiğini söyledi. Bu nedenle 
bu alanı merkez kabul ettik. Bu 
amaçla D-400’den Otoyola 
bağlayan Sezai Karakoç Bulvarını 
Kozan Yolu ve Otoyol’u alt geçitle 
keserek Balcalı, Çınarlı Çarkıpare 
üzerinden Sarıçam Göletinden 
devam edip Buruk’a bağlayan yol 
aksımız var.” Diye konuştu.

Şube başkanımız Hasan 
ZENGİN’de Adana da  yaşanan 
planlama uygulama süreçlerinde 
yapılan hatalardan bahsederek, 
umarım bu güne kadar Adana 
da yaşanan olumsuzluklar 
tekrar etmez. Bu çalışma diğer 
Belediyelere de örnek olmalı. Bu 
çalışmaya Biz Harita Mühendisleri 
olarak tam desteğimizi 
sürdüreceğiz demiştir.

Niğde İl Temsilciliğimizde 
Yapılan Açılış Töreni ve 
Geleneksel Yemek

HKMO Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulu üyeleri olarak Adana 

aliyi veliyi zengin etmeyeceğiz. Bu 
gelecekteki planlama açısından 
önemli. Bundan sonra bu 
imar düzenlemesi küçük çapta 
değişiklikler dışında olmayacak. 
Bu değişme oranı da yüzde 10’u 
geçmez. İnşaatçılar, jeologlar, 
mimarlar, şehirciler hepsi fikrini 
söyleyecek. Herkese eskiz 
dağıtılacak, eskizler üzerinde tüm 
odalar görüşlerini iletecekler” 
dedi.
Başkan ZENBİLCİ, yol akslarından 
başlayarak, yeşil alan, çöp 
toplama merkezi, küçük sanayi 
siteleri, organize hayvancılık 
alanından, yoğunluk verilen 
alanları katılımcılara anlattı. Tüm 
yerleşim birimlerinin ilçe merkezine 
ulaşımını sağlamak için yol 
akslarının çok önemli olduğunu 
belirten Başkan ZENBİLCİ, “Bu 
yol aksı ile Merkeze 22 kilometre 
uzaklıktaki Baklalı 16 kilometreye 
düşecek. 1/5000’likte yer alan yol 
aksımız çevre yerleşim birimlerini 
merkeze en hızlı ulaşımını 
hedefliyor. Sarıçam nüfusunun 
yüzde 75’i Mehmet Akif Ersoy, 
Yıldırım Beyazıt, Remzi Oğuz Arık, 

67Haziran 2010



ANKARA

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında, 8 Mart 2010 Pazartesi 
günü Oda Lokalinde, Şube 
Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
Yazmanımız Neşe BUÇAN, 
Saymanımız İskender KABAOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Asude 
ERÇİN ve meslektaşlarımızın 
katılımı ile Şubemiz tarafından bir 
etkinlik düzenlenmiştir.

Etkinlik açılışında Şube Başkanımız 
Nihat ERDOĞAN yaptığı 
konuşmasında, günün anlam ve 
önemine değinerek, ülkemizde 
ve dünyada kadının yerini ve 
önemini vurguladı. Cennetin 
anaların ayakları altında olduğunu 
dile getiren Sayın Erdoğan, hâlâ 
kadınların haksızlığa uğradığını 
vurguladı.

Şube Yazmanımız Neşe BUÇAN 
yaptığı konuşmasında, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününün, 

kadın haklarının kazanılmasında 
nerelerden başlandığını ve 
bugünlere nasıl gelindiğinin 
hatırlanması için özel bir gün 
olduğu belirtilerek katılımcılara, 
Türkiye ve Dünya da ki kadınların 
ortak bazı sorunlarını istatistiksel 
verilerle ortaya koyarak genel 
bilgilendirmede bulundu.

Türkiye‘de Kadın Mühendislerin 
sorunları ve özellikle Harita 
Mühendisi kadınların iş 
hayatlarında karşılaştığı sorunlar 
ve çözüm önerileri üzerine, Türkiye 
siyasetinde kadının temsil sorunları 
üzerine değerlendirmelerde 
bulundu.

Sayın BUÇAN, "8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, tüm dünyada 
kadınların eşitlik, kalkınma ve 
daha huzurlu yaşam özlemlerini 
ve isteklerini dile getirdikleri, 
birlik ve beraberlik günü olarak 
kutlanmaktadır" dedi.

Sayın BUÇAN, Atatürk‘ün "Ey 
kahraman Türk kadını, sen yerde 
sürünmeye değil, omuzlar üzerinde 
göklere yükselmeye layıksın" 
sözleriyle kadınların yaşamımızdaki 
yerini ve önemini bir kez daha 
vurguladığını belirtti.

Sayın BUÇAN, onlardan 
olduğumuz ve yaşamımızın 
doğumdan ölüme her anında 
varlıklarıyla onurlandığımız, 
ihtiyacımız olduğunda desteklerini 
esirgemeyen,  yetiştiren, bizi biz 
yapma yolunda yüreklerindeki sevgi 
ve şefkati karşılıksız veren fedakâr 
kadınlarımızın Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayarak, sevginin 
ve barışın egemen olduğu bir 
Türkiye‘de mutlu günler dilekleri ile 
konuşmasını sonlandırıldı.

Yönetim Kurulu üyemiz Asude 
ERÇİN de yaptığı konuşmada, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününün ve kadın hakları alanında 
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kazanımların temellerinin, 19. 
Yüzyılın ortalarında Newyork‘lu 
kadınların daha insanca bir yaşam 
için başlatmış oldukları mücadeleye 
dayandığını belirterek, geçen onca 
zamana rağmen kadınların hâlâ 
birçok alanda fiziksel ve sosyal 
baskılara maruz kaldığını dile 
getirdi.

Etkinliğimize katılan herkese 
şükranlarımızı sunar, tüm kadınların 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutlarız.

Yönetim Kurulumuz Ulu 
Önderimizin Huzurunda

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 
10 Mart 2010 Çarşamba günü 
Anıtkabir ziyaret edildi. Ziyarete 
Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
II. Başkanımız Ergün GÖKTEN, 
Yazmanımız Neşe BUÇAN,  
Saymanımız İskender KABAOĞLU,  
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Murat 
İŞBİLİROĞLU ve Asude ERÇİN 
katılmışlardır.

Yapılan ziyarette, Ulu önder 
Atatürk‘ün mozolesine çelenk 
konulmuş ve saygı duruşunun 
ardından Şube Başkanımız Nihat 
ERDOĞAN tarafından Anıtkabir 
Defterine aşağıdaki sözler yazılarak 
ziyaret tamamlanmıştır.

Büyük Atatürk;

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 9.dönem 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
huzurundayız.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetini 
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkarmak en temel hedefimizdir. 

HKMO Ankara Şubesi olarak, 
ilkelerinin ışığında tüm 
faaliyetlerimizde ülkemizin 
çıkarlarını koruyacağımıza söz 
veriyor, aziz hatıran önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

Ruhun şad olsun.
HKMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı
     
Nihat ERDOĞAN

Oda Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuz Ziyaret Edildi

Oda Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuz, Şube Başkanımız Nihat 
ERDOĞAN, Şube Saymanımız 
İskender KABAOĞLU ve Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Murat 
İŞBİLİROĞLU tarafından 29 Mart 
2010 Pazartesi günü ziyaret edildi.
Oda Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan 

görüşmede, Şube Başkanımız Nihat 
ERDOĞAN tarafından, Şubemiz 
9. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde, gerçekleştirilmesi 
planlanan, etkinlikler, eğitimler 
ve diğer faaliyetler hakkında 
bilgilendirme yapılarak, Şube 
faaliyetleri ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları(LİHKAB) 
sürecinde gelinen nokta, mesleki 
denetim uygulamaları, Oda 
faaliyetleri, Oda Genel Kurulu ile 
ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca, bitirilme 
aşamasına gelinen kadastro 
çalışmaları, ihaleleri devam 
eden 22a uygulamaları ve arazi 
toplulaştırma çalışmaları ile diğer 
mesleki konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Son derece verimli geçen ziyarette, 
göstermiş oldukları konukseverlikleri 
için Odamız Genel Merkez Yönetim 
Kuruluna teşekkür ederiz.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
Şube İkinci Başkanımız Ergün 
GÖKTEN, Şube Yazmanımız 
Neşe BUÇAN, Şube Saymanımız 
İskender KABAOĞLU ve Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Asude 
ERÇİN tarafından 31 Mart 2010 
Çarşamba günü Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI 
ziyaret edildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Mehmet Zeki ADLI ile yapılan 
görüşmede, Şube Başkanımız 
Nihat ERDOĞAN tarafından, 
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ilişkin görüşlerin aktarıldığını 
belirtti. Özellikle Müdürlükte 
çalışan meslektaşlarımızın Tapu ve 
Kadastro Uzmanlığı için yaş sınırın 
olması ve uzmanlık sınavına giriş 
haklarının olmamasının kaygı ile 
karşıladıklarını dile getiren Sayın 
ERDOĞAN ayrıca, mesleki denetim 
uygulamasında gelişen son süreci 
ve yaşanan sıkıntılar ile diğer 
mesleki konuları gündeme getirdi.

Sayın Mehmet Zeki ADLI‘da, 
ziyaretten dolayı memnun 
olduğunu, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın yararına 
yapılacak her türlü faaliyete katkı 
sağlamaya hazır olduklarını 
söyledi. Sayın ADLI, LİHKAB ile ilgili 
çalışmaların devam ettiğini, teşkilat 
kanunu tasarı üzerinde çalışmaların 
sürdüğünü, gayrimenkul değerleme 
ve emlakçılık konularında Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesi için çaba 
sarf ettiklerini belirtti. 

Son derece yararlı geçen ziyarette, 

başta Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki ADLI olmak 
üzere Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne göstermiş oldukları 
konukseverlikleri için teşekkür 
ederiz.

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
Derneği (LİHKABDER) 
Yönetim Kurulu Şubemizi 
Ziyaret Etti

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Derneği, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubemizi ziyaret etti. 
HKMO Ankara Şube Başkanımız 
Nihat ERDOĞAN ve yönetim 
kurulu üyelerinin hazır bulunduğu 
ziyarete LİHKABDER Başkanı Alpay 
SAĞLIKÇIOĞLU, Başkan Yardımcısı 
Kadir CEYLAN ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz DAĞDELEN 
katılmışlardır.

Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN 
tarafından, şube faaliyetleri, LİHKAB 
la ilgili süreç ve yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiştir.

LİHKABDER Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından da dernek 
olarak yürüttükleri çalışmalar 
hakkında bilgi verilerek, sürecin 
biran evvel başlatılması ve üyelerin 
mağdur olmaması için gerek idari 
ve gerekse yasal düzenlemelerin 

HKMO Ankara Şubesi 9. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak, Odamızın 
amaçları doğrultusunda hazırlanan 
çalışma programı kapsamında, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
çıkarlarını ve gelişimini sağlamak 
amacıyla, planlanan eğitimler, 
etkinlikler, toplantılar, kurumlarla 
yapılacak görüşmeler, Şubemiz 
etkinlik alanı içerisinde bulunan il 
ve ilçelerde yapılacak faaliyetler 
hakkında Sayın ADLI‘ya bilgi verdi.

Sayın ERDOĞAN, Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları(LİHKAB) konusunda 
üyelerimizin bir bekleyiş içerisinde 
olduğunu, bu konuda gerekli 
açıklamaların tarafımızca 
yapılmaya çalışıldığını, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile yapılması 
amaçlanan değişikliklerin; 
üyelerimiz, Genel Müdürlük 
çalışanları, Şubemiz ve Odamız 
tarafından takip edildiğini, konuya 
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kapsamında, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın çıkarlarını ve 
gelişimini sağlamak amacıyla, 
planlanan eğitimler, etkinlikler, 
toplantılar, kurumlara yapılan 
ziyaretler ve şube faaliyetleri 
hakkında Sayın Korg. Yaşar 

yapılmasının gerekli olduğu 
hususları dile getirilmiştir.

Şube başkanımız ve yönetim 
kurulu üyelerimiz ziyaretten dolayı 
memnun olduklarını mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın yararına 
yapılacak her türlü faaliyete katkı 
sağlamaya hazır olduklarını, ifade 
etmişlerdir.

Harita Genel Komutanlığı 
Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
Şube Yazmanımız Neşe BUÇAN, 
Şube Saymanımız İskender 
KABAOĞLU ve Şube Yönetim 
Kurulu üyemiz Murat İŞBİLİROĞLU 
tarafından 14 Nisan 2010 
Çarşamba günü Harita Genel 
Komutanı Korg. Yaşar GÜLER 
ziyaret edildi.

Harita Genel Komutanı Korg. Yaşar 
GÜLER ile yapılan görüşmede, 
Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN 
tarafından, HKMO Ankara Şubesi 
9. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 
Odamızın amaçları doğrultusunda 
hazırlanan çalışma programı 

Ülkemiz kadastrosunun % 96‘sı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ve özel sektör işbirliğinde 
tamamlanmış olup, % 4‘lük 
bölümde ise çalışmalar devam 
etmektedir.
Geçmiş yıllarda üretilmiş olup 
bugün değişen ve gelişen sayısal 
bilgi ihtiyacına cevap veremeyen 
kadastro haritalarının sayısal 
kadastro ve tapu bilgilerini 
destekleyecek şekilde yenilenmesi 
ve güncellenmesi amacıyla, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından Tapu ve Kadastro 
Modernizasyon Projesi (TKMP) 
kapsamında; Özel sektörden de 
hizmet satın almak suretiyle Ülkemiz 
genelinde, günümüz ihtiyaçlarına 
cevap veremeyen Tapu-Kadastro-
Harita bilgilerinin hukuksal ve 
sayısal formda güncellenmesi 
(3402 S.K./22/a) ile Pafta ve 
Teknik Arşiv Verilerinin Bilgisayar 
Ortamına Aktarılması çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

Meslektaşlarımızın 3402/22-a 
Uygulaması çalışmalarında daha 
etkin bir şekilde hizmet üretmeleri 
amacıyla, 

• 3402/22-a Uygulamalarının 
içeriği ve kapsamı, 

• 3402/22-a Uygulaması 
çalışmalarında izlenecek iş 
adımları, 

• 3402/22-a Uygulaması 

GÜLER‘e bilgi verildi.

Sayın Korg. Yaşar GÜLER‘de, 
ziyaretten dolayı memnun 
olduğunu, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın yararına 
yapılacak her türlü faaliyete 
katkı sağlamaya hazır 
olduklarını, Üniversitelerin 
Harita Kadastro Mühendisliği 
Bölümünde okuyan öğrencilerin 
Harita Genel Komutanlığında 
staj yapabileceklerini ve 
Bakanlıklararası Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama 
Kurulunda HKMO temsilcisinin yer 
almasının kendileri açısından bir 
sakıncasının bulunmadığını ifade 
etmişlerdir.

Son derece yararlı geçen ziyarette, 
başta Harita Genel Komutanı Korg. 
Yaşar GÜLER olmak üzere Harita 
Genel Komutanlığına göstermiş 
oldukları konukseverlikleri için 
teşekkür ederiz.

3402/22-A Uygulamaları 
Eğitimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
sektörümüzdeki gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve bu 
gelişmeleri üyelerimize çeşitli 
platformlarda aktarmaktayız.
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çalışmalarında dikkat edilecek 
hususlar, 

• İhaleli işler kapsamında 
yapılacak 3402/22-a 
Uygulaması çalışmalarında 
idare ve Yüklenicilerin 
sorumlulukları,

konularını içeren 22/a 
Uygulamaları Eğitimi 14–16 
Nisan 2010 tarihlerinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek içi Sürekli Eğitim 
Merkezi (MİSEM)‘de geniş katılımla 
düzenlendi.

Eğitime, katkı sağlayan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
eğitimci olarak katılan Fen Dairesi 
Başkanlığı Şube Müdürü Sait 
Nurbaki ÜNSÜR, Mühendisler 
Neşe BUÇAN, Taşkın AYKIT, Sevim 
Gökçe TURAN, Sadık YILDIRIM 
ile Tapu ve Kadastro Denizli Bölge 
Müdürlüğü Mühendisi Gökhan 
DOĞRU‘ya katkılarından dolayı 
HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 
adına şükranlarımızı sunarız.

Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Şube II. Başkanımız Ergün 
GÖKTEN, Şube Yazmanımız Neşe 
BUÇAN ve Şube Saymanımız 
İskender KABAOĞLU tarafından 22 
Nisan 2010 Perşembe günü Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ziyaret 
edildi.

Ziyarette Tarım Reformu Genel 
Müdürü Hacı DULUKLU ile yapılan 
görüşmede, Şube II. Başkanımız 
Ergün GÖKTEN tarafından,  
Odamızın amaçları ve bu 
amaçlar doğrultusunda yürütülen 
çalışmalar, HKMO Ankara Şubesi 
9. Dönem Yönetim Kurulu olarak 

Odamızın amaçları doğrultusunda 
gerçekleştirmeyi planladığımız 
faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Sayın Gökten ayrıca, Genel 
Müdürlüğün yürütmekte 
olduğu faaliyetleri ilgi ile takip 
ettiğimizi, bu faaliyetlerin içinde 
meslektaşlarımızın da yoğun bir 
şekilde yer aldığını ve bundan 
hareketle meslektaşlarımızın 
bu faaliyetlere daha iyi katkı 
sağlayabilmeleri amacıyla bir 
takım çalışmalar yürüttüğümüzü, 
bunların başında da eğitim 
faaliyetlerinin yer aldığını belirterek, 
bu konuda Müdürlüğünde katkısını 
beklediğimizi dile getirdi.

Genel Müdür Sayın Duluklu‘da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Müdürlük olarak 
son yıllarda ülke tarımının 
kalkındırılması amacıyla çok ciddi 
çalışmalar içine girdiklerini ve 
bunları da başarı ile yürüttüklerini, 
60‘lardan günümüze kadar 

1 milyon hektar alanda arazi 
toplulaştırması çalışması yapılmış 
olmasına rağmen, şu anda 1 
milyon hektardan fazla bir alanda 
arazide toplulaştırma çalışmalarını 
yürüttüklerini, 1 milyon hektar 
alanında ihalesini yaptıklarını 
ve ihalelerin devam edeceğini 
söyledi. Sayın Duluklu arazi 
toplulaştırma çalışmalarında, Harita 

Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri 
ve diğer disiplinlerin mensuplarının 
uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.
  
Ayrıca kurumlar arası işbirliğinin 
önemine değinen Sayın Duduklu 
bu faaliyetleri yürütürken Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ve Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
eş güdüm içerisinde çalıştıklarını 
vurguladı. Sayın Duluklu, Odamızla 
da birlikte faaliyetlere katıldıklarını 
ve Müdürlük olarak Odamızın 
faaliyetlerine gerekli katkının 
sağlanacağını bildirdi.

Ayrıca Arazi İşleri Daire Başkanı 
Mehmet ŞAHİN, GAP Şube Müdürü 
Muhammet TEMEL ile Müdürlükte 
görev yapan meslektaşlarımız 
da ziyaret edilerek, Müdürlük ve 
Oda çalışmaları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Yararlı bir şekilde geçen ziyarette, 
başta Tarım Reformu Genel Müdürü 
Hacı DULUKLU olmak üzere, 
Müdürlük yöneticilerine, müdürlükte 
görev yapan meslektaşlarımıza ve 
diğer görevlilere göstermiş oldukları 
ilgi için teşekkür ederiz.

Arazi Toplulaştırma 
Uygulamaları Eğitimi 
Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
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mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
yararına çalışmalar yürütmekte, 
gelişmeleri izlemekte, mesleğimizle 
ilgili konuları siz değerli üyelerimizle 
paylaşmaktayız.

Dünya‘da her geçen gün artan 
nüfusla birlikte gıda ihtiyacı da 
artmakta fakat uygulanan küresel 
politikalar sonucunda küresel 
ısınmanın artması, toprak ve 
su kaynaklarının kirlenmesi ve 
azalması ile gıda üretiminin niteliği 
ve niceliğinde azalma meydana 
gelmiştir. Artan gıda ihtiyacı ile 
birlikte tarımsal alanlarda tarımsal 
üretimin bütün faktörlerini de 
kapsayan çeşitli düzenlemelere 
gidilmeye başlanmıştır. 

Nüfusunun %35‘inin geçimini 
tarımdan sağladığı ülkemizde de 
bu doğrultuda; tarımsal alanları, 
tarımsal üretimi, su kaynaklarının 
kullanımını ve planlamayı, 
halkın gıda ihtiyacını daha kolay 
karşılamayı ve böylece kırsal yaşam 
seviyesini yükseltmeyi amaçlayan 
Arazi Toplulaştırması çalışmaları 
1960‘lardan beri uygulanmaktadır. 
Yapılan son yasal düzenlemelerle 
birliktede önemli oranda hız 
kazanmıştır. Önümüzdeki üç yıl 
içerisinde de 1960‘lardan beri 
yapılan çalışmaların iki katı çalışma 
yapılacağı beklenmekte ve bu 
kapsamda ihaleler yoğun bir 
şekilde devam etmektedir.

Meslektaşlarımızın Arazi 
Toplulaştırma çalışmalarında daha 
etkin bir şekilde hizmet üretmeleri 
amacıyla, 

• Arazi Toplulaştırması Mevzuat ve 
Uygulama Sonuçları 

• Tarım Reformu Uygulama Alanı 
Etüdü ve Toplulaştırma Etüdü

• Toprak Etütleri ve Arazi 
Derecelendirmesi

• Arazi Toplulaştırma Projesi 
Uygulaması (Teorik)

• Arazi Toplulaştırma Projesi 
Uygulaması (Pratik-Uygulama)

konularını içeren Arazi 
Toplulaştırma Uygulamaları Eğitimi 
3-7 Mayıs 2010 tarihlerinde 
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM)‘de 
düzenlenmiştir.

Eğitime, katkı sağlayan Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ile 
eğitimci olarak katılan Şube 
Müdürleri, M. Kürşat DEMİREL, Dr. 
Yüksel ŞAHİN, Muhammet TEMEL 
ile Harita Mühendisi A. Hayati 

KAYAOĞLU ve Özel Sektörden 
Ziraat Mühendisi Tuncay CORA‘ya 
katkılarından dolayı HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürü 
Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
Şube İkinci Başkanımız Ergün 
GÖKTEN, Şube Yazmanımız 
Neşe BUÇAN ve Şube Yönetim 
Kurulu üyemiz Murat İŞBİLİROĞLU 
tarafından 12 Mayıs 2010 
Çarşamba günü, 1 Mayıs 2010‘da 
Teknik Araştırma ve Uygulama(TAU) 
Genel Müdürü olan meslektaşımız 
Osman İYİMAYA makamında 
ziyaret edildi.

Kısa bir süre önce TAU Genel 
Müdürü olan Osman İYİMAYA‘ya 
yapılan ziyarette, Şube Başkanımız 
Nihat ERDOĞAN tarafından Sayın 
İyimaya‘ya, Genel Müdür olmasının 
hem kurum açısından hem de 
mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından son derece isabetli 
bir karar olduğu vurgulanarak, 
Şubemiz adına bundan duyulan 
memnuniyet dile getirildi.

Sayın Erdoğan, Şubemiz 9. 
Dönem Yönetim Kurulu olarak 
3 aylık süreçte yürütülen 
faaliyetler önümüzdeki dönemde 
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gerçekleştirilmesi planlanan 
faaliyetler hakkında bilgi verilerek 
bu faaliyetleri, kamu ve özel sektör 
işbirliğinde gerçekleştirdiğimizi, 
özellikle eğitimler konusunda bu 
işbirliğin önemli kazanımlarının 
gözlemlendiğini, önümüzdeki 
dönemlerde TAU Genel 
Müdürlüğü‘nden de çeşitli 
konularda katkılarını talep 
edebileceğini söyledi.

Sayın Erdoğan tarafından ayrıca, 
Teknik Uygulama Sorumluluğunun 
birçok belediye ve valilikler 
tarafından uygulanmasından dolayı 
ortaya çıkan ve telafisi çok ağır 
olan bazen de mümkün olmayan 
sonuçlardan örnekler verilerek 
Teknik Uygulama Sorumluluğunun 
belediye ve valilikler tarafından 
uygulanması, haksız rekabet 
koşullarına neden olan 
mevzuatların iyileştirilmesi, imar 
uygulamaları ve imar planlarında 
yaşanan sıkıntıların aşılması 
ve diğer mesleki konulardaki 
problemlerin giderilmesi 
hususlarında, Sayın İyimaya‘dan 
destek talep edildi.

Sayın İyimaya‘da Şubemiz 
tarafından yapılan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti aktararak, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
yararına yapılabilecek her türlü 
çalışmaya hem kendisinin hem 
de TAU Genel Müdürlüğün katkı 

sağlamaya hazır olduğunu, 
işbirliğinde çalıştaylar, eğitimler vb 
faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi, 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı 
ilgilendiren konularda görüş, öneri 
ve talepleri beklediğini belirtti.

Sayın İyimaya ayrıca, Teknik 
Uygulama Sorumluğu, İmar 
kanundan kaynaklanan sıkıntılar 
ve diğer konularda yaşanan 
problemlerin giderilmesi 
doğrultusunda kendisi tarafından 
genel Müdür olmadan öncede 
çalışmalar yürütüldüğünü 
ancak bu problemlerin aşılması 
konusunda gerekli yetkiye sahip 
olmaması nedeniyle olumlu 
sonuca ulaşamadığını, ancak 
Genel Müdür olması ile birlikte 
bu sorunların önemli ölçüde 
çözülmesini sağlayabileceğini, 81 ili 
kapsayan yeni yapı denetim kanunu 
taslağına Harita Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun konulmasını, 
çalışmaları devam eden İmar 
Kanunu taslağında da bir takım 
düzenlemelerin yapılmasını 
sağladığını, diğer konularında 
takipçisi olacağını bildirdi.

Verimli bir şekilde geçen ziyarette, 
meslektaşımız Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürü Osman 
İYİMAYA‘ya göstermiş oldukları 
ilgiden dolayı teşekkür eder,  yeni 
görevinde başarılar dileriz. 

NETCADKAMPÜS 
ANAMODÜL-CAD, NETSURF, 
NETCADKAMPÜS NETPRO, 
NETCADKAMPÜS HARİTA 
VE İMAR UYGULAMALARI 
Eğitimleri Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

çıkarları doğrultusunda 
faaliyetlerimizi sürdürmekte olup, 
meslektaşlarımızın, bilimin ışığında, 
ihtiyaç ve taleplere göre sürekli 
olarak gelişen teknolojiler hakkında 
bilgi sahibi olmaları bu teknolojileri 
iş yaşamlarında kullanmaları 
amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemekteyiz.

Bu doğrultuda,
• Netcad programının temel 

arayüzlerinin tanıtımı, 
• Temel proje parametrelerinin 

oluşturulması, 
• Veri üretimi, 
• Görüntüleme, 
• Editing işlemleri, 
• Tabaka ve sorgu işlemlerini 
• Münhani işlemleri, 
• Arazi modeli oluşturma, 
• GIS ile entegre analizler 

oluşturulmasını ve üç boyutlu 
modelleme, 

• Proje üretimine yönelik arazi 
çalışmaları, 

• Otoyollar, kent geçişleri, 
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demiryolları, havaalanları, 
limanlar, barajlar, kaplama, 
yol yenilenmesi, tüneller ve alt 
geçitler, açık madencilik, 

• Yerleşim alanları planlaması, 
• Hafriyat vb. hacim projelerinin 

hazırlanması,
• Kadastro ve imar uygulamaları,
• UVDF, TAKBİS standartları,
• Raster ve vektör altlıklarının 

düzenlenmesi,
• Parselasyon işlemleri,
• Tescile konu, ayırma, 

birleştirme, cins değişikliği, yola 
terk/ihdas,

• Mevzuata uygun belge ve 
raporların hazırlanması,

konularını içeren Netcadkampüs 
Anamodül-CAD ve Netsurf 
Eğitimi 17-18/20-21 Mayıs 2010 
tarihlerinde, Netcadkampüs 
Netpro Eğitimi 24-27 Mayıs 
2010 tarihlerinde, Netcadkampüs 
Harita ve İmar Uygulamaları 
Eğitimi 31 Mayıs  - 3 Haziran 
2010 tarihlerinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)‘de düzenlenmiştir.
Eğitime, katkı sağlayan Ulusal CAD 
ve GIS Çözümleri AŞ ile eğitimci 
olarak katılan Hilal GÜNGÖR ve 
Murat KIZILPINAR'a katkılarından 
dolayı, HKMO Ankara Şubesi ve 
üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunarız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Harita Mühendisliği 
Bölümü Mezuniyet Gecesi 
Düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Mezuniyet 
Gecesi 18 Mayıs 2010 Salı günü 
Afyonkarahisar Oruçoğlu Otelde, 
düzenlendi. Geceye, mezun olacak 
genç meslektaşlarımız, Genel 
Merkez; Yönetim Kurulu üyesi Burak 
KUKUL, Yedek Yönetim Kurulu üyesi 
Atakan SERT, Şube; Başkanımız 
Nihat ERDOĞAN, İkinci Başkanımız 
Ergün GÖKTEN, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Doç. Dr. Halil AKDENİZ 
ve Murat İŞBİLİROĞLU ile Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Tamer BAYBURA, Afyonkarahisar 
Temsilcimiz Hazım ABİ ve 
akademisyenler katıldılar.

Gecede, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Tamer BAYBURA, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyemiz Burak 
KUKUL ile Şube Başkanımız Nihat 
ERDOĞAN birer konuşma yaptılar.

Sayın BAYBURA konuşmasında, 
lisans eğitimleri boyunca genç 
meslektaşlarımızı en iyi şekilde 
meslek yaşamına hazırlamaya 
çalıştıklarını belirterek, meslek 
yaşamlarında başarılar diledi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyemiz Sayın KUKUL ise 
konuşmasında Oda öğrenci 
örgütlülüğüne değinerek genç 

meslektaşlarımızın gelişimini ve 
mesleki dayanışmayı sağlamak, 
mesleğimizi daha iyi noktalara 
taşıyabilmek amacıyla yürütülen 
çalışmaların artarak devam 
edeceğini söyleyerek genç 
meslektaşlarımıza başarılar diledi.

Şube Başkanımız Sayın ERDOĞAN 
konuşmasında, HKMO Ankara 
Şubesi olarak, meslektaşlarımızın 
en iyi seviyeye gelmeleri amacıyla, 
gerek lisans eğitimi aşamasında 
gerekse mezuniyet sonrasında, 
meslektaşlarımızla, kurum ve 
kuruluşlarla, özel sektörle diyalog 
içerisinde ve işbirliğinde faaliyetler 
yürüttüğümüzü, bu faaliyetlerin, 
gecede olduğu gibi bazen sosyal 
bezende mesleki içerikli etkinlikler 
olabildiğini belirtti.
Sayın ERDOĞAN ayrıca, bu 
tür sosyal etkinliklerin mesleki 

işbirliği, sosyal dayanışma ve 
Oda örgütlüğü açısından önemli 
olduğunu ve bu tür etkinliklerin 
meslek yaşamında da sürdürülmesi 
gerektiğini vurgulayarak,  genç 
meslektaşlarımıza meslek 
hayatlarında başarılar diledi.

Mesleki dayanışmanın ve ilişkilerin 
geliştirmesi açısından önemli olan, 
dayanışmanın ve birlikteliğin öne 
çıktığı gecenin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere, HKMO Ankara 
Şubesi olarak teşekkür eder, genç 
meslektaşlarımıza iş yaşamlarında 
başarılar dileriz.
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yapılmıştır.  Toplantının ardından 
Bahar Kokteyli gerçekleştirilmiştir.

Teknik Uygulama 
Sorumluluğu (TUS) 
Komisyonu Çalışmalarını Bir 
Kitapçıkta Topladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği’nde Revizyon 
çalışmaları yapılmaktadır.
Şubemiz, bu yönetmelikte yer 
alan konularla ilgili görüşlerini 
Büyükşehir Belediyesi’ne sunmuştur. 
Bu konuların başında Harita 

Uygulama Sorumluluğu Komisyonu, 
Bülten ve Basın-Yayın Komisyonu, 
Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu, Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonu, Mesleki 
Denetim ve Özel Sektör Sorunları 
Komisyonu, Yasa ve Yönetmelik 
Komisyonu, Taşınmaz Değerleme 
Komisyonu, Yerel Yönetimler 
ve Kamu Kurumları Komisyonu 
oluşturulmuştur ve komisyon üyeleri 
belirlenmiştir. Ayrıca Kent Konseyi 
ve Yerel Gündem 21 Temsilcileri 
belirlenmiştir.

Danışma Kurulu Toplantısı 
Yapıldı

Yeni Dönem Çalışma Raporu ve 
TUS Raporu hakkında üyelerimizi 
bilgilendirmek, görüş ve önerilerini 
almak üzere 08 Mayıs 2010 
tarihinde Danışma Kurulu Toplantısı 

Antalya Şubesi 10. Dönem 
Yönetim Kurulumuz 
Göreve Başladıktan Sonra 
Kurumlara Yapılan ve 
Tarafımıza Yapılan Ziyaretler

10. Dönem Yönetim Kurulumuz 
seçilip göreve başladıktan sonra 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Muratpaşa Belediyesi, Kepez 
Belediyesi, Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüğü,ziyaret edilerek yeni 
yönetim kurulumuz tanıtılmış ve 
çalışmalarımız hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca 28 Nisan 2010 
tarihinde Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve 03 Mayıs 2010 
tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) 47. ve 48. Grupları 
yeni yönetimimizi şubemizde ziyaret 
etmişlerdir. Antalya Şubesi Yönetim 
Kurulu ATSO Grupları ile Arazi 
Toplulaştırması konulu bir panel 
düzenlenmesi üzerine çalışmalara 
başlanması konusunda karara 
varmışlardır. 

Çalışma Komisyonları 
Belirlendi

Çalışma Komisyonları’nın 
belirlenmesi için 10 Nisan 
2010 tarihinde üyelerimizle bir 
toplantı düzenlenmiştir. Yapılan 
değerlendirmelerden sonra Teknik 
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temsilciklerimizde mesleki sorunlar 
görüşülerek çözüm önerileri 
getirilmiştir.
Isparta Temsilciliğimizde mekan 
sıkıntısının giderilmesi için 
Temsilcimize yetki verilmiştir. 

Master ve Genç 
Takımlarımızın 
Futbol Turnuvaları 
Gerçekleştirilmiştir

Master ve Genç Futbol Takımlarımız 
HKMO Antalya Şubesi’ni başarılı 
temsil etmiş Genç Takımımız çeyrek 
finale kadar yükselmiş ancak 
elenmiştir.

Denetim Kuruluşlarına müellifliği 
yapı denetim kuruluşlarına 
ait olan aplikasyon projesinin 
hazırlanması ve uygulanmasını 
içeren 5. maddesinin 4/b 
fıkrası iptal edilmiş ve yürütmesi 
durdurulmuştur. Danıştay verdiği 
bu kararla, Yapı Denetim 
Kuruluşlarının aplikasyon projesinin 
hazırlanması ve uygulanması 
işlemlerinde bu hizmetin sadece 
kontrol ve denetiminde yetkili 
olduğunu, söz konusu denetim ve 
kontrol işlemlerini de bünyesinde 
bulundurduğu Harita ve Kadastro 
Mühendislerince yerine getirilmesi 
gerekliliğini ifade etmiştir.

Ayrıca büyük çoğunlukla 
Büyükşehir Belediyeleri İmar 
Yönetmeliklerinin TUS’a ilişkin 
tanım ve uygulamalarında Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin yerlerini 
içeren örnekler ile gerekçe ve 
dayanaklar ortaya konmuştur.       

Isparta ve Burdur 
Temsilciliklerinde Toplantı 
Düzenlendi

Yönetim Kurulumuz 15 Mayıs 
2010 tarihinde Isparta ve Burdur 
Temsiciliklerimizde üyelerimizle 
bir toplantı düzenlemiştir. Bu 

ve Kadastro Mühendisleri’nin 
teknik uygulama sorumlulukları 
gelmektedir. 

Büyükşehir Belediyeleri İmar 
Yönetmelikleri’nde Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
Büroları’nın yetki, uygulama ve 
sorumlulukları düzenlenmiştir. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği’nde, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu tanımlamalarında, 
mesleki sorumluluğumuzun yer 
almamasından dolayı şubemizce 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
eksikliğin giderilmesi için şubemiz 
TUS komisyonu ‘‘Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun Gerekçesi 
ve Dayanağı” adı altında bir 
kitapçık oluşturmuş ve Büyükşehir 
Belediyesi’ne sunmuştur.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin  3030 sayılı TİP 
İmar Yönetmeliğinde Harita 
ve Mühendisleri yerine “ilgili 
mühendisler” ifadesinin 
kullanılmasını öne sürerek  TUS 
tanımlarında yer almayışlarının  
yerinde olmadığının kanıtları TUS 
çalışma komisyonunca ortaya 
konmuştur.  Bu kanıtlar  arasında  
bazı belediyeler tarafından T.C 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğüne “ilgili 
mühendisler” ifadesini soran 
yazıları ve  bu mühendislerin Harita 
Mühendisleri olduğu yönündeki 
yanıtları yer almaktadır. 

Diğer taraftan Odamızca 
Danıştay’a açılan dava ile Yapı 

Geleneksel Bahar Kahvaltısı 
Gerçekleştirildi

23 Mayıs 2010 tarihinde açık 
havada doğal bir ortamda 
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Şube Başkanımız Ali 
TOPDEMİR Antalya ART 
Televizyonunda Canlı 
Yayında Açıklamalarda 
Bulundu

6 Nisan 2010 saat 18.00’de 
gerçekleşen yayında Şube 
Başkanımız, mesleğimizle ilgili 
ve oda çalışmalarımızı tanıtan 
bir konuşma yapmıştır. Harita 
ve Kadastro Mühendisliği’ni ve 
HKMO’nın işlevini açıklayarak söze 
başlayan Sayın TOPDEMİR, daha 
sonra kentimiz ile ilgili sorunları 
dile getirmiştir. Bu bağlamda, 
gecekondulaşmanın önüne 
geçilememesi, imar aflarının çarpık 
kentleşmeye yol açması, rant 
kaygısı ile yapılan plan tadilatları, 
bütüncül planlamanın yapılmaması, 
planlamada parçacı yaklaşımlar 
gibi konuları eleştirmiştir. 
Ulusal, bölgesel ve yerel bazda 
planlamanın; bilim insanlarının, 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin, 
meslek odalarının görüş ve 
katılımları ile olması gerektiğini 
vurgulamıştır.

Antalya’nın diğer önemli sorunu 
olan kırmızı kot çalışmasının 
yapılmamasının kenti su 
baskınlarına maruz bıraktığını ve 
en kısa zamanda çözümlenmesinin 
gerektiğini söylemiştir.

2B alanlarına ilişkin 
çalışmalarda kurumlar arası 
koordinasyonsuzluğun olması, 
bu yerlerin mülkiyetine ait 
belirsizliklerin bulunması, orman 
alanlarının ve orman köylülerinin 
durumlarının belirsizliği, tarım 
ve hayvancılık için bir programın 
olup olmadığıyla ve bu alanların 
planlanmasının ne şekilde olacağı 
ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.  

yılları arasında Burdur Tapulama 
Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği, 
1974-1976 yılları arasında 
Serik/Antalya Tapu Fen Amirliği 
görevinde bulunmuştur. 1976-1982 
yılları arasında Ticaret Borsasında 
çalıştıktan sonra 1982'de emekli 
olmuştur. 1982 - 1998 yılları 
arasında serbest olarak, 1998 
yılından itibaren ise vefatına kadar 
Yurt Teknik Har. İmar İnş. Tur. Ltd. 
Şti. Şirketi’nde  şirket ortağı ve 
teknik müdür olarak çalışmıştır. 

Odamıza bilgi birikimi ile büyük 
katkılar koyan ONUR; 1. dönem 
yönetim kurulunda, kurucu üyelik 
ve başkan yardımcılığı; 4. dönemde 
üye;  5. dönemde sayman; 8. 
dönemde üye olarak görev almıştır. 
Birçok çalışma komisyonunda görev 
alan, geniş mesleki deneyimlerini, 
özellikle de Yasa ve Yönetmelikler 
konularındaki bilgilerini bizlere 
aktaran Ercan ONUR, hepimizin 
gönüllerinde bir ağabey, bir baba 
olarak yer etmiştir.

gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi 
gösteren üyelerimiz  iş stresinden 
arınarak güzel bir gün geçirdiler.

Meslektaşımız 
Ercan ONUR’u Andık

21 Nisan 2010 tarihinde 
kaybettiğimiz Ercan ONUR’u 
5 Haziran günü şubemizde 
andık. Antalya Şubemizin kurucu 

üyelerinden olan ONUR, 1941 
yılında Çanakkale Çınarcık'ta 
doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini 
Zonguldak’ta, lise öğrenimini 
İzmir’de tamamlamıştır. 1966 
tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi  
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
bölümünü başarıyla bitirmiştir. 
1966-1967 yılları arasında Uşak 
Tapulama Müdürlüğü’ne Kontrol 
Mühendisi olarak atanmıştır.
1967-1969 yılları arasında askerlik 
görevini tamamlayıp, 1969-1974 
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edilecek bina ve eklentilerinin 
yatayda ve düşeyde konum 
doğruluğu kontrol edilmelidir.

• Bu yeni uygulamaların birim 
fiyatları çıkarılırken analizler 
iyi yapılmalıdır. Belediyeler 
harçları yüksek tutulmamalı, 
küçük konut inşaatlarında 
kaçak yapılaşma ile mücadele 
anlamında ruhsat maliyeti 
artırılmamalıdır.

• İdareler arasında 
uygulamalarda farklılıklar 
olmamalıdır.

• Yapı denetimli binalarda teknik 
sorumlu yapı denetimdir. Harita 
ve Kadastro Mühendisi yapı 
denetime tabi işlerde  proje 
müellifidir. Dolayısıyla Harita 
ve Kadastro Mühendisleri 
yapı denetime tabi işlerde 
proje müellifi kısmına imza 
atmalıdır. İmalat kontrolü 
için  Yapı Denetimler Serbest 
Çalışan Harita Mühendislik 
Firmalarından hizmet satın 
almalıdır.

• Söz konusu uygulamaların 
açıklandığı genelgede sorumlu 
kişi olarak belirtilen “Harita 

Vaziyet Planları, Bağımsız 
Bölüm Planı, Röperli Kroki 
Hazırlanması, İşleyiş ve 
Birim Fiyat Oluşturulması 
Hakkında Toplantı Yapıldı

07 Nisan 2010 tarihinde Şube 
Binamızda Kat Mülkiyetine Yönelik 
Çalışmalarda vaziyet planı, 
bağımsız bölüm planı, röperli kroki 
düzenlenmesi hakkında toplantı 
yapılmıştır. Toplantı sonunda 
katılımcılar tarafından aşağıdaki 
görüşler dile getirilmiştir:

• Hazırlanan evraklarda Mesleki 
Denetim Uygulaması yapılıp 
yapılmayacağı belirlenmeli 
yapılacak ise MDU bedelinin 
makul ölçülerde olmalıdır,

• Harita Uygulama Sorumluluğu 
Projesinin (aplikasyon) ilgili 
idarelerce (belediye- özel idare) 
gerekli kontrolleri yapılmalıdır.

• Kat irtifakında da vaziyet 
planı ve bağımsız bölüm planı 
istendiği için ruhsattan önce 
sunulmalı ve Odamız projeyi 
kontrol edip onaylamalıdır.

• HUS proje müellifi olarak 
ruhsatta istenen proje müellifleri 
listesine Harita ve Kadastro 
Mühendisi de eklenmelidir.

• HUS proje müellifi Harita 
ve Kadastro Mühendisinin 
inşaatın tüm yapım safhalarında 
-tamamlanana dek-  devam 
etmeli, Tapu Siciline tescil 

ve Kadastro Mühendisi”nin 
mutlaka tanımlanmalıdır.

10.Dönem 1.Serbest 
Çalışanlar Toplantısı Yapıldı

10.Dönem 1.Serbest Çalışanlar 
Toplantısı 15 Nisan 2010 tarihinde 
HKMO Bursa Şubesi binamızda 
saat 17.00'da yapıldı.Toplantıya 
Bursa merkez ve ilçelerinde çalışan 
tüm serbest çalışan üyelerimiz yazılı 
olarak davet edilmişlerdir.

Toplantı, serbest çalışan 
üyelerimizin ve  Yönetim Kurulu 
üyelerimizin katılımı ile yapılmış 
olup toplantıda vaziyet planı ve 
bağımsız bölüm planı hazırlanması 
ve bu işlemler için mühendislik 
hizmetleri ücretlerinin belirlenmesi 
hakkında görüşme yapılmıştır.

BURSA
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10.Dönem 1.Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 10. Çalışma 
Dönemi 1. Danışma Kurulu 
toplantısı 20 Mart 2010 Cumartesi 
günü HKMO Akademik Odalar 
yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Danışma kurulu üyelerinin 
önerisiyle toplantı aşağıdaki 
gündemle yapılmıştır:

Gündem 
1-10. dönem çalışma programının 
görüşülmesi
2- 42. Genel Kurula götürülmesi 
istenen Tüzük değişiklikleri önerileri
3- Çalışma komisyonların ve 
üyelerinin belirlenmesi
4- TKGM Teşkilat Kanunu Tasarısı 
hakkında görüşme

Gündemin 1. maddesinde 10. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan taslak 
çalışma programı Danışma Kurulu 
üyelerine sunulmuş, üyelerin görüş 
ve önerileri alınmış programın 
bu ilavelerle hazırlanması uygun 
görülmüştür. 

Gündemin 2. maddesinde 42. 
Genel Kurula taşınması gereken 
Yönetmelik değişiklikleri hakkında 
görüşülmüştür.

Bu kapsamda; 
• Büro Tescil Yönetmeliğinde 

LİHKAB’ların Oda tescili için 
düzenleme yapılması, 

• SHKMM büro ve şirketlerine 
Serbest Harita Kadastro 
Mühendislerinin 1. derece 
yakınlarının ortak olmalarının 
önünün açılması,

• Büro ve şirketlerin tescile tabi 
işleri ile ihaleli işlerin mesleki 
denetim ücretleri arasındaki 
eşitsizliğin giderilmesi, tescile 
konu tüm işlerde mesleki 
denetim miktarının %1 olması,

• En az ücret tarifesindeki iş 

kalemlerinin, hesaplama 
yöntemlerinin, fiyat tarifesinin 
yeniden düzenlenmesi, rayiç 
fiyat uygulamasına geçilmesi, 

• Temsilcilerin Şube seçimleri 
esnasında seçimle işbaşına 
gelmeleri, bölgelerinde 
yaptıkları mesleki denetim 
gelirinin bir bölümünü 
etkinliklerde kullanabilmeleri 
önerilmiştir.

Gündemin 3. maddesinde 9. 
dönemdeki çalışma komisyonlarının 
sayıları azaltılmış, alt çalışma 
grupları oluşturulmuştur.
Gündemin 4. maddesinde ilişkin 
üyelerin bilgilendirmeleri sonucu 

yapılan değerlendirilmelerde 
taslak çalışmalarda Odanın etkin 
yer alarak Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin haklarını 
korunması gerektiğinin altı 
çizilmiştir. 

Odamız  SHKMM 
Büro/Şirketleri Tescil 
Yönetmeliğinin 
LİHKAB Kapsamında 
Değerlendirilmesi ve 
Değiştirilmesine Dair  İlgili 
Tüm Tarafların Daveti ile 
13 Mart 2010 Tarihli Bursa 
Şubesince Düzenlenen  
Toplantıda Katılımcıların 
Görüşleri 

1- Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislerinin Büro Tescil 
yönetmeliği içine alınarak 
düzenleme yapılması halinde, 
lisans sahiplerinin imar uygulaması, 
HUS, kamulaştırma, halihazır 
harita vb. tescile tabi ya da değil 
işlemleri yapması engellenmelidir. 
Yönetmelikte LİHKAB’ların 
SHKMMB ve şirketlerden ayrı 
olarak hangi mesleki hizmetleri 
yapabileceği, tescil hükümleri, 
fiyat tarifesi ayrıca ele alınmalıdır. 
Şu anki yönetmelikte olduğu gibi 
aynı hizmet alanında(Harita) bir 
işyeri olmalı LİHKAB sahibi iki iş 
alanından birini seçmelidir.

2- 5368 sayılı Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanunun 1. maddesinde 
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belirtilen  “… kamu kurum ve 
kuruluşları ile lisans sahibi harita 
ve kadastro mühendislerinin diğer 
kanunlar ve ilgili mevzuata göre 
hak, görev ve yetkileri devam eder.” 
hükmünden Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislerinin SHKMMB’ nin 
yaptığı tüm işleri de yapılabileceği 
anlaşılmakta olup, Büro Tescil 
Yönetmeliğinde bu hükme aykırı 
olarak yapılacak değişiklikler  
Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Kanununa aykırı olacaktır.

3- 2. madde belirtilen hüküm 
uyarınca Odamıza tescilli 
SHKMMB’nin sahibi ya da ortağı 
LİHKAB açtığında, şirketindeki 
ortaklığı ve geçmişteki kazanımları 
devam etmelidir. Çünkü bu şirket 
Harita Mühendislik hizmeti dışında 
da başka işlerde yapılabilmektedir. 
Ancak teknik mesul konumundan 
çıkmalıdır. Bu şirketteki harita 
mühendislik hizmetlerinin 
sorumluluğunu üstlenmemelidir.

3- 3. maddedeki öneriye aykırı bir 
görüş olarak 20-25 senelik devlet 
memuru iken istifa edip, LİHKAB 
açan mühendisler geçmişteki 
bütün haklarından vazgeçerken, 
şirket sahibinin geçmiş birikimi 
ve haklarının korunması haksızlık 
olacağı gibi  imzacılığa da yol 
açacaktır.

4- LİHKAB açılıp hizmete 
başladığından itibaren serbest 

çalışanlar parsel aplikasyonu, 
birleştirme, cins değişikliği, irtifak 
hakkı yapmamalıdır. Ayrıca ücret 
tarifesi ile diğer mevzuatta da bu 
durum açıklanmalıdır.

5-Büro/Şirket  Tescil Yönetmeliği 
kapsamına giren LİHKAB’ ların 
yaptığı tüm işlerin Odamızca 
Mesleki Denetime tabi olup 
olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.  
LİHKAB'lar zaten oldukça sıkıntılı 
bir açılış safhasındadır. Bu 
nedenle en azından belli bir süre 
mesleki denetim işleminden muaf 
tutulmalıdır. LİHKAB işlemleri için şu 
anki Kadastro Müdürlüğünün aldığı 
ücretten  bir miktar da olsa fazla 
bir ücret alınacaktır. Ayrıca bilgi 
belge ücretleri de eklenecek, birde 
mesleki denetim ücreti alındığında 
LİHKAB çalışma alanlarına 
başka kurum ya da bürolar 
karışabilecektir.

Genel olarak katılımcılar arasında 
LİHKAB’ların iş alanları ile ilgili 
görüş birliği oluşturulamadığından 
yukarıda farklı görüşler belirtilmiştir. 

Harita Mühendisleri Yapı ve 
Yaşam Fuarı’nda

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO) Bursa Şubesimiz, 
Yapı Yaşam Fuarı’na açtığı stand 
ile fuar ziyaretçilerine Harita 
Mühendisliği mesleğini anlattı.

TÜYAP’da açılan 22. Uluslararası 
Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi, 
Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Fuarda açılan çok sayıda standı 
gezen ziyaretçiler, inşaat, makine, 
harita gibi yapı ile ilgili sektörler 
hakkındaki son gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı buldu.

Fuarın gözde standlarından biri 

konumunda bulunan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubesimiz, 
protokolün de uğradığı önemli 
stantlar arasındaydı. Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Nizamettin KAYA ve 
Makine Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı İbrahim MART başta 
olmak üzere çok sayıda belediye 
başkanı ve meslek odası yöneticileri 
standı ziyaret etti. HKMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu'nun da 
hazır bulunduğu standda, fuar 
ziyaretçilerine Harita Mühendisliği 
mesleği ve son gelişmeler hakkında 
bilgiler verildi.

Yapı ve Yaşam Fuarı’nın Bursalılar 
açısından önemli bir şans 
olduğunu dile getiren HKMO 
Bursa Şubesi Başkanımız Ufuk 
AY, aynı zamanda inşaat sektörü 
temsilcilerinin de gelişmeleri 
takip etmeleri için önemli bir 
fırsat olduğunu aktardı. Yapının 
ve hayatın her safhasında içinde 
olan ve yaşayan bir meslek olan 
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Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
tanıtıldığını belirterek fuar süresi 
boyunca standlarının açık olacağını 
kaydeden Şube Başkanımız Ufuk  
AY, Harita ve Kadastro Mühendisliği 
mesleğine meraklı gençlerin yanı 
sıra tüm Bursalıları da standa 
beklediklerini iletti.

GPS-GNSS Alıcıları ve CORS 
Sistemleri Tanıtımı Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO) Bursa Şubemizin de 
düzenleyicileri arasında yer aldığı 
eğitim seminerinde katılımcılara 
GPS-GNSS alıcıları ve CORS 
sistemleri ile ilgili tanıtım yapıldı. 
HKMO Bursa Şubemizin yeni 

şube binası konferans salonunda 
düzenlenen etkinliğini çok sayıda 
harita mühendisi takip etti. Seminer 
öncesi açılış konuşmasını yapan 
Şube Başkanımız Ufuk AY; meslek 
alanı olarak Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmeleri 
gerektiğinin bilincinde olduklarını, 
meslektaşlarının mesleki gelişimleri 
takip etmeleri için Oda olarak 
eğitim seminerleri düzenlemeye 
ağırlık verdiklerini, hızlı ve kaliteli 
hizmet üretmek için bu teknolojilere 
ihtiyaç duyduklarını aktardı. 
Çağdaş teknoloji ürünü cihazların 
dünya ile aynı anda Türkiye’de 
de kullanılabildiğini ifade eden 
Şube Başkanımız Ufuk AY, harita 
mühendisliği hizmetinin hızlı ve en 

az hatalı yapılabilmesi için gelişmiş 
cihazların kullanılması gerektiğine 
vurgu yaptı.

Eğitim veren Birol GÜÇLÜER, 
Türkiye’nin Harita mühendisliği 
hizmetleri konusunda dünya ile aynı 
standartları yakaladığını vurguladı. 

İznik Gezisi Yapıldı

Şubemiz tarafından Tarihi 
ve Kültürel Gezi Programı 
kapsamında, Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonu ile ortaklaşa 
18 Nisan 2010 Pazar günü İznik 
gezisi düzenlenmiştir.
Saat 9.00'da BAOB Şube Binası 
önünden hareket edilmiş, Yenişehir 
üzerinden İznik’e ulaşılmıştır.

İznik gezisi Üyemiz Aytaç 
TİRYAKİ’nin ev sahipliğinde ve 
Mesut EGEMEN rehberliğinde 
gerçekleştirilmiştir.

Gezi Programı Kırgızlar Türbesinden 
başlamış, sırasıyla Lefke Kapı ve 
Roma Su Yolu, Yeşilcami ziyareti, 
Şeyh Kutubiddin Türbesi, İznik 
Müzesi ziyareti, Abdülvahap 
Sancaktari Türbesi ziyareti ve İznik 
manzarası izleme, Roma dönemi 
tiyatrosu -kazı sahası- ziyareti, 
Ayasofya Müzesi ve çini fırınları 
kazı sahası ziyareti, Süleymanpaşa 
Medresesi ve çini atölyeleri satış 

yerleri ziyareti, I. Murat Hamamı ve 
çini atölyeleri satış yerleri ziyareti, 
İznikli Köyü Beştaş Anıtı ziyareti, 
İznik sahili  gezilerek Elbeyli 
Köyündeki Dikilitaş Anıtında son 
bulmuştur.

40 kadar üyemizin aileleriyle 
katıldığı İznik gezisi tarihi ve kültürel 
değerlerimizin yakından tanınması 
anlamında oldukça faydalı geçmiş, 
katılımcılar memnuniyetlerini dile 
getirmişlerdir.
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Bursa’da  Kaçak Yapılaşma 
ve Yerel Yönetimler

Kentimizin kangren haline gelen 
sorunlarının belki de ilk sırasında 
yer alan ve biz meslek odalarının 
yıllardan beri gündemde tutmaya 
çalıştığımız konulardan birisi çarpık 
ve kaçak yapılaşma sorunudur.
Bugüne kadar yaptığımız bir çok 
basın açıklamasında, yayınladığımız 
raporlarda kentimizin konut 
stoğunun %60’lara varan oranlarda 
kaçak yapılardan oluştuğunu 
gündeme getirmemize rağmen, 
süreç kent yöneticileri tarafından 
“kaçağa geçit yok” söylemleri 
ile geçiştirilmekte, lafta var olan 
söylemler maalesef icraata 
geçirilememektedir.

Kent yöneticileri tarafından; 
hızlı nüfus artışı, yaşanan 
yoğun göç, kentleşme bilinci 
eksikliği gibi birçok faktör kaçak 
yapılaşmanın nedenleri arasında 
sayılmaktadır. Şüphesiz ki bu 
faktörler Kaçak Yapılaşmada etkin 
rol oynamaktadır. Ancak asıl olan 
Kaçak Yapılaşmayla mücadele 
konusunda söylemin aksine 
eylemleriyle dik duramayan siyasi 
irade ve kent yöneticileridir.

Biz meslek odaları olarak 
inanıyoruz ki siyasi irade ve kent 
yöneticileri dik duruşunu sergilediği 
takdirde, kentin kaçak yapı sorunu 
çözülecektir. Ancak kent yöneticileri 
tarafından yıllardır bu dik duruş 
maalesef sergilenememiştir.

Seçim zamanında biz meslek 
odalarını ziyaretleri sırasında kaçak 
yapıyla etkin mücadele edeceklerini 
dile getiren kent yöneticileri, halka 
açık programlarda “kaçak yapıyı 
yıkmak çözüm değil” demekte, 
bu durum kaçak yapılaşmayı 

tetiklemekte, kaçak yapı yapanları 
cesaretlendirmektedir.

Bu noktada “hızlı nüfus artışı, 
yaşanan yoğun göçü” kaçak 
yapılaşmanın temel sebebi olarak 
gösteren kent yöneticilerine şunu 
hatırlatmakta fayda vardır; kentin 
üst ölçekli planına aykırı olarak 
yapılan BESOB projesi vb gibi  
yeni sanayi yapıları, yeni sanayi 
yatırımlarını, sanayi yatırımları 
işgücünü, işgücü göçü, göç de 
kaçak yapılaşmayı tetikleyecek, 
bu kentte 30 senedir yaşananlar 
tekrarlanacaktır. Görüldüğü üzere 
kent yöneticileri kaçak yapılaşma 
konusunda kendi analizleriyle 
ulaştıkları sonuçlarla bile çelişkiye 
düşmektedirler.

Artık Bursamızda kaçak yapı sorunu, 
kaçak mahalle, hatta yaşayan 
nüfus açısından irdelendiğinde 
kaçak ilçe sorununa dönüşmüştür. 
Sadece uydu ve hava fotoğraflarına 
bakarak bile anlaşılan bu sorun 
biz meslek odalarını rahatsız ettiği 
kadar kent yöneticilerini niçin 
rahatsız etmemektedir? Niçin 
yöneticilerimiz kaçak yapılaşmayı 
görmeden, duymadan, konuşmadan 
geçiştirmeyi tercih etmektedirler?

Sayın Valimizin, yaptığı toplantılar, 
yayınladığı talimatlar ve gazetelere 
yansıyan bir çok söyleminde 
kaçak yapılaşmaya karşı etkin 
mücadele verilmesi yönünde 
insiyatif alırken, başta büyükşehir 
belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri 
tarafından bu  kararlılık kaçak 
yapılaşmayla mücadelede sahaya 
yansıtılmamaktadır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde, Yapı Kontrol Şube 
Müdürlüğü kurulmasına karşın 
kurulduğundan beri şube müdürü 
kadrosu hala boştur. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

bu konuda en etkin mücadelenin 
verilmesi gerekirken, şube müdürü 
bile atanmayarak konuya önem 
verilmediği görülmektedir. 

Bu noktada 3194 sayılı İmar 
Kanununun ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunun, 
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe 
belediyelerine verdiği yetki ve 
sorumluluk,  TCK 184. Maddesinin 
“İmar Kirliliğine neden olma” cezai 
sorumluluğu bulunmaktadır.

Kentin üst ölçekli planları ile tüm 
Bursa planlanmışken, kentin 
gelişim yönü ve yerleşmelerin 
gelişme alanları belliyken, kaçak 
yapılaşmaya göz yumulması başta 
altyapı olmak üzere ciddi sorunlara 
yol açmaktadır. Kaçak yapılaşma 
kentin geleceğini ipotek altına 
almakta, sağlıklı kent yaşamına 
uygun olmayan yerleşimler 
oluşturmaktadır.

Kamuoyunun gözünü boyamak 
için tek bir yapı yıkımı yapılırken, 
yapılan yıkımlarda da yapının taşıyıcı 
sistemine el sürülmeden, sadece 
tuğla duvarlar yıkılmakta, kaçak 
yapılaşma ile mücadele ediyoruz 
mesajı ile kamuoyu yanıltılmaktadır. 

Batçıklara, Merinos Kongre 
Merkezine ve bir çok projeye yüz 
milyon TL’ler harcayan, stadyumun 
yapılması için büyük meblağları 
göze alan kent yöneticileri, iş kaçak 
yapılarla mücadeleye gelince 
araç ve personel eksikliğinden 
şikayet etmekte, gerekli bütçenin 
olmamasından yakınmaktadırlar. 
Göstermelik yıkım ihaleleri 
düzenlenerek sorumluluk atılmaya 
çalışılmaktadır.

İşin diğer bir boyutu ise resmi 
kurumlar ve belediyeler tarafından 
da kaçak yapı yapılmasıdır. Kaçak 
yapılaşma ile mücadele etmesi 
gereken kurumlar Bursa Ovasının 
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ortasına, Samanlı’ya sağlık 
kompleksini, Yeniceabat’a eğitim 
kompleksini yapmakta, üst ölçekli 
plan kararlarına aykırı olarak ovayı 
yapılaşmaya açmaktadırlar. Bu algı 
“devlet yaparsa bize de müsaade 
eder” anlayışıyla kaçak yapı 
baskısını ovaya doğru çekmektedir.

Büyükşehir Belediyesince 26 nisan 
2010 tarihinde yapılan toplantı ile 
bir yıllık icraatların ve yapılacak 
projelerin kamuoyuna aktarılırken 
740 kadar projeden bahsedilmesine 
rağmen, bu projelerin içinde; kaçak 
yapılaşma ile mücadele, afet ve 
deprem riskine yönelik projeler yer 
almamaktadır. Bu durum bile kent 
yöneticilerinin konuya ne kadar 
duyarlı ( !) olduğunu gözler önüne 
sermektedir. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununa aykırı olarak 
düzenlenen Tarım Bakanlığı ile 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
arasında düzenlenen protokol ve 
yayımlanan genelgelerle hisseli 
parselasyonun arttığı konusundaki 
HKMO’nun yaptığı uyarıyı 
ciddiye alıp bu konuda en yüksek 
makamlarla görüşüp genelgenin 
iptali için meslek odalarıyla birlikte 
hareket etmesi beklenen büyükşehir 
belediyesi yönetimi bu konuda 
yazdığı yazılarda meslek odalarının 
dava açmasını tavsiye etmektedir. Bu 
tutum kaçak yapılaşma tehlikesinin 
farkında olmamak ve kararlılık 
gösterememekle açıklanabilir.

2004 – 2009 yılları arasında, 5 yıllık 
dönemde, Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içinde kalan ilçe ve ilk 
kademe belediyelerinde 3194 sayılı 
İmar Kanunun 32. maddesi gereği, 
düzenlenen zabıt sayısı, yıkım cezası 
verilen yapı sayısı ve yıkılan yapı 
sayısını incelediğimizde; 18472 
adet tutulan fen zaptına karşın sözde 
yıkılan yapı sayısı sadece 2970’dir. 
%16 olan yıkım oranı  zabıt 

tutulanlardır, ya tutulamayan veya 
tutulmayan yapıları da eklersek bu 
oran yüzde kaçlara düşecektir?

Sonuçta; kaçak yapılaşmanın bir çok 
nedeni vardır, ama asıl önemli olan 
siyasi iradenin ve kent yöneticilerinin 
dik duruş sergileyememesidir. Biz bu 
kapsamda kentleşme ile ilgili meslek 
odaları olarak siyasi iradenin ve 
kent yöneticilerinin çarpık ve kaçak 
yapılaşma konusunda dik duruş 
sergilemesini bekliyoruz. 

CHP İl Genel Meclis Üyeleri 
ve İlhan DEMİRÖZ Odamızı 
Ziyaret Etti

CHP İl Genel Meclis üyeleri, 
Türkiye’de ilk kez meslek odalarını 
aynı mekanda buluşturan Bursa 
Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Yerleşkesi’ndeki akademik odaları 
ziyaret etti. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa 
Şubesini de ziyaret eden İl Genel 
Meclis Üyeleri, HKMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu’nu hem seçimlerde 
aldıkları başarılardan hem de 
yeni yerlerine taşınmalarından 
ötürü tebrik etti. Ziyarette İl Genel 
Meclis üyeleri adına konuşan İlhan 
DEMİRÖZ, meslek odalarıyla 
kendi temsil ettiği partinin arasının 
her zaman çok iyi olduğunu, ikili 
ilişkileri geliştirmenin yanı sıra kent 
yönetimi için sürekli fikir alışverişinde 
bulunduklarının altını çizdi. Meslek 
odaları ile her zaman aynı görüşleri 
paylaştıklarını işaret eden İlhan 
DEMİRÖZ, gelecek nesillere 
bırakacakları en önemli mirasın 
Bursa olduğunun altını çizdi. 

Bursa’yı ilgilendiren her türlü 
konu üzerine çalıştıklarını belirten 
DEMİRÖZ, “Bursa’nın daha iyi 
yönetilmesi adına gece gündüz 
çalışıyoruz. Sadece kent sınırları 
içerisinde değil, çevre yerleşim 
birimlerinde de neler yapıldığını 

yakından takip ediyoruz. Bundan 
sonrada yılmadan çalışmalarımız 

sürecektir. Meslek odalarının da 
yardımları ile Bursa’nın daha 
iyi yönetilmesi için görüşlerimizi 
açıklamaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

İl Genel Meclisi üyelerini odalarında 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını 
ifade eden Şube Başkanımız Ufuk 
AY da Bursa’nın herkesin kenti 
olduğunu, geleceğe bırakılacak en 
büyük mirasın temiz ve yaşanabilir 
Bursa olduğunu vurguladı. Bursa’nın 
Türkiye’nin en güzel kentlerinden 
biri olduğunu dile getiren Şube 
Başkanımız Ufuk AY, “Biz meslek 
odaları olarak Bursa’nın bu 
güzelliklerini çok daha fazla gözler 
önüne serebilmek ve gelecek 
nesillere kalmasını sağlamak adına 
çalışıyoruz. Hisseli parsel satışları 
ve kaçak yapılaşmayla ilgili olarak 
basın açıklamaları ile kamu oyuna 
ve yetkililere uyarılarda bulunduk. 
Bu uyarılarımız kısmen karşılık gördü 
ve Toprak Koruma Kanununa bağlı 
çıkarılan protokola dayalı olarak 
yapılan satışlar durduruldu. Fakat 
başka bir tehlike çıktı karşımıza. 
Hisseli parsel yapanlar ile alıcı 
vatandaşlar kendi aralarında 
sözde senetler düzenleyerek tarım 
arazilerinin hisseli satışları yapılıyor. 
Alıcılar ellerinde sadece bir satış 
senedi ile tapu dışı hisseli parsel 
satın alıyorlar. Arazideki kullanım ile 
tapu kayıtları farklı, bu durum ileride 
daha büyük sorunlar için başlangıç 
oluşturuyor. Kaçak yapılaşmanın 
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önü bu yollar ile açılmış oluyor” 
diye konuştu. Kaçak ve plansız 
yapılaşmayı önlemenin en önemli 

yapıların cins değişikliklerinin 
yapılarak kat mülkiyetine 
geçilebilmesi için yapı kullanma 
belgesi ekinde sayısal ve çizgisel, 
koordinata dayalı röperli kroki, 
vaziyet planı ve bağımsız bölüm 
planlarının harita kadastro 
mühendislerince hazırlanması 
zorunluluğu getirilmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk 
AY, uygulamada oluşacak 
sorunların birlikte ve ortak akılla 
çözülebileceğini belirterek, geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi yine başta 
hileli ve hisseli kaçak yapılaşma 
konuları olmak üzere Bursa 
şehrinin sorunlarını yakından takip 
edeceklerini ve kaçak yapılaşmayla 
beraber mücadele edileceğini 
vurguladı.

Şehir Plancılar Odası ziyareti 
sırasında, ortak görüş olarak 
birbirleri ile bağlantılı olarak birlikte 
çalışan en yakın mesleki disiplinler 
olduğu,  şehir planlamasının lokal 
olarak değil bir bütün olarak 
düşünülmesi gerektiği, şehre 
yüzeysel değil geniş perspektiften  
bakılarak yapılacak planlamanın ve 
alınacak kararların daha gerçekçi 
ve doğru olacağı ifade edilmiştir. 
Yine kaçak yapılaşmada ve kent 
sorunlarında birlikte hareket edilmesi 
konusunda fikir birliğine varılmıştır.

13 Nisan 2010 Tarihinde 
Yapı Denetim Birliği 
Şubemizi Ziyaret Etti

Yapı Denetim Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı yeni dönem çalışmalarında 
başarı dileklerini ileterek iş 
sahalarında  harita ve kadastro 
mühendisleri ile birlikte çalıştıklarını 
ifade etti. 

Şube Başkanımız Ufuk AY Harita 
ve Kadastro Mühendislerince 

hazırlanan HUS projelerinde 
inşaatın su basmanına kadar Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin var 
olduğunu ve Yapı Denetim Şirketleri 
ile birlikte yer aldıklarını belirtmiştir.

Ayrıca 27 Ağustos 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren Tapu Planları 
Tüzüğü gereği  yapıların cins 
değişikliklerinin yapılarak kat 
mülkiyetine geçilebilmesi için yapı 
kullanma belgesi ekinde  sayısal ve 
çizgisel, koordinata dayalı, vaziyet 
planı ve bağımsız bölüm planlarının, 
07 Temmuz 2009 tarihli Kat 
Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair  Kanun sonrasında da röperli 

krokilerin harita ve kadastro 
mühendislerince hazırlanması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Uygulamada çıkabilecek sorunların 
birlikte ve ortak hareketle 
çözümlenmesi gerektiği konusunda 
fikir birliğine varıldı. Vaziyet planı, 
bağımsız bölüm planı ve röperli 
krokilerin hazırlanması ile Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin 
inşaatın tamamlanması aşamasına 
kadar yapı içerisinde yer aldığı 
belirtildi. Uygulamalarda 
birlikteliğin oluşturulabilmesi için, 
uygulamalardaki işleyişin izlenmesi 
ve sonrası tekrar konu üzerine 
toplantı yapılmasına karar verildi.

Yapı Denetim Birliği Başkanı Tuncer 
DİKENSAK da HUS uygulamalarında 
birtakım sıkıntılarının olduğunu 

çözümü; kaçak yapı yapılmasına 
neden olan etkenlerin başlangıcında 
tedbir almak gerektiğini belirtti. 
Hisseli parsel satışlarına engel 
olunmalı, yapının yapılmasına engel 
olunmalı, cezai yaptırımlar daha 
zorlayıcı olmalı ve en önemlisi kaçak 
yapı yapanların kaçak yapıya izin 
verilmeyeceğini bilmesi, bir irade 
olduğunu görmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Şube Başkanımız Ufuk AY, 
yıllardır yenilenmeyen İmar Kanunun 
bir an önce çıkarılması gerektiğinin 
de altını çizdi. 

İnşaat Mühendisleri Odası 
ve Şehir Plancıları Odası 
Ziyaret Edildi

27 Nisan 2010 tarihinde Şube 
Yönetim kurulu üyelerimiz İnşaat 
Mühendisleri Odası ve Şehir 
Plancıları Odasına nezaket 
ziyaretinde bulundu.
İnşaat Mühendisleri Odası 
ziyaretinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ile İnşaat 
Mühendislerinin yoğun olarak 
birlikte çalıştığı vurgulanırken HUS 
çalışmalarında başlayan birlikte 
çalışma sürecimiz artık röperli kroki 
düzenlenmesi, vaziyet planları 
ve bağımsız bölüm planlarının 
hazırlanması safhalarını da 
içermektedir. 

Tapu Planları Tüzüğü gereği 
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belirterek vaziyet planı, bağımsız 
bölüm planları ve röperli krokilerin 
işleyişinin oluşturulmasından 

sonra bütün konuların bir arada 
değerlendirilmesi için toplantı 
yapılması fikrine katıldığını belirtti. 
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Odamızın 42. Olağan Genel 
Kurulu Gerçekleştirildi

Odamız 42. Dönem Olağan 
Genel Kurulu 24-25 Nisan 
2010 tarihlerinde Ankara‘da 
yapıldı. 450 delegenin katılımıyla 
gerçekleştirilen 42. dönem Genel 
Kurula Diyarbakır Şubemizden 16 
delege ve 2 Yönetim Kurulu Üyemiz 
olmak üzere 18 kişi katılmıştır. İlk 
günü açılış konuşmaları, çalışma 
raporunun (yönetim, denetleme, 
onur kurulu) görüşülmesi, komisyon 
raporları ile verilen önergelerin 
görüşülmesi şeklinde gerçekleşti. 
Şube 2. Başkanımız Hüseyin 
KIRŞAN dilek ve temenniler 

bölümünde bir konuşma yaptı.   
Konular üzerine görüşmelerin 
uzamasıyla Genel Kurul geç 
saatlerde tamamlandı. İkinci gün 
42. Dönem Oda organlarının 
seçimleri yapıldı. 

TMMOB Delege Toplantısı ve 
Tanışma Kokteyli Yapıldı

27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde 
düzenlenecek olan TMMOB 
Olağan Genel Kurul'una hazırlık 
amacıyla TMMOB'ye bağlı 

Diyarbakır'da bulunan Odaların 
Delegelerinin katılımıyla Diyarbakır 
İKK bünyesinde  19-20 Mayıs 
2010 tarihlerinde değerlendirme 
toplantıları yapıldı.
Bu değerlendirme toplantıları 
sonunda  Sümer Park resepsiyon 
salonunda seçimleri tamamlanmış 
olan Diyarbakır İKK bağlı şube 
yöneticileri için bir tanışma kokteyli 
düzenlendi.

TMMOB 41. Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği 41. Olağan 
Genel Kurulu 27-29 Mayıs 2010 
tarihlerinde Kocatepe Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 30 
Mayıs Pazar günü ise TMMOB 
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve 
Denetleme Kurulu üyelikleri için 
seçimler yapıldı. 

Genel Kurulun üçüncü günü 
olan 29 Mayıs Cumartesi günü, 

Yönetmelikler Komisyonu, Mali 
İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
ve Kararlar Komisyonu‘nun 
raporlarının görüşülmesine geçildi. 
Ancak, kararlar zaman yetersizliği 
nedeniyle görüşülemedi ve karar 
önerilerinin görüşülebilmesi için 
olağanüstü genel kurul kararı 
alındı.
Diyarbakır Şubemizinde içinde 
bulunduğu ve Diyarbakır İKK ‘nın 
aldığı kararlardan bazıları sonuç 
bildirgesinde yer aldı:

DİYARBAKIR

87Haziran 2010



İSTANBUL

5. İstanbul Haritacıları 
Sosyal Çalıştayı-2010 
Düzenlendi

Bu yıl beşincisi büyük bir coşkuyla 
düzenlenen “İstanbul Haritacıları 
Sosyal Çalıştayı”, 14-18 Mart 
tarihlerinde İstanbul’un Şile 
ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
12, Kocaeli Üniversitesi’nden 14, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
50, Erciyes Üniversitesi’nden 3, 
Gümüşhane Üniversitesi’nden 5, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 
23 ve Selçuk Üniversitesi’nden 5 
öğrenci olmak üzere toplamda 112 
öğrenci katıldı.  

Etkinliğin ilk gününde, öğle 
saatlerinde otele giriş yapılmasının 
ardından HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Saymanı Ülkü 
KARAALİOĞLU, HKMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
ÖZLÜDEMİR ve HKMO İstanbul 

Şube Yönetim Kurulu Sekreteri M. 
Uğur GİRİŞKEN tarafından yapılan 
açılış konuşmaları ile birlikte etkinlik 
başladı. Yaptıkları konuşmalarda 
oda ve öğrenci örgütlülüğüne 
vurgu yapılırken, birlikte üretmenin 
ve paylaşmanın insana ve topluma 
kattığı değerin, ben değil de biz 
olmanın öneminden bahsedildi. 
Bu sayede başka bir dünyanın 
mümkün kılınabileceği ifade edildi. 

Konuşmaların ardından Müzik 
Atölyesi küçük bir sunum 
gerçekleştirdi. Ardından gerçekleşen 
Mizah&Animasyon Atölyesi, 
hazırladıkları karikatür sergisini 
ve animasyonları katılımcılarla 
paylaştılar. Akşam yemeğinin 
ardından Sinema Atölyesi sahne 
aldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gününe ithafen hazırlanan 2 
kısa filmin gösteriminin ardından 
işten çıkarılan yedi liman işçisinin 
hayatını anlatan İspanyol yapımı 
“Güneşli Pazartesiler” filmi 

gösterildi.

İkinci günün sabahında Spor 
Atölyesinin etkinlikleri kapsamında 
Şile sahilinde bir yürüyüş 
gerçekleştirildi ve ardından 
sahilde çeşitli spor aktiviteleri 
yapıldı. Öğleden sonra Fotoğraf 
Atölyesi’nin Panoramik fotoğraf 
çekim teknikleri ile ilgili sunumu 
ve atölye tarafından çekilmiş 
İstanbul fotoğraflarının gösterimi 
yapıldı. Son bölümde Kentsel 
Dönüşüm ile ilgili yapılan çekimler 
sunularak atölyenin bu konuyla 
ilgili hazırladığı fanzin, katılımcılara 
dağıtıldı. Fotoğraf Atölyesi’nin 
ardından ise Trabzon Şube Öğrenci 
Komisyonu’nun hazırladığı Forum 
Atölyesi’nde Doğu Karadeniz 
bölgesinde hayata geçirilmek 
istenen HES’lerle ilgili bölge 
halkının tepkisini ve dayanışmasını 
gösteren 40 dakikalık bir belgesel 
gösterimi ve atölyenin konuyu 
açıklayıcı ve irdeleyici konuşmaları 
gerçekleştirildi. Ardından forumun 
serbest kısmında ise konu 
katılımcılar arasında tartışıldı ve en 
kısa zamanda bölgeye gidilerek 
bölge halkına destek olunması 
kararlaştırıldı. Akşam yemeğinden 
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sonra Trabzon Şube Öğrenci 
Komisyonu’nun hazırladığı “Genç 
Olmak” isimli kısa filmi ve müzik 
gösterisi sunuldu.
Sosyal Çalıştay’ın üçüncü 
günü Mizah ve Animasyon 
Atölyesi’nin sunumu ile başladı. 
“Yabancılaşma” ve “Kapitalizm” 

başlıklı iki animasyon gösteriminin 
ardından atölye katılımcılarının 
seslendirdiği bir çizgi film 
gösterimi ile atölye sunumu sona 
erdi. Ardından İstanbul Şube 
Öğrenci Komisyonu üyelerinin 
hazırladığı Şiir Atölyesi, seçtiği 
eserleri katılımcılarla paylaştı. 
Öğleden sonra “Yıkım Başkenti 
İstanbul” başlığı altında İstanbul’da 
örgütlenen Forum Atölyesi 
tarafından Sulukule, Süleymaniye, 
Tarlabaşı, Fener ve Balat 
semtlerinde gerçekleştirilen Kentsel 
Dönüşüm, atölyenin ve TMMOB 
Mimarlar Odasının hazırladığı 
videolar aracılığı ile katılımcılarla 
paylaşıldı. Gösterimin ardından 
Kentsel Dönüşüm, 2B Alanları, 
TOKİ ve 3.Köprü konulu başlıklar, 
TMMOB İstanbul İKK Kent Çalışma 
Grubu tarafından hazırlanan  
“İstanbul Kentsel Talan Haritası” 
üzerinde gösterilerek katılımcılarla 
paylaşıldı. Bu aktarımların akabinde 
gerçekleşen forumda, kentsel 
dönüşümün ve genel çerçevesiyle 

“talanın” kimlere ne fayda sağladığı 
açıkça tartışılarak, emekçi halkla 
beraber bu talana dur diyebilecek 
bir mücadele içerisinde yer 
almanın önemi konusunda çeşitli 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Forumun ardından Halk Oyunları 
Atölyesi, Güneydoğu, Ege ve 
Trakya yöresinden sergiledikleri 
oyunlarla çalıştaya renk kattı. 
Akşam İstanbul Şube Öğrenci 
Komisyonu Tiyatro Atölyesi’nin 
hazırladığı Aziz NESİN’in yazdığı 
“Merhaba”, “Uykusu Kaçan Adam”, 
“27 Mayıs” oyunları ve “Yönetmen” 
skeci oynandı.  Atölye sunumunun 
ardından sahilde inildi ve yakılan 

ateş eşliğinde son derece keyifli ve 
eğlenceli bir gece geçirildi.

Dördüncü gün kahvaltıdan sonra 
Sinema Atölyesi son sunumunu 
gerçekleştirdi. Atölyede Şube 
Öğrenci Komisyonumuzca 
TEKEL işçilerine gerçekleştirilen 
dayanışma ziyareti kapsamında 
hazırlanan ve TEKEL işçilerinin 
onurlu direnişini anlatan kısa 
filmin gösteriminin ardından, 
16 Mart Beyazıt ve Halepçe 
katliamlarını anlatan belgeseller 
gösterildi.  Etkinliğin dördüncü 
günü öğleden sonra Trabzon 
Şube Öğrenci Komisyonu’nun 

hazırladığı Şiir Atölyesi sunumu 
gerçekleşti. Şiir Atölyesi 
sunumundan sonra Forum ve 
Genel Değerlendirme Toplantısı’na 
geçildi. Forum bölümünde 
Bologna Süreci ve LİHKAB ile ilgili 
katılımcılar görüşlerini paylaştılar. 
Akabinde gerçekleştirilen Genel 
Değerlendirme Toplantısı’nda ise 
etkinliğin genel değerlendirme 
toplantısı yapıldı. Katılımcıların 
çoğunun etkinlikle ilgili 
izlenimlerinden bahsettikleri 
bu toplantıda ortaklaşılan 
fikirlerden en önemlisi ise 
yapılan atölye çalışmalarının 
tüm ülke çapına yayılması ve 
süreklileştirilmesinin, bu üretimlerin 
Genç Haritacılar Günleri ve Yaz 
Eğitim Kamplarına taşınmasının 
gerek Sosyal Çalıştayları gerekse 
de örgütlülüğümüzü daha verimli 
ve nitelikli kılacağı fikriydi. 
Ayrıca bundan sonraki evrelerde 
birlikte gerçekleştirilecek veya 
gerçekleştirilebilecek öğrenci 
komisyonu çalışmaların önemine 
dikkat çekildi. Akşam yemeğinden 
önce Halk Oyunları’nın son 
sunumu gerçekleşti. Sosyal 
Çalıştay’ın son gecesi Trabzon Şube 
Öğrenci Komisyonu katılımcılarının 
hazırladığı Tiyatro oyunu sergilendi 
ve ardından Müzik Atölyesi’nin 
sunumu gerçekleştirildi.
Etkinliğin son gününde Fotoğraf 
Atölyesi’nin hazırladığı, etkinliğe 
ait fotoğrafların bir kısmının 
gösteriminden sonra, katılım 
belgeleri dağıtımı yapıldı ve bir 
Sosyal Çalıştay geleneği olan 
Çalıştay Şişesi,  katılımcılarının 
etkinliğe dair düşüncelerini 
paylaştığı yazılarla doldurularak 
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bir sonraki sene açılmak üzere 
kapatıldı.  
Yaşasın HKMO örgütlülüğü!!!

“Türk Haritacılığının 3 
Büyükleri (Macit-Ekrem-
Burhan)” İsimli Kitabın 
Tanıtım Söyleşisi Yapıldı

Mesleğimizin ülkemizdeki gelişimine 
ve bugünlere taşınması sürecine 
önemli katkıları olan değerli 
öğretmenlerimiz Prof. Macit 
ERBUDAK, Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem 
ULSOY ve Prof. Dr. h.c Ahmet 
Burhanettin TANSUĞ’un ülkemizde 
harita mühendisliği öğretimini 
başlatmalarının 60. yılı anısına 
kaleme alınan "Türk Haritacılığının 
3 Büyükleri (Macit-Ekrem-Burhan)" 
isimli kitabın tanıtım söyleşisi, 
kitap yazarı Sayın Prof. Dr. Erol 
KÖKTÜRK’ün katılımıyla 20 Mart 
2010 Cumartesi günü Şubemizde 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR, ülkemizde sivil Harita 
Mühendisliği eğitiminin tarihçesi 
ve eğitime başlanılmasının 60.yılı 
kapsamında yapılan etkinliklere 
değinerek konuyla ilgili çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu.

Şube Başkanımızın konuşmasının 
ardından, büyük emek 

harcayarak bu kitabı hazırlayan 
değerli üyemiz Prof. Dr. Erol 
KÖKTÜRK, konuşmasına 
kitabın hazırlanmasında verdiği 
desteklerden ötürü Şubemize ve 
Şube Yönetim Kurulu’na teşekkür 
ederek başladı. Bu çalışmaya 
başlamasının nedenini, tarihini 
ve yazımı sırasında karşılaştığı 
sorunlara rağmen büyük bir 
keyifle ve saygıyla bu kitabı 
hazırladığından  bahsederek 
sözlerine devam etti.

Mesleğimizin, ülkemizdeki 
ilk temsilcileri olan ve sivil 
Harita Mühendisliği öğretimini 
başlatmalarının 60.Yılı dolayısıyla 
yazılan bu kitapta Prof. Macit 
ERBUDAK, Prof. Dr. h.c. h.c 
Ekrem ULSOY ve Prof. Dr. h.c. 
Ahmet Burhanettin TANSUĞ’un 
insani özellikleri, eğitim-öğretim 
hayatları, mesleki çalışmaları, 
oda örgütlülüğüne katkıları, 
yaşamlarından kesitler, akademik 
çalışmaları, mesleğe dair 
düşünceleri ve bakışları, ayrıca 
toplumla, hayatla ve dünya ile 
ilgili görüşleri, aileleriyle olan 
ilişkilerine kısaca değinildi. Farklı 
yapıdaki üç kişinin ortak bir amaç 
uğruna nasıl bir araya gelip emek 
harcamalarından bahsedildi. 
Üç büyük öğretmenimizi, 
“Onlar, temel atıcı, harç karıcı, 
tuğla örücü, sıva yapıcı idiler. 

Önderdiler, örnektiler…” şeklinde 
nitelendirdikten sonra bölümün 
kuruluş öyküsünden ve kurucuların 
öykülerinden bahsetti.

Hayatlarından kesitler içeren 
fotoğraflardan oluşan sunumun 
ardından kitabın tanıtımına 
gelen diğer üyelerimiz, üç 
büyük öğretmenimizle birlikte 
yaptıklarından ve onlarla birlikte 
yaşadıkları ilginç anılarıyla ilgili kısa 
konuşmalar yaptılar.

Oldukça renkli geçen söyleşimize 
katılan üyelerimize ve bu eseri 
bizlere kazandıran değerli 
meslektaşımız sayın Prof. Dr. Erol 
KÖKTÜRK’e en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz.

21. Dönem I. Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şube Danışma Kurulumuz, 27 
Mart 2010 tarihinde Şube Toplantı 
Salonumuzda gerçekleştirildi. 
Danışma Kurulumuzun açılış 
konuşması, Şube Yönetim Kurulu 
II. Başkanımız Mehmet HIŞIR 
tarafından gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasında üyelerimizin görüş, 
katkı ve önerileri ile şekillenecek 
Şube çalışma programımızın 

başarısının üyelerimizin bu süreci 
sahiplenmesiyle başarıya ulaşacağı, 
Şubemizin kurulduğu 1976 yılından 
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beri sürdürdüğü çağdaş, demokrat 
ve katılımcı yönetim anlayışının bu 
dönemde de sürdürüleceği ifade 
edildi.

Açılış konuşmasının devamında 
Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz 
M. Uğur GİRİŞKEN tarafından da 
şube etkinlikleri ve çalışmalarına 
ilişkin çeşitli bilgilendirmelerde ve 
değerlendirmelerde bulunularak; 
üyelerimizin etkinlikler, komisyonlar 
ve çalışma grupları önerileri ele 
alındı. 

Oldukça verimli geçen Şube 
Danışma Kurulumuza katılım 
sağlayan, görüş ve önerileri ile 
Şubemizin yeni dönemde yürüteceği 
çalışmalara desteğini sunan tüm 
üyelerimize en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz.

Üçüncü Köprüye Karşı 
İnsan Zinciri

“Üçüncü Köprü değil orman, 
insanca yaşam” diyen yüzlerce 
kişi, çok sayıda demokratik kitle 
örgütü, çevre örgütü, mahalle 
derneği, TMMOB’ye bağlı odalar 
ve sendikalardan oluşan kitle, 
zincir oluşturarak Hacıosman’dan 

Orman Bölge Müdürlüğü ‘ne 
kadar yürüyüş gerçekleştirerek, 
yapılması planlanan “rant ve talan 
köprüsüne” bir kez daha hayır dedi. 
“Tayyip köprünün altında kalasın”, 
“Üçüncü köprü yıkım demektir”, 
“Sermaye defol, İstanbul bizimdir”, 
“Orman yoksa su da yok”, 
sloganları atılarak yapılan yürüyüş 
sonunda Orman Bölge Müdürlüğü 
önünde basın açıklaması yapıldı.

Katılımcılar adına açıklama 
yapan Platform Sözcüsü, Orman 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu üyesi Kader CİHAN, 
AKP hükümetinin üçüncü köprü 
projesini sermayeye peşkeş çektiğini 
belirterek proje ile İstanbul’un son 
orman alanlarının, su havzalarının 
ve yoksul halkın yaşam alanlarının 
hedef haline getirildiğine dikkat 
çekti. “Bu ülke ve bu halk satılık 
değil” diyerek sözlerine devam 
eden CİHAN, üçüncü köprünün 
İstanbul’un ulaşım sorununu 
çözmek yerine ağırlaştıracağını 
da vurguladı. Trafik sorununun 
gerçekten çözülmesi için yapılması 
gerekenin, "Sermayenin değil 
İstanbul halkının ortak çıkarlarını 
ve kamu yararını gözeten, doğal ve 
tarihsel çevreyi koruyan ve halkın 

demokratik katılımını esas alan 
bir planlamanın acilen hayata 
geçirilmesi" olduğunu belirtti.

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğu 5 Nisan 1995 tarihinde 
söylediği "3. Köprü Bir Cinayettir" 
açıklamasının yer aldığı bir pankart 
da taşıyan platform üyelerine 
yoldan geçen araçlarda çaldıkları 
kornalarla ve alkışlarla destek verdi.

Ücretli ve İşsiz Harita 
Mühendisleri’nin Sorunları 
Söyleşisi

Ücretli Çalışan ve İşsiz Harita 
Mühendisleri’nin sorunları ile ilgili 
olarak 16 Nisan 2010 tarihinde 
Şubemizde meslektaşlarımızın 
katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide 

çalışma koşulları, ücret, hukuki 
destek ve diğer özlük haklarına 
ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 
bulunuldu. Söyleşide ayrıca 
ülkemizde özellikle kapitalizmin krizi 
sonrasında her geçen gün daha 
da ağırlaşan çalışma koşulları, 
kriz sonrasında gençler arasında 
% 30’lara varan işsizlik sorununun 
sektörümüzdeki yansımaları, emek 
sömürüsü, esnek çalışma saatleriyle 
zıtlık gösteren ücretlendirme ve 
mesai ücretleri konusundaki 
sıkıntılar, iş güvencesi ve sigorta 
primlerinin asgari ücret üzerinden 
yatırılması sorunları ele alındı.
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Krizin en fazla etkilediği 
kesimlerin başında gelen genç 
meslektaşlarımızın ağırlıkta olduğu 
söyleşide; meslektaşlarımıza iletilen 
anket çalışmasının değerlendirmesi 
yapılarak, önümüzdeki süreçte 
Şubemizin, Odamızın ve 
TMMOB’nin sorunların çözümüne 
yönelik ne gibi çalışma ve 
girişimlerde bulunabileceği 
konularında görüşler dile getirildi. 
Ayrıca, yapılan anket çalışmasının 
genişletilerek sürdürülmesinin 
sorun tespiti açısından büyük önem 
taşıdığı ifade edildi.

Söyleşi kapsamında 
meslektaşlarımızın sorunlarına 
eğilen ve bu kapsamda çözüm 
üreten bir HKMO Örgütlülüğü 
için insanca yaşam ücreti, hukuki 
destek birimi, çalışma koşullarını 
düzenleyen TİP Sözleşme 
geliştirilmesi, SGK primlerinin 
denetlenmesi ve benzeri başlıklarda 
hazırlanacak önergelerin Oda 
Genel Kurulu’na taşınması 
gerekliliği ifade edildi.  Ayrıca, 
Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda 
alınan kararların TMMOB Genel 
Kurul gündemine taşınarak diğer 
meslek disiplinleriyle de ortak 
hareket edilmesinin önemli olduğu 
ifade edilerek yeni dönemde bu 
kapsamda yürütülecek çalışmaların 
hızlandırılmasının meslektaşlarımız 
açısından büyük önem taşıdığı da 
ifade edildi.

Söyleşimize katılan ve 
önergelerimizin geliştirilmesine 
katkıda bulunan tüm ücretli ve 
işsiz meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür eder, 
birlikte çözüm yolları geliştirmek için 
bundan sonraki süreçlerde de tüm 

meslektaşlarımızı çalışmalarımıza 
destek vermeye çağırırız.

NKP İstanbul Bileşenleri 
Basın Açıklaması: 24. Yılında 
Çernobil Faciasını Unutma 
Unutturma

Nükleer kaynaklı Çernobil 
Faciasının 24. yılında, Nükleer 
Karşıtı Platform(NKP) İstanbul 
bileşenleri tarafından 16 
Nisan 2010 tarihinde İstanbul 
Galatasaray Lisesi önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

İstanbul NKP bileşenleri adına 
basın açıklaması Elektrik 
Mühendisleri Odası(EMO) İstanbul 
Şube Başkanı Erhan KARAÇAY 
tarafından okundu. Platform adına 
yapılan basın açıklamasında; son 
günlerde gündemde olan Nükleer 
Enerji Santrali yapımı ihalesinin 
hukuksuz olduğuna ve hükümetin 
enerji politikalarının yetersizliğine 
hatta iflas ettiğine değinilerek, 
santralin yapılmaması için gereken 
mücadelenin sürdürüleceği 
vurgulanmıştır.

TMMOB, 1 Mayıs’ı Emek 
Örgütleri İle Birlikte 
Taksim’de Kutladı

1 Mayıs 1977 yani Kanlı 1 Mayıs, 
ülkemizde emek ve demokrasi 
yanlısı güçlere yönelen sistemli 
saldırıların giderek hız kazandığı, 
işsizliğin yaygınlaştığı, binlerce 
emekçinin güvencesiz ve esnek 
çalışma koşullarına mahkum 
edildiği günümüz koşullarını 
doğuran ve neo-liberal politikaların 
uygulanmasına olanak sağlayan 
bir dönemin askeri darbe yoluyla 
başlatılmasına olanak sağlayan 
önemli bir provokasyon olduğu 
açıktır.

Ülkemizde gerek kanlı 1 Mayıs 
öncesinde gerekse sonrasında 
çeşitli nedenlerle engellenen 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü, yıllardır 
ödenen bedellerin ve emekçilerin 
32 yıllık ortak kararlılığının, 
direnişinin ve mücadelesinin 
sonucunda Taksim’de, sendikaların, 
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demokratik kitle örgütlerinin, 
partilerin, derneklerin, meslek 
kuruluşlarının ve öğrencilerin yoğun 
katılımıyla büyük bir coşkuyla 
kutlandı. Onlarca emekçinin 
katledildiği bu alanın mücadeleyle 
yeniden kazanılması, gerek 
karanlık tarihle hesaplaşmak 
gerekse emeğin örgütlü mücadelesi 
açısından önemli bir dönüm noktası 
oldu.

Sabahın erken saatlerinden 
itibaren tüm emek örgütleri 
pankartlarla, dövizlerle ve 
sloganlarla kortejlerdeki yerlerini 
alarak 1 Mayıs alanına kadar 
üç koldan 32 yıllık hasrete olan 
yürüyüşlerine başladılar. “Yaşasın 
1 Mayıs”, diyerek yürüyüşüne 
başlayan HKMO İstanbul Şubesi 
de TMMOB Kortejinde üyeleriyle 
birlikte istem ve taleplerini dile 
getirdi. HKMO kortejinde sık sık 
“İnadına 1 Mayıs, İnadına Taksim”, 
“Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Faşizme 
Karşı Omuz Omuza” ve “Yaşasın 
Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla 
yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşün 
ardından 1 Mayıs alanı olan Taksim 
Meydanı’na giriş yapıldı.

Tüm örgütlerin alana giriş 
yapması ve alanın dolmasıyla 1 
Mayıs coşkusu Konfederasyon 
başkanlarının kürsüden yaptıkları 
konuşmalarla ve alandaki 
emekçilerin sloganlarıyla devam 
etti. Kürsüden söz alan Disk 
Başkanı Süleyman ÇELEBİ “DİSK’in 
kurucusu, eski Genel Başkanı, 
öldürülen Kemal TÜRKLER’in, 
demokrasi barış ve kardeşlik 
için mücadele eden Abdullah 
BAŞTÜRK’ün kürsüsünden 
seslendiğini” söyledi. Bu 

kürsünün, en son 1978 yılında 
kurulduğunu, 32 yıl boyunca da 
işçilere, emekçilere, kürsünün 
gerçek sahibi olan üretenlere 
kapatıldığını söyleyen ÇELEBİ, ‘‘1 
Mayısta, burada yine yan yana 
duruyor ve hep birlikte 1 Mayıs 
şarkısı söylüyorsak, bu hepimizin, 
Türkiye işçi sınıfının eseridir. 
Hepinizi, bu mücadelede alın 
teri, gözyaşı döken işçi sınıfının ve 
dostlarının demokrasi mücadelesini 
kutluyorum’’ dedi. KESK Başkanı 
Sami EVREN ise konuşmasında; 
güvencesiz çalışmak istemiyoruz, 
Tekel işçilerinin mücadelelerinde 
haklı olduğunu ve 4C’nin kalkması 
gerektiğini belirtti. EVREN; "Parasız 
eğitim ve sağlık hakkı, Kürt 
sorununda barışçıl çözüm istiyoruz. 
Tutuklanan belediye başkanlarının 
ve taş atan çocukların serbest 
bırakılmasını istiyoruz. Kirli savaşın 
bedelini işsizlik ve yoksulluk olarak 
ödemek istemiyoruz. Kayıt dışı 
ekonominin kayıt altına alınmasını, 
dolaylı vergilerin düşürülmesini, 
gelir vergisinde adaletsizliğin 
giderilmesini istiyoruz. Sigortasız 
çalışmak istemiyoruz. Sendikal 
hak ve özgürlüklerin önündeki 
engellerin, kamu çalışanlarına 
siyaset yasağının kaldırılmasını, 
temsilde adalet ve yüzde 10 seçim 
barajının kaldırılmasını istiyoruz." 
dedi. 

Mayıs 2010 günü Taksim BEDAŞ 
önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Özelleştirmelerin 
siyasal, ekonomik ve toplumsal 
boyutta yarattığı ve yaratacağı 
sorunlara değinen Elektrik 
Mühendisleri Odası(EMO) İstanbul 
Şube Başkanı Erhan KARAÇAY’ın 
açış konuşmasıyla başlayan 
basın açıklamasında, ÖKP’nin 
özelleştirmelere karşı olan haklı 
mücadelesine kararlılıkla devam 
edeceğini vurguladı.

Daha sonra söz alan Türk-İş 
İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk 
BÜYÜKKUCAK, KESK Başkanı 
Sami EVREN, Türk Enerji Sen 
Avrasya Şubesi Başkanı Mehmet 

1 Mayıs kutlamaları yapılan 
konuşmalar sonrasında hep bir 
ağızdan söylenen marşlarla ve 
halaylarla son buldu. 1 Mayıs’ta 
bizlerle olan, alanları dayanışmayla 
buluşturan tüm meslektaşlarımıza 
ve öğrenci üyelerimize en içten 
duygularımızla teşekkür eder, 
aydınlık yarınlar dileriz. 

Özelleştirme Karşıtı 
Platform(ÖKP) İstanbul 
Bileşenleri Tarafından Basın 
Açıklaması Yapıldı

Odamızın da içinde yer aldığı 
Özelleştirme Karşıtı Platform(ÖKP) 
İstanbul bileşenleri tarafından 5 
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açıklaması gerçekleştirildi. Basın 
açıklamasında sık sık “Köprü değil 
insanca yaşam”, “Susma haykır, 
talana hayır” ve “Köprüyü yapanlar, 
memleketi satanlar” sloganları ile 
kapitalizmin kâr hırsının karşısında 
ormanlarımızı, suyumuzu, doğamızı, 
çevremizin korunduğu ve insanca 
yaşam alanlarının planlandığı 
bir İstanbul’da yaşamanın tüm 
kentlilerin en doğal hakkı olduğu 
ifade edildi.

TMMOB İstanbul 2. Kent 
Sempozyumu Gerçekleştirildi

TMMOB İstanbul 2. Kent 
Sempozyumu 20-23 Mayıs 2010 
tarihleri arasında İTÜ Taşkışla 
Yerleşkesi, A 109 no’lu salonda 

gerçekleştirildi.  Sempozyumun 
birinci gününde 1:100000 ölçekli 
İstanbul Çevre Düzeni Planı ve 
neo-liberalizmin kentlerimize 
biçtiği yeni roller hakkında çarpıcı 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Ayrıca bölgesel kalkınma ajansları 
ve İstanbul’un alt bölgelerine 
yüklenen işlevler hakkında da 
önemli değerlendirmelerde 
bulunuldu. Sempozyumun 
birinci gününde gerçekleştirilen 
“Kent Jeolojisi ve Ekolojisi” 
oturumunda meslektaşımız Dr. 
Caner GÜNEY tarafından Mega 
Kent Yönetimi ve Mekansal 
Veri Altyapısı başlıklı sunum 

yaklaşan TMMOB Genel Kurulu 
kapsamında İKK Yönetmeliği 
konusunda Şubelerden gelen 
görüşler değerlendirilmiş olup, 
TMMOB İstanbul 2. Kent 
Sempozyumu hazırlıkları ele 
alındı. Toplantıda ayrıca yeni 
dönemde TMMOB İstanbul 
İKK sekretaryasının Mimarlar 
Odası tarafından yürütülmesi ve 
sekreterliğe Tores DİNÇÖZ’ün 
getirilmesi yönünde görüş birliğine 
varıldı.

3. Köprü Yerine Yaşam 
Platformu Rant Değil Yaşam 
Demek İçin Alanlardaydı

İstanbul halkının tüm itirazlarına 
rağmen, katılımcılıktan uzak, 
planlama ilkelerini yok sayan, 
insan yaşamının ve doğal çevrenin 
korunması yerine kentsel rantı 
ön planda tutan anlayışların 3. 
Köprü ile kentimizi yeni bir felakete 
sürüklemesine karşı geleceğimizi 

ve İstanbul’u savunma kararlılığı 
içinde olan, içerisinde çeşitli emek, 
çevre, doğa ve demokratik kitle 
örgütlerinin yanı sıra Şubemizin 
de yer aldığı "3. Köprü Yerine 
Yaşam Platformu" tarafından rant 
değil yaşam demek ve 3. Köprü 
denen rant projesini durdurmak 
için 15 Mayıs Cumartesi günü 
Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan 
Taksim Meydanı’na kitlesel basın 

Emin GÜLER, ESM İstanbul Şubesi 
Başkanı Gürsel Ümit SEVER, 
TÜKODER Genel Sekreteri Halil 
ÇAMALAN özelleştirmelerin 
sonuçları ve özelleştirmelere karşı 
birlikte mücadelenin gerekliliği 
üzerine kısa konuşmalar yaptılar. 
Basın metni TES-İŞ İstanbul 1. 
Nolu Şubesi Başkanı Ersin AKMA 
tarafından okundu.

TMMOB İstanbul Birimleri 
Yönetim Kurulları Ortak 
Toplantısı

12 Nisan 2010 Pazartesi günü 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Beşiktaş Binasında 2010-
2012 yeni dönem TMMOB İstanbul 
Birimleri Yönetim Kurulları Ortak 
Toplantısı yapıldı. Toplantıda 
TMMOB İstanbul İKK 2008-
2010 çalışmalarının aktarıldığı 

sunumun ardından TMMOB 
İstanbul İKK Sekreteri Tores 
DİNÇÖZ açılış konuşması yaptı. 
Açılış konuşmasının ardından, 
birim yönetim kurulu temsilcileri 
tarafından yeni dönemde 
yürütülecek çalışmalar, örgütlenme 
ve İKK Tüzüğü hakkında yürütülecek 
çalışmalar konusunda çeşitli 
değerlendirmelerde bulunuldu.

10 Mayıs 2010 tarihinde 
gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise 
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bulunan tüm İstanbullulara en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

Bakırköy Bölgesi Üye 
Toplantısı

Şubemiz tarafından, ücretli 
çalışan ve serbest büro sahibi 
üyelerimizin her geçen gün artan 
mesleki, ekonomik ve sosyal 
sorunlarını yerellerde tespit 
etmek ve bu sorunlar karşısında 
üyelerimizle birlikte çözüm 
üretebilmek amacıyla Şube 
sorumluluk alanımızda bulunan 
bölgelerde gerçekleştireceğimiz 
toplantılardan ilki "Bağcılar, 
Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, 
Bayrampaşa, Bahçelievler ve 
Bakırköy" bölgelerindeki üyelerimize 
yönelik olarak 24 Mayıs 2010 
tarihinde Makine Mühendisleri 
Odası Bakırköy Temsilciliği’nde 
gerçekleştirildi. Toplantımızda 
öncelikle 21. Dönem Çalışma 
Programımız çerçevesinde 

Şubemizce yürütülmesi 
hedeflenen çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunularak, 
üyelerimizin yaşadığı çeşitli mesleki, 
sosyal ve ekonomik sorunlar ele 
alındı. 

gerçekleştirilen konut başlıkları 
oturumlarında ise konut politikaları, 
TOKİ, konut hizmetinin metalaşması 
ve İstanbul Örneği gibi çeşitli 
başlıklarda konut sorunu tüm 
yönleriyle ele alındı.

Sempozyumun dördüncü ve son 
gününde ise Enerji ve Altyapı, 
Sosyo-Ekonomik Durum ve 
İşsizlik, Kentsel Dönüşüm ve Kentli 
Hakları başlıklarında oturumlar 
gerçekleştirildi. Kentsel Dönüşüm 
başlıklı oturumda meslektaşımız 
Celal BEŞİKTEPE tarafından 
kullanım ve değişim değerinin 
mekansal boyutu başlıklı sunum, 
ardından da TMMOB İstanbul İKK 
Kent Çalışma Grubu adına Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz 
M. Uğur GİRİŞKEN tarafından 
kentsel dönüşüm başlıklı bir sunum 
gerçekleştirildi.  Oturumların 
ardından çok sayıda mahallelinin 
de söz aldığı Kent ve Kent Yönetimi 
başlıklı forum gerçekleştirildi. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde 
etkin rol alan başta değerli üyemiz 
Mehmet YILDIRIM olmak üzere, 
emeği geçen tüm meslektaşlarımıza 
ve kentlerimizi her geçen gün 
daha da çekilmez kılan anlayışlar 
karşısında, sempozyuma katkıda 

gerçekleştirildi. Sempozyumun 
birinci gününe ulaşım ve afetler 
konulu oturumlarla devam edilerek, 
kentimizi bekleyen çeşitli afetlerin 
yanında İstanbul’un ulaşım 
politikaları da masaya yatırıldı.

Sempozyumun ikinci gününe 
İstanbul Peyzajı başlıklı oturumla 
başlanmış olup, oturumun 
devamında 21. Dönem Şube 
Yönetim kurulu Başkanımız 
M. Tevfik ÖZLÜDEMİR’in 
yönetiminde Kent ve Kültür başlıklı 
oturum gerçekleştirildi. Oturumda 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti’nin kentimize yansımaları 
değerlendirilerek, neo-liberal 
politikaların kentsel koruma 
alanları üzerine etkilerine ilişkin 
çarpıcı tespitlerde bulunuldu. 
Sempozyumun ikinci günü “Kent 
ve Sağlık” oturumunun ardından 
gerçekleştirilen 1:100000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı ve Çevreye 
Etkileri başlıklı panel-forum ile son 
buldu.

Sempozyumun üçüncü gününde 
meslektaşımız Dr. Erdal 
KÖKTÜRK’ün Orman kadastrosu, 
2B ve orman içi açıklıklar 
başlıklı sunumunun yer aldığı 
doğal varlıklar konulu oturumla 
başlandı. Oturumun devamında 
gerçekleştirilen su kaynakları 
ve suyumuzun ticarileştirilmesi 
serüvenine ilişkin çarpıcı 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Benzer değerlendirmeler çevre 
başlıklı oturumda da farklı 
yönleriyle ele alındı. Öğleden sonra 
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çözüm getirebilmemiz ve bu 
kapsamda Şubemizin atabileceği 
adımları siz değerli üyelerimizin 
katkılarıyla şekillendirebilmemiz 
açısından sürdüreceğimiz benzer 
toplantılarımızda da sizlerle 
birlikte olmak ve birlikte üretmek 
dileğiyle...

Emek Örgütlerinin 26 Mayıs 
Eylemi’nde Dayanışma İçin 
Alanlardaydık

26 Mayıs 2010 günü emek 
örgütlerinin eylemine destek olmak 
için Beşiktaş İskele meydanında 
toplanan TMMOB İstanbul İKK 
bileşenleri, taşeronlaştırmaya, 4/B, 
4/C gibi güvencesiz çalıştırma 
biçimlerine, kriz bahanesiyle yüz 

binlerce işçinin ve emekçinin işten 
atılmasına; sendikasızlaştırmaya, 
iş cinayetlerine, yaşamsal 
kaynaklarımızın ticarileştirilmesine 
karşı alandaydı.

Gerek Tekel İşçilerinin onurlu 
direnişinde yanlarında olduğumuzu 
haykıran gerekse ülkemizdeki tüm 
emekçiler açısından son derece 
büyük önem taşıyan esnekleşme 
ve güvencesizleşme süreçleri 
karşısında alanları dolduran tüm 
emek dostlarına duyarlılıklarından 
dolayı teşekkür eder, mücadelenin 
birlikte büyütülmesi için Şubemizin 
üyeleri ile birlikte toplumsal 
sorumlulukları çerçevesinde üzerine 
düşen benzer sorumlulukları yerine 
getireceğini belirtiriz.

Toplantımızda, İstanbul’daki 
haksız rekabet koşulları, 
mesleki sorumluluk sigortasının 
meslektaşlarımıza yüklediği ağır 
sorumluluklar ve bu sigortanın 
maddi yükü, yapı denetimi, bölge 
temsilciliklerinin oluşturulması, 
benzer toplantıların tüm 
bölgelerde gerçekleştirilmesi, 
mesleki denetim uygulamalarında 
fatura talebinin haksız rekabeti 
ve mesleki hizmetlerimizde fiyat 
dengesini sağlamakta önemli 
bir adım olduğu, Tapu Planları 
Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 
meslektaşlarımıza yüklenen yeni 
sorumlulukların üyelere etkinlikler 
kapsamında duyurulması, bazı 
bölge belediyelerinin Düzenleme 
Ortaklık Payı kapsamında yaptığı 
kesintilerin dışındaki oranlar için 
usulsüz bağış topladığı ve bu 
kapsamda çalışma yürütülmesi 
gerektiği, Şube Yönetim 
Kurullarının serbest bürolara ziyaret 
gerçekleştirmesinin sorunların tespiti 
ve çözüm yollarının geliştirilmesi 
açısından önemli olduğu ifade 
edildi.

Toplantımızın gerçekleştirildiği 
bölgede başta Oda 
örgütlülüğümüze sağladıkları 
değerli katkılardan dolayı tüm 
ilçe ve işyeri temsilcilerimiz olmak 
üzere, katılımlarıyla toplantımızın 
verimli geçmesine olanak sağlayan 
tüm meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz. 

Üyelerimizin yaşamakta 
olduğu sorunlara birlikte 
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İZMİR

Onurlu Bir Gelecek İçin
1 Mayısta Alanlardaydık

Emeğin Bayramı 1 Mayıs 
İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda 
düzenlenen mitingle kutlandı. Eşit-
Özgür Demokratik bir ülke için 
TMMOB pankartı altında mitinge 
katılan mühendis, mimar, şehir 
plancıları da işsizliğe, yoksulluğa, 
güvencesiz çalışmaya karşı 
taleplerini hep birlikte haykırdılar. 

20 bini aşkın vatandaşın katıldığı 
mitingde TMMOB'de oldukça 
kitleseldi.

Her yerdeydik, alanlardaydık ve 
Taksim‘deydik! 
Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin, 
emekçinin bayramı!

21 Mayıs'ta Yaşanan Maden 
Faciası İçin Yapılan Basın 
Açıklamasına Katıldık

KESK tarafından İzmir'de 
düzenlenen, Türk-İş ve DİSK'e üye 
bazı sendikalar ile TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
da desteklenen eylemde Konak'ta 
toplanıldıktan sonra Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir 
Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne 
kadar yüründü. Yürüyüş sırasında 
taşeronlaşma ve AKP hükümeti 
aleyhinde sloganlar atıldı. 

Şube Yönetim Kurulu ve 
üyelerimizin de katıldığı protesto 
ve basın açıklamasında özellikle 
güvencesizlik-taşeronlaşma ve 
özelleştirme konularına vurgu 
yapıldı. 

Basın açıklamasını okuyan 
KESK İzmir Şubeler Platformu 

Dönem Sözcüsü Ramis SAĞLAM, 
Zonguldak Kilimli Karadon'da 
yaşanan grizu patlaması benzeri 
işçi ölümlerinin tek sebebinin 
taşeronlaşma sistemi olduğunu 
ifade etti. SAĞLAM, "Tuzla 
tersaneleriyle gündeme gelen 
iş cinayetleri... Ardından, önce 
Bursa, sonra Balıkesir, şimdi de 
Zonguldak. Yarın sıranın nereye 
geleceğini, hangi özelleştirilen ve 
taşeron sistemin pençesine bırakılan 
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çalışmalar hakkında açıklamalarda 
bulundu. Programda ayrıca 
Şubemizin Yasa ve Yönetmelik 
Komisyonu, Lisans Bölümü Açılması 
Komisyonu, Yaz Eğitim Kampı 
Komisyonu, Gençlik Komisyonu, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu 
başta olmak üzere yapılan 
çalışmalar meslektaşlarımızla 
yapılan röportajlar ile anlatıldı. 

8.Yaz Eğitim Kampı Özel Sayı 
Bültenimiz Yayımlandı

Şubemizin geçen yıl Foça’da 
gerçekleştirdiği 8.Yaz Eğitim 
Kampı’na ilişkin belgeler, 
bültenimizin özel sayısı olarak 
yayımlandı. Bültenimiz boyutlarında, 
kuşe kağıda renkli olarak özenli bir 
şekilde basılan 8. Yaz Eğitim Kampı 

Bülteni, 194 sayfadan oluşuyor. 
8.Yaz Eğitim Kampının tüm 
oturumlarının tam metninin 
yayımlandığı özel sayıda,  etkinlikler 
ve atölye çalışmaları da ayrıntılı 
olarak yer alıyor. Az sayıda 
basılan 8.Yaz Eğitim Kampı Özel 
Sayı Bültenden edinmek isteyen 

Emekçiler 26 Mayıs'ta 
Grevdeydi

DİSK, Kamu-Sen ve KESK‘in 
ortaklaşa düzenledikleri, TMMOB 
İKK‘nın destek verdiği 26 Mayıs 
kitlesel basın açıklaması Basmane 
Meydanından Konak Meydanı'na 
yürüyüşle başladı. Kortejde, 
tekel işçilerinin mağduriyeti, 

taşeron sistemi ve iş kazalarına 
karşı güvencesizliği vurgulayan 
pankartlar taşındı. 

Emekçiler Türkiye’nin her yerinde 
olduğu gibi İzmir’de de üretimden 
gelen gücünü kullanarak iş bıraktı.

Eyleme Şube Yönetim Kurulumuz 
üyelerimiz de kitlesel olarak destek 
verdi.

Tekrar ediyoruz,

Kurtuluş Yok Tek Başına. Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz.

Şubemiz Yeni Asır 
Televizyonuna Konuk Oldu 

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Selçuk SAVCI 27 Mayıs 2010 
günü Yeni  Asır Televizyonuna 
konuk oldu. Mesleğimiz hakkında 
bilgi verildi, Kente ve çevresine dair 
Odamızın görüşlerini belirtti. Ayrıca 
Odamızın yaptığı ve yapacağı 

ocaklara ya da iş yerine ateşin 
düşeceğini bilmiyoruz" dedi.
 
Zonguldak'taki grizu patlamasının 
taşeron bölgesinde meydana 
gelmesinin rastlantı olmadığını 
vurgulayan SAĞLAM, iş 
cinayetlerinin önemli nedenlerinden 
olan taşeron sisteminden derhal 
vazgeçilmesi gerektiğini, sağlıklı 
ve güvenli iş ortamlarında çalışma 
hakkının en temel haklardan biri 
olarak Türkiye'de de kabul edilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Geleneksel Bahar 
Yemeğimizde Biraradaydık

Şubemiz tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen Bahar 
Yemeğimiz 22-23 Mayıs tarihinde 
Bodrum‘da gerçekleşti. 
Havanın oldukça yağışlı olmasına 
karşın yaklaşık 150 kişinin 
katıldığı gecede hep birlikte 
şarkılar söylendi, halaylar çekildi. 
Genel Başkanımız Sayın A. Fahri 
ÖZTEN’in de katıldığı gecede 
hayatın yoğun temposu içinde 
unutturulmaya çalışılan bütün güzel 
değerleri birlikte paylaştık.

Bu mutluluğu yaşayan ve yaşatan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.
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yönelik stratejik bir planlama 
yapılmalıdır,

•  İzmir‘in su açısından engin bir 
bölgede olmadığı gerçeği göz 
ardı edilmeden, su tüketimi 
açısından su kaynaklarını farklı 
kullanımlar (tarım, sanayi, 
kentsel) arasındaki paylaşımında 
bölge ve kent planlamasının 
aynı zamanda bir su kullanım 
kararı olduğu gerçeği dikkate 
alınarak, arz yönlü su yönetim 
politikalarının yanı sıra, talep 
yönlü su yönetim politikalarının 
sağlayacağı su tasarrufu da göz 
önüne alınmalıdır, 

•  İzmir‘e su sağlayan ve 
sağlayacak olan su havzalarının 
korunması için İZSU tarafından 
2002 yılında yayınlanan Su 
Havzaları Koruma Yönetmeliği 
yetersiz kalmakta ve 
günümüze uyum çalışmalarını 
zorunlu kılmaktadır.Bu uyum 
çalışmalarının yapılamayışı 
kuralların delinmesini 
ve kaynakların kaybına 
kadar giden olumsuzlukları 
doğurabilmektedir. Bu nedenle 
İzmir kentinin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacının % 31 ‘ini 
sağlayan Tahtalı Barajının 
ve diğer barajlar ile yapımı 
planlanan içme suyu amaçlı 
barajların ( örn. Çamlı Barajı) 
su niteliklerinin bozulmaması 
konusunda gereken çalışmalar 
güncelliği korunarak devam 
etmelidir. Bilim insanlarının 
görüşüne göre, 280 000 kişiye 
içme suyu sağlayacak olan 
Çamlı Baraj Havzası kirlenirse, 
yüzlerce yıl temizlenebilme 
olasılığı yoktur. Bu nedenle, çok 
ciddi bir ağır metal kirliliğine 

endüstriyel tesislerin su ihtiyacı 
da yine yeraltı suyundan 
karşılanmaktadır. Mevcut durum 
yeraltı suyunun İzmir ve Ege 
Bölgesinde önemli bir ağırlığa 
ve stratejik bir öneme sahip 
olduğunu göstermektedir, 

• Diğer yandan tarımda, 
endüstride, içme ve kullanımda 
ne kadar yeraltı suyunun 
olduğu ve ne kadar tüketildiği 
yeterince bilinmemektedir. 
Bilinen, kullanılanın tahsis 
edilenden daha fazla olduğu ve 
bu durumun artık sürdürülemez 
olduğudur. Bu nedenle İzmir il 
sınırları içinde yer alan Gediz, 
Bakırçay ve Küçükmenderes 
Havzaları ve alt havza ova 
etütleri günümüz koşulları ve 
güncel hidrolik veriler esas 
alınarak mevcut yeraltı suyu 
rezerv hesapları düzeltilmelidir,

 
• Havzalarda yeraltı suyu - yüzey 

suyu ilişkisi doğrudan birbiriyle 
ilişkili olup, aynı drenaj, 
yağış, beslenme ve boşalım 
alanına sahiptir. Havzalarda 
var olan yüzey suyu depolama 
tesisleri ve planlanan içme, 
kullanma, sulama, enerji 
amaçlı depolama tesisleri 
ile havzalardaki akiferlerde 
planlanan ve projelendirilen 
yer altı suyu tesisleri havza 
düzeyinde su yönetimi planları 
oluşturularak yapılmalıdır. 
Bu çerçevede revize etütler 
kapsamında her havzada 
"havza yer altı suları yönetim 
planları" oluşturulmalıdır. Bu 
planlamalarda yeraltı suyunun 
içme, kullanma, tarım ve 
endüstrideki tahsisleri yeniden 
gözden geçirilmeli ve geleceğe 

üyelerimiz şubemizle iletişim 
kurabilirler.

22 Mart Dünya Su Günü 
Etkinliklerine Katıldık

22 Mart Dünya Su Günü'nde 
TMMOB İzmir İKK tarafından basın 
açıklaması ve "Suyu Konuşuyoruz" 
başlıklı bir panel gerçekleştirildi. 
Saat 12:30'da Konak’ta yapılan 
basın açıklamasına ve 16:30'da 
yapılan panele TMMOB'ye bağlı 
diğer Odalar ile birlikte katıldık. 
TMMOB İzmir İKK Sekreteri 
Ferdan ÇİFTÇİ‘nin okuduğu basın 
açıklamasında aşağıdaki konulara 
değinildi. 

•  İzmir ve çevresinde yer alan 
havza su kaynaklarının yaklaşık 
dörtte birini yeraltı suları 
oluşturmaktadır. Bu havzalarda 
sulu tarım yapılan tarım 
arazilerinin yarısından fazlası 
yeraltı suyundan sulanmaktadır. 
Mevcut durumda, İzmir 
metropol alanının içme 
suyunun %65'i, Manisa ve 
Uşak illerinin su ihtiyacının 
tamamı ve bu illere bağlı tüm 
yerleşim birimlerinin içme suları 
büyük ölçüde yeraltı suyundan 
karşılanmaktadır. Diğer 
yandan İzmir ve çevresinde 
yer alan su havzalarındaki 
hemen hemen tüm sanayi ve 
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sektörü yanı sıra tarımsal ürün 
ağırlıklı dışsatım ve ticaretin 
belirleyici olduğu bir yapıya 
sahiptir. Bu yapının korunması 
ve geliştirilmesi sulama 
olanaklarına dolayısı ile sulama 
yatırımlarına bağlıdır. Sulama 
yatırımlarının özelleştirilmesi 
durumunda çiftçinin suya 
erişme olanağı zorlaşacağından 
tarımsal üretim süreci sıkıntıya 
girecektir. Bu nedenle sulama 
yatırımlarının devlet tarafından 
yapıl ası bir zorunluluktur, 

•  Su havzalarında her türlü 
kirletici faaliyet yasaklanmalıdır,

 
•  Jeotermal sular, çevreci olduğu 

kadar risklidir de. Uygun alıcı 
ortama re enjekte edilmediği 
taktirde, kalıcı çevresel 
kirliliklere neden olmaktadır. Bu 
nedenle, bölgemizde çok zengin 
olarak bulunan jeotermal 
potansiyelin, jeofizik ve jeoloji 
mühendisleri tarafından çok 
iyi araştırılıp, re enjeksiyon 
koşullarının belirlenmesi ve 
buna titizlikle uyulması ve 
denetiminin çok sıkı yapılması 
şarttır. Jeotermal kaynaklardaki 
kirlenmeler göz önüne alınmalı, 
jeotermal deşarjlara kesinlikle 
izin verilmemelidir. Jeotermal 
alanlardaki tüm tatlı su ve sıcak 
su kuyularının tekniğine uygun 
ve kontrollü olarak açılması 
sağlanmalıdır,

•  Su bir yaşam hakkıdır. Ücretini 
ödeyemeyenlerin elinden 
alınabilecek ticari bir mala 
dönüştürülemez. Çok uluslu 
şirketlerin eline bırakılamaz. 
Kamusal bir değer olması 
gereken su, ne yazık ki 

bağlı olarak akiferlerden fazla 
çekim nedeniyle deniz suyu - 
tuzlu su girişi mevcuttur. Son 
yıllarda bu ovalarda tarımsal 
faaliyet yürüten çiftçiler ve 
içme suyu temin eden Yerel 
Yönetimler artan oranda 
tuzlanma sorunundan şikayet 
etmektedir. Bu sahil ovalarında 
hidrojeolojik etütler en kısa 
zamanda revize edilmeli ve 
mevcut durum belirleninceye 
kadar sahil ovaları yer altı 
suyu işletme sahalarında yeni 
kuyularla tarımsal ve endüstriyel 
amaçlı yeraltı suyu çekimine izin 
verilmemelidir, 

• Su kaynaklarının sınırlı 
olduğu, diğer yandan içme 
suyunda bir litre suyun bir 
litre benzin fiyatına yaklaştığı 
günümüzde stratejik bir kaynak 
olan yeraltı suyunun tarımda 
kullanılması basınçlı sulama 
sistemlerini zorunlu kılmaktadır. 
Yeraltı suyunun tarımda 
kullanımına yönelik yasal ve 
yönetsel önlemler alınarak 
basınçlı sulama sistemleri 
desteklenmelidir,

• Bölgemiz sanayi ve hizmetler 

neden olma riski taşıyan, 
havzadaki üç altın madeni 
çalıştırılmamalı, her türlü yer 
altı ve yerüstü kirletici faaliyet 
engellenmelidir,

•  Gediz Havzasının kirleticileri, 
havza içerisinde yer alan sanayi 
tesisleri, madenler ve boşa 
akan, derelere deşarj edilen 
termal sulardır (Kurşunlu, 
Urganlı). Bunlara yönelik acil 
önlemler alınmalıdır. Gediz 
Havzası‘ndan sağlanan tüm 
sular arseniklidir. Arsenik 
olmasa da Gediz‘in rengi 
bile bu suyun kullanılmaması 
gerektiğini göstermektedir, 

•  Bölge havzalarında büyük 
miktarda yer altı suyu taşıyan 
akiferlerin su seviyelerinde 
önemli düşümler vardır. 
Birçok akiferden emniyetli 
işletme rezervlerinden daha 
fazla yeraltı suyu çekimi 
yapılmaktadır. Tahsislerden çok 
daha fazla su çekilen birçok 
akiferin hidrolik yapısı tehdit 
altındadır. İzmir kentinin bütün 
sahil ovalarında son yıllarda 
bölgede yaşanan yağış azlığı ve 
genel olarak kuraklık sürecine 
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boyutlarıyla raporlayan TMMOB'nin 
mücadelesinin süreceğini belirten 
ÇİFTÇİ, yeni dönem seçilen Şube 
yönetimleriyle daha etkin çalışmalar 
yapmayı hedeflediklerini kaydetti. 
Ferdan ÇİFTÇİ seçilen yeni Şube 
Yönetim Kurullarına başarılar 
diledi. Kokteyl sonunda TMMOB 
İKK Yöneticileri sahneye davet 
edilerek yeni dönemin anı fotoğrafı 
çekildi.

Çernobil Felaketinin 
Yıldönümünde Hükümetin 
Enerji Politikalarına Karşı 
Gerçekleştirilen Basın 
Açıklamasına Katıldık

İzmir Nükleer Karşıtı Platform 
tarafından Çernobil felaketinin 24. 
yıl dönümünde yeni Çernobillerin 
olmaması ve nükleer santral 
yapımına karşı basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Platform adına 
A. Cumhuriyet ALPASLAN'ın 
açıklamayı okumasının ardından 
TBMM milletvekillerine nükleer 
santral kurulması girişimlerine karşı 
uyarı kartları gönderildi.

Şube Yönetim Kurulumuzun da 
katıldığı basın açıklamasında 
okunan metin aşağıdadır:

"AKP Hükümeti, keyfiyete 
dayalı yasal düzenlemeleri ve 
yönetmelikleriyle yürütmeye 
çalıştığı nükleer santral ihalesinin 
elinde patlamasının ardından 
kamu yararına, hukuka, şeffaflığa 
ve ekonomik faydaya aykırı 
yöntemlerle nükleer santral 
kurdurma inadını sürdürüyor.

Rus ortaklığıyla Mersin‘de nükleer 
santral yapımına ilişkin adı yarışma 
olan tek katılımcının teklif verdiği 

yıllık 70.000 tonu aşmaktadır. 
Dünyada üretilen toplam 2,7 
milyon ton PET su ambalajının 
ancak % 25 oranında geri 
kazanıldığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla hem ülkemizde 
hem de dünyada PET ambalaj 
atıklarının ciddi çevre problemi 
yaratacağı bir gerçektir. 

TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu 
Tanışma Kokteyli Düzenlendi

Gelenekselleşen TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu tanışma 
kokteyli 22 Mart 2010 Pazartesi 
akşamı Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Kordelya Salonunda 
yapıldı. Kokteyle 120'ye yakın 
şube yönetim kurulu üyesi 
katıldı. TMMOB İzmir İKK 
Dönem Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ, 
TMMOB'ye bağlı odaların bilimden, 

emekten ve kamu yararından 
yana olan tavrının güçlenerek 
devam edeceğini söyledi. 22 
Mart Dünya Su Gününde bir 
basın açıklaması ve panel 
düzenlediklerini belirten ÇİFTÇİ, 
ülkemizde doğal kaynakların 
ve ekolojik dengenin küresel 
sermayenin ağır saldırısına maruz 
kaldığını söyledi. Yaşam kaynağı 
olan suyun özelleştirilmesinin 
büyük sakıncalarını ve evrensel 
insan haklarına aykırılığını tüm 

özelleştirme kıskacı altındadır. 
Özellikle kamusal alanının 
daraltılması, kamu hizmetlerinin 
paralı hale getirilmesine dönük 
girişimler son yıllarda ivme 
kazanmış, özelleştirmeler 
suyu da içine alacak şekilde 
genişletilmiştir, 

•  Su İdarelerinin özelleştirilmesi 
yerine, öncelikle bu İdarelerin 
kurumsal yapılarının 
güçlendirilmesine ve daha 
büyük yatırımları yapabilecek 
ekonomik potansiyel e sahip 
olmalarının sağlanmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
amaçla yapılacak yasal 
düzenlemeler Su İdarelerinin 
uygulamalarında, diğer Kamu 
Kurumlarıyla olan ilişkilerinde 
bürokrasiyi azaltıcı, süreçlerden 
hızla sonuç almayı sağlayıcı 
yönde olmalıdır. Çağdaş bir su 
yönetiminin yalnızca modem 
teknolojiyi kullanarak değil 
aynı zamanda karar alma 
süreçlerinde ve yönetimde 
katılımcılığı arttırarak, sosyal 
politikalarla bütünleştiren 
bir anlayışı egemen 
kılmakla sağlanabileceği 
unutulmamalıdır,

 
•  Şebeke suyunun sağlıksız 

olması paketlenmiş su 
sektörünün gelişiminin de 
önünü açmaktadır. Ambalajlı 
su sektöründe en hızlı büyüme 
gösteren ve 2004 yılından 2008 
yılına kadar 4 yıl içerisinde 
% 100 büyüme gösteren pet 
ambalajlı su satışında ciddi bir 
çevre problemi oluşmaktadır. 
Su ambalajında tekrar 
kullanılmayan bu ambalaj için 
kullanılan hammadde miktarı 
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iflas etmiştir; 8 yıllık iktidarı 
boyunca Türkiye‘nin enerjide dışa 
bağımlılığında değişim olmadığı 
gibi nükleer santral kurulumuyla 
dışa bağımlılığın azaltılacağı 
söylemleri tam bir hayaldir. 
Nükleer santral macerasıyla 
Türkiye, güçler savaşında bir piyon 
konumuna sokulmaktadır. Yine 
bu dönem boyunca uygulanan 
özelleştirmeci ve serbest piyasacı 
politikalar nedeniyle ülkemiz önce 
yatırım açmazına sokulmuş, küresel 
ekonomik kriz sayesinde enerji 
krizini ötelemiş olmakla birlikte 
ödenen faturalar kabarmaya 
devam etmiştir. 3 ayda bir yapılan 

zamlarla, zam yapılması değil, zam 
yapılmaması haber olur duruma 
gelinmiştir. Ülkemizin yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi de yine bu 
serbest piyasacı yaklaşımlara 
kurban edilmiş, bu alanda ciddi 
bir ilerleme sağlanamamıştır. 
Ülkemizin mevcut potansiyeli 
dururken, pahalı, tehlikeli, dışa 
bağımlı bir enerji üretim alanı olan 
nükleer santral konusundaki ısrarı 
anlamak mümkün değildir. 

AKP Hükümeti‘ni bir kez daha 
bu maceradan vazgeçmeye 
çağırıyoruz. Çernobil Felaketi‘nin 
24. yılında, yeni felaketlerin 
kapısını açacak nükleer santral 

Görüldüğü gibi sonuçlanmadan 
iptal olmuş bir ihale, söz konusu 
işbirliği anlaşmasına gerekçe 
olarak sunulmaktadır. Rusya ile 
ikili anlaşma yoluyla Mersin‘de 
santral kurulmasının hemen 
ardından Güney Kore ile yapılacak 
anlaşma ile de Sinop‘ta nükleer 
santral kurma planı devreye 
sokulmaya çalışılmaktadır. AKP‘nin 
Rusya ile önceden pazarlıklı bir 
süreç yürüttüğü açıktır. Nitekim 
Fransa‘dan Kanada‘ya ve 
içeride yerli şirketlere varıncaya 
kadar nükleer santral ihalesiyle 
ilgilendiklerini beyan eden şirketler 
bulunmasına rağmen ihaleye 
yalnızca Rusya ortaklığıyla tek 
bir şirketin teklif vermesi, üstelik 
nükleer rönesans iddialarının 
yapıldığı bir dönemde, nasıl 
açıklanabilir? 

Rusya‘nın Mersin‘de nükleer 
santral kurması için her türlü 
olumsuzluğa rağmen ısrarla 
süreç devam ettirilirken, Sinop 
için de ihalesiz, sorgusuz sualsiz 
adres tespit edilerek, Güney Kore 
ile ikili anlaşma imzalanacağı 
açıklandı. Güney Kore‘nin ise 
nükleer enerji teknolojisinde 
ABD‘ye bağımlılığı dikkat çekicidir. 
AKP, Güney Akım ve Nabucco 
projesindeki çelişkili tutumunu, 
nükleer santral konusunda da 
sürdürmektedir. Nitekim Güney 
Kore‘ye Türkiye‘de nükleer santral 
kurdurma yöntemiyle İran‘a karşı 
nükleer güçler savaşında bir 
denge arayışının etkili olduğu 
belirtilmektedir. ABD‘nin 12 Nisan 
2010 tarihinde düzenlediği nükleer 
zirveye Türkiye'de katılmış, zirve 
şovdan öteye geçememiştir. 

AKP Hükümeti‘nin enerji politikaları 

İhale iptal edilmiş olmasına 
rağmen AKP Hükümeti, tasarı 
gerekçesinde değişiklik yapma 
zahmetine bile katlanmamış, 
TBMM‘ye sevk edilen "Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlarla 
Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Rusya Federasyonu Hükümeti 
Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı"nın gerekçesinde şu 
cümleye yer vermiştir:

"İşbirliği, nükleer enerjinin barışçıl 
kullanımı için gelecekte ortak 
projelerin gerçekleştirilmesine 
imkan tanıyacak; özellikle yarışma 
süreci devam eden Akkuyu 
Nükleer Santrali‘nin yapımına 
ilişkin projenin hayata geçirilmesi 
için gerekli yasal altyapıyı 
oluşturacaktır." 

ihalenin yargı kararıyla hukuka 
aykırı olduğu saptanmıştı. Buna 
rağmen, aynı ihale devletlerarası 
ikili anlaşma yoluyla yargı 
denetiminden kaçırılarak yanlış 
yolda devam edilmektedir. Hukuka 
aykırı ihaleyi sonuçlandırmayı 
kafasına koymuş olan Hükümet, 
Rusya ile imzaladığı nükleer işbirliği 
anlaşmasını onaylanmak üzere 29 
Mart 2010 tarihinde TBMM‘ye sevk 
etmiştir. 
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yapılarak  sürecin netleştirilmesi 
kararı alındı. Lisans Bölümü 
Açılması Komisyonu çalışmalarını 
daha da yoğunlaştırarak hem 
İzmir’e hem bölgemize hem de 
mesleğimize çok büyük yararları 
olacak olan lisans bölümümüzü 
devlet üniversitelerinden birine 
açmayı hedeflemektedir. 

Mesleki Denetim ve TUS 
Komisyonu Çalışmaları 
Devam Ediyor

Sürekli toplanan 
komisyonlarımızdan birisi 
olan Mesleki Denetim ve TUS 
Komisyonu, temsilciliklerimizdeki 
talepleri,TUS sayılarını görüşmekte 
ve özellikle TUS işlemi yapıldıktan 
sonra temel üstü alınmasında 
karşılaşılan gecikmelerden 
dolayı meslektaşlarımızın 
mağdur olmaması için yöntemler 
gelişmektedir. 
Ayrıca TUS hesaplamalarında 
yaşanan farklı yorumları ortadan 
kaldırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Meslektaşlarımız 
arasında ya da 
kişiler-kurumlar ile meslektaşlarımız 
arasında yaşanan sorunları 
Şubemize talep doğrultusunda 
değerlendirilmektedir.
Tapu Planları Tüzüğü ve TUS 

Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanlığı Ziyaret 
Edildi

Şubemiz sınırları içerisinde 
mesleğimizin lisans eğitimini veren 
bölümümüzün olmamasından 
dolayı uzun yıllardır devam 
eden lisans bölümü açılması 

ile ilgili çalışmalarımızın en 
önemli gelişmesi 22 Mart 
tarihinde gerçekleşti. Ege 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Beno KURYEL 
tarafından gelen görüşme talebi 
doğrultusunda 22 Mart Pazartesi 
günü dekanlık makamında 
toplantı yapıldı. Toplantıya   Prof. 
Dr. Beno KURYEL’in yanı sıra 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Kambiz RAMYAR ve Prof. Dr. 
Yasemin TOPALOĞLU ile Fakülte 
Sekreteri Mehtap GÜRBÜZ 
katıldı. Oldukça olumlu geçen ve 
bölüm açılmasına dair yolların ve 
yöntemlerin görüşüldüğü toplantı 
sonucunda sürecin hızlandırılması 
için tarafımızdan destek istendi. 
Şubemizin ve üniversitenin 
yapacağı çalışmaların sonucunda 
en kısa zamanda bir toplantı daha 

macerasına karşı kamuoyunu 
mücadeleye çağırıyoruz. 

Ne Mersin‘de ne Sinop‘ta, ne de 
ülkemizin hiçbir yerinde nükleer 
santral istemiyoruz!"

TMMOB CBS Kongresi 2009 
Paneller ve Forum Kitabı 
Çıktı

Şubemizin yetki alanında 
ve TMMOB adına Odamız 
yürütücülüğünde İzmir’de 2-6 
Kasım 2009 tarihinde başarıyla 
gerçekleştirilen TMMOB Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresinin 
Paneller ve Forum belgeleri  ayrı 

bir kitap olarak yayımlandı. 

CBS Kongresi çerçevesinde 

gerçekleştirilen Forumun ve 

panellerin tüm konuşmalarını, 

soru-yanıt ve tartışmalarını içeren 

kitap redaksiyonu Şubemiz Yayın 

Kurulu tarafından gerçekleştirilen 

kitap, 16x22 cm boyutunda ve 

280 sayfa. Üyelerimiz kitabı 

Şubemizden edinebilirler.
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9. Yaz Eğitim Kampı 
Çalışmaları Devam Ediyor
  
Şubemizin önemli etkinlikleri 
arasında yer alan ve içeriği 
bakımından TMMOB‘ de ilk ve 
tek olma özelliği taşıyan Yaz 
Eğitim Kampımızın bu sene 9.‘su 
gerçekleşecek. 

Odamız kurullarında, toplantılarda 
ve temsilcilik ziyaretlerimizde 
meslektaşlarımızdan Yaz Eğitim 
Kampı'nın içeriği hakkında 
öneri ve görüş alan Yaz Eğitim 
Kampı Komisyonumuz bu yılki 
kamp temasını ‘Duyarlılık‘ 
olarak belirledi. Kamp yeri 
konusunda temsilciliklerimizden ve 
meslektaşlarımızdan gelen öneriler 
doğrultusunda Seferihisar, Dikili, 
Foça ve Bodrum‘ da araştırma 
yapılarak mekânlar yerinde görüldü 
ve bu sene için kampın, içeriğine 
en uygun mekân olan Foça ‘da 
yapılmasına karar verildi. 

Hazırlık çalışmaları yoğun bir 
şekilde devam eden kampın 
başvuruları başlamıştır. 23-31 
Ağustos tarihleri arasında 
"Duyarlılık" temasıyla gerçekleşecek 
olan 9.Yaz Eğitim Kampı;  program, 
konuşmacılar, atölyeler ve 
yarışmalar ile ilgili bilgiler web sitesi 
üzerinden ilan edilecektir. Kamp 
başvuru formuna ve detaylı bilgiye  
http://www.hkmoyazegitimkamplari.
net/  adresinden erişebilirsiniz.

sönen bacaları görüyoruz. Bunun 
sorumlusu çalışanlar, işçiler değildir. 
Ama en ağır bedeli onlar ödüyorlar. 
Ülkemizdeki hızlı yoksullaşmanın ve 
işsizliğin sorumluları ise hiç bedel 
ödemeden, IMF ve Dünya Bankası 
Politikalarını uygulamaya devam 
ediyorlar. Bizler Tariş  işçilerinin 
haklı mücadelesini destekliyoruz. 
Bugünden sonra da destekleyeceğiz 
ve birlikte olacağız. Tüm 
emekçi arkadaşlarımızı yürekten 
selamlıyoruz." 

İşçiler adına konuşan sendika 
temsilcisi Faruk AKSOY ise TMMOB 
Üyelerinin yaptıkları ziyaretten onur 
ve mutluluk duyduklarını belirterek, 
"Biz biliyoruz ki dünyanın neresinde 
bir haksızlık varsa mühendisler 
haklının yanında oradadır. TMMOB 
üyelerinin gösterdiği dayanışma ve 
desteğe teşekkür ediyoruz." Dedi. 
TMMOB ekibi ziyaretin ardından 
Tariş işçilerinin alkışları ve 
sloganlarla uğurlandı. 

Yasa ve Yönetmelik 
Komisyonun Çalışmaları 
Devam Ediyor

Şubemiz 12. Dönem 
komisyonlarından biri olan Yasa 
ve Yönetmelik Komisyonu Mart ayı 
sonuna kadar yaptığı toplantılarda 
LİHKAB ile ilgili görüş oluşturdu. 
Ayrıca işyeri açma ruhsatlarının 
aranması konusunda temsilciliğin 
yazısına cevap yazıldı. Orman 
sahalarında yapılan harita 
faaliyetlerinde uygulanacak vize 
işlemleri ile ilgili görüşüldü. Tapu 
Planları Tüzüğü hakkında çalışmalar 
ve bilgilendirmeler yapıldı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Yüksek 
Yapılar Yönetmeliği ile ilgili olarak 
mesleğimizin yönetmelik içinde 
gerekli ve ilgili kısımlarında yer 
alması için çalışmalar yapıldı. 

konusunda Belediyelere, Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerine TUS 
işleminin önemi ve gerekliliği ile 
ilgili yazı yazılmıştır.

TARİŞ İşçileri Yalnız Değildir

TARİŞ İplik fabrikasından 1 Mart 
2010'da  hiçbir hakları verilmeden 
işten çıkarılan işçilerin direnişlerine 
bir destek de TMMOB'ne bağlı 
Odaların İzmir Şubelerinden geldi. 
Şubemizin de içinde yer aldığı 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, İKK Sekreteri Ferdan 
ÇİFTÇİ'nin başkanlığında üye ve 
Şube yöneticileriyle Tariş işçileri 
ziyaret edildi. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu üyelerinden 
oluşan 40 kişilik grup Tariş 
işçileri tarafından "Asla yalnız 
yürümeyeceksin" sloganıyla ve 
coşkuyla karşılandı.

Ferdan ÇİFTÇİ işçilere hitaben 
yaptığı konuşmada şunları söyledi; 

"Dün Tekel'de olanlar bugün 
Tariş'te yaşanıyor. Ancak bunlar 
öngörülmemiş sonuçlar değil. 
Bunlar, IMF ve Dünya Bankası 
eliyle dayatılan yeni liberal 
ekonomi politikalarının can 
yakıcı sonuçlarıdır. Tariş Çiğli 
İplik Fabrikasının açıldığı günü 
anımsıyorum. ‘100 bin iğlik fabrika' 
manşetleriyle açılmıştı. Artık böyle 
sevindiren, istihdam artırıcı üretim 
yatırımları göremiyoruz. Tam aksine 
birbiri ardına kapanan fabrikaları, 
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oluşturduğu 4 kişilik bir grup 
tarafından ziyaret edildiler. Anılan 
konular kendilerine aktarıldı. 
Olumlu görüş alış verişlerinde 
bulunuldu. Kendilerine iletilen 
konuların değerlendirileceği ve 
kamu yararı açısından olması 
gereken yaklaşımların yapılacağı 
söylendi.

sonucuna varıldı. Bu konuların 
anlatılması amacıyla Denizli 
Belediyesi’ni ziyaret kararı alındı. 06 
Mayıs 2010 günü Denizli Belediyesi 
İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü 
Mehmet KESKİN ve 
07 Mayıs 2010 günü Başkan 
Yardımcısı Osman ZOLAN, 
makamlarında temsilciliğimizin 

9. Yaz Eğitim Kampı Hazırlık 
Çalışmaları İçin HKMO 
İstanbul Öğrenci Komisyonu 
ile Toplantı Yapıldı

Yaz Eğitim Kampının hazırlık 
aşamasında ve özellikle atölye 
çalışmalarında öğrencilerin 
etkin bir şekilde rol oynaması 
için İTÜ, Kocaeli Ünv. ve YTÜ 
öğrencilerinden oluşan HKMO 
İstanbul Öğrenci Komisyonu ile 
toplantı gerçekleştirildi. Yönetim 
Kurulu Üyemiz Aslı TOPAL‘ın 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda 9. 
Yaz Eğitim Kampı hakkında genel 
bilgiler komisyonla paylaşıldı. Ayrıca 
kamp katılım şartları ile ilgili bilgi 
verilerek; kamp çalışmaları için 
öğrencilerin görüş ve önerilerini 
şubemize iletmesi istendi. 

Tüm üniversitelerin kampın hazırlık 
sürecinde yer alması için HKMO 
Öğrenci Birliği çerçevesinde Oda 
Öğrenci temsilcileri ile iletişime 
geçileceği belirtildi.  

Denizli Temsilciliğimiz 
Ziyaretlerini Sürdürüyor

HKMO Denizli temsilciliğimiz 
tarafından 04.05.2010 günü saat 
17.30 da Makina Mühendisleri 
Odası Toplantı Salonunda  
gerçekleştirilen toplantıda; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yayınlanan 2010/4 sayılı genelge 
içeriği görüşülüp tartışıldı. Adı 
geçen genelgenin 6. bölümünde 
bulunan 24. maddenin 
2. bendinde yer alan Vaziyet Planı 
ve Bağımsız Bölüm Kat Planının 
Harita Mühendislerince yapılması 
konusu değerlendirildi. Yapılacak 
olan bu planların düzgün ve hassas 
olması için Oda Denetiminden 
geçirilmesi ve bu denetimin İlgili 
Kurumlarca da istenmesi gerektiği 
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Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi 1. Öğrenci Komisyonu 
Raporu

HKMO Konya Şubesi 1. Öğrenci 
Komisyonu toplantısı, 29 Mart 
2010 tarihinde Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisliği bölümünde 
yapılmıştır. Toplantıya 75 öğrenci 
üye katılmıştır.
Toplantıda HKMO ‘nun yapmış 
olduğu geleneksel etkinler 
hakkında bilgi verildi. Bölüm 
öğrencilerin katıldığı etkinliklerin 
yer aldığı kısa bir video izlendi. 
Harita mühendisliği öğrencilerinin, 
mesleki ve sosyal anlamda gelişen 
sorunlara karşı, demokratik bir 
biçimde mücadele edebilmeleri için 
HKMO çatısı altında oluşturulan 
öğrenci komisyonlarına katılmaları 
önerildi ve katılımın önemi 
anlatıldı. Öğrencilerin birbirleriyle 
daha iyi kaynaşabilmesi, mesleki 
gelişimlerini nasıl sağlanabileceği 
ve sorunlarını nasıl ifade 
edebilecekleri hakkında bilgiler 
verildi.
Toplantıda ayrıca bundan sonraki 
öğrenci komisyonu toplantılarına, 
öğrencilerin gereken önemi en 
iyi şekilde vermesi gerektiği ve 

bu toplantıların geleneksel hale 
getirilmesi önemle vurgulanmıştır. 
Birlikteliğin sağlanması amacıyla 
bölüm öğrencilerinin, öğrenci 
üye olarak odaya üye olması 
belirtilmiştir.

Toplantı sonunda;

• Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden 
toplantıya katılan arkadaşların 
odaya üyeliklerini yaptırmak 
üzere ortak bir gün belirlenip 
oda ziyaretleri;

• Bölüm öğrencilerimizin 
birlikteliğini artırabilmek ve 
daha iyi iletişim kurmasını 
sağlamak amacıyla 
internet ortamında bir grup 
oluşturulması kararı alınmıştır.

Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümü Öğrenci Kolları 
Tarafından Teknik Gezi 
Düzenlenmiştir

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümünde bulunan 
Konya Şubeye kayıtlı öğrenci 

üyeler tarafından teknik gezi 
düzenlenmiştir.
14 Mayıs 2010 tarihinde Tapu ve 
Kadastro V. Bölge Müdürlüğü ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teknik gezi düzenlenmiştir. Gezi 
sonunda Şubemiz ziyaret edilmiştir. 
Ziyaret sırasında öğrenci üyelere 
yemek ikram edilmiştir.
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19 Mayıs Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü 
Öğrencilerine Kokteyl 
Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi yeni Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şube Merkezinde 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümünde okuyan 
öğrenci üyelerine tanışma kokteyli 
düzenledi. Yaklaşık 60 öğrencinin 
katıldığı kokteylde öğrencilere 
Harita Mühendisliğinin tanıtımı 
amacıyla ilgili bir film izletildi.
 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu  
Başkanı Ertuğrul ÇÖL, öğrencilere 
Harita Mühendisliğinin  mülkiyetle 
başladığını sonunda tüm 
vatandaşlarımız haz duyduğunu ve 
ne kadar önem taşıdığını belirtti. 
Gelecekte yapacakları kadastro 
çalışmaları ve imar uygulamaları ile  
vatandaşın mülkiyetinin durumunu 
ve dağıtımını belirleyeceklerini 
bunun içinde son derece güvenilir 
olmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 
Harita Mühendisi adaylarına her 
zaman yanlarında olan bir odası 
olduğu, öğrencilerle birlikte yapılan 
tanışma kokteylinin sonunda bu 
toplantıların gelecekte bilimsel 
toplantılarla devam edeceği 
temennilerinde bulundu.

Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yeni Yönetim 
Kurulu olarak, Tapu Kadastro Bölge 
Müdürümüz Sayın Mustafa PARLAK 
ve Tapu Kadastro teşkilatında 
çalışan meslektaşlarımızı ziyaret 
etmişlerdir. Sayın Mustafa 
PARLAK ziyaretlerimizden dolayı 
memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. 
Şube Başkanı Sayın Ertuğrul ÇÖL, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile son yıllarda bir çok başarılı 
işler yaptıklarını, serbest olarak 
mesleklerini icra eden firmaların 
Kadastrol çalışmalar, yenileme 
çalışmaları ve 2B çalışmaları 
yaparken kurum çalışmalarında 
sanki serbest çalışanlar gibi mesai 
saatlerine bakmaksızın kontrollük 
hizmetlerini yürüttüklerini ifade 
etmiş ve özveri ile çalışan kurum 
çalışanlarına Sayın Mustafa PARLAK 

nezdinde teşekkür etmiştir.
Bölge Müdürü Sayın Mustafa 

PARLAK, son zamanlarda 
mesleklerini serbest olarak yürüten 
Harita Mühendislerinden hizmet 
satın aldıklarını ve bu süreçte 
kadastro çalışmalarını kısa bir 
süreçte bitirdiklerini ifade etmiştir. 
Harita Mühendislerinin ekip 
ruhunu resmi ve serbest çalışanlar 
olarak çok iyi yürüten ve bunu 
da çalışmaları ile gösterdiklerini 
ifade etmiştir. Bu çalışmaların 2B 
çalışmaları ile devam edeceğini 
bildirmiş ve Oda Yönetim Kuruluna 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
etmiştir.

Bafra Belediye Başkanı 
Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu  Başkanı Ertuğrul 
ÇÖL ve Samsun İl Temsilci 
Yardımcısı Şaduman MALKOÇ 
ve Bafra  Belediyesi İmar İşleri 
Müdürü üyemiz Mehmet Uğur 
HACIHALİLOĞLU ile birlikte  Bafra 
Belediye Başkanı Sayın  Zihni  

ŞAHİN’i makamında ziyaret 
ettiler. Ziyarette Belediye ve 
Oda çalışmaları hakkında bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur.

Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yeni Yönetim 
Kurulu olarak Tapu Kadastro Bölge 
Müdürümüz Sayın Mustafa PARLAK 

SAMSUN
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ve Tapu Kadastro teşkilatında 
çalışan meslektaşlarımızı ziyaret 
etmişlerdir.

Bölge Müdürü Sayın Mustafa 
PARLAK, son zamanlarda 
mesleklerini serbest olarak yürüten 
Harita Mühendislerinden hizmet 
satın aldıklarını ve bu süreçte 
kadastro çalışmalarını kısa bir 
süreçte bitirdiklerini ifade etmiştir. 
Oda Yönetim Kuruluna nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
etmiştir.

Bafra Kadastro Müdürü 
Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu  Başkanı  Ertuğrul ÇÖL  
ve Samsun İl Temsilci Yardımcısı 
Şaduman MALKOÇ, Bafra Kadastro 
Müdürlüğüne yeni  atanan Sayın 
Tayfun  ATALAR’ı makamında 
ziyaret ederek, kendilerine başarı 
dileklerinde  bulunmuşlardır.  Bafra 
Kadastro Müdürlüğünde  Kontrol 

Mühendisi olarak görev yapan 
üyemiz Suat ALİYAZICIOĞLU  
ayrıca  Odamızın    üyeleri  olan  
Ahu DEĞİRMENCİ, Sema BOZALİ  
ile mini toplantı yapıldı.  2B ve 
Orman kadastrosu  çalışmaları 
hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Şube Başkanımız  Sayın 
Ertuğrul ÇÖL mesleğimiz ve Oda 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Bafra Kadastro Müdürü Sayın 
Tayfun ATALAR bu tür ziyaretlerin  
kendilerini motive ettiğini ve  Oda 

Başkanı Sayın Ertuğrul ÇÖL bu 
ziyaretlerin devam edeceğini 
söylemiştir.

Fatsa Kadastro Müdürü 
Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu  Başkanı  Sayın  Ertuğrul 
ÇÖL, Odamızın üyesi olan  ve 
ayrıca Fatsa  Kadastro Müdürü  
Sayın  Yılmaz  SARAL’ı  ve eski 
Fatsa İlçe Temsilcisi   Fatsa 
Belediyesinde Harita Mühendisi 
olarak görev yapan üyemiz Sayın 
Osman ARSLANTÜRK’ü  ayrı ayrı 
makamlarında da ziyaret ederek, 
Oda çalışmaları ve mesleğimiz 
hakkında  bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

 
Ünye Kadastro Müdürü 
Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu  Başkanıı  Sayın  Ertuğrul 
ÇÖL Ünye Kadastro Müdürlüğüne 
yeni atanan ve odamızın üyesi 
olan Sayın Hasan DAYIKARACA’yı 
makamında ziyaret etti. Ayrıca 
Ünye Kadastro Müdürlüğünde 
çalışan Odamızın üyeleri  Elif 
AĞCAN ve  Alparslan ÇELİK ziyaret 
edilerek .Karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 
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NETCAD Kursu Düzenlendi
 
19 - 21 Mart 2010 tarihleri 
arasında KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümünde aralarında üyelerimiz 
ve öğrencilerimizin bulunduğu 
20 kişinin katılımıyla “Harita 
ve İmar Uygulamaları” başlığı 
altında NETCAD kursu düzenlendi. 
Ulusal CAD ve GIS Çözümleri 
A.Ş tarafından görevlendirilen 

eğitmenler eşliğinde verilen kursta 
Temel Harita, Projeksiyon, Kadastro 
ve İmar Uygulamaları, Raster ve 
Vektör Altlıkların Düzenlenmesi, 
Parselasyon İşlemleri, Ayırma, 
Birleştirme, Cins Değişikliği, 
kartografik harita hazırlama vb. 
konularda eğitimler verildi. Kurs 
sonunda katılımcılara sertifikaları 
verildi.
 
Haritacılar Tiyatro 
Etkinliğinde Buluştu
 
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 
münasebetiyle, odamızın sosyal 
etkinlikler komisyonu "tiyatro 
buluşması" etkinliği düzenlendi. 
Bu etkinlik çerçevesinde 27 Mart 
Cumartesi saat 20.00‘de Trabzon 
Devlet Tiyatrosu'nda "Televizyon 
Cumhuriyeti" isimli tiyatro gösterisi 
izlendi. Ali Cüneyd KILCIOĞLU'nun 

yönetim kurulu adına II. Başkan 
Dr. Recep NİŞANCI, 
Okan YILDIZ ve Hasan UZUN 
katıldı. Toplantıda taslak yasa 
hakkında ortaya çıkan görüşler 
rapor haline getirildi ve genel 
merkeze gönderildi.  Raporun 
sonuç bölümünde;
“Yapılması düşünülen düzenlemede 
hizmetin etkinliğinin artırılması 
amacıyla işlem hacmi düşük 
olan Kadastro ve Tapu Sicil 
Müdürlüklerinin kapatılması ilke 
olarak doğru olmakla beraber, 
herhangi bir altyapı çalışması 
yapmadan -LİHKAB’ların da 
durumu düşünüldüğünde- altı ay 
gibi bir sürede bu dönüşümün 
yapılması ve gereğinden fazla 
müdürlüğün kapatılması gerçekçi 
bulunmamaktadır. İptal edilen 
bölge müdürü, şube müdürü, 
kadastro müdürü, tapu sicil 
müdürü vd. kadroların yeni 
durumu ve ihdas edilmesi 
düşünülen uzmanlık kadrolarının 
kurum içinde nasıl dağıtılacağı 
konusunda teşkilat içinde endişe 
ve karmaşanın hakim olduğu 
gözlemlenmektedir.” ifadelerine yer 
verildi.

Haritacılar Tiflis Batum 
Gezisinde Buluştu

HKMO Trabzon Şubesi Sosyal 
ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından 07-09 Mayıs 2010 
tarihleri arasında Gürcistan‘ın Tiflis, 
Gori ve Batum şehirlerine yönelik 

yazdığı, Fatih DOKGÖZ'ün 
yönettiği oyunda, Kadri ÖZCAN, 
Erşan Utku ÖLMEZ, Ceyhun GEN, 
Mesut YÜCE, Zeynep Ekin ÖNER, 
Dilek GÜVEN ve Sinem ŞAHİN 
rol aldığı gösteride, televizyonun 
günlük hayatımızı ne kadar 

olumsuz etkilediği görsel bir şölen 
eşliğinde izleyenlere anlatıldı. 
Yaklaşık 60 üyemizin katıldığı bu 
etkinlik hafızalarda kalan güzel 
anılarla tamamlandı.

TKGM Teşkilat Yasası Taslığı 
İçin Geniş Katılımlı Toplantı 
Yapıldı

“Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat Yasası Taslağı” 
hakkında şube görüşünün 
oluşturulabilmesi için 01.04.2010 
Perşembe günü geniş katılımlı bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya, 
TKGM Trabzon Bölge Müdür 
Vekili Fatih HACIHASANOĞLU, 
Bölge Md. Y. Şükrü DEMİR, 
Trabzon Kadastro Md. İrfan 
HACIMEMİŞOĞLU, Akçaabat 
Kadastro Md. Mustafa AKKÖSE, 
Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN, 

TRABZON
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ait mekana kavuşmuş oldu. Bu 
süreçte desteklerini esirgemeyen 
HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Trabzon Şube’de 
bugüne kadar görev almış Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Temsilcilerimize, 
Üyelerimize ve ayrıca odamızın iç 

tefrişatını üstlenen SEBAT Harita 
Ltd. Şti'ye teşekkür ederiz.
İç mekânının son düzenlemeleri 
yapılan odamızın açılış kokteyli 
12 Haziran 2010 Cumartesi 
saat 14.30 da yeni mekanımızda 
gerçekleştirilecektir.
Yeni mekanımız Trabzon 
Barosu’nun hemen karşısında, 
eski Belediye Evlendirme Salonu 
yerinde yapılan yeni binalarda 
bulunmaktadır. Son derece güzel 
bir liman manzarasına sahip olan 
yeni mekanımız ulaşım açısından 
da merkezi bir konumdadır.

42. Olağan Genel Kurul’a 
Katıldık
 
24-25 Nisan 2010 tarihleri 
arasında Ankara‘da gerçekleştirilen 
42. Olağan Genel Kurul‘a Trabzon 
şube delegeleri toplu olarak katıldı.
Odamız 42‘inci Dönem Olağan 
Genel Kurulu 24-25 Nisan 2010 
tarihlerinde Ankara‘da yapıldı. 
450 delegenin yanı sıra 63 konuk 

bir sosyal etkinlik gezisi düzenlendi. 
Gerçekleştirilen geziye üyelerimiz 
ve yakınlarının yer aldığı 40 kişilik 
bir ekiple katılım sağlandı. Cuma 
gecesi Batum sahilinde ışıklı su 
gösterilerinin izlenmesi ile başlanan 
bu geziye Tiflis’e hareket ile devam 
edildi. Kentte pek çok tarihi ve 

kültürel doku yer almakla birlikte, 
kent eski ve yeni Tiflis olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır. Cumartesi tüm 
gün boyunca Tiflis’de Şeh Sena 
Tepesi, Sameba Kilisesi, Vake Parkı, 
Tiflis hamamları ve Türk Camileri 
gezilerek, yöresel dans gösterileri 
izlendi. Pazar günü ise Gori şehrine 
uğranılarak Stalin Müzesi gezildi. 
Oradan da Batum’a geçilerek 
Batum Botanik Bahçesi, Batum 
kent merkezi ve sahili gezildi ve 
ardından tekrar Trabzon’a dönüldü.

Şubemiz Yeni Mekânına 
Kavuştu
 
02 Nisan 2010 tarihinde şubemiz 
yeni mekanına kavuştu. 2 nolu 
çömlekçi Mah. Yavuz Selim Bulvarı 
Özgür İş Merkezi No:145 K:4 D:7
TRABZON adresinde bulunan  

230m2 lik taşınmaz satın alındı. 
HKMO şubeleri içinde kendine 
ait mekanı olmayan tek şube 
olan Trabzon, böylece kendine 

ve 13 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 42‘inci dönem 
Genel Kurulun ilk günü açılış 
konuşmaları, çalışma raporunun 
(yönetim, denetleme, onur kurulu) 
görüşülmesi, komisyon raporları 
ile verilen önergelerin görüşülmesi 
şeklinde gerçekleşti. Konular 
üzerine görüşmelerin uzamasıyla 
Genel Kurul geç saatlerde 
tamamlandı. İkinci gün 42. Dönem 
Oda Organlarının seçimleri 
yapıldı.

Kardeş Köy Okulu Projemizi 
Hayata Geçirdik

KTÜ Harita Mühendisliği Harita 
Kulübü ve HKMO Trabzon 
Şubesi tarafından ilki 06 Nisan 
2010 tarihinde gerçekleştirilen 
toplumsal yardım amaçlı "Kardeş 

Köy Okulu Sosyal Sorumluluk 
Projesi" başlatıldı. Bu amaçla 
250 öğrenci kapasiteli "Arsin 
Atayurt Köyü Alparslan İlköğretim 
Okulu"nun kütüphanesi yenilendi 
ve öğrencilerin temel kitap-
kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. 
Maddi yardımın kabul edilmediği 
kampanyada ilköğretim 
öğrencilerine yönelik okul ve 
hikâye kitapları, SBS‘ye yönelik 
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hazırlık kitapları ve testleri, kırtasiye 
ihtiyaçları, sağlık malzemeleri ve 
oyuncak gibi malzemeler bağış 
yoluyla toplandı ve bir şenlik 
havasında öğrencilere dağıtıldı.
Projemizin ikinci ayağınıda köy 
okulu öğrencilerini 17 Mayıs 2010 
tarihinde üniversitemizde ağırladık. 
Bu kapsamda öğrencilere kampüsü, 
bölümü ve laboratuarları gezdirip, 
harita kavramını onlara açıklamaya 
ve anlatmaya çalıştık.
Başlatılan bu projeye Harita 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesi başta olmak üzere; 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 
öğretim üyeleri, diğer mesleki sivil 
toplum kuruluşları, sponsor firmalar 
ve çeşitli kuruluşlar tarafından da 
destek sağlandı.

Geleneksel Ankara 
Fotogrametri Teknik Gezisi 
Düzenlendi
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümünün 14 
yıldır aralıksız olarak düzenlediği 
Ankara Fotogrametri Teknik Gezisi 
bu yılda Şubemizin katkılarıyla 40 
kişilik bir katılımla düzenlendi. 12 
Mayıs2010 Çarşamba günü yola 
çıkan haritacılar kafilesi sabah 7.30 
sularında Taş Kömür İşletmeleri 
misafirhanesine vardı. Saat 12’ye 
kadar dinlenen Haritacılar ilk 

önce Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünü ziyaret ederek mesleki 
gelişimleri yakından görme fırsatı 
yakaladılar. Aynı günün akşamı 
HKMO Genel Merkez’de akşam 
yemeği ile günün yorgunluğu atıldı.
 
Ertesi gün sabah 10.00’da 
Harita Genel Komutanlığı ziyaret 
edildi. Arkasından Orman Genel 
Müdürlüğüne geçilerek hava 
fotoğraflarının nasıl değerlendirildiği 

ve günümüz haritacılık faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler alındı. Günün sonunda 
INTA SPACETURK firmasını ziyaret 
edilerek özel sektörde fotogrametri 
ve haritacılık çalışmaları yakından 
görüldü.
Cumartesi sabahı Esenboğa 

Havaalanına gidilerek Tapu ve 
Kadastro’nun fotogrametri için 
kullandığı uçaklar incelendi. Keyifli 
ve yorucu geçen Fotogrametri gezisi 
ardından öğleden sonra Trabzon’a 
hareket edildi.
  
KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü Mezuniyet Töreni 
Yapıldı
 
KTÜ 43. Mezuniyet töreni 05 
Mayıs 2010 Cumartesi Günü 
gerçekleştirildi. Bölümümüzde 
dereceye giren Yakup CANSIZ, 
Nida ÇELİK ve Resül CÖMERT’e 
şubemiz tarafından hazırlanan 
hediyeleri; Şube II. Başkanı Recep 
NİŞANCI tarafından verildi.
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KÜLTÜR VE SANAT

Sunu

Dilini düğümleyen sessizlikti 
bunca yıl
söyleyecek olduğun sözü çünkü
damarlarında taşımalıydın ey 
ozan,
ve daha sen uyanmadan sona 
ermeliydi gece
ilk dize daha eline kalemi 
almadan
kaldırmalıydı uykudan seni
 
Ancak o zaman bakabilirdin 
yüzüne
bir yangından payına düşen o 
derisi
isle kararmış, o benzi küle 
kesilmiş sabahın,
her ağız sussa bile ancak o 
zaman
göze alabilirdin konuşmayı, belli 
belirsiz
bir ürperti kalsa bile alevlerden 
geriye
 
Çözüldü işte düğüm, söz hazır 
dile gelmeye

   Kemal ÖZER

SOLDAN SAĞA
1- Dönemeç - İri ve beyaz veya uzun boyunlu ayakları perdeli bir kuş türü 2- Soyluluk - Kiril 

ABECE'sinde bir harf 3- Şehir haritası olarak ta adlandırılan, genellikle sokakları ve güzergah 

bilgilerini, önemli binaları ve diğer kentsel detayları, havaalanları, endüstriyel yapıları, liman 

tesisleri ve önemli olduğunda rölyef, dreenaj ve bitki bilgilerini gösteren, yerleşim yerleri ve 

civarlarının büyük ölçekli haritası 4- Yutmak işi - Çabuk davranan, çevik 5- Biricik 6- 
Soğanlı bir süs bitkisi - Kükürt'ün simgesi 7- Antimon'un simgesi - Argon'un simgesi 8- 
Bir değişkenin gerçek veya gerçek olarak kabul edilen değeri ile hesaplama veya gözlemle 

bulunan değeri arasındaki fark 9- Deniz veya göl suları ile çevirilmiş küçük kara parçası 

10- Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet - Iyot'un simgesi

YUKARDAN AŞAĞI
1- Standart sapmanın karesi - Küçük ölçü 2- Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke 

- Sonsuz, ölümsüz 3- Bir alanı kaplayan hücrelerden oluşturulan düzenli giritler - Kırmızı 

4- Minare, Kubbe, Sancak direği  vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan madenden yapılmış 

ayyıldız veya lale biçiminde süs 5-  Hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel 

ysunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz madde - Bir nota 6- Tellür'ün simgesi - 

Notada duraklama  7- Tuzak, kapak - İnleme beddua 8- Rengi, kokusu, tadı olmayan 

element - Doğru, düzgün 9- Gök küresinin düşey olarak baş ucunda olan noktası  10- İki 

kesişen doğrultunun kesim noktasının daire merkezi ve iki doğrultunun daireyi kesmesiyle 

oluşan yay parçası ölçüsü
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Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi 
Ankara, kmelikoglu@yahoo.com

KARŞILIKLI KONUŞMA VE OYUN 
ÖRNEKLERİ:

Bu yaz günlerinde dinlendirici olsun diye Bridge Base 

Online(BBO) da benim ve başkalarının oynadığı 

bazı oyunlardan sizlere üç oyunluk bir paket sunmak 

istiyorum.

OYUN–1: Güney bir pik ile oyun açtıktan sonra kuzey 

kırmızı renkleri beş, beş ve dokuz onör puanı ile iki 

karo der. Kuzeyin eli, dağılım puanları ile birlikte oniki 

onör ve dağılım puanına eşittir. Güney ondört puan 

ile dörtlü treflisini üç düzeyinde gösterir. Bir pik açışı 

ve ortağının iki karo konuşmasından sonra hiç bir 

sakınca olmadan elindeki dörtlu trefliyi üç seviyesinde 

göstere bilir. Bu sadece cesaret verici bir konuşma olup 

kuvvetli bir el göstermez. Ortağının elinde bulunan beşli 

körü üç düzeyinde gösterirse bu bende çok puan var 

şilem oynaya biliriz demektir. İki düzeyinde önce körü 

gösterebilirdi derseneniz bu konuşma kurallarına aykırı 

olurdu. Kuzey üç NT der ve zonu söyler. Güney pasder.

♠82
♥D10863
♦RV976
♣R

♠V1097
♥754
♦A105
♣532

N
W E

S

♠R5
♥ARV2
♦83
♣109764

♠AD643
♥9
♦D42
♣ADV8

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

1♠
PAS 2♦ PAS 3♣
PAS 3NT PAS PAS

PAS

 
Kuzey 1Pik+1Kör+3Karo+4Sinek alarak üç NT’yi 
yapar.

OYUN–2: Güney dokuz onör puanı ve altılı kör ile 
oyunu iki kör açar. Zayıf iki açılışları; İki karo, iki kör ve 
iki pik genellikle altılı renk zon durumuna ve konuşma 
durumuna göre sekiz ile oniki puan arasında açılır. Batı 
onyedi puan ve beşli pik ile kontur atar. Doğu konturu 
cezaya çevire bilir. Genelikle bir tur konuşması istenir. 
Kuzey pas geçer. Doğu dörtlü kör ile oyunu cezaya 
çevirmekten vaz geçip iki 2NT yanıtın veir. Güney pas 
geçer. Batı beşli pikini ve zon isteğini belirtmek için 
üç pikder. Kuzey pas geçer. Doğu karo onurü ile 3NT 
der. Bütün oyuncular pas geçer.  Doğu bu oyunu karo 
empası ile yapar.

113Haziran 2010



♠8542
♥3
♦D73
♣RDV62

♠ARV107
♥105
♦AV108
♣A3

N
W E

S

♠93
♥DV96
♦R642
♣874

♠D6
♥AR8742
♦95
♣1095

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

2♥
KONTUR PAS 2NT PAS

3♠ PAS 3NT PAS

PAS PAS

OYUN–3:

♠A543
♥7654
♦4
♣RD43

♠XX
♥XXXX
♦XXXX
♣XXX

N
W E

S

♠XXXX
♥XX
♦XXXXX
♣XX

♠R102
♥A32
♦A32
♣AV102

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

PAS PAS PAS 1NT

PAS 2♣ PAS 2♦
PAS 2NT PAS 3NT

PAS PAS PAS

Üç Pastan sonra güney oyunu bir kozsuz ile açtı. Doğu 
ve batı her durumda pas geçtiği için konuşmalar Güney 
ve Kuzey arasında şu şekilde gelişmiştir. Bir kozsuza 
Kuzey iki sinek diyerek ortağının dörtlü Büyük Major 
kozlarını sormuştur(STEYMAN yapılandırması). Güneyin 
elinde dörtlü büyük(pik ve kör) kozları olmadığından 
döğal olarak iki karo yanıtını verir. Kuzey elinde dört, 
dört büyük kozları ve dokuz onör puanı ile iki kozsuz 
yanıtını vermiştir. Güney üç as ve sıralı dörtlü sinek ve 
on altı onör puanı ile zonda oldukları için oyunu üç 
kozsuza bağlamıştır. Konuşmalar tamamlandıktan sonra 
batı elinde dörtlü körden kör ruası ile oyunu başlatmıştır. 
Siz bu oyunu yukarda verilen dağılıma göre üç kozsuz 
oynamak için nasıl bir ön görü ile oynarsınız?
 
Konuşmalar yapılıp karşı taraf oyunu başlatmak için 
yere bir renk açtıktan sonra artık oyun oynama ve oyunu 
yönlendirme sırası bize geçmiştir. Bu dağılımdan 3NT 
kozsuz çıkarmak için dokuz el almamız gerekiyor. El 
ve yerde bulunan kartlara göre direk alabileceğimiz 
kart sayısı; iki pik +bir kör+bir karo+dört sinek olmak 
üzere toplam sekiz elimiz var. 3NT yapmak için bize 
fazladan bir el daha lazım. Peki, dokuzuncu eli hangi 
renkten ve nasıl oynayarak yapabiliriz. Bunun için oyuna 
başlamadan önce durup düşünüp bir oyun yolu bulup 
oyunu ona göre oynamalıyız. 

Her oyunun bir batarı olduğu gibi bir çıkarı da 
vardır. Düşünen ve doğru seçeneği bulan bir oyuncu 
ile gereği gibi düşünmeden pik renginin genel kart 
dağılımı içindeki dağılımını yüzde yedi olan 4,3,3,3 
dağılımı kabul edip bu dağılıma göre bir pik verip üç 
pik yapmayı kendilerine oyun yolu olarak seçenler ile 
pik renginin hem 4,3,3,3 dağılımına; hemde yüzde 
onaltı(*) gelme olasılığı olan piklerin 4,4,3,3 dağılımına 
göre önlem almak için; pik yediliyi yerden oynayıp 
doğunun verdiği kartın büyüklüğüne göre elden üste 
koyan oyuncunun oyunu yapma yöntemi arasında bir 
farklılık vardır. Piki yerden oynayıp doğunun verdiği kartı 
büyüten oyuncunun oyunu yapıp övgüyü hak etmesi 
gerekir. Pik yediliden büyük bir rengin biri batıda ise; 
üç kozsuz yapmanın hiçmi hiç olanağı yoktur. Ama pik 
yediliden büyük kartlar doğuda ise oyunu yapma k için 
bir şansımız vardır. Pik yediliyi doğu geçerse bizde elden 
onun kartını geçeriz. Böylelikle elden iki pik yapmış 
oluruz. El yer geçerimiz yeterinden fazladır. Yere sinek ile 
üç geçerimiz vardır. Böylelikle üç pik yapmanın en akılcı 
yolu piki yerden oynayıp doğunun kartını bir büyütmektir.  
İyi oyunlar dileği ile hoşça kalınız.
* bülten 68’e bakabilirsiniz.
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Sinema

Tiyatro

Kitap

BAŞKA DİLDE AŞK (DVD)

..her engel aşılır yeter ki birbirimizi 
ötelemeden, yalnızlaşmadan kutularımızdan 
çıkalım ve vazgeçmeden mücadeleye devam 
edelim. Her nasılsa her şey daha güzel 
bir yaşam için.../İlksen BAŞARIR(Filmin 
Yönetmeni)

Çağrı Merkezinde çalışan Zeynep ve 

doğuştan işitme engelli olan Onur 
arasındaki aşkı anlatan film, aslında 
"engellerin" içinde hayatı ve kendilerini 
sorgulayan iki genç insanın hikayesi.
Film çağrı merkezlerinde çalışanların 
sorunlarına ve örgütlenmedeki  
problemlerine dikkat çekmesiyle de 
izlenmeye değer.

Ece TEMELKURAN
Muz Sesleri/Everest Yayınları/2010

....ve Beyrut'ta herkes birbirine bakar. Öyle 
kaçamak değil,durup şöyle uzun uzun. 
"Röntgenini alırcasına..."

Kalplerin yağmalandığı yerden, 
Ortadoğu'dan bir aşk ve savaş romanı.

I. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA 
FESTİVALİ

I. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi  
kapsamında ilk kez düzenlenmektedir. 

Festival; Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Başrejisörü Yekta Kara’nın Sanat 
Yönetmenliğinde 2010 Temmuz ayı boyunca 
Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı, Rumeli Hisarı 
ve Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecektir. 

Mahmud DERVİŞ 
Yalnızlık Yenilemeden Kendini / Can  
Yayınları/ 2009      

........
Bekleyin!
Hayır: yavaşça, acıtmadan! 
Din fırtınasını tıkayana kadar sen,
Günün gölgesi.
Ey Kefir Kasım! Uyuyacağız... sendeki 
mezarlarda ve gecende.
Kanın vasiyeti alıp başını gitme derken
Direnişimizle yağmur gibi yağacak kanın 
vasiyeti.
Direnirsek.../ Mahmud DERVİŞ

Filistin’in en büyük şairi Mahmud Derviş, 
yedi yaşındayken 1948 yılında doğduğu köy 
İsrail işgaline uğramış, bu nedenle  ailesiyle 
birlikte Lübnan’a göç etmiştir. Yaşamı 
boyunca şiirleri ve yazıları yüzünden pek çok 
kez tutuklanmış, hapis yatmış; uzun yıllar 
sürgünde yaşamıştır. Filistin direniş şiirinin 
en önemli isimlerinden biri haline gelen şair, 
şiirleriyle Filistin halkının umutlarını, çektiği 
acıları bütün dünyaya duyurmuştur.

"Yalnızlık Yenilemeden Kendini" adlı bu 
kitapta, şairin son yedi kitabından seçtiği 
şiirleri bir araya getirilmiştir. 
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DOĞANLAR

● Oda Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN ve üyemiz Saadet ÖZTEN 
çiftinin 14.06.2010 tarihinde Asi Deniz ismini verdikleri kız çocukları 
olmuştur. Asi Deniz’e hoş geldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz. 

●  3836 sicil numaralı üyemiz Mustafa KÜÇÜKKAYA ile Ayşe 
KÜÇÜKKAYA çiftinin 12.04.2010 tarihinde Mehmet Demir adını 
verdikleri erkek çocukları olmuştur. Mehmet Demir’e hoşgeldin der, 
sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz. 

● 4367 sicil numaralı üyemiz Özgür ALİ ÜNAL ile Yeliz ÜNAL‘ın 
12.04.2010 tarihinde Gökçe adını verdikleri çocukları olmuştur. 
Gökçe’ye hoş geldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● Denizli Temsilciliğinde görevli Ayşe (ŞENTÜRK) KARAKUŞ ile Süleyman 
KARAKUŞ‘un 09.03.2010 tarihinde Aslı Dila adını verdikleri kız 
çocukları olmuştur. Aslı Dila’ya hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir 
yaşam dileriz.  

● 4439 sicil numaralı üyemiz Özgür ÖZTÜRK ile Esra ÖZTÜRK çiftinin 
13.01.2010 tarihinde Demir adını verdikleri çocukları olmuştur. 
Demir’e hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 4555 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ali ÖZTÜRK ile Emine ÖZTÜRK 
Çiftinin 06.12.2009 tarihinde Fahir Kenan adını verdikleri çocukları 
dünyaya gelmiştir. Fahir Kenan‘ na  aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.  

● 4952 sicil numaralı üyemiz Zeki ÖZCAN ile Nilüfer ÖZCAN çiftinin 
21.05.2010 tarihinde Irmak adını verdikleri kız çocukları olmuştur. 
Irmak’a hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

 ● 4921 sicil numaralı üyemiz İbrahim YILMAZ  ve Sibel YILMAZ çiftinin 
17.09.2003 tarihinde Ece Nur, 19.04.2010 tarihide Ela Nur ismini 
verdikleri kızları olmuştur. Ece Nur ve Ela Nur’a hoş geldiniz der, 
sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz. 

● 5380 sicil numaralı üyemiz Ömer Naci YÜREKTÜRK ile Arzu 
YÜREKTÜRK çiftinin 14.01.2010 tarihinde Ezgi adını verdikleri kız 
çocukları olmuştur. Ezgi’ye hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam 
dileriz.  

 ● 5873 sicil numaralı üyemiz Sedat GÜNDOĞDU ile Sema 
GÜNDOĞDU çiftinin 12.04.2010 tarihinde Sevde adını verdikleri 
kız çocukları olmuştur. Sevde’ye hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.  

● 6073 sicil numaralı üyemiz Bahadır AYDIN‘ın 26.12.2008  tarihinde 
Kerem Halim adını verdikleri erkek çocuğu olmuştur. Kerem Halim’e  
hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz. 

● 6304 sicil numaralı üyemiz Nurten PAŞAOĞLU  ile 6071 sicil 
numaralı üyemiz Engin PAŞAOĞLU‘nun 02.03.2010 tarihinde Rüzgar 
adını verdikleri çocukları olmuştur. Rüzgar’a hoşgeldin der, sağlıklı, 
mutlu bir yaşam dileriz.  

● HKMO Ankara Şube Yazmanımız 6436 sicil numaralı üyemiz İskender 
KABAOĞLU ile Beyhan KABAOĞLU çiftinin 11.05.2010 tarihinde 
İsmail Bahadır adını verdikleri erkek çocukları olmuştur. İsmail Bahadır 
’a hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.      

● 6273 sicil numaralı üyemiz Nihat DİREK ve eşi Zehra DİREK çiftinin 
10.05.2010 tarihinde Deniz ve Güney adlarını verdikleri ikiz çocukları 
olmuştur. Deniz ve Güney'e hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam 

dileriz.

● 6714 sicil numaralı üyemiz Adnan KOÇAK’ ın 29.04.2010 tarihinde 
Akif adını verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. Akif'e hoşgeldin der, 
sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.

● 6772 sicil numaralı üyemiz Halil TOPRAK ile Ayşe TOPRAK‘ın 
17.04.2010 tarihinde . Fatih adını verdikleri erkek  çocukları 
olmuştur. Fatih’e hoş geldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 6898 sicil numaralı üyemiz Mustafa KARACA ile Gülfiye KARACA‘nın 
10.10.2009 tarihinde Ali Rıza adını verdikleri erkek çocukları 
olmuştur. Ali Rıza’ya hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 7081 sicil numaralı üyemiz Şule KANDAK‘ın 09.07.2009 tarihinde 
Efe Mert adını verdikleri erkek çocukları olmuştur. Efe Mert ’e 
hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● İzmir Şube Müdürümüz(8260 sicil numaralı üyemiz) Filiz DEDE ile 
7559 sicil numaralı üyemiz Serkan DEDE‘nin 07.05.2010 tarihinde 
İrem adını verdikleri kız çocukları olmuştur. İrem’e hoş geldin der, 
sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 7469 sicil numaralı üyemiz Cafer DURU ile Ayşe DURU çiftinin  
13/03/2010 tarihinde. Nilüfer   adını verdikleri bir kız çocukları 
dünyaya gelmiştir. Nilüfer’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.      

● 7694 sicil numaralı üyemiz Ömer GÜNEY ile Elvan GÜNEY‘İN 
28.01.2010 tarihinde Selahattin Eren adını verdikleri erkek çocukları 
olmuştur. Selahattin Eren ’e hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam 
dileriz.  

● 7737 Sicil Numaralı Üyemiz Ömer Özgür ERBAŞ ile İkbal ERBAŞ  
Çiftinin 04.11.2009 tarihinde Seden adını verdikleri kız çocukları 
dünyaya gelmiştir. Seden ‘ ne aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.  

● 7817 sicil numaralı üyemiz Metin GÜL’ün  07.05.2010  tarihinde 
Cemil Ege  adını verdikleri erkek  çocukları olmuştur.  Cemil Ege’ye  
hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.   

● 7830 Sicil Numaralı Üyemiz İlhan KAYA ile Zeliha KAYA Çiftinin 
19.04.2010 tarihinde Aylin adını verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir. Aylin‘ e aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.  

● 7897 Sicil Numaralı Üyemiz Akın KURT ile Nurşen KURT Çiftinin 
19.01.2009 tarihinde Ahmet Enis adını verdikleri bir Erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir. Ahmet Enis‘ e aramıza hoş geldin der sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.  

● 7931 sicil numaralı üyemiz Umut Esved AKBAL ile Kübra AKBAL‘ın 
04.01.2010 tarihinde Ekin Deniz adını verdikleri  çocukları olmuştur. 
Ekin Deniz’e hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 7982 Sicil Numaralı Üyemiz Ganim KIRKICI ile Besime KIRKICI 
Çiftinin 19.02.2010 tarihinde Minel adını verdikleri bir Kız çocukları 
dünyaya gelmiştir. Minel‘ e aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.  . 

● 8134 sicil numaralı üyemiz Erhan UÇAKCIOĞLU ile Dilek 
UÇAKCIOĞLU çiftinin 26.02.2010 tarihinde Muhammed Muhsin 
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● 4464 sicil numaralı üyemiz Türkay GÖKGÖZ ile Makbule KARAHAN 
çifti 02.05.2010 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

● 5040 sicil numaralı üyemiz Levent ÖZEL ile Nejla ALPASLAN 
26.12.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

● 7710 sicil numaralı üyemiz Raffet ALTINDAĞ 27.09.2009  tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

adını verdikleri çocukları olmuştur. Muhammed Muhsin’e hoş geldin 
der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 8204 Sicil Numaralı Üyemiz Süleyman MEMİOĞLU ile Zerrin Acay 
MEMİOĞLU Çiftinin 09.01.2010 tarihinde Fatma Naz adını verdikleri 
kız çocukları dünyaya gelmiştir. Fatma Naz‘ a aramıza hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.  

● 8217 sicil numaralı üyemiz Serkan KESKIN ile Aynur KESKIN  çiftinin 
08.02.2010 tarihinde Kaan adını verdikleri erkek çocukları olmuştur. 
Kaan’a hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 8416 sicil numaralı üyemiz Veysi ODUNCU‘nun 09.11.2008 
tarihinde Hasan  adını verdikleri erkek çocukları olmuştur. Hasan’a  
hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.   

● 8604 Sicil Numaralı Üyemiz Onur ÇAPAR ile Meltem ÇAPAR Çiftinin 
22.01.2010 tarihinde Azra adını verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir. Azra‘ ya aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.  

● 8816 sicil numaralı üyemiz Damla ATASOY ALACA ile Hakan ALACA 
çiftinin 27.04.2010 tarihinde  Kağan adını verdikleri erkek çocukları 
olmuştur. Kağan’a hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 8810 sicil numaralı üyemiz Eda BAYSAL ile Ali BAYSAL çiftinin   
12/03/2010  tarihinde Ali Eren  adını verdikleri bir erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.   Ali Eren’e hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz. 

● 8284 sicil numaralı üyemiz Hüseyin KIRŞAN 25.09.2009 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

● 10473 sicil numaralı üyemiz Yasin Fatih ERYOL 20.05.2010 tarihinde  
Elif AFYONCU  ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

● 11173 sicil numaralı üyemiz Ece KAVAS ile Volkan DİNÇ 28.03.2010 
tarihinde evlenmiştir. . Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

● 8980  sicil numaralı üyemiz  Hüseyin BAHAR  ve 9208  sicil numaralı 
üyemiz  Sibel BAHAR  çiftinin 12.05.2010 tarihinde Efe ismini 
verdikleri çocukları olmuştur.  Efe’ye hoş geldin der, sağlıklı, mutlu bir 
yaşam dileriz. 

● 9142 sicil numaralı üyemiz Rakibe Uysal KOÇYİĞİT‘in 12 Ekim 2009 
tarihinde Irmak adını verdikleri çocukları olmuştur.  Irmak’a  hoşgeldin 
der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.   

● 9552 sicil numaralı üyemiz Kazım KÜÇÜKGÖL ile Emra 
KÜÇÜKGÖL‘ün 01.04.2010 tarihinde Eda adını verdikleri çocukları 
olmuştur.  Eda’ya hoşgeldin der, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz.  

● 9464 sicil numaralı üyemiz Nusret ÇETİNKAYA ile Sevilay ERDOĞAN 
ÇETİNKAYA çiftinin 24.08.2009 tarihinde Ada Su adını verdikleri 
kız çocukları olmuştur. Aslı Su’ya hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.      

● 9726 sicil numaralı üyemiz Harun Raşit ALPASLAN ile 9620 sicil 
numaralı üyemiz Esra Öznur TURAN çiftinin 20.04.2010 tarihinde 
Talha Tunahan adını verdikleri çocukları olmuştur.  Talha Tunahan’a 
hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.  

● 10847 Sicil Numaralı Üyemiz Zafer KÖSE ile Emine Burçin KÖSE 
Çiftinin 25.02.2010 tarihinde Furkan adını verdikleri erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir. Furkan‘ a aramıza hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.  

EVLENENLER

● 1870 sicil numaralı üyemiz Burhan DERBENTAKAR'ın annesi 
20.01.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 2020 sicil numaralı üyemiz Cevat MERT’in annesi yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

● 2418 sicil numaralı üyemiz Aydın DÜZGÜN’ün annesi Necla 
Yüksel DÜZGÜN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

ARAMIZDAN AYRILANLAR

● 85 sicil numaralı üyemiz Mehmet ÇANAKÇIOĞLU’nun Eşi 
23.12.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 454 sicil numaralı üyemiz Ercan ONUR 22.04.2010 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

● 695 sicil numaralı üyemiz Mehmet OĞUZTÜRK’ün babası Kadir 
OĞUZTÜRK yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 
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meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

● 5767 sicil numaralı üyemiz Seçkin ÖZKAN’ın babası 22.05.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 5880 sicil numaralı üyemiz Muammer ERTAN’ın babası Ali ERTAN 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz. 

● 7453 sicil numaralı üyemiz Mithat TAŞOVA’nın babası Mustafa 
TAŞOVA yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

● 9302 sicil numaralı üyemiz Ahmet Ersan GÜRKAN‘IN Babası 
Nizamettin GÜRKAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 9827 sicil numaralı üyemiz Köse Mehmet KÖSEOĞLU’nun babası 
13.05.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 2569 sicil numaralı üyemiz Recayi ÖZCAN‘ın babası Hüseyin 
ÖZCAN 11.05.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3212 sicil numaralı üyemiz Adnan TURYAN‘IN babası Fikret TURYAN 
11.04.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3295 sicil numaralı üyemiz İlknur GÜLER BAŞAR’ın babası Onal 
GÜLER 21.05.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

● 3469 sicil numaralı üyemiz Metin MİNGÜ‘nün annesi Jale MİNGÜ 
08.04.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3589 sicil numaralı üyemiz Sezai AKYOL‘UN Annesi 11.04.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 4108 sicil numaralı üyemiz Hakan PİRPİR‘in Babası İsmail PİRPİR 
30.05.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
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● 4922 sicil numaralı üyemiz Yrd. Doç. Dr. Murat YAKAR 26.04.2010 
tarihinde Doçentlik Ünvanını almıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

● 4955 sicil numaralı üyemiz Dr. Hakan KARABÖRK 26.04.2010 
tarihinde Doçentlik Ünvanını almıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 5645 sicil numaralı üyemiz Hidayet KAYA 02.02.2010 tarihinde 
Kırşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne Müdür 
olarak atanmıştır. 

● 5935 sicil numaralı üyemiz Ali KARTAL Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü‘nde Müdür Yardımcısı iken 12.01.2010 tarihinde Düzce 
Afet ve Acil Durum İl Müdürü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 7778 sicil numaralı üyemiz Gülçin  ATAY 12.02.2010 tarihinde 
İller  Bankası  16. Bölge Müdürlüğü  Samsun  Şehirleşme  Şube  
Müdürlüğü’ne  Harita Mühendisi olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 7788 sicil numaralı üyemiz Serkan KARGACIOĞLU    Sinop  
Kadastro  Müdürlüğü‘ne Mühendis olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 7888 sicil numaralı üyemiz Erden TUNA Muğla İl Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcılığına seçildi. Meslektaşımıza görevinde başarılar 
dileriz.

● 10831 sicil numaralı üyemiz Fatih  SARI  22/03/2010 tarihinde  
Samsun Samgaz şirketine Mühendis olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 10207 sicil numaralı üyemiz Mustafa   PARLAK   Tapu ve Kadastro 
Genel  Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi  başkanlığı  görevine   
atandı. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 1046 sicil numaralı üyemiz ve Milas Temsilcimiz Enver TUNA Milas 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı oldu. Meslektaşımıza görevinde 
başarılar dileriz.

● 1685 sicil numaralı üyemiz Serdar  TÜRKEŞ  15.02.2010 tarihinde  
Samsun Büyükşehir Belediyesi  Emlak ve Kamulaştırma Daire 
Başkanlığı görevinden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar 
dileriz. 

● 1888 sicil numaralı üyemiz ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz KOCAOĞLU’nun danışmanı olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
görevinde aşarılar dileriz.

● 2161 sicil numaralı üyemiz Faruk  DÖNMEZ   04/05/2010 tarihinde  
Kastamonu Tapu ve  Kadastro 19. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü 
olarak  atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 2324 sicil numaralı üyemiz Ahmet Azmi UĞUR 16.04.2010 tarihinde 
Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz. 

● 3354 sicil numaralı üyemiz Haluk ÖZENER Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz. 

● 3950 sicil numaralı üyemiz Mustafa SULA Güngören Belediyesi Teknik 
Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz. 

● 4173 sicil numaralı üyemiz Osman İYİMAYA bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü‘nde Genel 
Müdür Yardımcısı iken 01.05.2010 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü‘nde Genel 
Müdür görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.














