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trabzon@hkmo.org.tr

MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ
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Gevher Nesibe Mah. Mimarsinan 
Cad. Mecidiye Sok. Fidan Apt. 
No: 9/3 Kocasinan KAYSERİ
Tel: 0352 222 87 18
Faks: 0352 222 87 63
kayseri@hkmo.org.tr

Ömer Ağa Mah. Ankara Cad. 
Kavala İşhanı No: 37/5 İzmit 
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Bilindiği üzere, Odamız yasada öngörülen kendi gelirleriyle 
ve kendi öz gücüyle faaliyetlerini sürdürmekte, gelir 
veya kâr amacı gütmeksizin meslek içi eğitimleri, ferdi 
kaza sigortası, sempozyum, kongre, kurultay gibi 
etkinlikler düzenlemekte, meslek menfaatlerini ve 
kamu yararını ilgilendiren konularda hukuki inceleme 
ve değerlendirmeler yapmakta, meslek menfaatine ve 
kamu yararına aykırı idari işlem ve kararların iptali için 
idari davalar açmakta, meslek menfaatinin, meslek 
etiğinin korunması için gerekli denetimleri yapmakta 
ve girişimlerde bulunmaktadır. Çalışmalarımız, 
bültenimiz dahil muhtelif iletişim araçlarıyla siz değerli 
meslektaşlarımıza ulaştırılmaktadır. 

Sizlerle olmadığımız bir önceki bültenimizden sonra da, 
meslek alanımızla ilgili tüm gelişmeleri takip ederek 
sürecin içinde olmaya ve meslek alanımıza sahip çıkmaya 
çalıştık. Ayrıca, panel, sempozyum, kongre gibi etkinlikler 
de düzenleyerek ülkemizin 
gelişmesine katkı ve öneri 
sağlamaya çalıştık. 

Değerli Meslektaşlarımız;

Bu etkinliklerimizden bir kaçı aşağıda özetlenmiştir:

12. Yaz Eğitim Kampı, çeşitli üniversitelerinden Harita/Jeodezi ve 
Fotogrametri/Geomatik mühendisliği öğrencilerini buluşturmayı 
ve birlikte çalışma yaptırmayı amaçlayan, 90 öğrenci ve diğer 
konuk katılımcılarla birlikte toplamda 150 kişinin katılımıyla 
24 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Gümüldür-İzmir‘de 
gerçekleştirildi.

Yaz Eğitim Kampımızın bu yılki ana konusu “DAYANIŞMA” idi. 
Öğrenci, akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci ve TMMOB’ye 
bağlı meslek odalarının yöneticileri ile ana konu çerçevesinde 
düşüncelerin paylaşıldığı ve tartışıldığı kampımız, ayrıca spor 
turnuvaları, oryantiring teorik eğitimi ve yarışması ile atölye 
çalışmalarıyla zenginleşen bir program içeriğinde gerçekleştirildi. 
Kamp boyunca forum, söyleşi, panel olarak düzenlenen 
oturumlarda ve atölye çalışmalarında TMMOB örgütlülüğü, 
mesleğimiz ve örgütümüz, sanat ve medya, ekonomi, siyaset, 
haklarımız, spor, doğa ve kentler gibi konu başlıkları “Dayanışma” 
teması içinde irdelenerek tartışıldı.

TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları 
Sempozyumu, Odamızın da katkı ve katılımlarıyla, 26 Ekim 2013 
Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Çalışmalarının öznesinde insan olan TMMOB, mesleki ve 
toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak engellilik alanına 
bilim ve tekniğin birikimini ve sorun çözücü gücünü aktarmayı 
hedeflemektedir. TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Sempozyumu‘nun bu anlamda yolumuzu aydınlatacak 
bir ışık olacağına inanıyoruz. Toplam dört oturumda; Türkiye’de 
engelli politikalarından engelsiz kentlere, ulaşımdan işçi sağlığı 
ve iş güvenliğine bir çok konunun ele alındığı sempozyum, engelli 
mühendis, mimar ve şehir plancıların duygu ve düşüncelerini 
paylaştığı forum bölümüyle sona ermiştir.

“1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu”, 7-8 Ekim 
2013 tarihleri arasında geniş katılımcı kitlesiyle Ankara Dedeman 
Oteli`nde gerçekleştirildi.

Odamıza göre, Kentsel Dönüşüm denilen şey,  acele getirilmeden,  
yık-yapa indirgenmeden, insan odaklı yürütülmesi gereken bir 
süreç olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle de Odamız, kentsel 
dönüşüm işlerini yık-yap işleri değil, özellikli imar uygulaması 
işleri olarak görmektedir. Yık-yapa indirgenmiş, aceleye getirilen, 
plansız, programsız ve parçacı yaklaşımlarla, kentsel kimlik 
ve kültür değerlerimizi, uygarlık birikimlerimizi yok eden, 
karaktersiz ve hemşehrisiz kuleleşen yapılaşma çalışmalarını ve 
zaten var olan mülkiyet sorunlarını daha da artıracak uygulama 
çalışmalarını HKMO “Kentsel Dönüşüm” çalışmaları olarak 
değerlendirmemektedir.

Merhaba
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İşte bu nedenle,  kentsel dönüşüm konusu söz konusu 
sempozyumumuzda, yık-yap işleri olarak değil, gerçek anlamda, 
hak-hukuk açısından “MÜLKİYET” temelli, İNSAN odaklı ele alınıp 
değerlendirilmiştir. Bu yönüyle ülkemizde yapılan ilk Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumudur. Bu sempozyumumuzun, ileriki yıllarda devamı 
gelecektir. Söz konusu sempozyumumuzun kitaplaştırılma çalışmaları 
sürdürülmekte olup, en kısa zamanda tamamlamayı umuyoruz. 

Değerli Meslektaşlarımız;
Meslek Odaları, iftira edildiği gibi, sadece eleştiri yapan kurumlar 
değildir. Aksine, Meslek Odaları yetki ve sorumluluk alanlarında mesleki 
faaliyetlere çok önem vermektedirler. HKMO olarak ‘Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’muz gibi bir çok bilimsel etkinlikler düzenledik. İlgili 
kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı önemsedik, bu etkinliklere 
kurum temsilcilerini çağırdık, etkinliklerimizin içinde yer almalarını 
sağladık. Bununla birlikte, tespit edebildiğimiz tüm yanlışları da 
hiç çekinmeden bu ortamlarda söyledik. Bir başka ifadeyle, meslek 
alanımızdan hareketle ülkemize ve insanımıza sahip çıktık.

Bilinmelidir ki, Meslek Odalarının bir konu üzerinde eleştirileri 
varsa eğer, bu eleştirilere mutlaka kulak verilmelidir. Odalar eleştiri 
seslerini yükselttiklerinde, nerede yanlış yapıldı diye mutlaka 
değerlendirmek gerekir. Bunu yapmak yerine, Odalara saldırmanın 
toplumda karşılığı yoktur. Bu saldırılardan ülkemizin ve insanımızın 
kazançlı çıkması da olanaklı değildir. 

Odamız, geçmişinden buyana, günü kurtaran değil, geleceği 
kurtarmayı amaçlayan, bireyci değil, dayanışmacı bir çalışma 
anlayışla, kamu yararı öncelikli, insan odaklı bilimsel çalışmalarını 
sürdürmek ve bu çalışmalarının hayata geçmesi için her kurum 
ve kuruluşla dün olduğu gibi, bugün de birlikte çalışmak istenci 
ve kararlılığındadır. Belirtilen bu çalışma anlayışımız, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası ortamlarında içselleştirilmiştir. 

Kaldı ki, “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı, paydaşlarıyla ilişkili 
çalışmayı tüm kurum ve kuruluşlara önermektedir. Bu önerme, 
çoğu yöneticinin dilinde, çok önemseniyor ve benimseniyormuş 
gibi olsa da, aslında özümsenmediği için, uygulamada katılımcı 
süreç işletilmeden, ben yaptım oldu zihniyetiyle yapılan birçok 
çalışma hala sürdürülmektedir. Bu çalışma biçimini ve anlayışını 
doğru bulmadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. 

Değerli Meslektaşlarımız;
Bildiğiniz gibi, Meslek Odalarına karşı yürütülen saldırılar 
artırılarak sürdürülmektedir. 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. O günden 
bugüne çıkartılan torba kanunlarda, İmar ve Yapı Denetim 
Kanunlarındaki değişiklikler ile bu kanunların ikincil mevzuatında 
yapılan düzenlemelerle, sistematik bir biçimde başta TMMOB olmak 
üzere meslek Odaları hedef alındı. Odaların yetkilerinin budanması, 
üye ile bağlarının kopartılmasının hedeflendiği anlaşıldı.

Yapılan bu düzenlemelere paralel olarak sistematik bir 
dezenformasyon süreci işletildi. Üye–Oda ilişkisini kesmenin yolu 

olarak görülen mesleki denetim uygulaması bilinçli bir şekilde “vize–
onay” şeklinde adlandırılarak basitleştirilmeye çalışıldı ve bu kavram 
üzerinden siyasi bir söylem geliştirildi…

Son süreçte, Meslek Odalarının örgütlü gücünün parçalanması, 
etkisizleştirilmesi, susturulması çabalarının yoğunlaştığına 
hep birlikte tanık olmaktayız. Bu kapsamda, TMMOB ve bağlı 
Meslek Odalarının, “mali ve idari denetime” tabi tutulması 
yönünde Bakanlar Kurulu Kararıyla son zamanlarda kararnameler 
çıkarılmaktadır. Buna ilişkin ilk karar Resmi Gazete‘de yayınlanmış 
ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası`nın “mali ve idari” açıdan 
vesayet denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı`na verilmiştir. 
Odamızın da içinde olduğu 11 Odanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 
vesayet denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da bugün yarın 
açıklanması beklenmektedir.

Devlet bütçesinden hiçbir kaynak almayan, denetim sistemi zaten 
bulunan, üyelerinin denetimine açık, yargı denetimine tabi olan 
Odalarımızın mali ve idari denetimlerinin ilgili Bakanlıkların vesayeti 
altına sokulmak istenmesini doğru bulmadığımızı bir kez daha 
belirtmek isteriz. Ancak, süreç belirttiğimiz şekilde yürütülmektedir.

Odamızda yapılacak mali ve idari yönden vesayet denetiminin, 
önümüzdeki süreçte, ilk önce birikmiş Oda aidatlarının ve 
alacaklarının neden tahsil edilmediği yönünden yapılacağı ve Oda 
Yönetim Kurulumuzun hukuki sorumluluğunu doğuracak sonuçların 
zorlanabileceği açıktır.

Önümüzdeki süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Odamızda 
yapabileceği olası “mali ve idari” açıdan vesayet denetimi nedeniyle, 
Odamız Yönetimi ödenmeyen aidatları takibe girişmek zorunda kalmıştır. 
Üyelerimizin bizi anlayışla karşılayacağını ümit ederiz. [Konuya ilişkin 
daha ayrıntılı bilgiler Odamız WEB sayfasından alınabilir.]

Değerli Meslektaşlarımız;
TMMOB ve Odamız yarım asrı çoktan tamamladığı ömründe, 
Anayasa`dan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla 
taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu 
olmuştur. İşte, üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin 
nedeni bu özelliğimizdir.

Hep söyledik, yine söylüyoruz, biz denetimden asla kaçmıyoruz. 
Odaların bağımsız olması gerektiğine inanıyoruz. Hepsi bu. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, toplumdan soyutlanmış 
seçkin mühendisler örgütü değildir. Aksine toplumun içinde yer 
alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir 
örgüttür. Bu nedenle, bir kez daha diyoruz ki, TMMOB ve bileşeni 
Odalar bu ülkenin ve bu ülke insanının vazgeçilmezidir ve Meslek 
Odalarını etkisizleştirmeye çalışmanın toplumda karşılığı yoktur. 
Buna izin vermeyeceğiz.

Yeni bir Bültende buluşmak dileğiyle.

Saygılarımızla...
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GÜNCESİ Bir Bültenle daha sizlerle birlikte olmaktan 

mutluyuz. Sizlerle olamadığımız süreçte: 

3 Haziran 2013: Polisin biber gazı ile saldırısı sonucu yaşamını yitiren 
Metin Lokumcu ölümünün 2. yıldönümünde TMMOB`ye bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası Ankara 
Şubeleri tarafından anısına yaptırılan anıt mezarın açılışına katıldık.  

3 Haziran 2013: “Taksim-Gezi Parkı`nda Topçu Kışlası nedeniyle başlayan 
barışçıl gösteriler, tahrike yönelik bir kısım beyanlar ile polis şiddeti 
nedeniyle kontrolsüz bir noktaya doğru gitmektedir.” bildirisi yayınladık. 

5 Haziran 2013: Taksim‘de Gezi Parkı‘nı korumak için yapılan gösterilerin 
şiddet ile bastırılması nedeni ile ülke genelinde düzenlenen 
protestolarda polisin sergilediği acımasız tutuma karşı Odamızın da 
içinde olduğu TMMOB`ye bağlı 22 Oda bir basın açıklaması yaptı. 

8 Haziran 2013: Odamız, TMMOB`ye bağlı Oda Yönetim Kurulu 
Başkanları ile www.sendika.org web sayfasında “Aktüel Gündem” 
başlığında TMMOB`ye saldıran yazı üzerine bir açıklama yaptı. 

14 Haziran 2013: “Gezi Parkı’nda, Topçu Kışlası-AVM yapılamaz” bildirimizle 
parkın tapusundaki koşulları kamuoyumuzun dikkatine sunduk. 

17 Haziran 2013: DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB temsilcileri ile birlikte 
Türkiye genelinde iş bırakma eylemine katıldık.  

19 Haziran 2013: Bursa Şubemizce, “Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet 
İlişkisi, Taşınmaz Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu, 
19.06.2013 tarihinde Kütahya’da düzenlenen panele katıldık. 

21 Haziran 2013: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 15.05.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı‘na sunulan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”yla ne yapılmak isteniyor başlıklı açıklama yaptık.

21 Haziran 2013: Geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarını yeniden 
yapılandırmak isteyen üyelerimiz için Yönetim Kurulumuzun başvuru 
süresini 31/12/2013 tarihine kadar uzattığı açıklandı.
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2 Temmuz 2013: Sivas‘da Madımak Oteli‘nde güvenlik güçlerinin 
ve hükümetin gözleri önünde 35 insanımızın yakılarak 
öldürmelerinin 20. yılı nedeniyle açıklama yaptık.

8 Temmuz 2013: 2013 Yılı 2. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli ve Yöresel Katsayıları yayınladık.  

11 Temmuz 2013: TMMOB`ye bağlı Odalarla birlikte TMMOB`nin 
yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa ile çıkarılan 3194 Sayılı yasa 
değişikliğine ilişkin olarak  ortak bir basın açıklamasına katıldık.

11 Temmuz 2013: Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B 
televizyonunda TMMOB’yle ilgili yasa üzerine konuştu.

11 temmuz 2013: Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Ulusal Kanal 
televizyonu öğlen ana haber programında  TMMOB’yle ilgili yasa 
üzerine konuştu.

12 Temmuz 2013: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında yönetim 
kurulu başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 
19. yılında mezarı başında anılması törenine katıldık.

17-18 Temmuz 2013: Ordu ve Sinop İl Temsilciliklerimizin ev 
sahipliğinde yapılan üye toplantısına katıldık. 

27 Temmuz 2013: TMMOB`ye bağlı diğer Odaların yönetim 
kurulu başkanları ile Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı ile 
TMMOB`nin meslek alanlarına hükümetin müdahalesini ve 
Cumhurbaşkanı onay sürecinde olan yasa değişikliği konusunu 
değerlendirerek, kamuoyunu bilgilendirdik.

2 Ağustos 2013: 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli torba 
yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp 02.08.2013 günü 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle 
mesleki denetimin Odamızca yapılmaya devam edeceğini 
anımsatan açıklamamız yapıldı.

13 Ağustos 2013: “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları için Yapılacak Sınavın Ertelenmesi İstemi Hakkında” Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yazı yazdık.

16 Ağustos 2013: Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram 
tatili sırasında Ege koylarında denetim yaptığı ve `Bu kadar 
vicdansızlık olmaz. Yapılaşma denize kadar girmiş. Kıyı kenar çizgisi 
filan hak getire. Neredeyse denize düşecekler. Bu kadar da olmaz” 
açıklamasının, bazı basın ve yayın organlarına yansıması nedeniyle 
“Tam da bunu söylemiştik” başlıklı açıklama yaptık.

16 Ağustos 2013: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün 
resmi internet sitesinde yayımlanan 02.08.2013 tarihli LİHKAB 
Sınav İlanı ve 14.08.2013 tarihli LİHKAB Sınav Kılavuzu‘nun ve 
15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 
“Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik”in bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle 16.08.2013 tarihi itibariyle Danıştay’da dava açtık.

16 Ağustos 2013: Marmara depreminin 14. yılında açıklama yaptık. 

25 Ağustos 2013: Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları 
(STBK) Toplantısı Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve STBK 
Başkanlarının katılımıyla Gümüldür-İzmir’de yapıldı. 

26 Ağustos 2013: Odamızın sürekli eğitim etkinliklerinden, bu yılki 
teması “DAYANIŞMA” olarak belirlenen Yaz Eğitim Kampı’nın on 
ikincisi Gümüldür’de başladı. 

28 Ağustos 2013: Odamızın Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener tarihinde Açık Radyo‘da yayımlanan 
Altın Saatler programına katıldı. 

31 Ağustos 2013: TMMOB Yönetim Kurulu ve diğer Oda Başkanlarıyla 
birlikte  TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan düzenlemeyi içeren 6495 
sayılı Torba Yasa ile TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri gündemiyle 
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldik.

1 Eylül 2013: Eşitlik, kardeşlik, adalet içinde insanların, halkların, 
ülkelerin huzurla yaşadıkları kalıcı düzenin özlemiyle Dünya Barış 
Gününü kutladık.

4 Eylül 2013: Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar`ın 
soru önergesi bağlamında verdiği rakamlar aysbergin görünen 
yüzüdür başlığıyla açıklama yayınladık.

12 Eylül 2013: “12 Eylül” darbesi 33. yılında da felsefesi ve 
kurumlarıyla devam ediyor açıklaması yaptık.

18 Eylül 2013: Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya’yı 
makamında ziyaret ettik. 

19 Eylül 2013: Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü`nde “Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip 
Çıkıyoruz” başlığıyla yönetim kurulumuz ve üyelerimizle TMMOB 
önünde başlayan yürüyüşe katıldık.

19 Eylül 2013: Harita Genel Komutanlığı’nı ziyaret ettik.

19 Eylül 2013: 15.09.2013 tarihinde yapılan “TKGM-Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisliği Sınavı”nın iptali İstemi Hakkında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezine yazı gönderdik.

21 Eylül 2013: İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda 
TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısına katıldık.  

23 Eylül 2013: Eski Lisanslı Harita Kadastro Bürolarının tescilleri 
hakkında duyuru yaptık.

24 Eylül 2013: CBS Genel Müdür Vekili Okan Erhan Oflaz 
makamlarında ziyaret ettik. 

26 Eylül 2013: Eğitiminin 3. Yılına başlayan Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ziyaret ettik.

26 Eylül 2013: Tokat İlinde faaliyet gösteren üyelerimizi ziyaret ettik.

27 Eylül 2013: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü`nün 2013/87130 İhale 
Kayıt Numaralı İhalesi`nin İptali 
hakkında açıklama yaptık.

30 Eylül 2013: CHP Ankara 
Milletvekili Aylin Nazlıaka Odamızı 
ziyaret etti.
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Bu sene on ikincisi düzenlenen Yaz Eğitim Kampına harita 
mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri 
mühendisliği bölümlerinde okuyan 90 öğrenci ile Oda yöneticileri, 
HKMO Denetleme Krulu Üyeleri, HKMO Onur Kurulu Üyeleri, STBK 
Üyeleri, bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar, siyasetçiler, 
gazeteci-yazarlar, sanatçılar, Türk Tabipler Birliği Konsey Üyesi ve 
taraflarlar grupları temsilcileri katılım sağladılar. 

Kampın açılışında sırasıyla HKMO İzmir Şube Başkanı Servet Alabalık, 
HKMO Öğrenci Birliği adına Umut Koca, HKMO Adana Şube Başkanı 
Hasan Zengin, HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, HKMO Diyarbakır 
Şube Başkanı Hüseyin Kırşan, HKMO Trabzon Şube Başkanı Recep 
Nişancı, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.

12. YAZ EĞİTİM KAMPI İZMİR’DE YAPILDI

Odamız İzmir Şubesi yürütücülüğünde bu yıl on ikincisi düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampı 24 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir - Gümüldür’de gerçekleştirildi.
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“Dayanışma” teması çerçevesinde düzenlenen 12. Yaz Eğitim Kampı 
etkinliğinde güncel ve toplumsal gelişmelerin, ekonomik, sosyal, 
kültürel sorunların ele alındığı paneller, konferanslar ve sunumlar, 
mesleki ve teknik sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca tiyatro, resim, 
fotoğraf, müzik, şiir, halk oyunları, kamp gazete atölyelerinde öğrenci 
katılımcılar çalışmalar gerçekleştirdi. Basketbol ve voleybol turnuvaları 
ile oryantiring yarışması için takımlar oluşturuldu, heyecanlı ve keyifli 
maçlar sonrasında bu takımlar arasından birinciler belirlendi. 

TMMOB  HKMO  Eylül 2013

Kamp süresince “TMMOB Örgütlülüğü”, “Siyaset ve Dayanışma”, 
“Sürekli ve Teknik Bilimsel Komisyonlar”, “Mesleğimiz, Örgütümüz 
ve Dayanışma”, “HKMO Şube Başkanları”, “Sanatta ve Medyada 
Dayanışma”, “Türkiye Ekonomisi Nereye?”, “Doğa ve Kentler İçin 
Dayanışma”, “Haklarımız İçin Dayanışma”, “Sporda Dayanışma”, 
“Öğrenci Formu – Kamp Değerlendirmesi” oturumları, konularında 
uzman kişilerin sunumlarıyla başarılı şekilde sonuçlandı.

Beraberce yenilen akşam yemekleri, günün değerlendirmesinin 
yapıldığı kamp ateşleri sırasındaki sohbetler ile her etkinliğin ardından 
söz alan katılımcı öğrencilerin  soru ve görüşleri kampın verimli bir 
şekilde gerçekleştirilmesine önemli ölçüde katkı sağladı. 

Kampın son akşamı veda gecesi düzenlendi. Veda gecesinde 
kamp boyunca sürdürülen atölye çalışmalarında ortaya çıkartılan 
halk oyunları, tiyatro, müzik, şiir gösterileri sahnelendi. Gecede 
ayrıca düzenlenen turnuvalarda ve yarışmalarda dereceye birincilik 
kazananlara ödülleri verildi, Tüm öğrencilere katılım belgeleri dağıtıldı. 

Kampın son günü sabah sporu ve kahvaltının ardından çadırlar ve 
kamp alanının toplanmasıyla etkinlik sonlandırıldı. 

12. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması ve hayata geçirilmesinde 
görev alan herkese ve orada bizlere eşlik eden sincap dostlarımıza 
teşekkür ediyor, başarılı bir etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm 
üyelerimizle paylaşıyoruz. 
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43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı
HKMO 43. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 
26.08.2013 tarihinde Gümüldür-İZMİR’de yapıldı.

TMMOB  HKMO  Ağustos 2013

Yapılan toplantının gündemi; 02.08.2013 günü Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ve İmar Kanunu’nun 
bazı maddelerinde değişiklik yapan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
süreci olarak belirlendi.

HKMO Yönetim Kurulu, HKMO Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Üyeleri, HKMO Onur ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyesi, HKMO 1 Nolu Komisyon Başkanı, HKMO 10 
Nolu Komisyon Başkanı ve HKMO Genel Merkez çalışanlarının 
katıldığı toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz, Önceki Dönem Oda 
Başkanımız Ali Fahri Özten 6495 sayılı Kanun’un yürürlüğü 
girmesi sonrasında yaşanan süreç ve TMMOB’in bu konudaki 
çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Odamız Genel Saymanı Hüseyin Altun ve Mali İşler Şube 
Müdürümüz Arzu Arslan tarafından Odamızın mali durumu 
hakkında hazırlamış oldukları sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından toplantıya katılanlar tarafından 6495 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren yaşanılan süreç hakkında 
değerlendirmeler yapıldı ve çözüm önerilerinde bulunuldu.

Toplantının ikinci bölümünde Odamız Hukuk Danışmanı 
Hüseyin Özgün tarafından LİHKAB Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girmesinden itibaren yaşanılan süreç ve LİHKAB 
Yönetmeliği’ne, Sınav İlanı ve Kılavuzuna açılan davalar 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılarak katkı veren birim temsilcisi arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

TMMOB  HKMO  Temmuz 2013

Teoman Öztürk Ölümünün 19. 
Yılında Anıt Mezarı Başında Anıldı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları 
arasında yönetim kurulu başkanlığını yapan, Teoman Öztürk 
aramızdan ayrılışının 19. yılında anıldı.

“Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde bilim ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgelerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirme ve sürdürme yolunda 
inançlıyız, kararlıyız. Yaşasın bu yolda kendine düşen görevleri 
güçlendirerek sürdüren mühendis ve mimarlar. Yaşasın TMMOB.” 
sözleriyle, mühendis, mimar ve şehir plancıları hareketinin 
toplumcu bir çizgiye sahip olmasına, dönemin devrimci, demokrat, 
yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancıları ile birlikte önderlik 
eden Teoman Öztürk ölümünün 19. yılında anıt mezarı başında 
TMMOB ve bağlı Odaların Üyelerinin katılımıyla anıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer, saygı duruşu sonrası 
yaptığı konuşmada, örgütlülüğe daha çok ihtiyacımız olan bu 
son günlerde TMMOB’ye yapılan saldırıları, TMMOB bünyesinde 
görev alan yönetim kurulu üyelerine yapılan gözaltıları, bilime, 
teknolojiye, eğitime, insan temel hak ve özgürlüklerine yapılan 
saldırılardan bahsederek 19. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle 
andığını belirtti.

Ardından Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk yaptığı konuşmada, 
baskının yoğun olduğu bir dönemde TMMOB’nin Teoman Öztürk‘ün 
çizdiği yol haritasından sapmadan ilerlemesinden ve adının 
yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Teoman Öztürk‘ün sevenlerinin özlem ve sevgilerini dile getirmek 
için söz almalarının ardından anıt mezarına karanfiller bırakıldı.

Yaşamını devrimci, demokrat mühendis, mimar ve şehir plancısı 
örgütlenmesine adayan, Türkiye‘de toplumcu mühendis, mimar ve 
şehir plancısı anlayışına güç veren, mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığını toplumun ayrılmaz parçası olarak gören, TMMOB’yi 
korumak, geliştirmek ve yaşatmanın önemini her ortamda 
savunan Teoman Öztürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü 
Ziyareti

TMMOB  HKMO  Eylül 2013

Eğitiminin 3. Yılına başlayan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü ziyaret edildi.

Üniversitelerin açılış dönemlerinde yapılan oryantasyon (bölüm ve 
meslek tanıtımı) eğitimi kapsamında Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü HKMO Genel Sekreter Mustafa Erdoğan, 
HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul tarafından ziyaret edildi. 

Oryantasyon eğitimi kapsamında Harita Mühendisliği Bölümü 
öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Servet Yaprak tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. Sunumun ardından, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Önen Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin orada 
bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu, TMMOB ile üniversitelerin 
birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan bir konuşma yaptı. 

Ziyaret kapsamında HKMO Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan TMMOB’u 
ve bağlı Odamızı, örgütlülüğümüzü ve öğrenci üye örgütlenmesinin 
önemini vurgulayan, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için 
mesleğin gerekliliklerinden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi. 

Odamız tarafından hazırlanan Harita Mühendisliği mesleğini, çalışma 
alanlarını, Oda etkinliklerini anlatır kısa film gösteriminin ardından 
HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul, mesleğimizin öğrencilere 
yönelik yaptığı çalışmalardan, öğrenci birliğinden, öğrenci etkinlikleri 
olan Genç Haritacılar Günleri, Sosyal Çalıştaylar, Yaz Eğitim Kampları 
etkinliklerinden söz etti. Bunun dışında mesleğimizi yakından 
ilgilendiren alanlarda ülke çapında yürütücülüğünü üstlendiğimiz, 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerine, I. Uluslararası Kentsel 
Dönüşüm Çalıştayı’na, Harita Bilimsel Teknik Kurultaylarına, 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumlarına değindi. Tanıtımın ardından 
sözü öğrencilere bıraktı, salondan gelen soruları yanıtladı. 

Sunumun sonrasında katılımcılara plaket verilmesi ve ardından çekilen 
toplu fotoğrafla program sona erdi.

CHP Ankara Milletvekili 
Aylin Nazlıaka’nın Odamızı 
Ziyareti
CHP Ankara Milletvekili Sayın Nazlıaka 30.09.2013 tarihinde 
Odamızı ziyaret etmiştir. Bu ziyarette, Sayın Nazlıaka, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için neden aday adayı 
olduğunu, Belediye Başkanı olması halinde yapmayı planladığı 
çalışmaları ve çalışma anlayışını Odamız yöneticileri ile paylaştı.  

Odamız Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş, Oda Genel 
Merkezimize yapılan bu nazik ziyaret için Sayın Nazlıaka’ya 
memnuniyetlerini bildirdi. Odamızın özellikle kentler konusuna  
ilgili olduğunu, mesleğimiz gereği kentleri izlediğimizi, 
yaşanılan sorunların tespiti ve çözümleri için pek çok etkinlik 
yapıldığını, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığını, bu 
kapsamda 07-08/10/2013 tarihinde Uluslararası Kentsel 
Dönüşüm Sempozyumu düzenlenerek son gelişmeleri ülkemizle 
paylaşmak istediğimizi belirtti. Genel Başkanımız Sn. Candaş 
ayrıca, Odamızın tüm birikimlerinin, ilgili herkese açık olduğunu, 
yararlanmak isteyen herkesin bunlardan yararlanabileceğini ve 
yararlanması gerektiğini de belirterek, Sayın Nazlıaka’ya çıktığı 
yolda başarılar diledi.

Sayın Nazlıaka’nın Odamıza yaptığı ziyarete, Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş’ın yanında, Örgütlenme Sekreterimiz Burak 
Kukul, Saymanımız Hüseyin Altun, Ankara Şube Başkanımız 
Levent Özmüş, Anakara Şube Yazmanımız S.Nazım Akar, Ankara 
Şube Üyemiz Muzaffer Eren, Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu 
Başk. Prof..Dr. Haluk Özener ve Oda Müdürümüz Timur Bilinç 
Batur katılım sağlamışlardır.

TMMOB  HKMO  Eylül 2013



Tokat ilinde faaliyet gösteren üyelerimiz, Oda Genel 
Sekreterimiz Mustafa Erdoğan ve Oda Örgütlenme 
Sekreterimiz Burak Kukul tarafından ziyaret edildi.

25.09.2013 Çarşamba günü Tokat İlinde serbest ve kamu 
kurumunda çalışan üyelerimize, Oda Genel Sekreterimiz 
Mustafa Erdoğan ve Oda Örgütlenme Sekreterimiz 
Burak Kukul tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret 
kampsamında gerçekleştirilen toplantıya, Tokat İl Temsilcimiz 
Yılmaz Anas ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Servet 
Yaprak ve Yrd. Doç. Dr. Tekin Susam’da katıldı.

Yapılan toplantıda Genel Sekreter Mustafa Erdoğan, 
gündeme ilişkin değerlendirmeler ile birlikte mesleki faaliyet 
denetiminin önemini vurgularken. Oda Örgütlenme Sekreteri 
Burak Kukul da Oda örgütlülüğün ve üye ile Oda arasındaki 
ilişkinin öneminden, mesleki sorunlar ve bu sorunların 
çözümü hakkında Odamızın yaptığı çalışmalardan  bahsetti.

Serbest çalışan üyelerimizin, Tokat İli kapsamında yaşadıkları 
sorunlar ve Odamızın bu sorunların çözümüne ilişkin yapması 
gerekenler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

TMMOB  HKMO  Eylül 2013

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları Toplantısı Yapıldı
Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları (STBK) Toplantısı 
Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve STBK Başkanlarının katılımıyla 25 
Ağustos 2013 Pazar günü Gümüldür-İzmir’de yapıldı.

Toplantıda, 13 Ekim 2012 Cumartesi günü İznik-Bursa’da ve 16 
Mart 2013 Cumartesi günü Kocaeli’nde yapılan toplantılarda 
alınan kararlarının ve bu kararlar doğrultusunda komisyonlarca 
yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı ve mesleğimizle ilgili 
süreçte yaşanan sıkıntılar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve 
CBS Genel Müdürlüğü Ziyareti 

18 Eylül 2013 Tarihinde Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya, 
Oda 2. Başkanı H.Hasan Tuzcu, CBS Kongre Sekreteri A.Ülkü 
Karaalioğlu tarafından ve 24 Eylül 2013 tarihinde CBS Genel Müdür 
Vekili Okan Erhan Oflaz, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Oda Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, Ankara Şube Başkanımız 
Levent Özmüş, CBS Kongre Sekreteri A.Ülkü Karaalioğlu tarafından 
makamlarında ziyaret edildi. Ziyaretlerde 11-13 Kasım 2013 tarihinde 
yapılacak olan TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘ne davet, 
katkı ve destek hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

TMMOB  HKMO  Eylül 2013

Tokat İl Temsilciliğimizin Ev 
Sahipliğinde Üye Ziyareti

Odamız tarafından 18 Eylül 2013 Tarihinde Milli 
Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya ve 24 Eylül 
2013 tarihinde CBS Genel Müdür Vekili Okan Erhan 
Oflaz makamlarında ziyaret edildi. 

TMMOB  HKMO  Ağustos 2013

Harita Bülteni • Ekim 2013 

12  www.hkmo.org.tr

HKMO’DAN HABERLER



Samsun Şubemizce 17 Temmuz 2013 ve 18 Temmuz 2013 
tarihlerinde Ordu ve Sinop İl Temsilciliklerimizin ev sahipliğinde 
üye toplantısı gerçekleştirilmiştir. 17 Temmuz 2013 tarihinde 
Ordu İl Temsilciliğimizin ev sahipliğinde yapılan üye 
toplantısına, Oda Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, Oda 
Genel Saymanımız Hüseyin Altun, Samsun Şube Başkanımız 
Ertuğrul Çöl, Samsun Şube II. Başkanımız Ali Ün, Samsun Şube 
Yazmanımız Aytül Durukan, Samsun Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Özlem Gür, Oda Teknik Müdür Yardımcımız Onur 
Sevencan ve Ordu İl Temsilcimiz Ahmet Bayraktar katıldılar.

Ordu ve Sinop İl Temsilciliklerimizin Ev Sahipliğinde 
Yapılan Üye Toplantılarına Katıldık

TMMOB  HKMO  Temmuz 2013

18 Temmuz 2013 tarihinde Sinop İl Temsilciliğimizin ev sahipliğinde yapılan üye toplantısına, Oda Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan, 
Oda Genel Saymanımız Hüseyin Altun, Samsun Şube Başkanımız Ertuğrul Çöl, Samsun Şube II. Başkanımız Ali Ün, Samsun Şube 
Yazmanımız Aytül Durukan, Samsun Şube Saymanımız Fatih Doğa Ünal, Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem Gür, Oda Teknik 
Müdür Yardımcımız Onur Sevencan, Sinop İl Temsilcimiz Cem Çifci ve Cem Levent Yücel katıldılar.

Toplantılarda genel olarak, Oda Genel Sekreterimiz Mustafa Erdoğan ve Oda Genel Saymanımız Hüseyin Altun, TBMM Genel Kurulu‘nda 
görüşülen Torba Yasa düzenlemesi sırasında 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle meslek odalarının mesleki 
denetim yetkilerinin kaldırılmak istenmesi, söz konusu yasa maddesinin Odamızın yaptığı mesleki denetim uygulamaları üzerine etkisi 
olup olmadığı, Odamızın yaptığı Mesleki Denetim Uygulamasının ne olduğu, ne amaçla yapıldığı hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Ayrıca toplantılara katılan üyelerimizle, söz konusu Yasa yürürlüğe girdiğinde mesleğimize etkilerinin nasıl olacağı ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Harita Genel Komutanlığı  Ziyaret Edildi 
Oda Başkanı Ertuğrul Candaş, Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul, 
Ankara Şube Başkanı Levent Özmüş, TMMOB Denetleme Kurulu 
Üyesi Asiye Ülkü Karaalioğlu, Oda Müdürü Timur Bilinç Batur ve 
Oda Teknik Personeli Seda Birgin‘in katıldığı ziyarette Harita Genel 
Komutanlığı’ndan Harita Genel Komutan Yardımcısı ve Komutan 
Vekili Tuğgeneral Metin Keşap, Erkân Başkanı Müh. Alb. Osman Alp, 
Teknik Hizmetler Başkan Dr. Müh. Alb. Onur Lenk ile birlikte ortak bir 
görüşme yapıldı. Yeni atanan Harita Genel Komutan Yardımcısı ve 
Komutan Vekili Tuğgeneral Metin Keşap‘a başarı dileklerimiz sunuldu. 
Ziyarette öne çıkan konu başlıkları;

TMMOB  HKMO  Eylül 2013

Meslek alanımıza yönelik ortak çalışmalar ve yaklaşımlar, Odamızın yapmış olduğu çalışmalar, 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacak olan HKMO 
Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu‘na ve 11-13 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacak olan TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Konresi‘ne 
katkı, destek ve davet hususları şeklindeydi.

Harita Genel Komutanlığı, Odanın hazırladığı mesleki alana yönelik bilimsel ve teknik çalışmalarda, sempozyum ve kongrelerde her zaman 
katkı ve destek olduklarını ve bu sürecin de devam edeceğini ifade ettiler.
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Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşması ve 
ardından 42. dönem çalışmalarını anlatır 
slayt sunumuyla başladı. TMMOB‘un 420 
bin dolaylarında olan üye sayısının yeni 
açılan üniversiteler ve teknik öğretmenlere 
verilecek mühendis diplomalarıyla çok çok 
daha artacağı ve bu artışın ne olacağının da 
tahmin edilmediğini dile getirdi.

TMMOB‘un planladığı etkinlik programını 
katılımcılara tanıtan Soğancı, etkinliklerimize 
katılım çağrısında bulundu. Planlanan 
etkinlikleri, TMMOB Engelli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu 26 
Ekim 2013/Ankara, TMMOB CBS Kongresi 
11-13 Kasım 2013/Ankara, TMMOB III. 
Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 2013/Ankara, 
TMMOB 9. Enerji Sempozyumu 12-14 Aralık 
2013/Ankara, TMMOB Sanayi Kongresi 
20-21 Aralık 2013/Ankara şeklinde sıraladı. 
Soğancı konuşmasında halkı bilgilendirmek, 
onlarla birlikte gündemi konuşmak, çözüm 
üretmek amacıyla düzenlenen Kent 
Sempozyumlarına da değindi.

Sunumun kalanında sırasıyla, her 11 
Temmuz‘da gerçekleştirilen Teoman 
Öztürk Anması‘na, meslek alanlarımızın 
tanımlanması adına resmi gazetede 
yayımlanan yönetmeliklere, hukuk birimi 
çalışmalarına, kurumlara gönderilen 
görüşlere, basın açıklamalarına, birlik 
haberleri bültenlerine, SGK ile imzalanan 
asgari ücret protokolüne, demokrasi hak 
ve özgürlük mücadelesinde, birliğimiz, 
odalarımız ve İKK dayanışmasına, Gezi Parkı 
olaylarına, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. 
maddesinin (ı), (i) ve (j) bentlerinde yapılan 
değişiklikle odalarımıza ve birliğimize 
yapılan müdehaleye, teknik öğretmenlere 
mühendislik ünvanı verilmesinin önünü 

açan düzenlemeye, TMMOB Öğrenci Evi‘ne 
değindi.

Soğancı‘nın konuşmasının ardından Onur 
Kurulu Üyesi Ümit Nevzat Uğurel, KTMMOB 
Genel Başkanı Zihni Turkan sonrasında, 19 
Danışma kurulu üyesi konuşmasını yapmak 
üzere kürsüde yer aldı. Odamız adına Genel 
Başkan Ertuğrul Candaş ve Genel Sekreter 
Mustafa Erdoğan ile İstanbul Şube Saymanı 
Ali Hasan Bakır söz aldı.

HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul 
Candaş konuşmasında TMMOB Öğrenci 
Evi‘nin tamamlanmasının çok önemli 

olduğunu, HKMO olarak üstümüze düşeni 
yapmaya çalıştığımızı ve bundan sonra da 
gerekli olması durumunda her türlü katkıyı 
vereceğimizi, diğer meslek odalarının da bu 
konuda olanakları ölçüsünde duyarlı olması 
gerektiğini belirtti. HKMO yürütücülüğünde 
gerçekleştirilmesi planlanan 7-8 Ekim 2013 
tarihlerinde I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu ve 11-13 Kasım 2013 tarihlerinde 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘ne 
katılım çağrısında bulundu.

Son olarak katılımcı iki üyenin de konuşmalarını 
yapmasının ardından 42. Dönem 3. Danışma 
Kurulu toplantısı sona erdi.

TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık 
21 Eylül 2013 Cumartesi Günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 
gerçekleşen TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısına katıldık.

TMMOB  HKMO  Eylül 2013
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Öncelikle genç meslektaşlarımıza ışık 
tutacak bu röportajı yapmayı kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize 
çocukluğunuzdan kısaca bahseder misiniz?
Öncelikle beni, bu röportajı yapmaya değer 
bulduğunuz için çok teşekkür ederim, çok 
mutlu oldum. Ben bir köy çocuğuyum. 1935 
yılında Sakarya-Adapazarı ilçesi Erenler 
Köyü’nde küçük bir çiftçi ailenin ilk çocuğu 
olarak doğmuşum. Dedem beni Adapazarı 
Erkek Sanat Enstitüsü’ne yazdırdı. Beş yılın 
sonunda mezun oldum.

Farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde 
öğrenim hakkı kazanmışsınız. Harita 
Mühendisliği Mesleğini seçmenizin 
sebeplerine değinir misiniz?
Sanat Enstitüsü’nü bitirdikten sonra ilk yıl 
İstanbul Teknik okulu Makine Mühendisliği 
bölümü sınavını, aynı yıl yatılı Zonguldak 
Maden Teknik Okulu’nu kazandım ve bu 
okula kaydımı yaptırdım. Ancak sonra 
korktum, “Yeryüzünde hayat bitti de 
yeraltında mı çalışacağım” diye düşündüm 
ve geri döndüm. Okumak istiyordum ve bir 
yıl kadar Adapazarı Askeri Fabrikası’nda 
tornacı olarak çalıştım. Bu arada öğrenim 
yapma imkânlarını aradım. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün (TKGM), bölüm 
öğrencilerine burs verdiğini öğrenince, ertesi 
yıl Harita Kadastro Mühendisliği Bölümü giriş 
sınavına girdim, kazandım. Okuma arzusu 

Hüseyin Erkan
Sadece teknik bilgileri, 
mühendislik bilgilerini değil, 
mücadeleyi, bilgi kullanımının 
bir güç olduğunu, dürüst olmayı,  
her zaman yüz yüze bakabilmeyi 
öğreten güzel insan; Hüseyin 
Erkan, bu sayımızın konuğu. 

ve mali durumum beni bu seçimi yapmaya 
götürdü.

Hiç iş sıkıntısı çekmediniz herhalde... Biraz 
çalışma hayatınızdan bahseder misiniz?
Burslu okuduğum için mecburi hizmetim 
vardı ve bu nedenle TKGM’de hemen işe 
başladım. 1959 yılı başında başladığım 
Askerlik görevimi tamamlar tamamlamaz 
1960 yılı Temmuz başında, Sapanca Arazi 
kadastro Müdürlüğü’ne ve 1961 yılında yüksek 
lisansımı tamamladıktan sonra, Sakarya Arazi 
Kadastrosu Müdürlüğü’ne kontrol mühendisi 
olarak atandım. 1962 yılında Kastamonu Nefsi 
Gölköy’de, 1963 yılında Sakarya Ovası’nda 
ve 1964 yılında Keban bölgesinde nirengi 
sıklaştırma çalışmalarını yürüttüm. 1965 
yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arazi Kadastrosu Fotogrametri Dairesi 
Planlama Şubesi’ne atandım. 
1967-68 Öğretim yılında, Türkiye ve 
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün genel 
yönetici eğitimi sınavına girdim, kazandım. 
Bu kısa eğitim dönemi sonrası, kendime 
olan güvenimin geliştiğini söyleyebilirim. 
Enstitü’nün çok güçlü bir öğretim kadrosu 
vardı ve nitelikli, çağdaş eğitim uygulanıyordu. 
1968 yılı Haziran ayında, TODAİE’deki 
eğitimin tamamlanmasının ardından, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü’ne döndüm. 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TKGM’den 

kadastro üretiminin hızlandırılması amaçlı bir 
takım istekleri oldu. DPT, Kadastro üretimini 
hızlandırmak, ne zaman bitirileceğini 
tespit  etmek istiyordu. 18 sayfalık bir rapor 
hazırladım, Genel Müdüre götürdüm. Genel 
Müdürün verdiği tepki, “TKGM, ne kadar 
verirseniz istediğinizin fazlasını üretir, öyle 
rapora, tedbirlere gerek yoktur” biçiminde 
oldu ve DPT’ye bu içerikte bir yanıt verildi.
1972 yılında koşulları zorlayarak, TKGM 
adına Alman Hükümeti teknik yardım 
bursu ile Almanya’ya gittim. Almanya’da 
doktora imkânlarını araştırdım. Bonn 
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Edmund Gassner 
doktora yöneticiliğini kabul etti. Bonn 
Üniversitesi Şehircilik Enstitüsü’nde hocanın 
öngördüğü derslere devam ettim. Ancak, 
derslerimin tamamlanabilmesi için üç 
aylık bir süreye ihtiyacım vardı. Derslerimi 
tamamladıktan sonra Türkiye’de çalışmalara 
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devam edecek ve Hoca ile yazışarak ya 
da gerekli olduğunda Almanya’ya giderek 
doktora çalışmalarımı tamamlayacaktım. 
Alman Hükümeti bu üç ay için burs vermeyi 
kabul etti, ancak TKGM’den izin istedim, 
verilmedi. Türkiye’ye geri çağırıldım, 
doktoramı tamamlama imkanını kaybettim.  

1973 yılı Nisan ayı başında Türkiye’ye geri 
döndüm. 1972-1973 döneminde, Konya 
Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’nda 
Harita Kadastro Bölümü açılmıştı. Konya 
Belediye Başkanlığı teknik Yardımcısı 
Mehmet Gürler ve daha sonra Ergun Uğur, 
bölüme destek vermemi istediler. 1973-74 
öğretim yılında, öğretim görevlisi olarak 
göreve başladım ve Mayıs 1974’te bölüme ilk 
kadrolu öğretim görevlisi olarak atandım. 

Bölüme 169 öğrenci kaydı yapılmıştır. Bu 
durum herkesin gözüne batıyordu. Bu 
yüzden Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi, bölümü kapatma kararı almıştı. 
Ancak özellikle zamanın Konya Belediye 
Başkanı’nın karşı çıkması sonucu bölüm 
öğretime devam etti.  İlk yıllar Bölüm 
Başkanlığını yürüttüm. Bölümü donanım ve 
öğretim kadrosu olarak geliştirmeye çalıştım. 
Akademinin hemen bütün kaynaklarını ilk 
birkaç yıl bölümün ihtiyaçlarında kullandık, 
bunun yanında. TKGM’den Harita genel 
Komutanlığı’ndan, T.C. Karayolları’ndan, 
Devlet Su İşlerinden eski ya da kullanılabilir 
durumda pek çok alet aldık. Bu çalışmalar 
sonucu, bölüm laboratuvarımız diğer 
bölümlerden daha güçlü sayılabilecek alet ve 
donanım kapasitesine ulaşmıştı. 

1979 yılında, “Türkiye Kadastrosu: Kuruluş, 
Gelişme, Sorunlar” adlı tezimle doçent 
oldum. 1988 yılında profesör olarak 
atandım. 1991 yılı Mart ayında Üniversiden 
ayrılarak, STFA Harita’da, Harran Ovası 2. 
Kısım arazi toplulaştırma projesinde proje 
yönetici yardımcısı ve daha sonra proje 
koordinatörü olarak çalışmalarıma devam 
ettim. 42 703 hektarlık Harran Ovası II. Kısım 
Arazi Toplulaştırma Projesini, 1998 yılında 
tescil ve yer teslimi işlemlerini tamamladım. 
1998 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandım. 
Harran Üniversitesi’nde Mühendislik 
Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak 

çalışmalarıma devam ettim ve 2002 yılında 
emekli oldum.

Kadastro ile ilgili neler söylemek istersiniz?
TKGM hesabına okudum, kadastro eğitimi 
aldım. Ancak, kadastroyu ölçme bilgisinin 
bir uygulaması gibi öğrendik. Kadastronun 
ekonomik ve toplumsal işlevi üzerinde 
hiç bilgimiz olmadı. Yıllar sonra rahmetli 
Haldun KTÜ’de, ben Konya’da, Gökşin 
Seylam Ankara’da, kadastronun toplumsal 
yaşamdaki yeri ve işlevi konularını 
konuşmaya ve tartışmaya başladık. Sonra 
farkına vardık ki, kadastro bir ülkenin 
ekonomik gelişmesinde ve toplumsal 
huzurun sağlanmasında temel dayanaktır. 
Türkiye gelişmekte olan ülkedir ve her 
şeye rağmen sermayeye ihtiyacı vardır. Çok 
değerli büyük toprakları var. Bu toprakların 
kalkınmada sermaye olarak kullanımı 
mümkündür. Bunu Moğolistan başlatmış 
durumda. Nobel ödülü almış olan Perulu 
ekonomist Hernando de Soto “Az gelişmiş 
ülkelerin topraklarını, kalkınma sermayesi 
olarak kullanabileceklerini, kullanmaları 
gerektiğini öne sürmektedir. Bir yerlerden 
pahalı krediler alınması yerine, taşınmazlar 
ekonomiye katılabilir”. demektedir. Kadastro 
bu amaçla önemli bu kaynağın kalkınmada 
sermaye olarak kullanılmasında yardımcı 
olabilir, olmalıdır.. 

Kadastro, bir ülkenin ekonomik 
kalkınmasında ve toplumsal huzurun 
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sağlanmasında, sürdürülmesinde, önemli, 
vazgeçilemez bir güçtür. TC’yi kuranlar çok iyi 
bunu çok iyi ve doğru kavramışlar ve daha 
1925 yılında Kadastro Kanunu çıkarılmış ve 
kadastro yapılmaya başlanmıştır. Ancak, 
bu amaçla yetiştirilmiş olan bizler bunu 
anlayamadan, kavrayamadan bugüne 
geldik. Türkiye kadastrosu günümüzde 
felaket durumda. Sürdürülebilir sağlıklı bir 
ekonomi için, olmazsa olmaz kabul edilen 
taşınmazların değer bilgileri kadastroda 
kayıt altında tutulmamaktadır. Odamızın 
1960’lı yıllarda yaptığı bir araştırmada, 
Türkiye’de hukuk davalarının %80’inin, 
cinayet davalarının da %55’inin mülkiyet 
sorunlarından kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Kadastro doğru yapılırsa bu 
sorunların çözümünde kesinlikle etkili olur.

Bilimsel makalelerinizde Kadastro en çok 
yazdığınız alan. Kadastronun kullanımı 
ve ileri hedeflerde katkı noktası tarım 
reformu ve toplulaştırma konuları, 
Türkiye’nin gelişiminin kendi iç tarım 
kaynaklarıyla sanayileşebileceği çok 
vurguladığınız konulardır.
Türkiye’de toprak reformu yapılmalı; 
bu sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma 
için gereklidir. 1937 yılında Atatürk 
döneminde konu gündeme gelmiş ancak 
başarılamamıştır. 1971 müdahalesinde, 
üç müdahale nedeninden biri o günkü 
hükümetin toprak reformunu yapmaması 
olarak gösterilmiştir. 1973 yılında “Toprak ve 
Tarım Reformu” adı altında Kanun yürürlüğe 
konulmuş, ilk uygulama Şanlıurfa’da 
başlamış, ancak Anayasa Mahkemesi, 
oylamadaki usulsüzlük nedeniyle Kanunu 
iptal etmiş, verilen sürede yeni kanun 
çıkarılmamıştır. O dönemde uygulamada 
Tapulama (köy kadastrosu) Kanunu vardı, 
Türkiye topraklarının çok büyük kısmının 
tapu belgesi yoktu ve tarım toprakları, iki 
kişinin tanıklığı ile senetsizden kişiler adına 
tescil ediliyordu. Kaydı olmayan topraklar, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
dolayısıyla Devlet toprağı niteliğindedir.. 
Bu toprakların mülkiyetinin belirlenmesi 
sırasında Tapulama Kanunu’nun 33. Maddesi 
gündemde idi.  Bu toprakların kişiler adına 
tescili konusunda başlarda hiçbir kısıtlama 
yoktu. Odamızın da karşı çıkışları sonucu, 
senetsizden edinmede önce 100 dönüm 
sınırı kabul edildi ve daha sonra, sulu 
topraklarda 40 dekar ve kuru topraklarda 

100 dekar sınırı kabul edildi. Bu gelişmede 
Oda olarak etkili olduğumuza inanıyorum.

Oda yönetiminde yer almanız süreci 
hakkında biraz bilgi verir misiniz?
1964 yılı sonunda TKGM’de merkezde 
çalışmaya başladıktan sonra, 1965 yılında 
11. dönem Yönetim Kurulu sayman 
üyeliğine seçildim, daha sonra 15 ve 17. 
dönemlerde sekreter üyelik ve 20. dönem 
Oda Başkanlığı görevlerinde bulundum. 
1993 yılında 4. Türkiye Harita ve Kadastro 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı başkanlığı, 
2005 yılında TMMOB Ziraat mühendisleri 
Odası ile ortaklaşa gerçekleştirilen Toprak 
Reformu kongresi eş başkanlığı, 2006 ve 
2008 yıllarında gerçekleştirilen Kadastro 
Kongreleri Başkanlığı ve 2012 yılında yapılan 
“Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme 
ve Kadastro” sempozyumu başkanlığı 
görevlerini yürüttüm. Halen de Sürekli 
Bilimsel ve Teknik Kadastro Komisyonu 
başkanlığı görevini, yürütmekteyim.

Odamızın belirli bir çizgiye oturtulmasında 
katkım olduğunu düşünüyorum. 1970’li 
yıllarda mesleğimizin sorunlarını ülke 
sorunlarından ayrı görmeme, ayrı tutmama 
yaklaşımı, mühendis ve mimarların ülke 

sorunlarına birlikte çözümler arama 
yaklaşımı o yıllarda başlayan çalışmalardır 
ve biz 1971 yılında Odamızın bu yaklaşımı 
göstermesini sağladık. Arif Delikanlı’nın Oda 
başkanlığını yürüttüğü dönemde, Hüseyin 
Ülkü, Asım Ediz, Tevfik Ayan, Enver Öztürk, 
Mehmet Turcan ile yönetime geldik. Bu 
çabalarımızda, ülke sorunlarıyla meslek 
sorunlarının birbirinden ayrılamayacağını 
ve Oda politikalarının bu yaklaşımla 
oluşturulması gerektiğini öne sürerek 
yönetimi devraldık. Odamızın bugüne kadar, 
bu politikayı izlemekte olduğunu görmekten 
sonsuz mutluluk duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Yine o yıllarda bir önemli 
yaklaşımımız da, Türkiye Kadastrosu’nu 
“Kadastro, kadastro için yapılır anlayışından 
kurtarmak” olmuştur. 

Oda başkanı olarak en çok istediğim: 
Mesleğimizi ve Odamızı tanıtmaktı. Ülke 
ve meslek sorunlarımızın yalnızca kendi 
meslektaşlarımız arasında değil, diğer bilim 
dalları uzmanları ile tartışmaktı. Başkan 
olduğum dönemde, meslektaşlarımızdan 
birinin kardeşinin gazetesi olan BARIŞ 
Gazetesi’nde mesleği tanıtan, Harita 
Kadastro Hizmetleri ve Kalkınma İlişkileri, 
Planlı Kalkınmada Harita Kadastro 
hizmetleri vb. kapsamında birkaç köşe yazısı 
yayımlandı.  Temel hedefim mesleğimizi, 
işlevlerini  tanıtmaktı. Ciddi etkinlik 
düzenledik. Gökşin Seylam ile 1970 yılında, 
o gün kamuoyunda tanınan uzman kişiler, 
Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Mübeccel Kıray, 
Prof. Cevat Geray, Prof. İlhan Tekeli’nin  
katıldığı “Türkiye’de Gecekondu” seminerini 
düzenledik. Bu seminerin, kamuoyunda 
oldukça olumlu etkisinin olduğunu, ses 
getirdiğini gururla söyleyebilirim.

O yıllarda, basın bülteni hazırlar, meslek 
alanımızla ilgili konularda kamuoyuna bilgi 
sunardık.  Ecevit Hükümeti döneminde, 
ABD’nin Türkiye’deki haşhaş ekim alanlarının 
denetlenemeyeceği gerekçesi ile haşhaş 
ekimini yasaklama isteği olmuştu. Bu 
karara karşı,  “Fotogrametrik yöntemle 
haşhaş alanlarının tespit edilebileceği ve 
gereken kontrolların yapılabileceği”ne ilişkin 
basın bültenimiz, birçok gazete ve radyo 
tarafından kamuoyuna Odamız görüşü olarak 
duyurulmuştu. Libya’da çalışmakta olan 
bir meslektaşımız radyoda bu açıklamayı 
dinlemiş ve ertesi gün arayarak, Odamızın 
adını duymaktan çok memnun olduğunu 
söylemişti. Basına tutarlı görüşler sundukça, 
daha sonraları toplumsal konularda 
basının Odamız çalışmalarına çok yakın ilgi 
göstermeye başladığını gururla gözledim.

1974 yılında Oda başkanlığım döneminde bir 
sıkıntı yaşadım. TKGM Kuruluş Kanunu, “Hangi 
nitelikteki kişilerin hangi göreve geleceğini” 
belirtiyordu. Ancak bir yasa ile TKGM’ce gerekli 
nitelikte eleman bulunamadığı taktirde, Genel 
Müdürlüğe, istediği nitelikte elemanı atama 
yetkisi veriliyordu. Bu geçici madde her beş 
yılda bir yenileniyordu. Bunun üzerine, Oda 
Başkanı olarak, milletvekillerine hepsine birer 
mektup yazdım. Demek istediğim TKGM 
doğru söylemiyor, eleman yetiştirmek üzere 
burs veriyor, ancak çalışmak için gereken 
ortamı hazırlamıyor ve yetiştirilenlerin 
başka kamu kurumlarına geçmesine izin 
veriliyordu. Genel Müdür, bu yazım dolayısıyla, 
hakkımda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası 
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öngören hakaret davası açtı. Bu davada, 
Uğur Mumcu’nun önermesi ile, ceza hukuku 
öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 
avukatlığımı üstlendi ve bu davada ikinci ya 
da üçüncü celsede beraat ettim.

Mesleğimizin bugünü, geleceği ve 
toplumdaki yeri hakkında neler söylemek 
istersiniz? Gelecek kuşaklara aktarmak 
istedikleriniz nelerdir?
Meslek alanımızı, çalışma alanımızı çok 
iyi belirlemeliyiz. Mesleğin geleceğini 
görmek zorundayız. İlgi ve çalışma alanları 
nelerdir? Bunların belirlenmesi Odamızın 
ve üyelerimizin görevi ve sorumluluğudur. 
FIG’in kadastro komisyonu başkanının, dört 
yıl önceki bir makalesi var, diyor ki “Teknoloji 
bize öyle olanak sağladı ki, harita üretimi 
çok hızlı yapılabilir duruma geldi, dolayısıyla 
mesleğimizin uygulama alanı, sadece harita 
üretimi ve uygulamasıyle sınırlı kalmamalı yeni 
alanlar bulmalı, kazanmalıyız”. Bu  kapsamda, 
arazi yönetimi sorununu gündeme getiriyor 
ve arazi yönetimine en yakın disiplinin 
mesleğimiz olduğunu öne sürüyordu.

Mesleğimiz, konumsal veriyi üreten, onu en 
iyi tanımlayan, değerlendiren, ilgili bilgi ve 
belgeleri anlamlı biçimde oluşturan disiplindir, 
meslektir. Bu bilgilerle oluşturulan projeleri 
araziye en uygun biçimde aktarabilmek de 
yine mesleğimize düşmektedir.

Beş yıl, on yıl ve hatta 20 yıl sonrası neyi 
gösteriyor ve mesleğimiz hangi alanlarda 
görev üstlenecek? Bunları düşünmeliyiz. 
Bu konuda düşüncesi olanları Oda bir araya 
getirmeli, önerilerini saptamalı, bir yol 
haritası geliştirmeye çalışmalıdır.

Mesleğimizin geleceği konusunda bilgilere 
sahip değiliz. Kadastro diyorum, değerleme 
diyorum, mühendislik ölçmeleri diyorum, 
bunlar var ve mesleğin geleceğinde de 
önemli yeri olacak alanlar. Bunlar yanında, 
günümüzde her alanda üretilen yapıların 
boyutları sürekli büyüyor, birkaç bin metre 
uzunluklu, 4-5 şeritli, gidiş-dönüşlü 
köprüler yapılıyor, ve giderek daha büyük 
boyutlu köprüler ya da benzer tesisler 
projelendiriliyor. Onların projelerine uygun ve 
nitelikli inşa edilebilmesi için mutlaka hassas 
konum bilgisine ihtiyaç var. Binalar sürgit 
yüksek yapılıyor ve büyük olasılıkla çok yakın 
bir gelecekte binlerce metre ile ölçülebilen 
binalar projelendirilecek. Bu yapıların 
da projelerine uygun ve nitelikli inşa 
edilebilmesi, ancak hassas konum bilgisine 
dayalı üretimlerle mümkün olabilecektir. Bu 
nedenle mesleğimizin kesinlikle geleceği 
var. Bu yapıların konum bilgilerini ancak 
mesleğimiz mensupları tespit edebilir, 
uygulamalarını gerçekleştirebilir.

Mesleğin geleceğini belirledikten sonra 
üniversitelerin düzenlemeleri önemlidir. 
Yani, Üniversite. öğrenciyi alır, dört yıl eğitir 
ve sonra meslek elemanı olarak gönderir. 
Bugün 10 ya da 20 yıl sonraki piyasada 
çalışacak kimseler yetiştiriliyor. Bizler, bu 
mesleğin mensupları, geleceğin 10 ya da 
20 yıl sonraki ihtiyaçlarını karşılayacak 
mühendislerin yetiştirebilmesi için 
geleceği görmeye çalışmalı, bu eğitimin 
gereksinimlerini doğru belirlemeli ve bu 
konuda çalışmalıyız ki onları yöneten 
konumda olabilelim ve Odamız bu süreçte 
yer almalı, hatta süreci yönetmelidir. 

Almanya, alan olarak Türkiye’nin yarısı 
kadardır ve en yeni teknoloji ile üretilmiş 
kadastroya, hemen hemen oturmuş bir imar 
düzenine, yıllardır başarı ile uygulanan bir 
arazi toplulaştırma sistemine, kurallarına 
sahiptir ve mühendis sayısı 30.000 
dolayındadır. Yani sonuçta, Türkiye için 
mevcut harita mühendisleri sayısının 
çok olduğu kesinlikle söylenemez. Ancak 
sayı kadar nitelik de önemlidir, uygulama 
alanının gerektirdiği bilgi ve beceriye 
sahip, iyi yetiştirilmiş mühendis olması da 
gereklidir. Bu süreçte de Odamızın görev 
üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Odamız, bu noktada bir zamanlar oldukça 
etkili oldu, şimdi de benzerini yapmalıdır. 
Şimdi kendi dönemimle bu dönemi 
karşılaştırdığımda, Türkiye’nin mesleğimize 
kesinlikle ihtiyacı olduğuna inanıyorum. 

Şimdiye kadarki bütün birikimleri 
harmanlayarak yeni meslek alanlarımızın 
sahiplenmesinde ne yapmamız gerekli?
Türkiye Kadastrosu yeniden yapılmalı. Günümüz 
ve geleceğin gereksinimlerini karşılayacak, 
günümüzde Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
olarak adlandırılan, veri tabanı oluşturulmalı, 
hatalardan arındırılmalı ve taşınmaz değer 
bilgilerini de içeren bir Türkiye Kadastrosu 
oluşturulmalıdır. Yeni teknoloji, iyi bir planlama ve 
Türkiye’de var olan haritacılar ordusuyla bunun, 
10-12 yıl gibi bir sürede kesinlikle tamamlanabilir 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınması ve toplumsal huzuru 
da buna büyük ölçüde bağlıdır. Bu noktada, 
Odamıza öncülük ve kamuoyunu bilgilendirme 
görevi düşmektedir. 

Ayrıca Odamız, meslek eğitiminin 
başından sonuna kadar sürece katılmalı, 
etkin olmalıdır. Oda olarak, düşünen 
meslektaşımızı bir araya getirerek, 
mesleğimizin geleceği üzerine düşünceleri 
tespit etmeli ve üniversitelere öneriler 
götürerek, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
nitelikteki harita mühendisi yetiştirilmesini 
sağlamalıdır. 

Son olarak; Türkiye’nin ve bütün demokratik 
toplumların bu mesleğe ihtiyacı olduğundan 
kesinlikle eminim. Geliştirilmesi için özel 
çaba gösterilmesi, genç meslektaşlarımın 
kendilerine, geleceğe güven duymaları ve bu 
güvenin yaratılması konusunda Odamızın 
görevli ve de yetkili olduğunu düşünüyorum.

Hüseyin Erkan’a bizimle paylaştığı bu 
değerli bilgiler için teşekkür ediyor, 
sağlıklı ömürler diliyoruz.
HKMO Yayın Kurulu
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Dünya Barış Günü Kutlu Olsun
BARIŞ... Eşitlik, kardeşlik, adalet içinde insanların, halkların, ülkelerin huzurla yaşadıkları kalıcı düzenin 
özlemidir...
Barış insanlık var oldukça özlemi çekilen bir olaydır. Eşitlik, kardeşlik, adalet içinde insanların, halkların, 
ülkelerin huzurla yaşadıkları kalıcı düzenin özlemidir. İnsanlığın tek kurtuluşu da insanlar, halklar ve 
ülkeler arasında barışı sağlamaktan geçmektedir. Savaşların en büyüğü olan İkinci Büyük Paylaşım 
Savaşı, yaklaşık altı yıl sürmüş ve 52 milyonu aşkın insanın ölümüne neden olmuştu.
Emperyalistlerin hem kendi aralarında hem mazlum ülkelerle savaştığı ve  52 milyon insanın ölümüne 
neden olduğu bu korkunç savaş ayrıca yüz milyonlarca yaralı ve sakat, mahvolmuş hayatlar ve harabeye 
dönmüş şehirler, kasabalar, köyler bırakarak 1945 Mayısında sona erdi. Ölenlerden 150 bini insanlığın yüz 
karası atom bombasının kurbanlarıydı! Savaştan sonra, Naziler‘in Polonya‘yı işgal ederek İkinci Büyük 
Paylaşım Savaşı‘nı başlattığı gün olan 1 Eylül (1939) tarihi Dünya Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

BUGÜN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Bugün görünen o ki savaşlar emperyalist sistem yeryüzünde egemen oldukça da devam edecek. Çünkü, 1 Eylül gününün Dünya Barış Günü 
ilan edilmesinin ardından 64 yıl geçmesine rağmen savaşlar değişik biçimler alarak devam ediyor. Bu kez kendi aralarında “barış”mışlar; kendi 
aralarında değil dünyanın bir diğer yarısına saldırıyorlar. Libya, Tunus, Afganistan, Irak, emperyalizmin hedefindeki ülkelerdi. Bugün Suriye 
üzerinde oynanan oyunlar Irak‘la büyük benzerlik gösteriyor; amaç aynı! Suriye‘yi paramparça edip sonsuza dek sömürgeleştirmek! 

Emperyalizm önce ülkelerin iç barışını bozuyor, dikey ve yatay olarak, etnik ve mezhepler olarak birbirine düşman etmenin bin bir yolunu 
deniyor; böylece ülke içinde binlerce yıldır barış içinde yaşayan halklar bir daha bir arada yaşayamaz duruma getiriliyor; sonra “barışı 
sağlamak” ve “insan hakları”nı tesis etmek propagandalarıyla müdahale edip kesin sonuç alıyor, bütün marifetlerini “barış!” adına 
gerçekleştiriyor. Halkları birbirine düşman edecek sözde “barış”ı engellemek, ancak tam bağımsız bir ülke olmakla olanaklıdır. Bağımsız ülke 
olmak demek siyasi ve ekonomik kararları alırken bağımsız olmak anlamındadır. Ülke kaynaklarına ve karar merkezlerine emperyalistlerin 
burnunu sokmasını engellemektir. Barış içinde yaşamak demektir!

HKMO olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü‘nü bu bilinçle kutluyor, hem “yurtta” hem “dünyada” bir an önce barışın tesis edilmesini diliyoruz.

TMMOB  
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
EYLÜL 2013

Sivas Katliamında Ölen Canları Anmak Bugün Daha Anlamlı!
20 yıl önce Sivas‘da Madımak Oteli‘nde güvenlik güçlerinin ve hükümetin gözleri önünde gericiler 35 canı yakarak öldürdüler. Sivas Katliamının 
üzerinden tam 20 yıl geçti. İnsanlık tarihinin yaşadığı en acı katliamlardan biridir 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı. İradenin, bilincin, 
direncin ve bilginin simgesi olan Pir Sultan Abdal‘ı yaşadığı yer olan Sivas‘da anmak için etkinliğe katılan aydın, yazar, şair, sanatçı, ozan ve 
semah grubundan oluşan onlarca kişi Madımak‘da yakılarak katledildi.
20 yüzyılın Türkiyesinde gözü dönmüş dinci bir grup, herkesin gözü önünde 8 saat boyunca adeta göstere göstere 33 insanı diri diri yaktı!  
İlmek ilmek örülmüş Türk gericiliğinin tarihi eylemlerinden bir dönüm noktasıydı 1993 Sivas Madımak Katliamı. Sivas Katliamı, Ortaçağdan 
çıkıp gelmiş zihniyetin yıllardır süren her türlü yeraltı ve yerüstü faaliyetinin, çağımızda gericiliği besleyen en büyük güç olan emperyalistlerle 
koalisyonuyla ortaya çık(arıl)mış, çağdaş, ilerici barış içinde yaşayan bir Türkiye‘nin düşmanı olanların katliamıdır.
Ankara 1 No‘lu DGM‘nin “Sivas Katliamı” ile ilgili gerekçeli kararı şöyledir: “Kutsal kitaplarda bile, değil bir insanı, bir karıncayı yakarak 
öldürmek en büyük günah sayılmıştır. 35 kişi yanarak ölürken sanıkların vicdanlarında en ufak bir acıma hissi uyanmamıştır.‘ İçlerindeki bu 
kin, nefret, Cumhuriyete, Atatürk‘e, onun devrimlerinedir. Türkiye‘nin aydınlık yüzlü insanları, Sivas Katliamını hiçbir zaman unutmamalı, 
unutturmamalıdır.”
Sivas Katliamı‘nı üzerinden zaman geçtikçe daha büyük bir tepkiyle lanetliyoruz. Bir daha, bir daha yaşamamak unutmamak gerektiğinin bilincindeyiz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
TEMMUZ 2013
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“12 Eylül” 33. Yılında da Felsefesi ve Kurumlarıyla 
Devam Ediyor...
Biz mühendisler olarak 12 Eylül 1980 darbesini anlamanın onun arkasında, “yaptıran” güçleri anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz.

Bundan 33 yıl önce 12 Eylül 1980 günü beş general tarafından kaleme alınan ve General Kenan Evren tarafından okunan bildiriyle TBMM 
ve yasal hükümetin lağvedildiği, Cumhurbaşkanının görevine son verildiği açıklanmış, 1960 Anayasasının kaldırıldığı bildirilmiş, yeni 
anayasa yapılana dek askeri “konsey”in ülkeyi yöneteceği dünyaya ilan edilmişti.

Darbe sabahı bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, devlet kurumları tanklar tarafından sarılmış, “ülke genelinde” şüpheli 
bulunan köydeki çobandan meclisteki siyasal parti başkanına dek binlerce baskınla büyük tutuklamalar yapılmış, insanlar suçlu/suçsuz 
işkenceden geçirilmiş, hapishanelere atılmıştı.

Darbeden sonra ülkedeki insan hakları ihlalleriyle ilgili rakamlar korkunçtur. Yalnızca 50 kişinin asılarak öldürüldüğünü belirtmek bile 
yeterlidir.

Ülkemiz bugün ekonomik olarak sömürge ekonomisine dönüşmüşse, dış politikada emperyal güçlerin oyuncağı olmuşsa, cemaat ve 
tarikatlar devlet kurumlarında etkin konuma gelmişse, yerli ve yabancı tekeller ekonomik ve kültürel alanları ele geçirmişlerse, iç barış yok 
olmuşsa bunun müsebbibi ülkenin güzel ve aydınlık yarınlarını biçerek karartan işte12 Eylül 1980 askeri darbesidir.

“12 Eylül”, “24 Ocak kararları”denen neoliberal kararlarla birlikte anılır. 24 Ocak kararlarının mimarı olan Turgut Özal, “12 Eylül olmasaydı bu 
ekonomik programın neticelerini alamazdık” açıklaması da darbenin gerçek ve bir diğer anlamını ortaya koymaktadır.

Darbeden bu güne dek, kamu ekonomisine saldıran IMF/Şikago Okulu/Friedman çıkışlı ekonomik uygulamaların sonuçlarını bugün 
yaşıyoruz.

 
12 EYLÜL‘ÜN ARKASINDAKİ GÜÇLER...

Biz mühendisler olarak 12 Eylül 1980 darbesini anlamanın onun arkasında, “yaptıran” güçleri anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz.

Unutmayalım ki darbe yapıldığı yıl, Brezilya, Uruguay, Şili, Arjantin de CIA destekli “Generaller Darbesi”yle kurulmuş hükümetlerce 
yönetiliyordu!

ABD Başkanı J. Carter, Paul Henze, Ankara Büyükelçisi J. Spain, NATO Komutanı General Rogers, dönemin CIA başkanı gibi kişilerin darbenin 
arkasında yer aldıkları artık açıkça biliniyor.

Generaller ve onları destekleyenler Türkiyeyi yıkmak, ekonomik olarak içini boşaltmak, laik/demokratik birikimini yok edip etnik ve dinsel 
temelde paramparça etmek istiyorlardı.

Ne yazık ki bu yöndeki çabaları bugün de bölgemizde ve ülkemizde bütün hızıyla sürmektedir.

12 Eylül 1980 faşist askeri darbenin etkisinin diğer darbeler gibi kısa sürede aşılacağını ve sona ereceğini sananlar ise yanıldılar.

33 yıl sonra halk olarak 12 Eylül‘ün, Türkiyenin temel taşlarını yıkan, dönüştüren ve sonuçta ülkeyi iflasa sürükleyecek olan ana felsefesini 
yok edemedik: Darbenin etkisi 33 yıldır kesintisiz sürüyor.

“12 Eylül 1980” faşist darbesini bu bilinçle değerlendiriyor, bir daha -açık ya da kapalı!- hiçbir darbeye ülkemizin tahammülü olmadığını 
vurgulamak istiyoruz.
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Bu Şiddet Hemen Durdurulsun!
Son birkaç gündür, Taksim-Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası görünümlü AVM ve rezidans oluşturulması için yüzlerce yıllık ağaçların ve doğanın yok 
edilmesine karşı başlayan barışçıl gösteriler, tahrike yönelik bir kısım beyanlar ile polis şiddeti nedeniyle kontrolsüz bir noktaya doğru gitmektedir.

Siyasal iktidarın, Taksim-Gezi Parkı‘nda başlayan yağmanın karşısına dikilen yurttaşları yok sayan, alay eden, aşağılayan beyan ve 
uygulamaları, bugüne kadar Türkiye’de örneğine rastlanmamış bir şekilde, kendiliğinden harekete geçen insanlarımızı demokrasi, özgürlük, 
barış, insan hakları ve ülke menfaatleri çerçevesinde bir araya getirmiştir. Ortaya çıkan halk tepkisi ülkenin dört bir yanını sarıp sarmalamıştır. 
Direniş büyümüştür, ülke sathına yayılmıştır. Emniyet güçleri, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin ayrımsız herkese karşı şiddet, zulüm ve vahşet 
uygulamaktadır. Doğrudan insanları hedef alarak gaz bombaları atmaktadır. Hukuk devleti ve demokrasi ortada yoktur.

Oysa, demokratik ülkelerde protestolar karşısında kolluk güçlerinin alması gereken tek önlem vardır. O da “tahammül”dür. Bu türden eylemler, 
yurttaşlar için bir “hak”tır. Emniyet güçlerinin görevi bu hakkın kullanılmasının teminidir. “Artık Yeter” diyoruz ve sorumlu herkesi “Aklınızı 
Başınıza Alın” diye uyarıyoruz. Bu sese geç olmadan kulak verilmelidir.

Acilen yapılması gerekenler açıktır:
�	Polis şiddetine bir an önce son verilmelidir ve sorumluları görevden alınmalıdır.
�Gözaltına alınanlar ivedilikle serbest bırakılmalıdır.
�Halkımız hiçbir şekilde provokasyona gelmemelidir.
�Gezi Parkı halka yeniden açılmalıdır, AVM ve Topçu kışlası yapılması planlarından vazgeçildiği  

bizzat Başbakan tarafından açıklanmalıdır.
Altı gün içinde yaşananlar, umuyor ve diliyoruz ki akıl ve sağduyu sahibi her kesim için bir dönüm noktası olacaktır.
Saygılarımızla.
TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
HAZİRAN 2013

Yabancıya Toprak Satışı Rakamları Eksiktir...
Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar’ın soru önergesi bağlamında verdiği rakamlar resmi 
rakamlardır ve aysbergin görünen yüzüdür.

Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar, CHP milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın soru önergesine 
verdiği yanıtta “Türkiye’den gayrimenkul satın alan yabancı uyrukluların sayısının 102 bin 100 kişiye 
ulaştığını” açıkladı. Açıklamada en fazla gayrimenkul satın alanların 36 bin kişiyle, İngilizlerin olduğu, 
İngilizleri, sırasıyla Almanya, Rusya, Norveç ve İrlanda vatandaşlarının izlediği görülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar‘ın soru önergesi bağlamında verdiği rakamlar resmi rakamlardır ve aysbergin görünen 
yüzüdür. Özellikle Hatay ve GAP Bölgesinde, halk arasında senet ya da muhtar senedi gibi adlarla ifade olunan satış vaadi sözleşmeleri ile 
yabancılara gayrimenkul satışlarının yapıldığı bilinmektedir. Bu tür satışlar tapu kütüklerinde yer almazlar.

Gerçek rakamların bilinmemesinin bir başka nedeni, yabancı uyruklu kişilerin yasalarımıza göre Türkiye‘de kurdukları ya da ortak oldukları 
şirketleridir. Bu tür şirketlerin yasal açıdan Türkiye‘deki diğer şirketlerden farkları yoktur. Bu tür şirketlerin edindiği taşınmazlar kesin olarak 
bilinememektedir. Ayrıca, bu şirketlerin taşınmaz ediniminde hiçbir sınırlama da yoktur. Öte yandan, ülkemizdeki bankaların birçoğunun 
yabancı sermayeli olması ve bu bankaların şu anda ellerinde başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere haciz edilmiş, ipotek konulmuş birçok 
taşınmazın bulunması da ayrı bir konudur.

Sonuç olarak; Türkiye’den gayrimenkul satın alan yabancı uyrukluların sayısı Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar’ın verdiği 
rakamlardan çok daha fazladır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Niçin Değiştirilmek 
İsteniyor ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 15.05.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na sunuldu.
Tasarı ile;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda yapılan düzenlemelerle,

� Uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgari sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi,
� Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süresinin beş yıla düşürülmesi,
�  Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst kadrolara atanabilmek için öğrenim durumu ile beş yıllık hizmet süresinin dışında özel 

şartların aranmaması,
�  Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğretim mezunu olma ve 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması şartlarının aranması,
� Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına açıktan da atama yapılabilmesi,
�  Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek 

mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, 36ncı maddede belirtilen hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve 
savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli 
kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartların aranmaması,

       öngörülmektedir.

Düzenlemeyle, sorunları ve sakatlıkları bulunmakla birlikte liyakat ve kariyer esasına dayalı kamu personel sisteminin alt-üst edilişine, 
dönüştürülmesine ilişkin operasyonlar zincirine bir halka daha eklenmektedir. Düzenleme yasalaşırsa yönetici kadrolara atanabilmek için daha 
önce öngörülen hizmet süreleri düşürülecek, özel sektörde ve serbest çalışılan süreler bu sürelerden sayılacak, daha önce hiç memuriyeti 
olmayanlar da yönetici olarak atanabilecek, belirli süre o kurumda çalışmış olma, belirli bölümleri bitirmiş olma, kariyer meslek mensubu olma 
gibi koşullar aranmayacak, örneğin Adalet, İçişleri, Dışişleri Bakanlıklarına İlahiyat Fakültesi mezunları atanabilecektir.

Düzenlemeyle, kariyer ve liyakat üzerine inşa edilmeye çalışılmış olan kamu personel rejimi, yaratılan siyasi etki nedeniyle daha da tahrip 
edilecek, yükseltme sistemi ortadan kaldırılacak, üst kadroya atama yapma kuralsızlaştırılacak, siyasi iktidarın düşünce ve görüşlerine yakın 
olanlar göreve getirilecek, siyasal iktidar uygulamalarına destek verecek kadrolara yol açacak, “kamu görevlisi” yerine “hükümet görevlisi”, 
“bürokrasi kültürü” yerine “biat kültürü” esas alınacak, kamu yararı, toplum yararı, hizmet gereği düşüncesi ve bu düşüncedeki kamu 
görevlileri tasfiye edilecek, etkisizleştirilecek, “hükümet görevlileri”, “hükümet yanlıları” etkin kılınacaktır.

Yasalaştırılmak istenilen düzenleme, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminin dönüştürülmesi çabalarının ilki değildir. Daha önce de 2011 
yılında 6111 sayılı Kanun‘la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun toplam 47 maddesinde değişiklikler yapılmış, 6223 sayılı Yetki Kanunu‘na 
dayanılarak, ve yasama organı devre dışı bırakılarak çıkarılan onlarca Kanun Hükmünde Kararname ile kamu yönetiminin örgütlenmesine ve 
personel hukukuna ilişkin köklü düzenlemeler yapılmış, Anayasa‘daki “kanuna dayalı yönetim esası” yerine, “kanun hükmünde kararnameye 
dayalı yönetim” esasına geçilmiştir.

6223 sayılı Yetki Kanunu‘na dayanılarak 12 Haziran 2011 tarihli genel seçimlerden önce çıkarılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 657 sayılı Kanun‘a tabi 4/B olarak anılan ve 4924 sayılı Kanun‘a tabi olarak sözleşmeli pozisyonlarda çalışan yaklaşık 200.000 kamu 
personeli memur kadrosuna atanmış, seçim dönemlerine yönelik bu düzenleme sonrasında sözleşmeli personel alımına hızla devam edilmiş, 
“geçici” bir istihdam şekli olarak, “zorunlu ve istisnai” haller için oluşturulan sözleşmeli personel uygulaması, asli bir istihdam usulüne 
dönüştürülmüştür. Sözleşmeli statüsüyle personel, memurlara tanınan genel güvence sisteminden yoksun ve kadroya geçirilme beklentisiyle 
siyasal iktidara bağımlı bırakılmıştır.

Yine daha önce yapılan düzenlemelerle, sicil sistemi yerine performans sistemine geçilerek kariyer sisteminden iş sınıflaması sistemine 
dönüşümün önü açılmış, yükseltme sistemiyle, istihdam türleriyle, ücret sistemiyle oynanarak esnek, kuralsız, güvencesiz, sendikasız, 
örgütsüz, bağımlı bir yeni personel sistemi yaratılmıştır. 

En nesnel yeterlik belirleme ölçütü olan yazılı sınav yerine sözlü sınav ve mülakat sistemi yeğlenerek, kamu personel sisteminde daha personel 
alımı aşamasında “liyakat ilkesi” zedelenmiş, “kayırmacılık” esas olmuş, Danıştay‘ın mülâkat sınavlarının yargısal denetime olanak sağlayacak 
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koşul ve ortamlarda yapılması gerektiğine ilişkin kararlarına karşı yargı kararlarını dolanmak ve etkisiz kılmak için sözlü sınavlarda herhangi bir 
kayıt sistemi uygulanamayacağına ilişkin yasal düzenlemeler çıkarılarak, siyasallaşma ve kayırmacılık yasal güvence altına alınmıştır.

Ülkemizdeki çalışma ilişkisi, kamu personel sistemi bir bakıma devlet anlayışının da göstergesi ve yansımasıdır. Bu yüzden çalışma ilişkisi ve 
kamu personel sisteminin siyasal, toplumsal, ekonomik ve ulusal bağlamdan soyutlanması da düşünülemez.

İç hukukun, yargının, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesinden ayrı düşünülemeyecek olan kamu 
yönetimi ve kamu personel sistemine ilişkin düzenlemeler de devlet aygıtının, belirlenmiş ve hedeflenmiş ekonomik-politik-toplumsal 
hedefler doğrultusunda yeniden örgütlendirilmesinin, küreselleşmeyle bütünleşmenin, uluslararası sermayenin önündeki bütün engellerin 
kaldırılmasının, devleti ele geçirmenin, bu hedefe yardımcı olacak kadroları oluşturmanın kamusalcılık, toplumculuk ve yurtseverlik ruhunu 
tasfiyenin bir parçasıdır. Kamu yönetiminde de örgütlenme, işleyiş, personel rejimi ve yerleştirilmek istenen anlayış açısından ciddi ve kaygı 
verici bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak çoğunluğu kamuda çalışan meslektaşlarımızın ve ülkemizin genel yararını esas alarak bu kaygı 
verici dönüştürme çabalarına karşı üyelerimiz ve kamuoyunun dikkatini çekerken, başta mühendisler olmak üzere, süreçten zarar gören bütün 
kamu çalışanlarını ve halkımızı duyarlı ve kararlı olmaya, demokratik haklarını kullanarak, mücadele etmeye davet ediyoruz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, günü kurtaran değil, geleceği kurtarmayı amaçlayan, birelci değil, dayanışmacı ve tümelci 
bir demokratik mücadele hattının ve birlikteliğinin başarıya ulaşacağı düşüncesinde olduğumuzu, mesleğimiz ve örgütümüzün gereği olan 
duyarlılık ve kararlılıkla meslek, toplum ve kamu yararına aykırı olan her girişimin karşısında olacağımızı, kamuoyunu bilgilendirmeyi ve her 
türlü demokratik hakkımızı kullanarak engelleme çabamızı sürdüreceğimizi kamuoyumuza saygıyla duyururuz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
HAZİRAN 2013

Tam da Bunu Söyledik! 
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatili sırasında Ege koylarında denetim yaptığı ve ’Bu kadar vicdansızlık olmaz. Yapılaşma 
denize kadar girmiş. Kıyı kenar çizgisi filan hak getire. Neredeyse denize düşecekler. Bu kadar da olmaz’ açıklaması, bazı basın ve yayın 
organlarına yansımıştır. 

Sayın Başbakanın bu açıklamaları Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nca memnuniyetle karşılanmıştır. Bilindiği gibi; Odamız, toplumun 
mirası ve ortak malı olan, derelerimizin, ormanlarımızın, meralarımızın, sularımızın, kıyılarımızın, kentlerimizin toplum ve kamu yararına aykırı 
bir şekilde, kâr amacıyla metalaştırılmasına, ticarileştirilmesine, yağmalanmasına karşı çıkmış, bu alanların korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması için gerekli söylem ve eylemlerin içerisinde aktif yer almış ve ayrıca, konuyu mahkemelere de taşımıştır.

Odamız, bu eylem ve söylemleri nedeniyle, başta siyasal iktidarlar olmak üzere, sermayenin, medyanın ve sözde düşünce kuruluşlarının 
hedefi haline gelmiş, etkisizleştirilmesi, susturulması ve parçalanması için gerekli tüm çabalar gösterilmiştir. Sayın Başbakanın Ege koylarında 
gördüğü bu manzaraya yol açan önemli mevzuat düzenlemelerinin, Odamızın bütün eleştirilerine rağmen, 11 yıllık iktidarları döneminde 
yürürlüğe konulduğunu belirtmek sorumluluğundayız.

Maalesef ki; iktidarları döneminde, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kıyı Kanunu, Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Mera Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu, 
Büyükşehir Belediye Kanunu ve bazı diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişikliklerle, kentsel, doğal ve kültürel 
alanlarımız bir rant aracına dönüştürülerek yağmaya açılmıştır.

Sayın Başbakan‘ın, tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizin yağmalanmasını önleyecek ve korunmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin 
ivedilikle yürürlüğe konulması için gerekli girişimleri bundan sonra başlatacağına inanmak istiyoruz.

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.
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14 Yıldır Aynı 
MARMARA DEPREMİNİN 14. YILINDA; “BUGÜN BENZER DEPREMLER OLSA, SONUÇLARI AYNI OLUR” TESPİTİNİ 
YAPMAKTAN ÜZGÜNÜZ. 
TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
AĞUSTOS 2013 

Açık Mektup
İstanbul-Taksim-Gezi Parkı’nda, yapı alanı 7 bin 500 metre kareye ulaşan Topçu Kışlası görünümlü AVM yapılmak istenmesine karşı, 
doğanın ve çevrenin korunması talebiyle yaşam alanlarına sahip çıkmak için başlayan barışçıl gösteriler, tahrike yönelik bir kısım beyanlar 
ile emniyet güçlerinin aşırı şiddet uygulaması sonucunda kontrolsüz bir noktaya doğru evrilmiştir.

Odamız, 3 Haziran 2013 tarihinde “Bu Şiddet Hemen Durdurulsun !” başlığı ile bir basın açıklaması yaparak konuya ilişkin tavrını 
kamuoyu ile paylaşmıştır.

Şimdi de, “Gezi Parkı” için referanduma ya da plebisite gidileceği söylenmektedir. Plebisite ilişkin tespit ve görüşlerimizi de basın ve 
kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz. Gezi Parkı’nda, halk oylamasıyla bile, Topçu Kışlası-AVM yapılamaz...

Yaklaşık 29 bin 550 metre kare yüzölçümlü Taksim-Gezi Parkı taşınmazı, tapuda İstanbul Belediyesi (Büyükşehir) adına 751 ada, 2 no.lu 
parsel olarak tescillidir. İstanbul Belediyesi bu taşınmazı koşullu edinmiştir.

Koşul bir: Gezi Parkı taşınmazı umumi hizmetlerde (meydan, park, yeşil saha vb.) kullanılmak üzere İstanbul Bş. Belediyesi adına tapuya 
tescil edilmiştir.

Koşul iki: İstanbul Bş. Belediyesi, Gezi Parkı taşınmazını ne satabilir, ne de umumi hizmetler dışında başka bir amaç için kullanabilir.

Koşul üç: Gezi Parkı taşınmazı, ileride imar planında değişiklik yapılarak umumi hizmetlerden gayri bir maksatla tahsis edildiği takdirde, 
hazine adına tescil edilmek üzere İstanbul Bş. Belediyesi’nden geri alınır.

Tapu Kütüğünde yazan bu koşullar, gerek 2290 sayılı Kanun’un 8. Maddesinde, gerek 6785 sayılı Kanun’un 31. Maddesinde ve gerekse 
halen yürürlükte bulunan 3194 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde, hiçbir kuşkuya yer verilmeyecek şekilde, açıkça belirtilmiştir.

Gezi Parkı alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis amacı umumi hizmetlerde kullanımına dönük olduğu gibi, bu amacın 
halen devam ettiği açıktır. Çevre, kültürel ve doğal miras yönü ile birlikte tahsis amacının umumi hizmete dönük yeşil doku yaratmak 
amacı olduğu unutulmadan, kentlerimizde çok ihtiyaç duyduğumuz yeşil ve açık alanların bir kısmının veya tamamının yapılaşmaya 
açılmasında kamusal yarar bulunmamaktadır.

Kaldı ki, ortada bir yargı kararının bulunduğu ve konunun çevre ve yaşam hakkı gibi bir temel hak ve özgürlükler sorunu olduğu dikkate 
alındığında, referandum ve plebisite düşüncesinin sadece hukuksuzluk ve haksızlığa bir meşruiyet kazandırma çabası olduğu da açıktır.

Hukukun üstün, etkin ve egemen kılınması için, umuyoruz ve diliyoruz ki; hukuk dışı söylem, arayış ve uygulamalar sonlandırılır ve Gezi 
Parkı, Gezi Parkı olarak kalır.

Saygılarımızla.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
HAZİRAN 2013
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Cumhurbaşkanı, TMMOB ve Odalarının Anayasal Yetkilerini 
Ortadan Kaldıran Düzenlemeyi Onaylamamalıdır!

TMMOB’ye bağlı odaların yönetim kurulu 
başkanları 27 Temmuz 2013 Salı günü 
saat 11.00’de Taksim Hill Otel’de bir basın 
toplantısı ile TMMOB’nin meslek alanlarına 
hükümetin müdahalesini ve Cumhurbaşkanı 
onay sürecinde olan yasa değişikliği 
konusunu değerlendirerek, kamuoyunu 
bilgilendirdiler. Basın toplantısında odalar 
adına ortak metni Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar okudu.

Oda başkanları basın toplantısından sonra 
odaların İstanbul şube başkan ve yöneticileri 
ile birlikte toplu olarak Gezi Parkı‘nı ziyaret 
ederek parktaki son durumu denetlediler. 

Parkta Gezi direnişinde hayatlarını kaybeden gençlerin isimlerinin yazılı olduğu temsili taşların önünde MMO Başkanı Ali Ekber Çakar ve MO 
Başkanı Eyüp Muhçu kısa birer açıklama yaptılar. Ali Ekber Çakar, Gezi Parkı‘na AVM ve rezidans yapımını engelleyen toplumsal muhalefetin 
ön saflarında yer alan TMMOB‘nin mücadelesinin devam edeceğini, Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden gençlerin anıları önünde saygıyla 
eğildiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunan Eyüp Muhçu ise yasayı Meclisteki muhalefet partileri aracılığı ile Anayasa 
Mahkemesi‘ne götüreceklerini ve Anayasa Mahkemesi‘nin yasayı iptal edeceğine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, TMMOB ve Odalarının Anayasal Yetkilerini Ortadan Kaldıran Düzenlemeyi Onaylamamalıdır!
Değerli Basın Mensupları,
Bilindiği üzere 09.07.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “torba yasa” içindeki 3194 sayılı İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen 
(ı), (i) ve (j) bendleri ile, TMMOB ve biz bağlı Odalarına yönelik kapsamlı bir operasyon daha yapılmıştır. Yine AKP iktidarı tarafından üç yıl önce ve 
yine bir gece yarısı operasyonuyla ve yine bir “torba yasa” içinde yapılan değişiklikle, yabancı mühendisler ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı 
kılınmıştır. İktidar, iki yıl önce de Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar atmış, bütün 
ülkeyi ranta dayalı bir şekilde imara açma politikaları kapsamında yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenir gibi gösterilmiş ancak çok önemli bir düzenleme, Gezi Parkı direnişinin ardından intikamcı bir tarzda, 
İmar Yasası içinde yapılan bir değişiklikle gündeme gelmiştir. İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen (ı) bendi, biz Odaların çok önemli bazı 
yasal yetkilerini ortadan kaldırmakta; (i) bendinde, ilim ve edebiyat eseri sayılan imar planlarının değiştirilmesinde plan müellifinin izninin 
alınmaması getirilmekte; (j) bendi ise Fikir ve Sanat Eserleri Yasası‘nda bilim eseri olarak tanımlanan mimari projelerin eser olup olmadığını 
Bakanlık bünyesindeki bir Estetik Kurul‘un keyfiyetine bırakmaktadır. Bu kurulun kimlerden oluşacağı, hangi kriterlere bağlı olarak çalışmalarını 
yürüteceğinin belirlenmemiş olması ise hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Belirlilik ve öngörülebilirlik özellikleri taşımayan, hukuki güvenlik 
sağlamayan bu gibi kurallar Anayasa‘nın 2. maddesi ile bağdaşmamaktadır.

Söz konusu (i) ve (j) bendlerindeki düzenlemelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi‘nin Kabulüne Dair Yasa ile Anayasa‘ya aykırı olarak; mimarların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden 
de kaynaklanan en doğal ve evrensel bir hak olan eser sahipliği hakkını, İmar Yasası yoluyla ortadan kaldırmaya yönelik olduğu görülmektedir.

İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen (ı) bendi ise tam olarak şöyledir: “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça 
belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması 
istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müelliflikler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya 
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.”

Bu bend, öncelikle, Anayasa‘da tanımlanan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki, kamu tüzelkişiliği bulunan, yerinden yönetim özerk 
kuruluşları olarak tanımlanan ve bu nitelikleriyle Türkiye‘nin kamu idari yapısı içinde yeri bulunan, kamu adına üyelerinin ve kamunun yetki 
devri ile verdiği hizmetlerin mesleki denetimini yapan biz Odaların ve üst Birliğimiz TMMOB‘nin Anayasal-yasal dayanaklarının hukuk dışı bir 
şekilde ihlali anlamına gelmektedir.
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Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Fizik Mühendisleri Odası 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İç Mimarlar Odası 

İnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 
Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası

İmar Yasası’nın 8. maddesine eklenen bendlerle yapılan değişiklikler, özetle;
 y Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan Meslek Odalarını ve TMMOB‘yi işlevsizleştirmeyi,
 y Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmayı, giderek ortadan kaldırmayı,
 y Odaların gelirlerine el koymayı,
 y Kamusal-toplumsal yeraltı-yerüstü kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmayı, metalaştırmayı,
 y Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmayı,
 y Birbirinden farklı özerk yerinden yönetim kuruşları olan Meslek Odaları ve Belediyelerin Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almayı,
 y Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmayı, telif haklarına el koymayı,  

amaçlamakta ve ele geçirilemeyen, rant politikalarına karşı duran TMMOB‘yi etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilindiği gibi bugünkü iktidar, sermaye birikim ve rant sürecini, büyük oranda, kentsel-kırsal alanlar ve koruma altındaki alanların dönüşüm 
programlarına bağlamıştır. AKP iktidarı her şeyi metalaştırma, piyasalaştırma peşindedir. TMMOB ve bağlı Odaları ise söz konusu yasa 
bendinde anılan “harita, plan, etüt ve projeleri”, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin bilimsel-teknik gerekleri ve kamu-toplum 
yararını gözeterek denetlemektedir. Ancak bu son operasyonla Odalar ve TMMOB‘nin Anayasal ve yasal mesleki denetim yetkileri elinden 
alınmakta, sınırsız bir talanın önü açılmaktadır.
Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmenin, Odalar ile üyelerini, üyelerin 
projelerini mesleki denetim ilişkisi dışına çıkarmanın sonucu, bilim dışı piyasa keyfiyeti ve serbestisini egemen kılmak olacaktır. Ayrıca 
Odalarımızca gerçekleştirilen mesleki denetim uygulamaları sonucunda, sahte lisans diplomaları ve/veya sahte diploma denklik belgeleriyle 
kayıt olan, kayıt olmak üzere başvuran birçok sahte mimar-mühendis olduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar tespit edilen bu kişiler hakkında 
sahte resmi belge düzenlemek ve kullanmak ile 3458 sayılı Yasaya muhalefetten dolayı suç duyurusunda bulunulmuş, yapılan yargılamalar 
sonucunda 21 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olup, diğerleri ile ilgili takibat devam etmektedir.
İmar Yasası‘nda yapılan değişiklikle Meslek Odalarının denetim yetkilerinin budanması, böylesi sahteciliklerin tespit edilmesini de 
engelleyerek, kamusal denetimin önünü tıkayacak ve halkımızı sahte mimar ve mühendislerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu değişiklik, iki yıl 
önceki, TMMOB‘yi ve yerinden yönetim özerk kuruluşları olan meslek kuruluşlarını otoriter bir tarzda vesayet altına almaya yönelik Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerin devamı niteliğindedir ve Anayasa‘nın başta 135. maddesi olmak üzere 2, 5, 123, 124, 138. 
maddelerine açık bir şekilde aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu değişiklik önergesinin TBMM Genel Kuruluna sunuluş biçimi de yanlıştır. Zira 
6235 sayılı TMMOB Yasası, İmar Yasası‘nda değişiklik kapsamında ele alınamaz. Bu husus Meclis İçtüzüğü‘nün 87. maddesine açıkça aykırılık 
oluşturmuştur. Ayrıca 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nı ilgilendiren bir konuda TMMOB ve bağlı Odaların görüşlerinin alınmamış olması da mevzuat 
hazırlama usul ve esaslarına aykırıdır.
Değerli Basın Mensupları,
Biz Odalar ve TMMOB, tam bir birlik içinde, ülke, kamu, halk çıkarları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel teknik gerekleri 
doğrultusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu hiçbir antidemokratik güç ve düzenleme engelleyemeyecek, durduramayacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle Anayasal tabanı bulunmayan bu düzenlemenin Cumhurbaşkanınca onaylanmaması, reddedilmesi gerektiği açıktır.
Kuvvetler ayrılığı ile özerk kamusal, mesleki ve toplumsal yapıları ortadan kaldıran antidemokratik düzenlemelerin devamı olan bu konunun 
Cumhurbaşkanınca ele alınışı, AKP‘nin uyguladığı neoliberal politikaların ulaştığı nokta açısından, duyarlı herkese yeni bir değerlendirme 
olanağı da sunacaktır.
Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yerinden yönetim özerk kuruluşlarının görev ve yetkileri, Türkiye‘nin imarında mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığının yeri ve rant politikaları gibi, kamuoyunun önem verdiği son derece önemli konular, Cumhurbaşkanını bu konu özgülünde önemli 
bir karar vermenin eşiğine getirmiştir.
Cumhurbaşkanı‘nı, TBMM‘nin 09.07.2013 tarihli 135. birleşiminde görüşülen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” içindeki 3194 sayılı İmar Yasası‘nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeyi, Cumhurbaşkanı‘nın görev ve yetkileri 
kapsamında onaylamaması yönünde kamuoyu önünde duyarlılığa davet ediyoruz.
30.07.2013
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HKMO BURSA ŞUBEMİZCE “KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 
MÜLKİYET İLİŞKİSİ, TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ VE 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ” PANELİ DÜZENLENDİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubemizce, 
“Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz Değerlemesi 
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu Panel, 19.06.2013 tarihinde 
Kütahya’da düzenlendi.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubemizce, 
“Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz Değerlemesi 
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu Panel, 19.06.2013 tarihinde 
Kütahya’da düzenlendi.
Odamızın Kütahya Temsilciliği ev sahipliğinde, Kütahya 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan Panele, bölgedeki 
meslektaşlarımız ile birlikte farklı meslek alanlarından 
mühendis, mimar, şehir plancıları ve öğrencilerden oluşan bir 
katılım vardı. Panelin öncesinde Bursa Şubemizce düzenlenen 
“Piri Reis Haritaları Sergisi”nin açılışı yapıldı.
Panelin açılış bölümünde, Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, 
Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında, 
Bursa Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube çalışmaları, mesleki 
gelişmeler ve düzenlenen etkinlik konuları hakkında genel 
bilgiler verdi. Kentsel dönüşüm konusunda mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın yerinin ne olması gerektiği konularında 
açıklamalar yaptı. Belediye Başkanı Mustafa İça ise Kütahya 
Belediyesince başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında 
görsel bir sunum eşliğinde bilgiler verdi. Oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş yaptığı konuşmada özetle; üyelerimizin 
ülkemize karşı meslek etiği ve mühendislik sorumluluğu 
taşıdığını belirterek, daha iyi bir Harita ve Kadastro Mühendisliği 
yapısının oluşmasında herkese görevler düştüğünün altını 
çizdi. Sektör olarak ayağa kalkmak zorunda olduğumuzu 
belirten Candaş, bireylerin farklıklarının zenginlik olarak 
algılanması gerektiğini, herkesin aynı düşünmek zorunda 
olmadığını fakat meslek etiği, dürüstlük ve kaliteli mühendislik 
hizmeti noktasında ilkelerden asla taviz verilmemesi, her bir 
meslektaşımızın buna özen göstermesi gerektiğini vurguladı. 
Ayrıca, kentsel dönüşüm uygulamalarında önemli yeri olan 
mesleğimizi yüceltmek, uygulamada doğru kararlar alarak yeni 
kentleri kurmak, geliştirmek ve korumak zorunda olduğumuzu 
da belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından, gerçekleştirilen oturumlar ile 
panel başarılı bir şekilde sonuçlandı. Panelin düzenlemesinde 
emeği olan başta Bursa Şubemize, Kütahya İl Temsilciliğimize, 
panele sunumları ile katkı ve değer katan panelistlere ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz.

HKMO İZMİR ŞUBEMİZCE MÜLKİYETİN DÖNÜŞÜMÜ, KENTİN 
DÖNÜŞÜMÜ, İNSANIN DÖNÜŞÜMÜ KONULARI HAKKINDA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubemizce, Kentsel Dönüşüm 
Çalıştayı, “Kent Dediğimiz İnsandan Başka Nedir ki?” sloganıyla 26-27 Haziran 
2013 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Çalıştay, bölgedeki meslektaşlarımızın, diğer 
mühendislik dalları mensuplarının, mimarlar ve şehir plancılarının, akademisyen ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Panelin açılışında İzmir Şube Başkanı Servet Alabalık, Çalıştay Başkanı Hüseyin 
Ülkü, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali 
Fahri Özten ve İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Erdoğan birer konuşma yaptılar.
İzmir Şube Başkanımız Sayın Servet Alabalık İzmir‘in çarpık ve kaçak yapılaşmanın 
yoğun olduğu bir kent oluşundan sözetti. Kentsel dönüşüm kapsamında İzmir‘de 
gerçekleşen düzenlemelere değindi.
Çalıştay Başkanlığı görevini üstlenen Odamız 39. Dönem Genel Başkanı Sayın 
Hüseyin Ülkü Türkiye‘de taşınmaz değerlerin belirlenmesinin ve kayıt altına 
alınmasının kentsel dönüşüm uygulamaları, imar uygulamaları ve kamulaştırma 
işlemlerinin işleyişinde oluşan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesinde önemli 
olduğunu belirtti.
Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş ise kentlerimizi yapamadığımızı 
bu nedenle de kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verileceğini ancak bu 
desteğin koşullu olduğunu belirtti. Sayın Candaş konuşmasında “Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” adı altında çıkarılan 6306 sayılı Kanun‘a 
ve gündeme ilişkin olarak Gezi Parkı olaylarına değindi. 6306 sayılı Kanun‘un 
bir sıkıyönetim yasası olduğunu ve dönüşüm sürecinin bu yasayla birlikte kaygı 
verici bir hal aldığını belirtti. Gezi Parkı olaylarının sosyal ve siyasal boyutunun 
dışında kentlerin talan edilmek istendiğini gösteren bir kanıt olduğunu söyleyen 
Sayın Candaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne Bakanlar Kurulu Kararıyla park 
olarak kullanılmak üzere bedelsiz verilen ve tapu kaydında şerh bulunan bu 
alanın park dışında kullanılamayacağını hatta ortada bir yargı kararı bulunduğu 
için referandum ve plebisit düşüncesinin hukuksuzluk ve haksızlığa meşruiyet 
kazandırma çabası olduğunu savundu. TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Sayın 
Ali Fahri Özten konuşmasında TMMOB’nin kentsel dönüşüme nasıl yaklaştığı 
konularında bilgi verdi. Sayın Özten kentlerin talan edilmemesi için mutlaka 
kentleri izlememiz gerektiğini ve birlikte-örgütlü bir şekilde mücadele verilmesi 
gerektiğini söyledi. Daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Erdoğan 
ise çalıştay konularının çok önemli seçildiğini belirtti ve bu nedenle de Şubemizi 
ve Odamızı tebrik etti. Bununla birlikte vatandaş katılımının yeterince yoğun 
olmamasını, oysa bu konunun onları çok ilgilendirdiğini, bu nedenle de vatandaşın 
neden yoğun katılımı olmadığının araştırılması gerektiğini, katılımı artırmak için 
uygulanabilecek yöntemlerin belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Açılış konuşmaları sonrasında oturumlar ile çalıştayda Kentsel Dönüşüm ile 
ilgili önemli konulara değinildi. Çalıştay amacına uygun sonuçlandı. Çalıştayın 
düzenlenmesini üstlenen İzmir Şubemize, panele sunumları ile katkıda bulunan 
panelistlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011’deki Hopa mitingi öncesi polisin biber gazı ile saldırısı 
sonucu yaşamını yitiren Metin Lokumcu ölümünün 2. yıldönümünde Hopa’da yapılan törenle anıldı. Metin 
Lokumcu anısına TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubeleri tarafından yaptırılan anıt 
mezarın açılışı da Lokumcu’nun ailesi, yakınları, Hopalılar ve TMMOB’ye bağlı odalardan çok sayıda yönetici ve 
üyenin katılımıyla yapıldı. 
Hopa Çay Fabrikası önünde saat 11.00‘de toplanan yüzlerce kişi “Metin Lokumcu Onurumuzdur” pankartı 
arkasında Hopa Meydanı‘na yürüdü. Lokumcu ailesi, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK 
Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, MMO Genel Sekreteri Ercüment Çervatoğlu, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı ve oda 
yöneticilerinin de yer aldığı yürüyüşte sık sık “Metin‘in katili İmamın Ordusu”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, 
“Metin‘e Sözümüz Halk İktidarı” sloganları atıldı. Hopa Meydanı‘nda saygı duruşunun ardından Lokumcu 
ailesi adına Metin Lokumcu‘nun kardeşi Mete Lokumcu konuşma yaptı. Mete Lokumcu konuşmasına Taksim 
Gezi Parkı‘nda direnenlere Metim Lokumcu‘nun selamını göndererek başladı. Tazminat davasında İçişleri 

Metin Lokumcu Ölümünün 2. Yılında TMMOB’ye Bağlı 
Odalarca Yaptırılan Anıt Mezarın Açılışıyla Anıldı

Bakanlığı‘nın savunmasında geçen “Hem eylem yapacaksın hem tazminat isteyeceksin” ifadelerine yanıt veren Mete Lokumcu: “Biz bu 
tazminatı da kabul etmiyoruz, Başbakan ve ordusuna bağışlıyoruz. Haramilerin sofrasından biz yemek yemeğiz. Asla sırtlanlar çakallardan 
hakkını almadan ölmez” dedi.
Lokumcu‘nun ardından anıt mezarı yapan TMMOB‘ye bağlı EMO, HKMO, İMO, MMO, MO adına MMO Genel Sekreteri Ercümet Çervatoğlu bir 
konuşma yaptı. Metin Lokumcu‘nun öldürülmesinin AKP iktidarının baskıcı, yasakçı ve faşizan uygulamalarının bir sonucu olduğunu ifade 
eden Çervatoğlu, yürütülen soruşturmaların, tutuklamaların, haksız yargılamaların Lokumcu‘nun dostlarını, yoldaşlarını ve Hopa ve Karadeniz 
halkını sindiremediğine vurgu yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancıda, “ Metin kardeşimizin anısı önünde, bilimi ve tekniği 
emperyalizm ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için mücadele eden mühendis, mimar ve şehir plancıları adına 
saygıyla eğiliyorum. Mücadelesi mücadelemizdir” dedi. Hopa Meydanı‘ndaki anma etkinliğinin ardından anıt mezarın açılışı yapıldı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın anma etkinliğinde yaptığı konuşma şöyle:
Sevgili Arkadaşlar
Metin Lokumcu‘nun kimyasal silahla katledilişinin 2. yılındayız. 2. ölüm yıldönümünde Metin kardeşimizin anısı önünde, bilimi ve tekniği 
emperyalizm ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için mücadele eden mühendis, mimar ve şehir plancıları adına 
saygıyla eğiliyorum. Metin kardeşimize ve Hopa halkına, ülkenin dört bir yanında “Metin Lokumcu onurumuzdur” diyerek derelerimiz, 
doğamız ve yaşam alanlarımız için mücadele eden mühendis, mimar, şehir plancıları ve örgütüm TMMOB adına selamlarımı getirdim.
Metin kardeşimizin anısı TMMOB mücadelesinde yaşıyor, yaşayacak demiştik. Şimdi inançlı ve yürekli TMMOB kadroları, Metin kardeşimizin 
anısını, uğruna mücadele ettiği toprağa ve suya benzer biçimde ölümsüzleştirmek için Lokumcu ailesi ile el ele vererek Anıt Mezar inşası ile 
üzerine düşen sorumluluğu mütevazı katkılarla yerine getirmeye devam ediyor.
Sevgili Arkadaşlar,
2 yıl önce, deresinden akan hayata, çayın yeşilindeki emeğine sahip çıkan Hopa halkına karşı bir meydan muharebesi yapıldı. Adeta Hopa‘nın 
fethine çıkanlar ilçenin göklerini gaz bulutlarıyla doldurdular. Metin Lokumcu katledildi. Metin kardeşimiz, AKP‘nin tekelci iktidarını kurma 
yolunda en yoğun çabaların sarf edildiği dönemde katledildi. Metin Lokumcu‘nun katledilmesine karşı tepki gösterenlere saldırıldı, onlarca 
kişi tutuklandı cezaevlerine atıldı. AKP diktatörlüğü karşısında diz çökmeyen her kesim estirilen terörden bir şekilde nasibini aldı. Metin 
kardeşimizin hesabı verilmediği için ülkenin değişik yerlerinde baskıya ve zulme ses çıkaranlar aynı kimyasal silahla hayatını kaybetti, ölümcül 
yaralar aldı, sakatlandı.
Gaz bombaları hala hedef gözetilerek, birkaç metre mesafeden nişan alınarak atılan birer ölümcül silah olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Şu an içinde dahi herhangi bir hak ihlaline karşı demokratik tepkinin ifade edildiği herhangi bir yerde kimyasal silah kullanımından dolayı 
bir insanımızın hayatını kaybettiği haberinin gelmesi an meselesidir. Bu zorbalığın artık son bulması gerekmektedir. Biz biliyoruz: AKP 
diktatörlüğüne karşı koymadan ve sokakların özgürleşmesi için mücadele etmeden bu faşizan atmosferin tersine çevrilmesi mümkün değildir.
Biz biliyoruz: Metin kardeşimizin hesabı sorulmadan ülkemizin güzel sokaklarına bahar ve özgürlük gelmeyecektir. Metin Lokumcu bize ve 
herkese direnmenin güzelliğini gösterdi! Metin kardeşimizi; derelerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, meralarımızın, doğamızın ve yaşam 
alanlarımızın sermaye saldırısı ile yok edilmesine izin vermeyen mücadelemizde yaşatacağız; sokakların özgürleşmesi mücadelemizde, 
TMMOB‘nin mücadelesinde yaşatacağız. 
Bugün; eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve bağımsızlık için; mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz için; derelerimiz, doğamız ve yaşam alanlarımız 
için; direnmenin güzelliğini üreten Metin kardeşimiz için tekrar haykırıyoruz “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”.

"Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı"
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Odalardan Açıklama: İktidar TMMOB’yi Geriletemeyecek, 
Mücadelesini Asla Durduramayacaktır 
TMMOB’ye bağlı Odalar, TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa ile geçirilen 3194 Sayılı yasa değişikliğine 
ilişkin olarak 11 Temmuz 2013 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

İKTİDAR TMMOB‘Yİ GERİLETEMEYECEK, MÜCADELESİNİ ASLA DURDURAMAYACAKTIR 
MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMİZİN KAMUSAL ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AKP iktidarı, önceki gece yine bir “torba yasa” içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği 
yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mühendisleri ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir 
yasa değişikliği yapmış, daha sonra, iki yıl önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde 
adımlar atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara açma politikaları doğrultusunda yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır. 
TMMOB Yasasının bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, daha doğrusu Anayasa değişiklikleri dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat Taksim‘de 
yapılmak istenen, bilime, tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı yargı 
tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB‘ye iktidarın duyduğu rant eksenli kin, önceki gece yapılan ani değişikliklerle ve TMMOB‘ye 
bağlı Odalarımızın İstanbul Şube yöneticilerinin gözaltına alınmalarıyla yansımıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, birazdan 
değineceğimiz üzere Anayasa‘nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili gayet sarih olan hükümlerine aykırıdır, hukuk 
dışıdır ve tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir

Önceki gece yapılan değişiklikler, özet olarak; 

 y Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme,
 y Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak,
 y Odaların gelirlerine el koymak,
 y Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak,
 y Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,
 y Özerk yerinden yönetim kuruşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak,
 y Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif haklarına el koymak, ve sonuçta 

teslim alamadığı TMMOB‘yi etkisizleştirmek istemektedir.

Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların başına dayanan bir örgütlenme ve 
mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-
teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 
135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının dinamik güçlerinin başında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik 
politikaları, olağan koşullar ve toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri, konumu v.b. böyledir. 
Ancak Türkiye‘nin kalkınma dönemlerinde belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve 
çok yönlü olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta, mesleki deformasyon, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir.

Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doruğa ulaşan ekonomi politikalarına bağlı olarak siyasi iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı 
alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir.

Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, mühendislik bilimlerinin uygulanması gereken işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, 
tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim, periyodik kontrol, 
ölçüm v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde 
Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde iktidar bürokrasisi 
tarafından düzenlenir hale gelmiştir.
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Bilgisayar Mühendisleri Odası  
Çevre Mühendisleri Odası  
Elektrik Mühendisleri Odası  
Fizik Mühendisleri Odası  
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası  
Gıda Mühendisleri Odası  
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  
İç Mimarlar Odası  

İnşaat Mühendisleri Odası  
Jeofizik Mühendisleri Odası  
Jeoloji Mühendisleri Odası  
Kimya Mühendisleri Odası  
Maden Mühendisleri Odası  
Makina Mühendisleri Odası  
Metalurji Mühendisleri Odası 

Meteoroloji Mühendisleri Odası  
Mimarlar Odası  
Petrol Mühendisleri Odası  
Peyzaj Mimarları Odası  
Şehir Plancıları Odası  
Tekstil Mühendisleri Odası  
Ziraat Mühendisleri Odası

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken “vesayet” 
denetimini aşan, tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını 
da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır. Ana amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal hizmetleri, 
kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya sunmak ve rant alanlarına dönüştürmektir.

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal 
iktidarın güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim süreçlerine 
tabi olmasını istemektedirler. Ancak bu kapsamlı ve bilime, insana, ülke, kamu, halk çıkarlarına düşman olan bu politikalara karşı direnmek, 
bilinmeli ki bizler için bir onurdur.

Bugünkü TMMOB‘yi bizlere miras bırakan, 1974-1980 dönemi TMMOB‘sinin Başkanı sevgili Teoman ÖZTÜRK‘ün 19. ölüm yıldönümünde özel olarak 
belirtmek isteriz ki, hiçbir güçTMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır.

İktidar TMMOB‘yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır.

Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direnişimiz! 
                  Yaşasın TMMOB! 
                       11.07.2013

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Mesleği ve TMMOB 
Örgütlülüğü AKP’nin Torbasına Sığmaz, Sığmayacaktır!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan 3194 Sayılı İmar Kanunu 
değişikliğinin de yer aldığı 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”un Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine bir basın açıklaması yaptı.
6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli torba yasanın TBMM’de görüşmeleri devam 
ederken 9 Temmuz 2013 tarihinde saat 21.30’da AKP gece yarısı operasyonu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik önergesi verdi ve gece yarısı kabul 
etti. 12 Temmuz’da torba yasa TBMM’de kabul edildi. 1 Ağustos’ta görevini yapan Cumhurbaşkanı torbayı onayladı. Torba Yasa 2 Ağustos 2013 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlananlara göre:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

Madde 73
p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;
1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (c) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir:
ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun 
vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro 
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.
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i) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren bu Kanun 
kapsamındaki planların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellifin görüşü veya izni aranmaz.
j) İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonu kurar. Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade 
edip etmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden 
mimarlık eser ve projelerinde; eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile eserin bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, 
teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda 
ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde 
yirmisini, inşaatı süren yapılarda yüzde on beşini geçemez.”

Hemen söyleyelim:
Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar, kabul edenler, yayımlayanlar bilsinler ki; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleği; bu mesleği yapan 
mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların Anayasa’nın 135. maddesine dayanarak 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş örgütü TMMOB bu yasa maddesi ile 
dizayn edilemez.
“TMMOB’nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, “TMMOB’den rövanşı aldık” diyenler, biliniz ki; bu meslek ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları sizin torbanıza sığmaz.

Bırakın TMMOB’yi hiç anlamayanları, TMMOB Yasası’ndan habersiz olanlara hatırlatalım:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
Kanun No. 6235 Kabul Tarihi: 27 Ocak 1954
Madde 2 - Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir. Birliğin kuruluş amacı:
c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek 
disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;
d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı 
normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

Bu ülkede hukuk varsa, şimdi ne olacaktır?
Torba Yasa, Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmek durumundadır. Dileriz; Anayasa Mahkemesi de 6235 sayılı TMMOB 
Yasası yürürlükte iken ve Birliğin görev ve yetkileri kendi yasasında yazılıyken, TMMOB’nin görevlerini 3194 sayılı İmar Yasası’na bir bent eklemesiyle 
kısıtlamaya çalışan bu anlamsızlığa son verir.
TMMOB teşekkür ediyor:
9 Temmuz’da AKP’nin gece yarısı operasyonunun başladığı andan itibaren bugüne dek yürüttüğümüz mücadelemizde yanımızda olan, destek veren 
ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarına, bilim insanlarına, gazetecilere, ülkemizin emek-meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine, siyasi partilerimize 
öncelikle teşekkür ediyoruz.
Bu süreç içerisinde “Torba”cı AKP’nin örgütümüze karşı yürüttüğü bu operasyonun açığa çıkmasında, görünür olmasında büyük çaba sarf eden, sokakta 
sözümüzü büyüten; bağlı odalarımızın Yönetim Kurullarına, Başkanlarına, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, örgütlü üyelerimize, tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

TMMOB şimdi ne söylüyor?
Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa’nın verdiği yetki ve görevler TMMOB’nin önemli dayanaklarından biridir. Ancak TMMOB, asıl gücünü geleneğinden, ilkelerinden, 
bugüne dek yürüttüğü örgütlü mücadelesinden almaktadır. TMMOB asıl gücünü örgütlü üyesinin ülkesine, halkına, meslek alanlarına ve mesleğine sahip 
çıkan mücadelesinden almaktadır.
TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı 
kararlılıkla sürdürecektir.

Biz iyi biliyoruz:
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

              Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması: Gücünüz Halkı Sindirmeye 
Yetmeyecek, Devlet Terörünü Durdurun, Zorbalığa Son Verin
TMMOB’ye bağlı 22 Oda 5 Haziran 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı: 

GÜCÜNÜZ HALKI SİNDİRMEYE YETMEYECEK, DEVLET TERÖRÜNÜ DURDURUN, ZORBALIĞA SON VERİN!

Taksim‘de Gezi Parkı‘nı korumak için yapılan gösterilerin şiddet ile bastırılması nedeni ile ülke genelinde düzenlenen protestolarda polisin 
sergilediği acımasız tutum tüm yurttaşları kaygılandıracak boyutlara ulaştı.

Polisin uyguladığı vahşet ve zorbalık, kent meydanlarına, revir hizmeti sunan meslek odalarımıza, kahvelere, işyerlerine, evlerin içine dek 
uzanmış durumda. TMMOB genel merkezinin bulunduğu binanın önüne de onlarca gaz bombası atıldı ve bir TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
ayağına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. Durum öylesi bir noktaya ulaştı ki, halkın insani yardım ve dayanışma duygularının karşılığı 
gaz bombaları oluyor. Restoran ve kafeler basılarak, içeride oturanlar dövülüyor, coplanıyor. En demokratik hakkı olan gösteri yapma hakkını 
kullanan insanlara suçlu muamelesi yapılıyor. Ülkemiz adeta bir gaz cumhuriyetine dönüştürüldü.

Yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler dâhil herkes gaz bombalarını soluyor. Görülüyor ki “orantılı güç kullanımı” sözü bir saçmalığı ifade ediyor, iktidarın 
gözü dönmüş zorba zihniyetini perdelemek için kullanılıyor. Devlet terörünün şimdilik görünen sonucu, İstanbul ve Hatay‘da iki yurttaşımızın 
ölümü, Ankara‘da bir yurttaşımızın beyin ölümü, binlerce gözaltı ve binlerce yaralı olmuştur. AKP‘nin son dönemde 4+4+4 formülü ile eğitim 
sistemini bir gecede gericileştirme girişimleri, insanların yaşam biçimlerine ve tercihlerine ait düzenlemeler yapılmaya çalışılması, kaç çocuk 
yapılacağından 1 Mayıs‘ın nasıl kutlanacağına varana kadar hayatın her alanını tek başına şekillendirme isteği halkımızın kaygılarını ve tepkilerini 
artırmıştır. AKP iktidarının Cumhuriyet değerleri ve laikliğe yönelik sürekli saldırıları ve hakaretler halkın “artık durun” demesine yol açmıştır. AKP 
iktidarının eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, gıda, kent, imar/yapı politikaları bir bütün olarak halka “artık yeter” dedirtmiştir. Halkın itirazının artık 
sadece “Gezi Parkı” kapsamında olmadığı, yaşamın her alanında var olan dayatmalara karşı olduğu görülmelidir.

Emekten yana bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesi, 12 Eylül‘den sonra en büyük liberal ve gerici saldırıyı bu dönemde yaşamıştır. 
Bu dönemde yasama organı adeta AKP‘nin bir komisyonuna dönüştürülmüş, başkanlık sistemi tartışmaları ve yeni anayasa girişimleri, bir 
diktatörlük inşaa etme noktasına kadar vardırılmıştır. AKP ve lideri yaşadığımız çağın benzer diktatörlüklerinin tüm özelliklerini politikalarında 
bire bir barındırmaktadır. Meclis‘te gece yarıları toplumsal denetim ve tartışma mekanizmalarından kaçırılarak yasal düzenleme yapmayı 
alışkanlık haline getiren AKP, mevcut sayısal gücünü toplumu kuralsızca yeniden şekillendirmek için kullanmaktadır. AKP iktidarı meslek 
alanlarımızı ilgilendiren birçok düzenlemeyi mühendis, mimar ve şehir plancılarını yok sayarak hayata geçirmiştir. Bugün kendisine biat 
etmeyen tüm demokratik kitle örgütleri gibi TMMOB örgütlülüğü de ağır saldırı altındadır.

En ufak itiraza karşı siyasal güç kullanmayı alışkanlık haline getiren AKP, kendisinin yandaşı haline getirdiği kolluk gücü ile günlerdir yaşam 
alanlarımıza gaz bombaları yağdırmaktadır. Yaşamına yitiren ve yaralananların tam sayısının bile belirlenemediği bu vahşeti toplum vicdanı ve 
tarihin belleği unutmayacaktır. Yurttaşların can güvenliği bizzat kendilerini korumakla görevlendirilenler tarafından tehdit edilmektedir. AKP 
lideri kendisine oy verenleri sokağa dökme tehdidi ile gelişen toplumsal muhalefeti bastırmak istemektedir. Ne yazık ki sergilenen bu açık 
hukuksuzluğa karşı ne savcılar harekete geçmiş, ne de “milyonlarca yandaşını” sokağa dökmekle tehdit eden AKP liderinin üslubunda en ufak 
bir değişiklik olmamıştır. AKP‘nin, toplumun birçok kesimi tarafından geliştirilen eylemlerde sağduyusunu yitirdiği ve polise verdiği talimatlarla 
ülkemizi kaosa sürüklediği ortadadır. Ülkesini Ortadoğu‘da savaşın eşiğine getiren ve kendi halkını acımasızca gaz bombasına boğan AKP 
sözcülerinin tahripkâr üslubuna karşı tüm halkımızı sağduyulu davranmaya ve yaşam alanlarımızı korumak için direnmeye çağırıyoruz.

İktidar olanaklarına tutunan AKP‘nin gücü, halkı biber gazı ile sindirmeye yetmeyecektir. Biz TMMOB‘ye bağlı bütün Odalar olarak iktidarın 
bu terör ve zorbalığını kınıyor, protesto ediyor ve halkımızla birlikte artık durun, bu zorbalığı durdurun diyoruz. İktidarı ve emniyet yetkilerini, 
halkımıza karşı geliştirilen acımasızca saldırılara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki “Hiçbir iktidar halkına düşman olamaz. İktidar halka düşman olursa, halk iktidara direnir.”

Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası  
Elektrik Mühendisleri Odası  
Fizik Mühendisleri Odası  
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası  
Gıda Mühendisleri Odası  
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  
İç Mimarlar Odası 

İnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 
Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası
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TMMOB Tüm Karalama ve İftiralara Karşı Halk İçin 
Mücadelesine Devam Ediyor
TMMOB’ye bağlı Oda Yönetim Kurulu Başkanları, www.sendika.org web sayfasında “Aktüel Gündem” başlığında yer alan ve TMMOB’ye saldıran yazı 
üzerine 8 Haziran 2013 tarihinde bir açıklama yaptı. 
AKP iktidarının Taksim Gezi parkına Topçu kışlası yapma hevesi ve parktaki direnişçilere kolluk kuvvetleriyle saldırmasıyla ortaya çıkan direniş çok 
kısa zaman içerisinde siyasal iktidarın politikalarına karşı bütün ülkeyi saran halkın meşru bir hak arayışına dönüşmüştür. Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği olarak bu süreçte halkın meşru ve yaratıcı direnişine “AKP Elini Taksim‘den, Gezi Parkı’ndan, Doğamızdan ve Yaşam Alanlarımızdan 
Çek!”, “TMMOB, Yaşatılanlara Karşı İtirazım Var Diyerek Sokakları ve Meydanları Özgürleştirenler ile Omuz Omuzadır!” diyerek destek oldu. Özellikle 
İstanbul’daki direnişin ve Taksim Dayanışmasının başından beri içinde ve merkezinde yerini aldı. Ancak 4 Haziran 2013 tarihinde Sendika.org 
sitesinde yayınlanan “Muhalefet örgütleri sokağın gerisinde kalmamalı “ başlıklı bir yazıda “TMMOB Başkanı’nın (yeni TMMOB yasası dolayısıyla) 
AKP ile girdiği pazarlık/uzlaşma siyaseti, TMMOB örgütünü bir bütün olarak toplumsal muhalefetten uzaklaştırmaktadır” denilmektedir.
Türkiye‘de yaşanan halk hareketinin tam ortasında yapılan bu açıklamayı, şaşkınlıkla karşıladık. Sorumsuzca sarf edilen bu sözleri, TMMOB‘ye bağlı 
Odalarımızın kabullenmesi asla düşünülmemelidir. TMMOB ve Odaları hiçbir dönem, hiçbir iktidarla pazarlıklar içinde olmamıştır. Ülke gündeminde 
böylesine önemli konular varken, birlik ve bütünlüğün son derece önemli olduğu açık iken, bu tür gündemler yaratmak bir sorumsuzluk örneğidir. 
Eşitlik, özgürlük, emek ve demokrasi güçlerinin yakından tanıdığı, gücünü gücü bildiği TMMOB’yi karalayan bu sözlerin sahiplerini şiddetle 
kınadığımızı ve protesto ettiğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.
08.06.2013
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Torbacı AKP, TMMOB’den ve Mesleğimizden Elini Çek
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Meclis’te gece yarısı yapılan yasa değişikliğine ilişkin olarak 10 Temmuz 2013 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB‘ye çıkartmak isteyen AKP, bir taraftan Odalarımızın İstanbul 
şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı 
operasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır. Meclis içtüzüğüne aykırı 
olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul‘da kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, 
etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya 
onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro 
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep 
edilemez” düzenlemesi yapılarak, TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırılmaktadır.
Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak 
isteyen AKP İktidarı, dün gece yarısı yaptığı operasyonla;

 y Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,
 y Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,
 y Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır,
 y Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.

Bir kere daha söylüyoruz; TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıdır.
TMMOB asla “Padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacaktır, “Kral çıplak” demeyi ısrarla sürdürecektir.

             Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Ertuğrul Candaş, HKMO’nun, çok az istisna 
dışında “Proje denetimi değil üye denetimi” 
yaptığını vurgulayarak, Odanın bu yetkisi 
alındığında işverenin ve kamunun, “Odadan 
uzaklaşmış, meslekten men edilmiş üyenin 
projesi düzgün bile olsa yetkisi olmayan bir 
mühendisin projesini onaylamak durumunda” 
kalacağına dikkat çekti.

Ertuğrul Candaş devamında, “Biz bu tür 
bilgileri toplayıp mevzuat kapsamında 
görevimizi yapıyoruz; hedef alınıyoruz. 
Örneğin, kentsel dönüşüm HKMO tarafından 
il bazında ilçe bazında izlenmektedir. AOÇ 
artık konuşulmasına değer kalmamış hale 
getirilmiştir; çünkü bitirilmiştir, ama izlemeye 
devam ediyoruz. Meslek öğretmenleri bugün 
mühendis yapılmak istenmektedir. Bu bir 
saldırıdır. Bir sürü üniversitede mühendislik 
bölümü açılmaktadır. Hiçbir fikrimiz 
alınmamaktadır. Mühendislik fakülteleri sosyal 
bilimlere benzemez. Laboratuvar gerekir. 
Tek tek öğrenciyle ilgilenecek hoca kadrosu 
gerekir. Öğretmen arkadaşalarımıza şunu 
söylüyorum, sizin işiniz mühendislik yapmak 
değil mühendis yetiştirmektir... Bir yasa 
çıkacaksa önce bu ilgililerle tartışılır, meclis 
komisyonlarınca uzman kuruluşların görüşleri 
alınır, genel kurula öyle gelir... Daha önce de bu 
tip yasa çıkarma yöntemini eleştirdik. Şimdi de 
yapılanları eleştiriyoruz. Siz de yapmayın. Bu 
sizi büyütmüyor. Ve ülke kaybediyor...” dedi.

Candaş ülke sathında ilgiyle izlenen 
konuşmasında şunları söyledi: “Mühendis 
Odalarının üyelerini denetlemesinde ne 

rahatsızlık var. Bu denetleme aynı zamanda 
bunların güvence altına alınması demektir. 
Odaların proje, denetleme yetkisini 
elinden alarak, Odaların bu işte ekonomik 
olarak zaafa uğratılarak etkisizleştirilmesi 
hedeflenmiştir. 14  bin üyemize şunu yazdık, 
yazıyla gönderdik. HKMO olarak çok ekstrem 
durumlar dışında projeleri denetlemiyorduk, 
üye denetimi yapıyorduk. Bir üye gerçekten 
mühendis midir, bu işi yapmaya ehil midir, 
bürosu Odaya tescilli midir, Odadan ceza almış 
mıdır almamış mıdır? Bizim denetimimiz bu 
yöndedir ve devam etmektedir... Direneceğiz 
diyoruz. Çünkü biz ülkemizi insanımızı 
havamızı, suyumuzu seviyoruz. Mühendislik 
projelerine sahip çıkacağız. Kentsel dönüşüm 
adı altında yapılacak tüm uygulamalar dahil 
tüm uygulamaların içinde olacağız, izleyeceğiz, 
gerekirse yargıya götüreceğiz.

TMMOB ve Odalara saldırının temel nedeni 1 
Aralık 2012 tarihli Sabah ekonomi sayfasında 
ifade edilmiştir: 150 milyarlık neşter denmiştir 
TMMOB’ye. TMMOB Galataport’a, tüp geçit 
projesine, Dubai Şeyhi El Maktum’un Levent 
projesine İzmir Otoyoluna dava açmışız. İşte 
bu davalarımızı tek tek kazandık kazanacağız. 
Bu 150 milyarlık neşter devletin milletin 
yararınadır. Bir taraftan baktığımızda da 
birilerinin rantına müdahale demektir. 
Türkiye büyük bir devlettir büyük bir ülkedir; 
demokrasisi gelişmeye muhtaçır, özgürlükler 
sıkıntıdadır, insan hakları sorunludur, bunların 
hepsinin çözülmesini istiyoruz. İktidar da 
istiyor söylemleri böyle. TMMOB ve bileşeni 

Odaların devlet bütçesinden tek kuruş 
almadığını biliyor musunuz? Kamusal denetim 
yapar, üyesini denetler, mesleği geliştirir. 
Dolaysıyla bu yasayı anlamak mümkün 
değildir. Yanlıştır. Bundan vaz geçin.

Bakın Gezi Parkıyla ilişkin biz açıklama yaptık 
ama bu parka ciddi anlamda alışveriş merkezi 
yapmak istenmiştir. Bunu biz söylemiyoruz, 
veriler, planlar bunu gösteriyor. Bir parka bu 
yapılır mı? Diyoruz ki yapmayın yazıktır. Bu ne 
insanlığa sığar ne tekniğe sığar ne mimarlığa 
ne şehir plancılığına sığar. Dine de sığmaz. 
Dininiz ne olursa olsun sığmaz buna. Bu 
mühendisler mimarlar; konuşalım diyoruz, 
görüşelim, projeleri doğru yapalım diyoruz...” 

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
“Yetkilerinizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devredilmesi sizi nasıl etkiler?” sorusuna ise, 
“Bakanlık bizim kadar iyi tanımaz, bizim kadar 
proje sürecini bilmez. Ayrıca meslek Odalarının 
yaptığı bu denetim sadece proje üzerine 
değildir, üyemizin denetimidir. TMMOB’a bağlı 
Odalar, mühendis olmayan sahte mühendisleri 
mimarları tespit etmiştir. Bu diplomaları 
tanımıştır. Bunlar şimdi cirit atacak ortalıkta. 
Bakanlık ketsel dönüşümle ilgili 10 Odayı 
çağırarak güzel bir toplantı yapmıştır. Ama 
devamını getirmemiştir. Buradan sesleniyoruz, 
doğru işlere yardımcı olmak istiyoruz, bu ülke 
bizim, bu topraklar bizim, ağaç bizim toprak 
bizim, park bizim. Hep birlikte omuz omuza 
vererek doğru işleri yasalaştırmak, yapmak 
gerekir.  Ülkenin sevgiye dostluğa barışa, 
özgürlüğe ihtiyacı vardır.” dedi.

Ertuğrul Candaş, 11.07.2013 günü konuk olduğu Ulusal Kanal 
Ana Haber programında önemli açıklamalar yaptı.

“Torba yasa”yla TMMOB’a saldırının her ne kadar aksi söylense de 
“Gezi parkıyla ilişkilidir.” diyen Candaş, “12 Eylül 1980’de bile TMMOB 
üyelerinin üye olup olmamakta serbest bırakılması dışında işlem 
yapılmamıştı. Şimdi TMMOB Gezi olaylarını tam işin içindeydi ve hedef 
alındı. Ama TMMOB’ye dokunmak yakar. TMMOB sadece bu hükümet 
tarafından değil daha önce de hedef alınmıştır. Bugün maalesef bir 
geceyarısı operasyonuyla bu duruma gelinmiştir. TMMOB ve bileşeni 
Odaların ekonomik olarak zayıflatılması ve yapılacak etkinliklerin 
yapılmamasıdır temel amaç. Ama biz dimdik ayaktayız.” dedi.

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Ulusal Kanal’da  
TMMOB Yasası’nı konuştu
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10 Temmuz 2013 günü Emre Saklıca’nın 
sunduğu “Günce” programına konuk olan 
Candaş, “Ülkenin havasına, doğasına, 
parkına, konutuna, insanına sahip çıkar 
TMMOB. Sorumluluk duygusunun en büyük 
nedeni budur.” dedi. “TMMOB’yi bitirmek 
mümkün değildir.” diye devam eden 
Ertuğrul Candaş, “TMMOB böyle yasalarla 
bitmez. Bu saldırılar önce de vardı. İlk 
değildi. Mühendisler örgütlenmeye İkinci 
Meşrutiyetle başlıyor. TMMOB ve bileşeni 
Odalar 1954’de Anayasadan ve yasalardan 
aldıkları yetkilerle yönetmelik çıkarırlar ve 
çalışırlar. Bir ihtiyaç üzerine kurulmuş meslek 
Odalarıyız.” dedi.  

Emre Saklıca’nın “Genelde size her zaman 
şu söylenir: TMMOB yatırımları engelliyor. 
TMMOB yatırımlara karşı mı?” sorusuna, 
“İftiranın en büyüğüdür. Biz hiçbir yatırıma 
karşı çıkmadık. Sadece mühendislik 
kurallarına uyun, doğaya, çevreye zarar 
vermeyin, yatırımları doğru yapın dedik. Biz 
mesleğinize toprağımıza sahip çıkıyoruz. 
Herkesten milletvekillerinden bile gizlenen 
bu yasa için deniyor ki Gezi Parkıyla ilgili 
değildir. Hayır ilgilidir. Biz, buranın tapusu 
belediyeye park olarak emanet edilmiştir, 
dedik. Bakanlar Kurulu kararıyla denmiştir 
ki, aman ha amacından ayrı kullanırsan geri 
alırız. Ama burayı alışveriş merkezi yapmaya 
kalkıştılar.. Bu yanlış şeye karşı çıkmak 
zorundayız” diye yanıt verdi. Ertuğrul Candaş 
devamla şunları söyledi: “Bizim mahkemeye 
gitiğimiz konular farklıdır. Projeleri 
engelliyoruz algısı yanlıştır ki bu böyle 
isteniyor. Hangi projeler için gitttik? Yanlış 
olanlar için. Yanlışları söylüyoruz, böylece 
projelere katkı vermeye çalışıyoruz.  

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, “Torba Yasa”yla Yasalaşan 
TMMOB Yasası Hakkında Kanal B’ye Konuk Oldu

Bakın karadeniz bölgesinde HES’ler yapılmış; 
darmadağın yapılmış, söylemeyelim mi? 
Parkı belediyeye emanet etmişler, ama onlar 
AVM yapacaklar karşı gelmeyelim mi? Bu 
projelerde, yasalar çıkarken uzman görüşleri 
alınmıyor, komisyonlarda konuşulmuyor, 
eller kaldırılıyor, indiriliyor. El kaldırmanın 
da indirmenin de sorumluluğu vardır. 
Biz diyoruz ki bize kulak verin... TMMOB 
devletten bir kuruş para almamaktadır. 
Kendi olanaklarını kendi yaratmaktadır. 
Üyelerden aidat alıyoruz. Böyle kamusal 
denetim yapıyoruz...”

Sayın Ertuğrul Candaş, “Bu yasayla Odalarda 
ne değişecek?” sorusuna ise, “Hiçbir 
şey değişmiyor çünkü bunu zaten Nisan 
yönetmelikleriyle beraber uyguluyorlardı. 
Mükerrer iş yaptılar yönetmelikten aldılar 
yasaya koydular...” dedi. Çok sayıda 
izleyicinin mesaj attığı programda Candaş 
yasada “tehdit” olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi:

“Tehdit var burda aslında. Biz bunu 
söylüyoruz. Bizim için bir şey değişmedi. 
Üyemizi denetleyeceğiz. Zaten bakanlıktan 
da açıklamak zorunda kaldılar: İkinci 
maddede üyeleri üzerinde denetimleri 
devam ediyor, dediler. 

Deniyor ki, aman ha siz kentleri izlemeye 
devam ederseniz neşter vururuz size. Bu 
anlamda tehdit. Biz tehdidi aldık; niyeti 
biliyorduk; şaşırmadık. Biz yanlış yaptıklarında 
yine  yanlış yapıyorsunuz diyeceğiz.

Oda yöneticisi arkadaşlarımız İstanbul’da içeri 
alındı. Sayın Vali Mutlu açıkladı parkı açtık 
diye, arkadaşlarımız da parka gitti; içeri alındı. 
Önerge üzerine imza atanlar bile içeriğini 
bilmiyorlar. Bu saldırı ilk değildir bundan sonra 
da olacaktır; biz çalışmaya devam edeceğiz. 
Bizim için bir şey değişmemiştir. Bu ülkenin 
hepimize ihtiyacı vardır. Bu ülkenin barışa, 
huzura, doğru kentlere, derelere ormanlara 
ihtiyacı vardır.” açıklamalarında bulundu.

HKMO Başkanı Ertuğrul Candaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9 Temmuz 2013 
tarihinde kabul edilen ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Kanal B’de konuştu.
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Odamız Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı  
Prof. Dr. Haluk Özener Açık Radyo’nun Konuğuydu
Odamızın Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener 28.08.2013 tarihinde Açık Radyo‘da yayımlanan Altın Saatler 
programına katıldı. Programın kaydına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz: http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11613&tipi=2&sube=0

CUMHURİYET  17 Ağustos 2013

KÜTAHYA  21 Haziran 2013
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BURSA HABER  03 Temmuz 2013

KÜTAHYA EKSPRES  20 Haziran 2013

EVRENSEL  18 Ağustos 2013HÜRSES  02 Temmuz 2013
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KÜTAHYA  22 Haziran 2013 AYDINLIK  07 Ekim 2013

Odamız 2. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu, Odamızın düzenlediği 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu üzerine TRT Radyo 1’de konuştu. Konuşmasında TMMOB örgütlülüğüne bağlı bulunan 
Odamızın faaliyet kapsamına ve düzenlemekte olduğumuz Bilimsel Teknik Harita Kurultay’ı, CBS 
Sempozyum’u, Mühendislik Uygulama Sempozyumları ve çalıştaylara kısaca değindi. Ayrıca ilki bu sene 
düzenlenen Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunun Uluslararası düzeydeki uygulamaların 
incelenmesine, yabancı uzmanların deneyimlerinin aktarımı konusuna ve kentsel dönüşümün özellikle 
hukuksal boyutunun irdelenmesine olanak tanıyan bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşümün uygulaması konusunda ülkemizdeki Harita Mühendisleri’nin yeterli olduğunu 
belirtti. Uygulamanın çok yönlülüğü konusunu ve toplumsal sorunlara da çözüm üretebilmesi 
açısından çok yönlü incelemesinin yerinde olacağını, sempozyumun da bu konuları vurgulamayı 
amaçladığını dile getirdi.

Odamız 2. Başkanı H. Hasan Tuzcu TRT Radyo 1’de “Kent 
ve Yaşam” Programının Canlı Yayın Konuğuydu

Konuşmasının devamında kentsel dönüşümün 20 milyon insanı ilgilendiren bir uygulama olduğunu ve bunun da yaklaşık 6.5 milyon 
konutun yenilenmesi anlamına geldiğini ve sempozyumda bu gerçekliğin dile getirildiğini söyledi. Kentleşme uygulamalarımız konusunda 
da ikinci dünya savaşı yaşamamamıza rağmen bir üçüncü dünya savaşı yaşamış ülke gibi konut sorunu çektiğimizi ancak bu sorunun 
TMMOB ve diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde genç ve dinamik mühendis kadromuzun katılımıyla aşılabileceğini ifade etti. 
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HKMO Adana Şubemizin de içinde bulunduğu TMMOB Adana İKK, Meslek ve STK 
Kuruluşları 5 Ocak Stadyumu yerine yapılması planlanan AVM projesine tepki göstererek 
17.04.2013 tarihinde bir basın açıklaması yapmıştır.

Yapılan basın açıklamasında, stadyum alanının kamusal bir alan olduğunu ve bu alan 
üzerinde Adanalıların söz hakkı bulunduğu söylenerek, “5 Ocak Stadyum alanına AVM ve 
Konut Projesi durdurulmalıdır. Projeler insan odaklı olmalıdır, yeşil alanlar artırılmalıdır” 
denildi. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunca, 5 Ocak Stadyumu Alanına AVM ve 
Konut yapılması projesine karşı çıkan meslek ve Sivil toplum Kuruluş temsilcileri ile 
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. 

5 Ocak Stadyumu Yerine AVM Yapılmasına Yönelik Plan Değişikliği Hakkında  
Basın Açıklaması Yapıldı

Toplantıda, ülkemizin tüm yerleşim alanlarında, kentsel dönüşüm uygulamaları adı altında, bilimsel çözümleri, kamu yararını, insanları, yaşama 
hakkını yok sayan girişimlerle karşı karşıya kalındığı belirtilerek, “Kamusal alanlar, yeşil alanlar, düşük yoğunluklu yerleşim alanları acımasızca 
yok edilmektedir. Kentlinin yaşam kalitesini geliştirmesi gerekenler; plansız, kontrolsüz girişimleriyle, kentlerimizi rant getiren bir meta gibi 
görmektedirler. Bunun çarpıcı bir örneğini, şehrimizdeki 5 Ocak Stadyumu, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Spor Merkezinin 
bulunduğu alan için hazırlanan TOKİ projesinde açıkça görmekteyiz.” denildi.

Destek Veren Kurumlar:
”TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, ÇETKO, Adana Barosu Çevre Komisyonu, Adana ODTÜ Mezunları Derneği, Eğitim Sen Adana Şubesi, Ç,Ü İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Çamlık Mezunları Topluluğu, Borsa Lisesi Mezunları Derneği, Everest Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, KESK Adana Şubeler 
Platformu, Seyyah Riders MC, İnsan Hakları Derneği, Akdeniz Kadın Kooperatifler Birliği, Adana Kız Lisesi Mezunları Derneği, Adana Pir Sultan Abdal 
Derneği, Adana Halkevi, Adana Erkek Lisesi Mezunları Derneği, Çukurova Müzik Dostları Derneği, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, Adana 
Tabip Odası, DİSK Bölge, Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Adana Tiyatro Derneği, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu, Birecikliler Derneği”.

Tarsus Temsilciliğimizde Üye Toplantısı Yapıldı
20.09.2013 tarihinde Adana Şube Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Zengin, Yaşar Tanrıverdi, 
Ali Kuzu, Filiz Mersin, İlyas Küçüktopana ve İlker Cem Küçük’ün katılımı ile Tarsus 
Temsilciliğimizde üye toplantısı yapıldı.

Şube Başkanımız Hasan Zengin‘in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya kamu ve özel 
sektörde çalışan meslektaşlarımız katıldılar. Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda 
6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” isimli Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen madde ile 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Mesleki Denetim Uygulamaları, 
Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması ile bunun Fenni Mesuliyetinin üstlenilmesi, Genel Merkezden gelen “Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve 
Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi” taslağı ve üyelerimizin mesleki sorunları tartışıldı. Şube Başkanı Hasan Zengin 
konuşmasında; Harita Mühendisliği alanının geniş olduğunu ve inşaatın hemen her aşamasında harita mühendisinin bulunduğunu, birçok meslek 
grubunun alanlarımıza sahip çıkmaya çalıştığını fakat Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının hukuki mücadelesini vererek meslek alanımıza 
sahip çıktığından bahsetti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çalışmalarının İmar Kanunu’na katkıları ve kazandırdıklarından ve Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin meslek alanımıza katkısından bahsetti. Torba Yasa ile yapılan düzenleme ile Odamızın üyeleri üzerindeki mesleki 
denetiminin kısıtlanmadığı, harita mühendisi tarafından yapılan harita, plan ve projelerin denetlenmediği, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’na istinaden harita mühendisinin o andaki sicil durumunun ve üretilen hizmetin ücret tarifesine uygunluğunun kontrolünün 
yapıldığını söyledi.

Şube II. Başkanı Yaşar Tanrıverdi konuşmasında; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile Yapı Aplikasyon Projesi, proje 
müellifi ve fenni mesul hakkında bilgi vererek Yapı Aplikasyon Projesinin uygulanması aşamalarını anlattı.Proje müellifliğini üstlenen harita 
mühendisi ile yapı denetim firmaları bünyesinde bulunması gereken veya hizmet satın alınmak suretiyle fenni mesul görevi üstlenen harita 
mühendisinin görev ve sorumluluklarından bahsetti. 

Toplantıya katılan üyelerimizle, mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Özellikle serbest 
çalışan harita mühendisleri arasındaki dayanışma ve beraberliğin önemi vurgulandı. Tarsus Temsilciliğimize ve toplantıya katılan tüm üyelerimize 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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TMMOB Adana İKK 
Kadın Komisyonu 
Toplantısı Yapıldı
TMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu 
26/06/2013 Çarşamba günü şubemizde 
toplandı. Toplantıya Ziraat Mühendisleri 
Odası Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Kadın Komisyonu Başkanı Ayten 
Dolançay, Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyesi Filiz Mersin, Gıda Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı Işıl Var, İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şube’den 
Dilay Aydoğan, Elektrik Mühendisleri 
Odası Adana Şube’den Özlem Özmen, 
İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Emel Varkal ve 
İnşaat Mühendisi Belma Cıngıloğlu 
katıldı. Toplantıda TMMOB 3. Kadın 
Kurultayına hazırlık, kadın üyelerin 
katılımını arttırmak ve önümüzdeki 
süreçte yapılması planlanan etkinlikler 
görüşüldü.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 
TMMOB‘ye bağlı odaların Adana Şube 
yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla, 
TMMOB‘nin yetkilerini kısıtlayan Torba 
Yasa ile geçirilen 3194 Sayılı yasa 
değişikliğine ilişkin olarak 11 Temmuz 2013 
tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Adana 
Şubesinde bir basın açıklaması yaptı.

Nazım Biçer‘in açıklamasının ardından 
konuşan İnşaat Mühendisleri Adana Şube 
Başkanı Abdullah Bakır, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı 
Hasan Zengin, Elektrik Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Makine 
Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı 
Hüseyin Atıcı, AKP‘nin Gezi‘nin intikamını 
almak için TMMOB‘yi hedef aldığını 
belirterek, hiçbir baskının TMMOB‘yi 
yıllardır devam eden mücadele geleneğini 
sürdürmekten alıkoymayacağını, 
TMMOB‘nin kararlılıkla çalışmalarına ve 
mücadelesine devam edeceğini belirttiler.

TMMOB’yi Hedef Alan Yasa Değişikliliğine İlişkin 
Basın Açıklaması Yapıldı

Anamur Temsilciliğimizde Üye 
Toplantısı Yapıldı
HKMO Adana Şubemizce Anamur Temsilciliğimizde üye toplantısı 
yapılmıştır. Toplantıya kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren 
üyelerimiz katılmıştır. 

Toplantının gündemini, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliği, TUS, Şube Faaliyetleri ve Odamızca 
yapılan Mesleki Faaliyet Denetimi oluşturmuştur.

Şube Başkanımızca, katılımcılara Şube faaliyetleri hakında bilgi verildikten sonra,  mesleğimize büyük katkılar sağlayan Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliğinde geçen “Yapı Aplikasyon Projesi”nin uygulama aşamaları ve Projenin Anamur da uygulanması noktasında yaşanılan 
sorunlar tartışılmıştır. Toplantının devamında, Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetleri kapsamında harita mühendisliğinin yeri, mesleğimiz 
uygulamaları konuşulmuştur.

Toplantının sonunda Anamur’da faaliyet gösteren meslektaşlarımızın sorunları tartışılmıştır. Katılan üyelerimize teşekkür ederiz.
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19.09.2013 tarihinde Şube binamızda kamu 
ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
da katılımı ile üye toplantısı yapıldı. 

Şube Başkanımız Hasan Zengin‘in açılış 
konuşmasını yaptığı toplantıda 6495 
sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” isimli Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar 

Şubemizin Danışma Kurulu toplantısı sicil 
numarası 1000’den küçük olan üyelerimiz 
ile gerçekleştieilmiştir. Toplantıya Nuri Gül, 
Erdoğan Karadağ, Necati Sağbaş, Ali Boymul, 
İhsan Taştepe katılmışlardır. Şubemizden 
Hasan Zengin ve Yaşar Tanrıverdi’nin katıldığı 
toplantıda; meslek sorunları ve çözüm 
önerileri konuşulmuştur. Toplantı sonunda 
üyelerimiz ile bir yemek yenilmiştir.

Şube Binamızda Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

29 Haziran 2013 Cumartesi günü Sümerpark Resepsiyon 
Salonu‘nda gerçekleştirilen TMMOB 3. Kadın Kurultayı Diyarbakır 
Yerel Çalıştayı’na Adana İKK Kadın Komisyonu üyeleri ile birlikte 
HKMO Şube Yönetim Kurulu üyesi Filiz Mersin katıldı.  Çalıştayda 
“Türkiye‘ de kadının durumu” ana başlıklı I. ve II. oturumda 
“Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları” konulu sunum ve 
“Türkiye‘de Kadın Politikaları- Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında 
Kadınlar” konulu sunum gerçekleştirildi. “TMMOB‘ de Kadın 
Örgütlüğü” başlıklı III. oturumda ise “Kadın örgütlenme ve 
mücadele olanakları” alt başlığında sunum yapıldı.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı Diyarbakır Yerel Çalıştayı’na Katıldık

Danışma Kurulu Toplantısı

Şubemizce 28.06.2013 tarihinde 
yeni mezun genç harita mühendisi 
meslektaşlarımız ile toplantı yapılmıştır. 

Genç Meslektaşlarımız ile 
Tanışma Toplantısı

Kanunun 8. Maddesine eklenen madde ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler, Mesleki Denetim Uygulamaları, Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması ile 
bunun Fenni Mesuliyetinin üstlenilmesi, Genel Merkezden gelen “Yapı Aplikasyon Projesi 
Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi” taslağı ve 
üyelerimizin mesleki sorunları tartışıldı. 

Şube Başkanı Hasan Zengin konuşmasında; Tapu Planları Tüzüğü ile “Bağımsız Bölüm Planı” 
ve “Vaziyet Planı” tanımları yapılarak uygulanmaları zorunlu hale gelmiştir, Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği ile hayata geçen “Yapı Aplikasyon Projesi”nin uygulanması aşamasında 
maalesef aksayan yönler vardır vardır ve Odamız bu projelerin hayata geçmesi aşamasında 
oldukça yoğun çaba göstermiş olup aynı zamanda diğer meslek disiplinlerinin engelleme 
çabaları ile de savaş vermiştir, dedi. Mesleğimize olan bu kazanımların uygulanması 
aşamasında kamuda çalışan meslektaşlarımıza büyük görev düştüğünden bahsetti. Mesleki 
denetimin öneminden yola çıkarak Torba Yasa ile yapılan düzenleme ile Odamızın, üyeleri 
üzerindeki mesleki denetiminin kısıtlanmadığı, Harita mühendisi tarafından yapılan harita, 
plan ve projelerin denetlenmediği, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu’na istinaden harita mühendisinin o andaki sicil durumunun ve üretilen hizmetin 
ücret tarifesine uygunluğunun kontrolünün yapıldığını söyledi.

Şube II. Başkanı Yaşar Tanrıverdi konuşmasında; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikler ile Yapı Aplikasyon Projesi, proje müellifi ve fenni mesuliyet hakkında bilgi vererek 
Yapı Aplikasyon Projesinin uygulanması aşamalarını anlattı. Proje müellifliğini üstlenen harita 
mühendisi ile yapı denetim firmaları bünyesinde bulunması gereken veya hizmet satın alınmak 
suretiyle fenni mesul görevi üstlenen harita mühendisinin görev ve sorumluluklarından bahsetti.
İnşaatın hemen her aşamasında harita mühendisinin var olduğunu belirterek meslek alanımıza 
giren bu kazanımlara sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. 

Toplantıya katılan üyelerimiz Belediyeler ve yapı denetim firmalarının bu uygulamalardaki 
öneminden bahsederek bu anlamda gerekirse kendilerine düşen katkıyı yerine getireceklerini 
belirttiler. Üyelerimizin konu ile ilgili soruları cevaplandırılarak mesleki uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Özellikle serbest 
çalışan harita mühendisleri arasındaki dayanışma ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Toplantıya katılan tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Özel Sektör Toplantısı Yapıldı
Şubemiz etkinlik alanı içerisindeki Özel Sektör Çalışanlarımıza yapılan çağrı 
neticesinde 28 Eylül 2013 Cumartesi günü HKMO Lokalinde, Ankara Şube 
Başkanımız Sayın Levent Özmüş‘ ün başkanlığında gerçekleşen ve HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulu‘ nun da katılmış olduğu toplantı  düzenlenmiştir. 
Ankara Şube Başkanımız Sayın Levent Özmüş 10. Dönem Çalışma Programında 
bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermesinin ardından 
konuşmasında özetle; son zamanlarda, meslek odalarına yönelik artan baskıların 
karşısında ancak meslek örgütlülüğü bilincinin artırılmasıyla durulabileceğini, 
bunun için de Odalara ve meslektaşlarımıza büyük görevlerin düştüğünü 

belirtti. Daha sonra HKMO Genel Sekreteri Sayın Mustafa Erdoğan söz alarak, meslek alanlarımıza yönelik son zamanlarda yaşanan gelişmelerle 
Siyasi İktidarın Meslek Odalarını işlevsizleştirmek istediğini dile getirdi ve birlikte olmanın önemini vurguladı. Meslektaşlarımızdan Oda ile 
bağlantı halinde olmaları gerektiğini, üye varsa Odanın var olabileceğini söyledi. Çıkarılan Torba Yasa ve genelgelerle meslek örgütlerinin önünün 
kapatılmaya çalışıldığını, önümüzdeki süreçlerde TMMOB ve bünyesindeki Odaları zor süreçlerin beklediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından 
özel sektördeki sorunların ve çözümlerinin tartışılması amacıyla katılan üyelerimize söz hakkı verildi. Katılımcılar tarafından kamu kurumlarındaki 
ihalelerde farklı uygulamalar ve özel sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin neler olabileceğine ilişkin öneriler getirildi. 

Toplantıda Torba Yasasından, Torba Yasasının mesleğimiz ve odalarımız üzerindeki etkisinin ne olduğundan, Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
değişikliğinin mesleğimiz ve özel sektör çalışanlarımız üzerinde etkisinin nasıl olacağından, teknik mühendislik müşavirlik şirketlerinin kurulmasıyla 
özel sektörde gelinilecek olan durumlardan ve sonuçlarının neler olabileceğinden, son zamanlarda yapılan ihalelerde Harita Mühendislerinin ve 
şirketlerinin empoze edilmeye çalışıldığından, buna paralel olarak diğer meslek gruplarının mesleğimize karşı yaptıkları saldırılardan ve bunların 
önünün nasıl kesilmesi gerektiği konuları ele alınarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Mesleki sorunların bireysel mücadele yerine birlikte mücadeleyle 
çözüleceğini, örgüt ve örgütlenme, üyelerin örgütlenmedeki işlevi, Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı bölüm ile devam edildi ve Oda–Üye-Üniversite-Teknoloji ilişkisinin kurulması ve bunun  canlı tutulmasının önemi vurgulandı.

Ankara Şube Başkanımız Sayın Levent Özmüş kapanış konuşmasının ardından meslektaşlarımızın sorunlarının Oda için önemli olduğunu ve dikkate alınacağını 
belirtti. Oldukça verimli ve yararlı geçen toplantı sonunda önemli saptamalar ve çıkarımlar yapılarak önümüzdeki süreçte meslek alanlarımıza olumlu 
yansıyacağını umut ettiğimiz konularda görüş birliğine varıldı.

HKMO Ankara Şubesi olarak, Şubemiz ve diğer Şubelerden toplam 107 
üyelerimizin katılımlarıyla 15 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan, Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları İçin Lisanslama sınavına 
yönelik eğitim verildi.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları İçin Lisanslama 
sınavına yönelik eğitim kapsamında 05-06 Eylül 2013 tarihlerinde 
Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonunda, 07-08 Eylül 2013 
tarihlerinde Jeoloji Mühendisleri Odası Konferans Salonunda TKGM. 
Başmüfettişi Sayın Hüseyin Koçak, Doç. Dr. Ali Kılıçoğlu ve Mali Müşavir 
Onur Ortakçı‘nın eğitmenlik yaptığı eğitimler düzenlenmiştir. Eğitime 
başlamadan önce açılış konuşması yapan Şube Başkanımız Sayın 

LİHKAB Eğitimi Verildi

Levent Özmüş, Şubemizin eğitim çalışmalarından kısaca bahsettikten sonra, meslek alanlarımıza yönelik son zamanlarda yaşanan 
gelişmeler hakkında bir değerlendirmede bulundu. 

Verimli bir ortamda gerçekleşen eğitime katılan tüm üyelerimize teşekkür eder,  Eğitmenlerimiz TKGM. Başmüfettişi Sayın Hüseyin 
Koçak‘a, Doç. Dr. Ali Kılıçoğlu‘na ve Mali Müşavir Onur Ortakçı‘ya; konferans salonlarını kullanımımıza açan Elektrik Mühendisleri Odası 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası‘na  HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür eder ve üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız.
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Bolu İl Temsilciliğimiz ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi
04.06.2013 tarihinde Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri Levent Özmüş, Coşkun Demir,  Ersel 
Kurt, Muzaffer Eren, Sinan Polat  ve Şube Teknik Personeli Nalan Kayıket tarafından öğlen 
saatlerinde Bolu İl Temsilciliğimiz ve üyelerimiz ziyaret edildi.
Ziyaret kapsamında ilk olarak Düzce Temsilcimiz Sayın Sabri Güngör ile birlikte Tapu ve Kadastro İl 
Müdürlüğüne gidilerek Bolu Kadastro Müdürü Ahmet Akif Sekmen makamlarında ziyaret edildi. Son 

zamanlarda Kadastroda yaşanan sıkıntılar, personel ihtiyaçları ve LİHKAB‘ ların durumu konuşuldu. Şube Başkanımız Sayın Levent Özmüş Odamız tarafından 
yapılan Mesleki Denetim Uygulamalarının gerekliliğini belirterek kurum olarak Kadastronun bu uygulamalara önem vermesi gerektiğine değindi.
 Ziyaret kapsamında daha sonra Temsilcimiz Sayın Sabri Güngör ile birlikte, Bolu Belediye Başkan‘ı Alaaddin Yılmaz  makamında ziyaret edildi.. Yönetim kurulu 
üyeleri ve temsilcilerimiz ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile birlikte Bolu şehir merkezinde kısa bir gezintiye çıkıldı ve gezinti eşliğinde şehrin yapılanması 
üzerine Sayın Başkan ile genel bir değerlendirme yapıldı. Başkan Alaaddin Yılmaz Belediye bünyesindeki proje çalışmalarından,  bu proje çalışmalarında 
karşılaşılan sorunlar ve gelinen durum hakkında bilgi verdi. Görüşmede Belediye Meclis üyesi  ve Temsilci Yardımcımız Kazım Konak da hazır bulundu 
ve karşılıklı 18. Madde Uygulamalarının önemi dile getirildi. 18. Madde Uygulamaları sürecinde çalışmaların gelişimi, gelinen süreç ve yaşanan sıkıntılar 
değerlendirildi. Bolu ilinde bulunan SHKMMB çalışan meslektaşlarımızın 18. Madde Uygulamaları projelerinde görev almak istemeleri hakkında bilgi verildi.  
Karşılıklı bilgi alışverişiyle geçen bir ortamda devam eden toplantının sonunda Bolu da 18. Madde Uygulamaları konularında bir etkinlik düzenlenmesinin 
yararlı olacağı ve etkinlik için çalışmalara başlanmasının önem arz ettiği belirtildi.
Kurum ziyaretlerimizin sonunda akşam saat 18.30 da Bolu‘da bulunan 22 üyemizle akşam yemeğinde bir araya gelindi. Yemeğin ardından Şube Başkanımız 
Sayın Levent Özmüş konuşmasına Bolu da ki üyelerimizi Ankara Şube Yönetim Kurulu adına selamlayarak başladı. Toplantıda 10. Dönem Çalışma 
Programımızdan bahsedilerek bugüne kadar yaptığımız çalışmalar anlatıldı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda mesleki denetim uygulamaları, üye 
aidatları, LİHKAB‘ların durumları tartışıldı. Torba Yasa Tasarısı ile gündemde olan İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a değinilerek mesleğimizin bu 
kanunlar karşısında nasıl olacağı, mesleğimizin nereye doğru gittiği tartışıldı. Toplantıya katılan üyelerimizce, Üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili daha etkin 
çözüm yollarının uygulamaya konulması ve sorunların çözümünün takip edilmesi, konuları dile getirilmiştir.
Ziyaretlerimiz süresince bize destek olan  Bolu İl Temsilcimiz Sabri Güngör ‘e ve Kazım Konak‘a teşekkürlerimizi sunarız.

Düzce İl Temsilciliğimiz ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi
04.06.2013 tarihinde Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri Levent Özmüş, Coşkun Demir,  Ersel Kurt, 
Muzaffer Eren, Sinan Polat  ve Şube Teknik Personeli Nalan Kayıket tarafından sabah saatlerinde Düzce İl 
Temsilciliğimiz ve üyelerimiz ziyaret edildi.
Ziyaret kapsamında ilk olarak Düzce Temsilcimiz Sayın Abdullah Yürekli ve Atilla Üzmez ile birlikte, Düzce 
Belediye Başkan‘ı İsmail Bayram makamında ziyaret edildi. Şube Başkanımız Levent Özmüş odamızın 
yapısı, çalışma ilkeleri, politikaları, Şubemiz tarafından yürütülen faaliyetler ve Düzce‘de bulunan 
üyelerimiz ile çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsilcilerimiz ile şehrin 
yapılanması üzerine Başkan İsmail Bayram‘la genel bir değerlendirme yapıldı. Görüşmede Belediye Meclis 

üyesi Ergin Çelikağ da hazır bulundu ve karşılıklı 18. Madde Uygulamaların önemi dile getirildi.18 Madde Uygulamaları sürecinde çalışmaların gelişimi, 
gelinen süreç ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. 18. Madde Uygulamalarında kanunun etkili bir şekilde uygulanması gerektiği, halkın mağduriyeti, 
meselenin teknik ve hukuki boyutu yönünden halkın bilgilendirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Düzce Belediyesi arasında yapılan protokol ile devam etmekte olan Düzce Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında yapılan projede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler, kamulaştırma sorunları, kentsel dönüşüm alanlarındaki 
yeşil alan çalışmaları ve bununla birlikte karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni koşulların belirlendiğini ve bu koşulların sonucunda gelinen süreç 
değerlendirilmiştir.  Belediye Başkanı İsmail Bayram ile Teknik Uygulama Sorumluluğu konusuna yer verildi. Teknik Uygulama sorumluluğu ve  Harita 
Mühendislerinin yeri anlatıldı. Sektörümüzde son günlerde yaşanan sıkıntıları değerlendirmek ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak oradaki 
meslektaşlarımıza destek vermek amacıyla Belediye Başkanı İsmail Bayram ile karşılıklı durum değerlendirmesi yapıldı. Belediyecilik anlayışında CBS‘nin 
önemi vurgulandı ve dikkatli ve özenli çalışmalar yapılması gerekliliği dile getirildi. Başkan İsmail Bayram, Düzce ilinde kentsel dönüşüm konusunda 
yapılacak panel ve çalıştaylarda her zaman Şubemizle birlikte yer almaya hazır olduklarını da belirttiler.
Kurum ziyaretlerimizin sonunda öğlen saat 12.30 da Düzce de bulunan 16 üyelerimizle toplantı düzenlendi. Şube Başkanımız Sayın Levent Özmüş 
konuşmasına Düzce‘de ki üyelerimizi Ankara Şube Yönetim Kurulu adına selamlayarak başladı. Toplantıda 10. Dönem Çalışma Programımızdan 
bahsedilerek bugüne kadar yaptığımız çalışmalar anlatıldı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda mesleki denetim uygulamaları, üye aidatları, 
LİHKAB‘ların durumları tartışıldı. Torba Yasa Tasarısı ile gündemde olan İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu‘na değinilerek mesleğimizin bu kanunlar 
karşısında nasıl olacağı, mesleğimizin nereye doğru gittiği tartışıldı. SHKMMB üyelerimizle teknik programlar hakkında yaşadıkları sorunlar değerlendirildi 
ve bu konuda bilgi verildi. Mahkemelerde bilirkişilik yapacakların niteliklerinin neler olduğu ve tescile konu işlemlerde harita mühendisi olmayan yetkisiz 
kişiler tarafından hazırlanacak raporların mahkemeleri yanıltıcı olabileceği gibi bu kişilerin kararlarının uygulamalarda sıkıntılar yaşatacağının da altı 
çizildi. Üyelerimize Yapı Aplikasyon Yönetmeliği hakkında bilgi verildi. Toplantının ardından bütün üyelerimizle birlikte öğle yemeği yenildi.
Ziyaretlerimiz süresince bize destek olan  Düzce İl Temsilcimiz Abdullah Yürekli ve Atilla Üzmez ‘e   teşekkürlerimizi sunarız.
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Şubemiz Tarafından 
Yemek Verildi

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından, 
19.07.2013 tarihinde Ankara Atlı Spor 
Kulübü‘nde, kamu kurum ve özel 
sektörden meslektaşlarımızın katılımıyla 
iftar yemeği verildi. Yaklaşık 220 
üyemizin katılımıyla güzel bir ortamda 
gerçekleştirilen yemekte Şube Başkanımız 
Sayın Levent Özmüş konuşma yaptı. 
İftar yemeğine katılan tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Kırıkkale İl Temsilciliğimiz ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi

18.09.2013 tarihinde Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri Şube Başkanı 
Levent Özmüş, Nazım Akar, Ersel Kurt, 
Muzaffer Eren ve Şube Teknik Personeli 
Nalan Kayıket tarafından öğlen saatlerinde 
Kırıkkale İl Temsilciliğimiz ve üyelerimiz 
ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Kırıkkale İl 
Temsilci yardımcımız Murat Berk ile birlikte 
Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne gidilerek 
Kırıkkale Kadastro Müdürü Fikret Şanlı 
makamlarında ziyaret edildi. Son zamanlarda 
Kadastroda yaşanan sıkıntılar, personel 
ihtiyaçları ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
üzerine konuşuldu. Şube Başkanımız Sayın 
Levent Özmüş Odamız tarafından yapılan 
Mesleki Denetim Uygulaması faaliyetinin 
gerekliliğini belirtti.

Kurum ziyaretlerimizin sonunda Kırıkkale 
Kadastro Müdürü Fikret Şanlı, Temsilci 
Yardımcımız Murat Berk ve Kırıkkale de 
bulanan yaklaşık 15 üyemiz ile birlikte 
12:30  da öğlen yemeğinde bir araya gelindi. 
Yemeğin ardından Şube Başkanımız Sayın 
Levent Özmüş konuşmasına Kırıkkale de 
ki üyelerimizi Ankara Şube Yönetim Kurulu 

adına selamlayarak başladı. Toplantıda 
10. Dönem Çalışma Programımızdan 
bahsedilerek bugüne kadar yaptığımız 
çalışmalar anlatıldı. Karşılıklı sohbet 
ortamında geçen toplantıda mesleki 
denetim uygulaması faaliyeti ve üye 
aidatlarından bahsedildi. Torba Yasa 
Tasarısına ve Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’a değinilerek mesleğimizin 
bu kanunlar karşısında nasıl olacağı, 
mesleğimizin nereye doğru gittiği 
tartışıldı. Toplantıya katılan üyelerimizce, 
üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili 
daha etkin çözüm yollarının uygulamaya 
konulması ve sorunların çözümünün takip 
edilmesi, konuları da dile getirilmiştir.

Ziyaretlerimiz süresince bize destek olan 
Kırıkkale Kadastro Müdürü Fikret Şanlı ve 
Kırıkkale  İlçe Temsilci Yardımcımız Murak 
Berk ‘e teşekkürlerimizi sunarız.

CAD Eğitimi Düzenlendi
Şubemiz 10.Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde ve yapılan anket çalışması 
sonuçlarına göre, teknoloji ve mesleki 
gelişmelere paralel olarak, 25-26 Mayıs 
2013 ve 01-02 Haziran 2013 tarihlerinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 
(MİSEM) Autocad Civil 3d Eğitimi 
verilmiştir.

Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize, 
meslektaşımız ve eğitmenimiz Sayın 
Ahmet Ersin Engin‘e teşekkür ederiz.

Kahvaltı Etkinliğimizde 
Üyelerimizle Bir Araya 
Geldik
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Komisyonumuzun organizasyonu ile, 
üyelerimizle güzel bir Pazar sabahı 
geçirmek amacıyla 07 Temmuz 2013 
Pazar günü kahvaltı etkinliği düzenledik.

Meslektaşlarımızın aileleriyle 
birlikte katılımıyla güzel bir ortamda 
gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğimiz için 
üyelerimize teşekkür ederiz
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11. Dönem 2013 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şubemiz meslek içi eğitim salonunda, 29 Haziran 2013 Cumartesi günü 
Danışma Kurulu Toplantısı meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu Toplantısının I. Bölümü, Şube Başkanı Ramazan Eciş’in açılış 
konuşmasıyla başladı.  Başkan Eciş; mesleğimizin en güzel ve en doğru bir 
şekilde tanıtılması, üye memnuniyeti odaklı çalışmalara önem verdiklerini 
ve bu yönde yoğun faaliyet gerçekleştirdiklerini, bundan sonrada 11. Dönem 
Yönetim Kurulunun görev süresinin bitimine kadar olan süreyi de bu amaçla 
planladıkları söyledi. Mesleğimizin kazanımları açısından önemli gördükleri 

“Yapı Aplikasyon Projesi” uygulamalarında standart birliği oluşturma adına toplantılar tertip ettiklerini ifade ederek bu konuyla ilgili 
olarak Antalya Merkezde bulunan beş İlçe Belediyesinin İmar Müdürleri ile Şube Binasında geçtiğimiz Perşembe günü toplandıklarını İmar 
Müdürlerinin de konuya çok sıcak baktıklarını söyleyerek önümüzdeki günlerde de konuyla ilgili hem meslektaşlarla hem de İmar Müdürleri 
ile tekrar toplantı yapacaklarını söyledi. Bu Danışma Kurulunun da en önemli gündem maddesinin bu konu olacağını ifade ederek Danışma 
Kurulunun verimli geçmesi dileğinde bulunarak Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür etti. Daha sonra 
Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Yakup Öztürk tarafından 2012 ve 2013 yılının ilk döneminde yapılan faaliyetler kısaca anlatıldıktan sonra 
2013 yılı ikinci dönemde yapılması planlanan Program toplantıya katılan arkadaşlara anlatıldı. Daha sonra Şubemiz Teknik Personeli Jale Taşer 
“Yapı Aplikasyon Projesi” uygulamalarında Standart birliği olması adına konuyla ilgili bilgi verdi. Üyelerimizin konuyla ilgili görüş ve önerileri 
alındıktan sonra Şube Yönetim Kurulu üyemiz Murat Aslaner en son çıkan LİHKAB Yönetmeliği hakkında meslektaşlarımıza bilgi verdi. Son 
olarak Danışma Kurulu Gündemindeki konularla ile ilgili, üyelerimizin görüşleri ve bu etkinliklere yönelik teklifleri, dilek ve görüşleri alındı. 

11. Dönem 2013 yılı Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısına ilgi gösteren, katkı veren tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ramazan ECİŞ ve Yönetim Kurulu, 
ATSO Meclis Başkanı İzzet BAYAR’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Harita Mühendisi olan 
ve aynı zamanda ATSO 44. Meslek Komite Üyesi Ufuk AYDIN ve 15. Meslek Komite üyesi 
Ferdi AKKAYA’da hazır bulundu.

Şube Başkanı ECİŞ; gecikmeli de olsa ATSO Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı İzzet 
BAYAR’ı ve ekibini Meslek Odası adına tebrik etti, Kentimiz adına verimli çalışmalara imza 
atacaklarına olan inancını belirterek, başarılar diledi.

Harita ve Kadastro Mühendislerinden ATSO Meclis Başkanı’na Ziyaret

Geçmiş yıllarda Meslek Odası olarak ATSO ile Arazi Toplulaştırması konulu Panel düzenlendiği; kamuoyu ve vatandaşı bilgilendirme noktasında 
başarılı sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

Antalya Şubesi olarak, ATSO’nun başlattığı İlimize hızlı tren gelmesine yönelik imza kampanyasına destek vermekte olunduğu, üyelerimize bu 
anlamda yönlendirme yapmakta olunduğu vurgulandı.

Şube Başkanı ECİŞ; 2013 yılının Unesco tarafından “Piri Reis Dünya Haritasının 500.Yılı” ilan edildiğini belirtti. Oda olarak önemli değerlerimizden 
olan Piri Reis ve eserleri olan  Kitab-i Bahriye, Dünya haritaları ve eserlerini tanıtıma gayreti içinde olduğunu belirtti. Bu amaçla 40 parçalık “Piri 
Reis Haritaları ve Antalya” konulu koleksiyon hazırlandığını, çeşitli faaliyet ve sergiler düzenlendiğini ifade etti. Oda ve ATSO olarak ortaklaşa 
düzenlenecek bir programda “Piri Reis Haritaları ve Antalya” koleksiyonunu sergilemek istediğini belirtti. Yine aynı ismi taşıyan bir katalog 
hazırlığını yaptıklarını ve bunu yayınlamak istediklerini ifade ettiler.

Şube başkanı Eciş; kentimiz ve ülkemiz için büyük önem arz eden kentsel dönüşüm konusuna önem verdiklerini, bu alanda Harita 
Mühendislerine de büyük görevler düştüğünü anlattı. İlerleyen aylarda “Kentsel Dönüşüm” korulu panel – seminer ve etkinlikler 
düzenlenmesinin Antalya kamuoyu için önemine işaret edildi. Meslek Odası olarak bu süreci yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini 
ifade etti.

Ziyaret HKMO Şube başkanı Eciş tarafından Meclis Başkanı Bayar’ “Piri Reis Haritaları ve Antalya “ Katalog örneğinin sunulması ile son buldu.
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Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü’ne 
Ziyaret
23 Mayıs 2013 tarihinde HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu olarak 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İbrahim ACAR makamında ziyaret 
edildi. Ziyarette İl Müdürü İbrahim ACAR duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, ziyaret sebebimiz olan “Piri Reis Haritaları ve Antalya” 
katalog çalışmasında birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacağını 
belirterek, “Piri Reis Haritaları ve Antalya” sergisinin Antalya Müzesi sergi 
salonunda da uygun tarihlerde 10 gün süreyle sergilenmesi için gerekli 
olan yazışmaların yapılmasını talep etti.

Şube Başkanı Ramazan ECİŞ ise Şubemiz kültürel ve eğitim faaliyetlerinden bahsederek kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalara 
imza atmak istediklerini Müze Müdürlüğünde “Piri Reis Haritalarının” sergilenmesi için gerekli girişimin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.
Ziyaretin anısına İl Müdürü İbrahim ACAR’a Piri Reis Haritasının 500. yılı temalı plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

08.06.2013 tarihinde “Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları” kapsamında Kumluca ve Kemerdeki 
meslektaşlarımızla Kumluca Belediyesi Kale Kule tesislerinde kahvaltıda bir araya gelindi.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş; Yönetim 
Kurulu olarak meslektaşlarımıza karşı; duyarlı, sorumlu, üye odaklı ve üyelerin ortak 
çıkarlarına dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını belirterek; bundan dolayı 
Yönetim Kurulu ile Temsilcilikler arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla Temsilciliklerimizi 
ziyaret ederek Mesleki Sorunları Değerlendirme ve çözümüne yönelik temsilcilerimizin ve 
meslektaşlarımızın görüş, öneri ve sorunlarını dinlemeye mesleki ve sosyal dayanışmayı 
geliştirmek adına ilk önce Antalya Merkez de olmak üzere Cumartesi günleri bir 
meslektaşımızın bürosunda katılım sağlayan diğer ister Kamudan ister Özel sektörden 
meslektaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldiklerini ifade etti. 

Yapılan ziyaret kapsamında; tescile tabi Uygulama dosyalarının Kadastro Birimlerinde 
kontrolünde karşılaşılan sorunlar, TUS ile ilgili sıkıntılar ve çözüm önerileri ile Finike 
Temsilcilik alanlarında faaliyet gösteren tekniker bürolarından kanuna aykırı tabelası 
olanların takibi ile ilgili yaşanan sorunlar dile getirildi.  

Kumluca ve Finike ziyaretimizden sonra Kemer de faaliyet gösteren meslektaşlarımızdan 
müsait olan meslektaşlarımız Emrah Ayhan ve Hasan F. Gündoğmuş Bürolarında ziyaret edildi. 
Kumluca, Finike ve Kemer içlerinde bir araya geldiğimiz meslektaşlarımıza gösterdikleri nezaket 
ve konukseverlikten dolayı teşekkürlerimizi sunar ve işlerinde başarılar dileriz. 

Kumluca-Finike ve Kemer İlçeleri Temsilcilerimiz ve 
Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

01 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı olarak 
kutlanması nedeniyle, 28 Haziran ila 2 Temmuz 
tarihleri arasında Antalya Valiliği, HKMO Antalya 
Şubesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 
ortak girişimi ile gerçekleştirdiğimiz “Piri Reis 
Haritaları ve Antalya” Sergisinin açılışı Konyaaltı 
5M Migros Alışveriş Merkezinde yapıldı. Yapılan 
açılıştan sonra Şube Başkanımız Ramazan Eciş 
ve  Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı 
B. İnanç Kendiroğlu, TRT Haber Mikrofonu’na 
günün anlam ve önemi ile “Ünlü Türk Haritacısı 
ve Denizcisi Piri Reis ve Haritalarıyla ilgili 
açıklamalarda bulundular. Vatandaşlarımızın 
yoğun ilgi gösterdiği sergiye meslektaşlarımız 
da katılım sağladı. Deniz Ticaret Odası Antalya 
Şubesi Başkanı B. İnanç Kendiroğlu günün 
anısına ve sergiye katkılarından dolayı Şube 
Başkanı Ramazan Eciş’e teşekkür plaketi vererek 
teşekkür etti. Şube Başkanımız Ramazan Eciş 
ise ortaklaşa yapılan bu çalışmadan dolayı 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 
ileride tekrar beraber ortak projeler yapmak 
istediklerini söyleyerek şükranlarını sundu.

“Piri Reis Haritaları ve 
Antalya” Sergisini Açtık
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02.06.2013 tarihinde Burdur İl Temsilciliğimiz 
ziyareti kapsamında Antalya HKMO Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bucak İlçesinde 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızla Bucak 
Sanayici ve İşadamları Derneğinin Hizmet 
Binasında bir araya gelindi. 

Aynı zamanda Bucak Sanayici ve İşadamları 
Derneği (Busiad ) Yönetim Kurulu Başkanı 
olan meslektaşımız M.Kemal Gökmen 
ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade 
ederek teşekkür etti. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı 
Ramazan Eciş; Yönetim Kurulu olarak 
meslektaşlarımıza karşı; duyarlı, sorumlu, 
üye odaklı ve üyelerin ortak çıkarlarına dayalı 
bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını 
belirterek; bundan dolayı Yönetim Kurulu 
ile meslektaşlarımız arasındaki diyaloğu 
geliştirmek amacıyla periyodik olarak 

Temsilciliklerimizi ve meslektaşlarımızı 
ziyaret etme gayreti içinde olduklarını 
bu ziyaretler sırasında, Mesleki Sorunları 
Değerlendirme ve çözümüne yönelik 
temsilcilerimizin ve meslektaşlarımızın 
görüş, öneri ve sorunlarını dinlemeye hazır 
olduklarını söyledi.

Ziyarete katılan meslektaşlarımız Bucak 
Belediye sınırları içerisinde İmar Planı 
Revizyonu yapıldığından Tescile tabii 
işlemlerin azaldığını ifade ederek, doğalgaz 
ve altyapı işlerinde mesleğimizi icra 
ettiklerini söylediler. Ziyaret sonunda 
meslektaşlarımızla beraber yemek yenildi. 
Yapılan ziyarette meslektaşlarımızın 
gösterdiği misafirperverlikten dolayı 
kendilerine şükranlarımızı sunar ve işlerinde 
başarılar dileriz.

Bucak İlçesinde Faaliyet Gösteren Meslektaşlarımız 
Ziyaret Edildi

02.06.2013 tarihinde Burdur İl Temsilcimiz 
ve Burdur İlinde faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızla “Cumartesi Kahvaltı 
Buluşmaları” kapsamında Burdur Gölü 
manzaralı bir tesiste bir araya gelindi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş; 
Yönetim Kurulu olarak temsilciliklerimiz ve 
meslektaşlarımızla bir araya gelme,mesleki 
ve sosyal kaynaşmayı sağlama  adına 
Cumartesi günleri meslektaşlarımızın 
bürolarında  kahvaltıda bir araya gelme 
yönünde bir faaliyet başlattıklarını ifade 
ederek bugünde Burdur da sizlerle bir 
araya gelmekten ve karşılıklı hasbihal 
etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını 
söyledi. Yapılan ziyaret kapsamında 
Burdur Belediyesi sınırları içerisinde TUS 
uygulamasının başarıyla uygulandığı ve 
bu konuda çok fazla bir sıkıntının olmadığı 
temsilcimiz tarafından ifade edildi. Burdur 
Gölü’nün Ekolojik Dengesi ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 2013 yılının 
“Piri Reisin Dünya Haritasının 500. Yılı 
olması nedeniyle Antalya da ve Ankara 
da açtığımız serginin Burdur Belediyesi ile 
ortaklaşa açılabileceği ifade edildi. 

Kahvaltıya katılan meslektaşlarımıza ve 
Burdur İl Temsilcimiz Serkan Öğütlü’ye 
gösterdikleri misafirperverlikleri nedeniyle 
şükranlarımızı sunar ve çalışmalarına 
başarılar dileriz.

Burdur İl Temsilciliğimizde  
Meslektaşlarımızla Kahvaltı 
Yapıldı

Antalya Eski Belediye Başkanı, Milletvekili ve Arkadaşlarının Şubemizi Ziyareti
Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Sayın Dr. Bekir Kumbul ve arkadaşları 16 Temmuz 2013 Salı günü Şubemize nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş; Odamız faaliyetleri ve mesleğimizin faaliyet alanları ve sorunları ile ilgili olarak, ziyarete 
gelen heyet’e bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sayın Bekir Kumbul’un CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına aday adayı olmasından dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak  başarılar diledi. Sayın Kumbul ise; Kendisinin bu yörenin 
insanı olması nedeniyle hemşerilerimizin ve kentimizin sorunları ile çözüm yollarını çok iyi bildiğini ifade ederek daha önceki tecrübelerinin de 
kendisinin aday olmasında çok büyük etken olduğunu söyledi. Şube Başkanı Eciş, yıl içinde yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi vererek “Piri 
Reis Haritaları ve Antalya” konulu sergimizle ilgili olarak kentimize ait haritalar hakkında bilgi verdi. Sayın Bekir Kumbul ise çalışmalarımızda 
başarılar diledikten sonra, Ülke ve Kentimizin sorunlarıyla ilgili olarak, Meslek Odaları ve STK’ların görüşlerine önem verdiklerini belirterek, 
Odamızın görüş ve önerilerini beklediklerini ifade etti. 
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İmeak Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı’na Ziyaret
12.06.2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 
Başkanı B. İnanç Kendiroğlu ziyaret edildi.

Şube Başkanımız Ramazan Eciş; Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı B. İnanç 
Kendiroğlu’na nazik davetlerine teşekkür ettikten sonra yeni seçilen Yönetim Kurulunu tebrik 
ederek başarılar diledi. Başkan Eciş mesleğimiz ve Şube faaliyet alanlarımız ve etkinliklerimiz 
konusunda kısaca bilgi verdikten sonra her yıl “1 Temmuz” tarihinin Kabotaj Bayramı olarak 
kutlanması nedeniyle 28 Haziran ila 2 Temmuz tarihleri arasında Antalya Valiliği, HKMO 
Antalya Şubesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ortak girişimi ile yapılacak olan “Piri Reis 
Haritaları” Sergisi ile ilgili daha önce yaptığımız çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Deniz Ticaret 
Odası Antalya Şubesi Başkanı B. İnanç Kendiroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 1986 Aralık ayında faaliyete geçtiğini ve DTO Antalya 
Şubesinin; Antalya denizciliğinin yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesinin yanında, üyelerinin 
mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için en uygun ortam ve olanakların sağlanması 
amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek, 
üyelerinin sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri sunmak ve bu sayede denizciliğin gelişmesini 

sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Üyelerinin Marinacılık, Acentecilik, Sualtı ve Su Üstü Sporları, Yatçılık v.b. alanlarda faaliyet 
gösterdiklerini söyleyerek DTO Antalya Şubesinin Antalya İl sınırları içinde bulunan Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Belek, Antalya Merkez, 
Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Kalkan’dan üyeleri bulunmaktadır dedi.

Ayrıca Kabotaj Bayramı olarak kutlanması nedeniyle 28 Haziran ila 2 Temmuz tarihleri arasında Antalya Valiliği, HKMO Antalya Şubesi ve Deniz 
Ticaret Odası Antalya Şubesi ortak girişimi ile yapılacak olan “Piri Reis Haritaları” Sergisinin Konyaaltı 5M Migros Alışveriş Merkezinde yapılması 
planlandığını ifade ederek ünlü Türk Denzicisi ve Haritacısı Piri Reis ve eserlerini daha çok kişiye tanıtmayı hedeflediklerini belirterek HKMO 
Antalya Şubesi Yönetim Kurulu’nu böyle bir sergiyi Antalyamıza kazandırdığınızdan dolayı ayrıca teşekkür etti. Başkan Kendiroğlu Antalyanın 
Denizcilik tarihi ve gelişimi ile ilgili hazırlayacakları Kitabın da Antalya Kamuoyuna sunulmasında da Şubemizden Harita, resim, Fotoğraf v.b. 
katkıyı beklediklerini ifade etti.  Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı B.İnanç Kendiroğlu’na ziyaret anısına plaket verildikten ve birlikte öğle 
yemeği yendikten sonra ziyaret sona erdi. Nazik davetlerinden ve yüksek alakalarından dolayı Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı B. İnanç 
Kendiroğlu’na ve Yönetim Kuruluna şükranlarımızı sunarız. 

Genç Meslektaşlarımızla Şubemizde 
Kahvaltıda Bir Araya Geldik

15 Haziran Cumartesi 
günü, HKMO Antalya 
Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak; şube binamızda 
şubemize kayıtlı 
yeni mezun üyelerle 
tanışma amaçlı bir 
kahvaltı gerçekleştirdik. 

Kahvaltıda genç mühendis arkadaşlarımızın isteklerini sorunlarını 
önerilerini tartıştık. Onlara Odamızın kapılarının her zaman açık 
olduğunu ve Odaya üye olmanın onlar açısından son derece önemli 
olduğunu anlattık. Özellikle, iş arayan genç arkadaşlarımıza iş 
bulunması, iş ve güvenliği uzmanlığı, SPK Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanlığı, Kentsel Dönüşüm ve yeni iş alanları v.b konular ile ilgili 
genç meslektaşlarımızla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. 
Genç meslektaşlarımızın Odamızdan beklentilerini dinledik ve 
gerekli notları alarak genel merkezimize ileteceğimizi dile getirerek 
Odamız tarafından düzenlenen faaliyetlere katılmalarının önemini 
ifade ettik.  Şube Yönetim Kurulu olarak katılımlarından dolayı tüm 
genç meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Serbest Çalışan Meslektaşlarımızla  
Toplantı Yapıldı
03.07.2013 Çarşamba günü serbest çalışan mühendis meslektaşlar ile Şube 
binamızda revize edilerek Resmî Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği” ve “Yapı Aplikasyon Projesi” konulu toplantı gerçekleştirildi. 
Konuyla ilgili olarak 27.06.2013 Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı 
ve Aksu Belediyeleri İmar Müdürlerinin katılım sağladığı, Şubemizdeki 
toplantıdan sonra konu 29.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen Danışma 
Kurulu toplantısında Kurul Gündem maddesi olarak katılım sağlayan 
meslektaşlarımızla tartışılmış ve en kısa zamanda serbest çalışan 
meslektaşlarımızla toplantı yapılması kararı alınmıştı. Alınan bu karar 
üzerine Tüm Belediyelerde uygulamaya geçilmesinin İlgili Yönetmelik gereği 
zorunlu olan “Yapı aplikasyon Projesi” hazırlanmasında uygulama birliği 
sağlamak, meslektaşlarımızın değerli önerilerini ve görüşlerini almak üzere 
Şube Binamızda konuyla ilgili toplantı düzenlendi. 
Şube Başkanı Ramazan Eciş; toplantıya katılım sağlayan arkadaşlara 
gösterdikleri hassasiyetten ve yapacakları katkılardan dolayı teşekkür ederek 
konuyla ilgili geçen süreci özetledi. Hazırlanacak olan “Yapı aplikasyon Projesi” 
dosya örneğine son şeklini vermek üzere katılım sağlayan arkadaşların 
önerilerini beklediklerini ifade ederek sözü arkadaşlara bıraktı. Toplantıya 
katılan serbest çalışan üyelerimizin de görüş ve önerileri neticesinde, en güzel 
ve en doğruyu bulma adına konuya gösterdikleri alakadan, ehemmiyetten ve 
değerli katkılarından dolayı meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Harita Bülteni • Ekim 2013 

www.hkmo.org.tr  49 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  antalya

www.hkmo.org.tr  49 



TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Yönetimi; üyelerle bir 
arada olmayı ve kaynaşmayı amaçlayan 
faaliyetler kapsamında, İlhan Kaya Harita 
Mühendislik Bürosunun konuğu oldu. 

Meslektaşlarımız İlhan Kaya ve Mustafa 
Poyraz’ın ev sahipliğinde; Şube Başkanı 
Ramazan Eciş,  II.Başkan Muhsin Şenel, 
Sayman Veysel Barut, Yönetim kurulu üyeleri 
Selami Cengiz Yılmaz, Okan Hançer, Murat 
Aslaner ile Harita Müh. Ferdi Akkaya’nın 
katılımı ile gerçekleşti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret, 
sabah kahvaltısı ile başladı. Şube Başkanı 
Ramazan Eciş, ev sahipliği yapan İlhan 
Bey’e teşekkür ederek söze başladı. Yönetim 
Kurulu olarak başlattığımız bu faaliyetle 
üyelerimizin hem misafiri oluyor, hem de 
mahallinde özel sektöre yönelik görüşmeleri, 
değerlendirmeleri yapabilme imkanına 
kavuşuyoruz dedi. Meslektaşımız İlhan Bey 
de yapılan ziyaretten ve bir araya gelmekten 
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
Şube Yönetimine başarılar diledi. 

Şube Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız 
adına; meslektaşımız İlhan Kaya ve ekibine 
nazik davetlerinden, ilgi ve alakalarından 
dolayı şükranlarımızı sunarız.

Kahvaltıda Bir Araya Geldik HKMO Isparta İl 
Temsilciliğimiz, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Atanan Meslektaşımızı 
Ziyaret Etti

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
“Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları” 
kapsamında meslektaşımız ve AGİD üyesi 
olan meslektaşımız Ferdi Akkaya’nın 
düzenlediği kahvaltıda meslektaşlarımızla 
bir araya geldik. Antalya Girişimci İş 
Adamları Derneği (AGİD) binasında 
gerçekleşen kahvaltıda; Şube Başkanı 
Ramazan Eciş, meslektaşımız Ferdi Bey’e 
nazik davetlerinden ve alakalarından dolayı 

teşekkür ederek; meslektaşlarımızla bürolarında “Cumartesi Günleri Kahvaltı Buluşmaları” 
gerçekleştirdiklerini bu buluşmanın da 6. kahvaltı buluşması olduğunu ifade ederek bu 
uygulamanın bundan sonrada devam edeceğini söyledi.   Davet sahibi meslektaşımız Ferdi 
Akkaya ise davete icabet eden meslektaşlarımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür 
ederek bu uygulamanın devam etmesinin gerekliliğini dile getirdikten sonra Antalya Girişimci 
İş Adamları Derneği (AGİD) hakkında detaylı bilgiler sundu.  

Şube Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız adına; meslektaşımız Ferdi Akkaya’ya nazik 
davetlerinden, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, işlerinde başarılar dileriz.

Kahvaltıda Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik

19.07.2013 Cuma günü Isparta İl 
Temsilciliğimize, Antalya HKMO Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak temsilcimiz 
Sayın Süleyman Gülboy ziyaret edildi. 

Temsilcilik ziyaretimizden sonra Teras 
Park Tesislerinde Isparta ve İlçelerinde 
Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızla akşam yemeğinde 
bir araya gelindi. Isparta İl Temsilcimiz 
Süleyman Gülboy ve Şube Başkanı 
Ramazan Eciş; burada yaptıkları 
konuşmada; Bu programda üyelerimiz ve 
aileleriyle birlikte olmanın mutluluğunu 
duymaktayız. Davetimize katılarak bizleri 
onurlandıran, bütün misafirlerimize saygı 
ve şükranlarımızı sunuyoruz dediler. 

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
atanan meslektaşımız sayın İlker 
Yavuz’un da katılım sağladığı yemekten 
sonra meslektaşlarımızla ve aileleriyle 
aynı mekanda çay içildi, mesleki ve 
gündemdeki konularla ilgili görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Isparta İl Temsilciliğimiz 
Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Isparta İl Temsilcimiz Süleyman Gülboy 
ve Temsilci Yardımcısı Vehbi Nejat Salalı 
15.07.2013 günü, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne atanan meslektaşımız İlker 
Yavuz’u Makamında ziyaret ederek, tebrik 
etmişler ve hayırlı olsun dileklerinde 
bulunmuşlardır.

İl Müdürü sayın Yavuz, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Harita Bülteni • Ekim 2013 
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22.06.2013 Cumartesi günü Manavgat İlçe Temsilcimiz Zafer 
Keçer’in Şube Yönetim Kurulumuz ile birlikte tertip ettiğimiz 
“Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları” kapsamında Manavgat İlçesindeki 
meslektaşlarımızla bir araya geldik. 

Kahvaltımız ilk önce kahvaltıya katılan meslektaşlarımızın tanışma 
faslıyla başladı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Eciş; Yönetim Kurulu olarak, yönetim 
anlayışlarının üye odaklı ve üyelerimizin ortak menfaatlerine dayalı 
olduğunu belirterek; bundan dolayı Yönetim Kurulu ile Temsilcilikler 
vasıtasıyla meslektaşlarımız arasındaki diyaloğu geliştirmek 
amacıyla periyodik olarak Temsilciliklerimizi ziyaret ederek mesleki 
sorunları değerlendirme ve çözümüne yönelik temsilcilerimizin ve 

meslektaşlarımızın görüş, öneri ve sorunlarını dinlemeye geldiklerini söyledi. Sırasıyla söz alarak konuşan meslektaşlarımız Manavgat da iş 
potansiyeli olarak çok fazla sıkıntı çekmediklerini ancak fiyat birliği konusunda sorunların olduğunu ifade ettiler. Manavgat Kadastroda çalışan 
meslektaşımız İbrahim Tütüşoğlu Beşkonak kadastrosu hakkında genel olarak bir değerlendirme yaptı.  Kahvaltı esnasında ayrıca yeni çıkan 
mevzuatlarla ve  LİHKAB Yönetmeliği ve genel sorunlar dile getirilerek karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu. Şube Başkanı Ramazan Eciş Şube 
Yönetim Kurulu olarak hem mesleğimizi daha geniş kitlelere tanıtma hem de 2013 yılının Piri Reis Dünya Haritasının 500. Yılı olması nedeniyle 
Manavgat Belediyesi ile ortaklaşa “Piri Reis Haritaları ve Antalya” temalı Sergiyi Manavgat İlçemizde de açmayı planladıklarını ifade ederek 
aynı zamanda Belediye çalışanı olan İlçe Temsilcimiz Zafer Keçer’in konuyla ilgilenmesini talep etti. Kahvaltıya katılan meslektaşlarımız söz 
konusu serginin Manavgat da sergilenmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ederek önümüzdeki günlerde yapılacak olan festivalde 
yapılmasının daha uygun olacağı ifade edildi.

Kahvaltımıza icabet eden ve bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran, başta İlçe Temsicimiz Zafer Bey Olmak üzere tüm meslektaşlarımıza 
gösterdikleri misafirperverlikten ve alakadan dolayı şükranlarımızı sunarız. 

Manavgat İlçe Temsilcimiz ve Meslektaşlarımızla Kahvaltıda Buluştuk

DSİ 13. Bölge Müdürü’nü Ziyaret Ettik
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Eciş ve Yönetim Kurulu, DSİ Bölge Müdürü Turkay Özgür’ü makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette Oda Başkanı Eciş; HKMO Antalya Şubenin yetki/sorumluluk alanının 
Antalya-Burdur ve Isparta illerini kapsamakta olduğu, yedi adet temsilciliklerinin 
bulunduğu, üye sayılarının kamu ve özel sektör olarak toplamda 550 rakamına 
dayandığı bilgisini paylaştı. DSİ Bölge Müdürlüğü bünyesinde de idareci 
ve mühendis statüsünde meslektaşlarının çalışmakta olduğunu ifade 

etti. Meslek Odası olarak; Expo 2016 Projesinin kentimiz ve ülkemiz için son derece önemli olduğunun bilincinde olduklarını ve canı gönülden 
desteklediklerini ifade ettiler. Expo kapsamında arazi toplulaştırmasının önemine ve gerekliliğine inandıklarını, İlimizde gerek Expo kapsamında 
gerekse tarımın geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması amaçlı bu yönde çalışmalar yapılmasının gereğine işaret edildi.

Geçmiş yıllarda Meslek Odası olarak kent dinamikleri ile Arazi Toplulaştırması konulu panel düzenlendiği; kamuoyu ve vatandaşı bilgilendirme 
noktasında başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi. Bölge Müdürü Özgür ise; arazi toplulaştırma projelerinin hayata geçirilmesi hususunda son 
derece deneyimli olduklarını, geçmişte başarılı çalışmalara imza attıklarını ve Expo 2016 kapsamında muhtelif arazi toplulaştırma uygulamalarının 
hayata geçirilmekte olduğunu ifade etti. Yine Expo 2016 Projesi kapsamında kurum olarak altyapı çalışmalarına büyük katkı sağladıklarını, taşkın 
alanlarının düzenlenmesi, sedde yapımı ve baraj inşası gibi çalışmalarının olduğunu ifade ettiler. Ziyaret arazi toplulaştırması ve başkaca konularda 
gerektiğinde işbirliği ve ortak çalışmalar yapılabileceği temennileri ile son buldu.
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27.06.2013 Perşembe günü Merkez İlçe Belediyeleri İmar Müdürleri ile Şube 
binamızda “Yapı Aplikasyon Projesi” konulu toplantı gerçekleştirildi. 

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu Belediyeleri İmar Müdürlerinin 
katılım sağladığı toplantıda Şube Başkanı Ramazan Eciş; yeni çıkan Planlı Alanlar 
Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesinde “2- Yapı aplikasyon projesi; parsele 
ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye 
aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda 
belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma 
mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke 

koordinat sistemine işlenmek üzere Harita Mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.” Maddesinin gereği olarak bu toplantıyı 
düzenlediklerini ifade ederek Antalya Merkezde yapılacak olan uygulamalarda standart birliği sağlamak adına bir araya geldiklerini söyleyerek 
katılım sağlayan İmar Müdürlerine teşekkür etti. Toplantıya Katılan Müdürler de söz konusu mevzuat gereği bu uygulamaya geçilmesinin 
zorunlu olduğunu ifade ederek kendilerinin de uygulamada standart birliği olması gerektiği hususuna sıcak baktıklarını söyleyerek 
konuyla ilgili önerilerini dile getirdiler. Döşemealtı Belediyesi yetkilisi ise kendilerinin bu uygulamaya geçtiklerini Yapı Ruhsatlarında Harita 
Mühendislerinin adını iki haftadır açtıklarını ifade etti. Diğer Belediye yetkilileri de uygulama birliği sağlamak amacıyla tekrar bir araya gelerek 
konunun sonuçlandırılması gerektiği söyleyerek tekrar toplantı yapılmasını talep ettiler.  
Şube Başkanı Ramazan Eciş’te önümüzdeki Cumartesi günü Şube Danışma Kurulunda konuyu gündeme getireceklerini ifade ederek Serbest 
çalışan meslektaşlarımızla bir araya geldikten sonra bu toplantının ikincisinin hatta üçüncüsünün yapılabileceğini söyledi. Beraber öğle yemeği 
yedikten sonra toplantı sona erdi.

İlçe Belediyeleri İmar Müdürleri ile Şube Binamızda Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği ve “Yapı Aplikasyon Projesi” Hakkında Toplantı Yapıldı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Antalya Şube Başkanı Ziyaret Edildi

16 Eylül 2013 tarihinde Şube Başkanı Ramazan Eciş ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri olarak Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Antalya Şube Başkanı 
Sayın İrfan Varol ziyaret edildi.

Şube Başkanı İrfan Varol ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek; Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür etti. Meslek Odaları 
ve Yapı Denetim Kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun 
önemine değindi. Şube Başkanı Ramazan Eciş ise İmar Kanununda 
ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikler 
kapsamında “Yapı Aplikasyon Projesi” zorunluluğu getirilmesi 
nedeniyle söz konusu projenin ve fenni mesuliyetinin serbest  çalışan 
harita mühendislerince yapılacağını ifade ederek bu yasal zorunluluk 
gereğince bazı Belediyelerin bu uygulamaya geçtiklerini ve yapı 
ruhsatına harita mühendislerinin isimlerinin açılmaya başlandığını, bu 
uygulamaya ivedilikle  geçilmesi hususunda Yapı Denetim Firmalarının 
da  katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

HKMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu olarak bu uygulamaya geçilmesi 
ile ilgili sürecin dikkatle takip edileceği dile getirildi. Bu anlamda Yapı 
Denetim Firmaları, Belediyeler, İl Özel İdaresi ve serbest çalışan harita 
mühendisleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon için ekip olarak çaba 
sarf edeceklerini belirtti. Birlik Başkanı Varol; subasman kotu tespiti 
ve bina siluetleri konusunda zaman zaman sorunlarla karşılaştıklarını 
belirtti. Yapı imalatı sırasında subasman kotu tespitinin önemli olduğu 
ve bu anlamda adım atılması gereğine işaret etti.

HKMO Şube Başkanı Eciş de; Yol Kırmızı Kotu Projesi yolu ile bu 
tür sorunların en aza indirileceğini, özellikle Belediyelerin sektörün 
önünde giderek yeni İmara açılacak alanlardan başlayarak Parselasyon 
Planları ile eş zamanlı olarak bölgelerde Yol Kırmızı Kotu Projeleri 
hazırlaması veya Hizmet satın alarak hazırlık yapması gereğine işaret 
etti. Böylece henüz yapılaşma başlamadan yapının cephe alacağı 
yol ve kaldırım kotunun imal edilmemiş olsa bile belli olacağı ve yapı 
subasman kotunun buna göre hayata geçirileceği belirlenmiş olacaktır. 
Gerek Alt yapı gerekse üst yapıda bu sayede bir rahatlama olacağı ve 
uygulamacıların önünün açılacağına işaret etti.

Yine Oda olarak zaman zaman Kamuoyu ve Büyükşehir idaresi 
nezdinde Yol Kırmızı Kot Projesi kavramının deklare edildiği 
ancak henüz bu anlamda idarelerden yeterli karşılığı ve yaklaşımı 
göremediğimizi ifade ettik. Ancak yine de Yol Kırmızı Kot Projesinin 
uygulanabilmesi için Oda olarak gayretlerimizin sürdürüleceği belirtildi.  

Ziyaret bundan sonraki süreçte yakın işbirliği, koordinasyonun 
sürdürülmesi temennileri ve karşılıklı görüş alış-verişiyle sona erdi.
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21 Eylül Cumartesi günü HKMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu olarak; 
Şube Binamızda, şubemize kayıtlı büro/şirketlerde serbest çalışan 
harita ve kadastro mühendisi meslektaşlarımızla mevzuatlardaki son 
gelişmeleri cumartesi buluşmaları kapsamında değerlendirmek üzere 
bir araya geldik.

Şube Başkanımız Ramazan Eciş; yaptığı konuşmada Toplantı  
davetimize katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ettikten 
sonra mesleğimiz ile ilgili gelişen ve değişen güncel konularla ilgili  
meslektaşlarımıza bilgi verdi. Başkan Eciş; yapı aplikasyon projesi 
ve proje müellifliği, yerel seçimlerde belediye meclislerine aday 
olmak isteyen  meslektaşlarımızla ilgili yapılması gerekenler ve Torba 
Yasa ile ilgili gelişmeleri ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili konuları 
üyelerimizle paylaşarak meslektaşlarımıza Odamıza ve mesleğimize 
sahip çıkılmasını özellikle vurguladı. 

Programın devamında meslektaşlarımızın görüş, öneri ve eleştirileri 
dinlenmiş olup, Şube Yönetim Kurulu olarak dile getirilen konuların 
tarafımızdan değerlendirileceği ifade edildi.

Programdan sonra Şubemiz bünyesinde oluşturulan Proje 
Komisyonu üyeleri kentimizle ilgili konularda geliştirilecek projeler, 
mesleğimizi ilgilendiren (Kent Bilgi Sistemi, Yol Kırmızı Kot Projesi, 
İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm vb. ) konuların vurgulanması 
ve var olan sorunlara çözüm önerileri üretip bunları bir rapor 
haline getirerek kentimizin yerel idareleri, siyasi, idari ve STK 
vb. paydaşlarıyla paylaşılması ile ilgili toplantı düzenlendi. Şube 
Yönetim Kurulu olarak programımıza katılımlarından dolayı tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

13 Eylül 2013 tarihinde CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Aday Adayı 
Makina Mühendisi Ömer Melli, Şubemiz 10. Dönem Başkanı Ali 
Topdemir ile birlikte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı 
Ramazan Eciş ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Yaptığı Projeler ve Çalışmaları hakkında bilgi veren Melli; Altyapı 
Çalışmaları sırasında Harita ve Kadastro Mühendislerinin yerinin 
çok önemli olduğunu belirterek, kenti başta Meslek Odaları olmak 
üzere Kent Konseyi, Kent dinamikleri ve Muhtarlarında yer alacağı 
“Yönetim Bileşenleri” ile birlikte yönetmek istediklerini söyledi. 
Sayın Melli daha sonra yaptığı konuşmasında, aday olup yönetime 
geldikleri takdirde Antalya’nın kanayan yarası olan Kırcamii Bölgesi 
İmar Sorununu da en kısa zamanda çözeceklerini belirterek, Kırcamii 
Sorunu çözümlendiği zaman Kentin Ulaşım sorununun da büyük 
ölçüde çözümleneceğini belirtti.    

Şube Başkanı Ramazan Eciş ise; yaptığı konuşmasında öncelikle 
Şube etkinlik ve sorumluluk alanı hakkında bilgi verdi. Şubemizin de 
bulunduğu ilçemizde Mülkiyet sorunlarının hala en önemli gündem 
maddesi olduğunu belirtti. Semt spor alanları ve oyun alanlarının 
halen hisseli mülkiyet durumunda olduğu ve çözümlenemediğini 
bu yolla vatandaşların Yerel yönetimlerden hak ettiği hizmeti 
alamadığını ifade etti.

Oda olarak; Kent Bilgi Sistemini, Yol Kırmızı Kot Projesi ve 
Kentsel Dönüşüm/Yenileme projelerini önemsediklerini ve 
destekleyeceklerini ifade eden Eciş, Belediye Meclislerinde mutlaka 
kendi meslektaşlarından da görev almaları gerektiğini belirterek 
halihazırda harita mühendislerinin Yerel yönetimlerde hem 
Meclislerde, hem idari kadrolarda hem de Mühendis olarak başarıyla 
faaliyet gösterdiklerini beyan etti. Meslek Odası olarak, Kentin 
yararına olan proje ve yatırımlara her zaman destek vereceklerini ve 
bu konuda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Sayın Ömer Melli yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Şube Başkanı Ramazan Eciş’e teşekkür ederek bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Muratpaşa İlçe CHP Belediye Başkan 
Aday Adayının Şubemizi Ziyareti

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Makamında Ziyaret Edildi
16 Eylül 2013 tarihinde Şube Başkanı Ramazan Eciş ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri olarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine atanan 
Sayın Yusuf Kadı makamında ziyaret edildi.

İl Müdürü Yusuf Kadı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl 
Müdürlüğü olarak vatandaşa hizmet ve memnuniyet odaklı prensibiyle 
hareket edeceklerini söyledi. 

Şube Başkanı Ramazan Eciş ise İl Müdürlüğüne yeni atanması vesilesiyle 
Yusuf Kadı’yı tebrik ederek hayırlı olması dileğinde bulundu ve başarılar 
diledi. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği başta olmak üzere son 
dönemde mevzuatta sürekli yenilikler olduğu ve bu durumun kurumlar, 
yerel yönetimler ve ilgili meslek odaları arasında işbirliği ve koordinasyon 
sağlanması gereğine işaret eden Eciş, meslek odası olarak yakın 
işbirliği ve çalışma iradesi içerisinde olduklarını ifade etti. Özellikle yapı 
aplikasyon proje müellifliğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için Şube 
Yönetimi olarak gayret gösterdiklerini belirten Eciş, önümüzdeki süreçte 
bu anlamda İl Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı ve bilgi alış-verişi içerisinde 
olmayı arzu ettiklerini vurguladı. Ziyaret, Başarı dilekleri ve işbirliği 
temennileri ile son buldu.

Serbest Çalışan Meslektaşlarımızla  
Bir Araya Geldik
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 24, 29, 43 ve 44 Meslek Komiteleri Üyeleri 
Şubemizi Ziyaret Etti

02 Temmuz 2013 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
24, 29, 43 ve 44. Meslek Komitelerine yeni seçilen üyeler Şubemizi 
ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Ramazan Eciş; ATSO’ nun yeni yapılan seçimlerinde 
seçilen başta komisyon başkanları olmak üzere aralarında 
meslektaşımız Ufuk Aydın’ın da bulunduğu bütün komite üyelerini 
tebrik ederek hayırlı olmasını diledi. Başkan Eciş; ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, birlikte kentimizin ve mühendislik 
mesleğinin güzel kazanımları adına ortak çalışmalar yapabileceklerini 
ifade etti.

Şube Başkanımız, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının yaygınlaşması 
ve ilimizde hayata geçirilmesinin önemine değindi. Kentin eskiyen 
ve yıpranan kısımlarının yenilenmesi gereğine değindi. İnşaat 
sektörünün kentimizde lokomotif sektör olduğunu belirtti. Şubemiz 
ve ATSO’nun ilgili komisyonları marifetiyle ortaklaşa çalışmalar 
yürütülebilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu vurgulandı.

Komite Başkanı Sayın Oğuzhan Kayatepe ATSO meslek komiteleri 
olarak tüm Meslek Odalarını ziyaret edeceklerini ifade ederek, Komite 
üyemiz olan Ufuk Bey’inde Harita Mühendisi olması nedeniyle 
ziyaretten ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarete 
gelen bu meslek komiteleri içinde bütün mühendislik dallarından 
arkadaşlarımız olduğunu ifade ederek ortak menfaatlerimize 
ilişkin bütün meslek disiplinlerinin haklarını ATSO bünyesinde 
savunacaklarını söyledi. 

Meslektaşımız Ufuk Aydın ise en son çıkan Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği gereği “Yapı Aplikasyon Projesi’nin” zorunlu 
olduğunu ifade ederek bunun da Harita Mühendisleri tarafından 
hazırlanacağını söyleyerek konunun ATSO bünyesinde Meslek 
Komitelerinin diğer mühendislik dallarında faaliyet gösteren 
arkadaşların da bizim meslektaşlarımız için önemli  bir kazanım 
olan bu uygulamanın Belediyelerde kabul görmesi için desteklerini 
isteyeceklerini ifade etti. 

Ziyarete katılan meslek Komiteleri üyeleri kendilerinin de aynı 
zamanda TMMOB bünyesindeki odalara kayıtlı olduklarını ifade 
ederek konuyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduklarını 
ifade ederek. Son olarak Teknik Öğretmenlerin Mühendis olmalarına 
olanak sağlayan yasal değişikliğin doğru olmadığını bu değişikliğin 
Mühendislik formasyonu eğitimi almamış kişilerin yapmasının 
önünün açılmasının bu eğitimi alan mühendislerin iş alanlarını 
daraltacağını ve her geçen gün artan işsiz mühendislerin sayısını 
arttıracağını ifade ederek bu değişikliğin TMMOB bünyesindeki 
Meslek Odaları karşısında olduklarını ifade etti. Ziyaret toplu olarak 
fotoğraf çekildikten sonra sona erdi.

Şube Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karara istinaden; 
“Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları” kapsamında Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Veysel Barut’un bürosunda bir araya gelindi. 
Kahvaltıya Şube Başkanı Ramazan Eciş, Yakup Öztürk, Okan Hançer, 
ile Meslektaşlarımız Ufuk Aydın, Emre Vural, Yusuf Kenan Esen ve 
Kemal  Karaaslan katılmıştır.  Meslektaşımızın Bürosunda kahvaltı 
yapılarak mesleğimiz ile ilgili konularda karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. 

Şube Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız adına; Sayman Üyemiz 
Veysel Barut’a nazik davetlerinden, ilgi ve alakalarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımızla Kahvaltıda Bir Araya Geldik 
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HKMO Antalya Şubemizin 2013 Yılı 
Geleneksel Kaynaşma Programı 
Düzenlendi
HKMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin katkılarıyla ve denk 
bütçe ile tertip edilen Geleneksel Kaynaşma Programımız 15 Temmuz 
2013 Pazartesi günü Antalya Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. 

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcıları, Antalya 
Kadastro Müdürü ile Belediyelerde ve diğer Kurumlarda CBS, Harita 
ve İmar Şube Müdürü olarak çalışan üyelerimiz ile serbest çalışan ve 
kamudaki meslektaşlarımızın yoğun katılım sağladıkları program; 
üyemiz Mustafa Kaynarca’nın Ney Dinletisi ile başladı. 

HKMO Antalya Şubesi; Piri Reis 
Haritaları Kolleksiyonunu, TKGM Bölge 
Müdürlüğünde Sergilemeye Başladı
“Piri Reis Haritaları ve Antalya” Sergisi, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 
166. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Antalya Tapu ve 
Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında sergilenmeye başladı. 
Tapu ve Kadastro teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca; Kurum ve Kurumunun çalışmaları 
hakkında bilgi vererek, Kurum çalışanlarına özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ettikten sonra teşkilatın 166. kuruluş yıl dönümünde 
Ünlü Türk denizcisi ve haritacısı Piri Reis’in Haritalarının Bölge 
Müdürlüğü Binasında sergilenmesine imkan verdikleri için HKMO 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş’e ve Yönetim Kuruluna 
teşekkürlerini ifade etti. 

Şube Başkanı Ramazan Eciş yaptığı kısa konuşmada  Ayrıca Piri Reis Haritalarının 2013 yılının sonuna kadar sergilenmeye devam 
edileceğini söyledi.  Ünlü Türk Denizcisi ve Haritacısı Piri Reis’in ve eserlerinin insanımıza ve yeni nesillere tanıtılması görevini yerine 
getireceklerini ifade ettikten sonra Tapu ve Kadastro Teşkilatının 166. Yılını tebrik ederek kurum çalışanlarına başarılar diledi.

 Yapılan konuşmaların ardından Serginin açılış kurdelesi, Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, HKMO Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Eciş ve Birim Müdürleri tarafından kesilerek Sergi gezildi. Serginin açılışında meslektaşlarımız, Kurum çalışanları ve vatandaşlarımız 
hazır bulundu. Daha sonra Bölge Müdürümüz Mürsel Necmi Akkoca’nın makamında bir araya gelinerek mesleğimiz, ülke ve kentimizin 
gündemindeki konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Şube Başkanımız Ramazan Eciş, ziyaretin anısına Bölge Müdürü Mürsel Necmi 
Akkoca’ya plaket takdim ederek başarılar diledi.

Şubemize kayıtlı olup ta önceki yıllarda vefat eden meslektaşlarımız rahmetle ve saygıyla anıldıktan sonra yemek yenildi. Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Eciş yaptığı konuşmada; meslektaşımız Mustafa Kaynarca’ya  Ney Dinletisi için teşekkür ettikten sonra, “Yaşadığımız 
manevi değeri yüksek günlerin bir tezahürü olan, birlik, beraberlik, hoşgörü ve bereketin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde; meslektaşlarımız 
ve aileleri ile  yaşamakta olduğumuz günlerin manevi havasının benliğimizi tamamen kuşattığı bu zaman diliminde eş ve dostlarımızla 
birlikte olmanın hazzı içerisindeyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz kaynaşma programı davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran, bütün 
misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. 

Kahvaltı Programına aileleriyle katılan meslektaşlarımız mesleki dayanışma ruhunu pekiştirmeye ve birbirlerini daha iyi tanımaya vesile 
olan bu tür etkinliklerden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Katılımlarından dolayı tüm üyelerimize 
şükranlarımızı sunarız.
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TMMOB Bursa 4. Kent Sempozyumuna Katılım Sağladık
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB Bursa 4. Kent Sempozyumu “Kimliğini 
Arayan Kent Bursa” ana temasıyla 07-08 haziran 2013 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği 
yerleşkesinde düzenlendi.

Sempozyum; TMMOB Bursa İKK sekreteri Fikri Düşünceli, TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, CHP 
Genel Başkan Yrd. Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, 
İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sempozyum kapsamında 2 günde düzenlenen 6 oturum, 4 paralel 
oturumda; Kent ve Kimlik, Bursa’da Kent Planlama ve Mimarlık, Bursa’da Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları, Bursa’da Ulaşım, Bursa’da Tarım, 
Hayvancılık ve Gıda, Bursa’nın Sanayi Kimliği ve Geleceği, Bursa’da Afet Riski ve Afet Planlaması, Bursa’da Kentsel Dönüşüm, Bursa’nın Tarihi, 
Kültürel ve Doğal Değerler Bağlamında Turizm Kimliği, Kent ve Demokrasi konu başlıklarında sunumlar yapılmıştır.

Bursa’da Afet Riski ve Afet Planlaması oturumunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz adına Prof. Dr. Hakan Ş. Kutoğlu 
tarafından “Yüzey Hareketlerinin İzlenmesinde Modern Yöntemler’’ konularında; Bursa’da Kentsel Dönüşüm oturumunda Şubemiz adına 
Prof Dr. Nihat Enver Ülger tarafından ‘’Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreci’’ konularında bildiri sunumu yapılmıştır.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, yönetim kurulu üyelerimiz ve çok sayıda meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Bursa 4. Kent Sempozyumuna 
katılım gösteren üyelerimize teşekkür ederiz.

Sempozyum Fotoğraf yarışması ve Belgesel Gösterisi ile sona ermiştir. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziyaret Edildi

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, Şube II. Başkanı Ali Faruk Çolak, 
Şube Yazmanı Kubilay Öksüz, Şube Saymanı Ahmet Ergin Muşlu, 
Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Yurttaş, Serdar Burak Uslu ve Mehmet 
Öksüz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İbrahim 
Burkay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Sayın İbrahim Burkay’ı Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı olmasından ötürü tebrik etmiş, başarılı 
bir dönem geçirmeleri ve başkanlığının ilimiz için hayırlı olması 
temennilerinde bulunmuştur. 

Ziyarette BTSO’nun yeni dönem faaliyetleri ve hedefleri hakkında 
bilgi veren Burkay, Bursa ticaret ve sanayisinin daha da gelişmesi 
için gayret göstereceklerini belirterek, “ BTSO’ da kurumsal olarak 
da yeni bir yapılanmamız var. Yeni ekibimiz ve çalışanlarımızla 
farklı bir yapılanma içindeyiz. Burada hem kurum olarak Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasını hem de Bursa iş dünyasını yönetebilecek 
bir düzenleme yapma çabası içerisindeyiz. Buranın bir uzmanlık 
merkezi olması gerekiyor. Sadece bürokrasinin yürütüldüğü 
bir yer değil, aynı zamanda iş dünyasını bütün dinamikleri ile 

besleyebilme kabiliyeti olan bir uzmanlık merkezi olmalı. Üyelerimizi 
dünyadaki gelişmelerden ve farklılaşmalardan haberdar etmeli, 
yönlendirebilmeliyiz. Yeni dönem vizyonumuzu bu anlayış temelinde 
belirledik. Bu anlamda akademik odalarla da iş birliği içinde olacağız. 
Onların ticaret ve sanayiye ilişkin görüş ve önerilerinin vizyonumuza 
katkılarının olacağından eminiz. Önceliklerimizden biri de Bursa ili 
için çalışmaları devam eden 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları 
ile ilgili BTSO olarak katkıda bulunmaktır.” dedi

Şube Başkanımız Ufuk Ay “Şube olarak 1/100 000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planları çalışmaları yapan alt komisyonlarda yer aldık. 
Komisyon çalışmaları sonuçlanmakla birlikte 1/100 000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planının halen kesinleşmemiştir. Çalışmaların 
bitmesinden sonra otoyol güzergahı değişmiş, hızlı tren projesi 
hattı belirlenmiştir. Şehrimiz sürekli büyümekte ve gelişmektedir. Bu 
büyüme ve gelişmenin sağlıklı olması açısından 1/100 000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planının bir an önce bitirilmesi ve alt planların da buna 
göre revize edilmesi gerekmektedir. Kaldı ki Kentsel dönüşüm olgusu 
gittikçe önem kazanmakta ve önümüzdeki süreçte daha da önemli 
hale gelecektir. Kentsel dönüşümlerin de sağlıklı yapılması açısından 
1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planının bir an önce bitirilmesi 
çok önemlidir.” diyerek, UNESCO tarafından “Piri Reis” yılı olarak 
ilan edilen 2013 yılı hakkında genel bir bilgilendirmede bulunarak 
Şubemizin etkinlikleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunmuş ve  
yeni görevinde başarılar dileğinde bulunmuştur.

BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay, Şubemizin ziyaretinde duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir.
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Balıkesirdeki Üyelerimiz ile Temsilcilik Toplantısı Yapıldı
26.06.2013 Çarşamba günü  Balıkesir Temsilciliğimizde serbest çalışan 
üyelerimiz ve  kamu kurumunda çalışan meslektaşlarımız ile Mesleki 
Denetim Uygulama Zorunluluğu, yapı aplikasyon projesi ve uygulaması 
ile ve fenni mesuliyetin ayrı ayrı SHKMM’lerce yapılması süreci ve genel 
anlamda mesleki sorunlar ile ilgili, Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüdai Çaltı, Atilla Yurttaş ve Şube Teknik 
Personelimiz Irmak Budak’ın katılımıyla toplantı gerçekleşmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay açılış konuşmasında Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 58. maddesi gereği ilgili idarelerin sorumluluk alan 
mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın 

ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirmekle yükümlü olduklarını, mesleki denetimi yapılan ve yapılmayan işlerin takibini de ilgili 
meslek odasının yapacağını belirtmiştir. Böylelikle odamızın sorumluluklarının artırıldığı, mesleki denetim uygulamasının kaldırılmadığı 
ifade edilmiştir. Mesleki denetim uygulamasının serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, 
mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek 
veya tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, mesleki denetim, yeterlilik ve 
kapasite yönlerinden değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin saptanmasını sağlamak, üretilen hizmetler için 
uygulanacak asgari ücretleri ve mesleki denetim esaslarını düzenlemek amacıyla yapılan bir uygulama olduğu, bu sebeple kurumların 
isteğine bakmaksızın HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliğine göre yapılan tüm hizmetler için mesleki denetim yapılması 
gerektiğini söylemiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazmış olduğu yazıların içeriğinden: 
“Yapı Aplikasyon Projesinin hazırlanması ve zemin aplikasyonun mal sahibi veya vekili ile sözleşme düzenleyen müellif serbest harita 
ve kadastro mühendisince yapılması, bu işin fenni mesuliyetinin de yapı denetim kuruluşu adına yapı denetim firması ile sözleşme 
düzenleyen bir başka serbest harita ve kadastro mühendisince üstlenilmesi gerektiği, 31.05.2013 tarihi itibariyle yapılacak olan 
uygulamaların bu şekilde olması gerektiği üyelerimize bilgilendirmede bulunulmuştur.

Toplantı sonrasında sözleşmelerin HKMOBİS üzerinden alınması, Mesleki Denetim Görevlisi tarafından onaylanması,  Tip İmar 
Yönetmeliğinin 57-58 maddeleri ile getirilen Yapı Aplikasyon Projesi düzenlenmesi zorunluluğu, SHKMMH’nin oldukça artmasına neden 
olmuştur. Aynı zamanda kurumlardan gelen iş listelerinin de takibi ve şahsi işlerinin de yoğunluğu nedeniyle Mesleki Denetim Görevlimiz 
Adil Uz görevinden ayrılmak istemiş, toplantıya katılan üyelerimizin ortak görüşleri doğrultusunda Mehmet Hayır’ın Mesleki Denetim 
Görevlisi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Gerekli atamanın yapılabilmesi için HKMO Genel Merkeze ilgili yazı yazılmıştır.

18.07.2013 tarihinde Botanik Parkiçi Beyoğlu Restaurant’ta HKMO Bursa 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımız ve Geomatıcs Group 
A.Ş.’nin de katıldığı; üyelerimizin talepleri doğrultusunda HKMO Bursa 
Şube binamıza tesisi yapılan sabit istasyon, GPS teknolojisindeki son 
yenilikler ve CORS üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şube Başkanımız Ufuk Ay üyelerimizden gelen istek doğrultusunda şube 
binamıza tesisi yapılan sabit istasyon hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Sabit istasyonun yaklaşık 50 km yarıçaplı bir çekim alanını kapsadığı, bu 
sebeple İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde 

Sabit İstasyon Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

çalışan meslektaşlarımızın sabit istasyondan faydalanamadığını belirtti. Bu temsilcilik bölgelerimizde çalışan meslektaşlarımızın da 
ikinci bir sabit istasyon kurulmasını talep ettiklerini dile getirdi. Geomatıcs Group Genel Müdürü Sayın Mehmet Kocamanoğlu GPS 
teknolojisindeki son yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgi verirken, Cors Sisteminin avantajlarından da bahsetti.
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Kütahya Temsilcilik Bölgemizde Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz 
Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konuları Hakkında Panel Yapıldı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şubemizce, 19.06.2013 tarihinde, Kentsel 
Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz 
Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konuları 
hakkında Panel düzenlenmiştir. Panele 
Şubemizden Şube Başkanı Ufuk Ay, Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Hüdai Çaltı, Atilla Yurttaş 
ve Serdar Burak Uslu katılım sağlamıştır.

HKMO Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda; 
üyelerimizin ülkemize karşı meslek etiği ve 
mühendislik sorumluluğu taşıdığını belirterek, 
daha iyi bir harita ve kadastro mühendisliği 
yapısının oluşmasında herkese görevler 
düştüğünün altını çizdi. Sektör olarak ayağa 
kalkmak zorunda olduğumuzu belirten 
Candaş, bireylerin farklıklarının zenginlik 
olarak algılanması gerektiğini, herkesin aynı 
düşünmek zorunda olmadığını fakat meslek 
etiği, dürüstlük ve kaliteli mühendislik hizmeti 
noktasında ilkelerden asla taviz verilmemesi, 
her bir meslektaşımızın buna özen göstermesi 
gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm 
uygulamalarında önemli yeri olan mesleğimizi 
yüceltmek, uygulamada doğru kararlar alarak 
yeni kentleri kurmak, geliştirmek ve korumak 
zorunda olduğumuzu da belirtti“ diyerek 
konuşmasını bitirdi.

HKMO Bursa Şube Başkanımız Ufuk 
Ay katılımcıları selamlayarak; Bugünkü 
Panelimizin konusunu 4 başlıkta toplayabiliriz. 
Panel öncesi gezdiğimiz PİRİ REİS haritaları 
sergisi birinci başlığımızdır.  UNESCO 2013 
nı  Piri Reis Haritası’nın (1513-2013) 500. 
yılı olarak anma ve kutlama  programına 
almıştır. Piri Reis’in 500 yıl önce (MS 1513) 
hazırladığı ve 1517 yılında dönemin hükümdarı 
Sultan Selim’e sunduğu haritada bu eserlerin 
en önemlisidir. Piri Reis eserlerini Kitabı 
Bahriye adlı eserinde toplamış, kitabın 
hazırlanmasında elindeki kaynaklardan çok 
gözlem deneyim ve araştırmaları esas almış, 
dili ve içeriği ile özgün bir harita ve coğrafya 
kitabı meydana getirmiştir. 

Meslek alanlarımızla ilgili olarak az sonra 
panelde değerli katılımcıların da değineceği 
Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, 
Taşınmaz Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri konularına değinerek; Kentsel 
dönüşüm kavramını açmakta fayda var. 
Kentsel dönüşüm kentin 1/1000,000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planından başlayarak, alt 
ölçekli 1/1000 uygulama imar planlarına 
kadar yeniden tasarlanması ile başlamalıdır. 

Oluşturulan planda yeni öngörülen yaşam 
alanlarının çevreyle uyumu, tarihi ve kültürel 
miraslarla uyumu, sosyal ve ekonomik hayatla 
uyumu, ulaşım sorununa çözüm getirecek yeni 
ulaşım sorunları doğurmayacak bir çalışma 
alanı olmalıdır. Kentsel dönüşümün başarılı 
olabilmesi için öncelikle kentin dokusuna uygun 
uzun vadeli imar planları, alt yapısı, mimarisi ve 
yapılaşması tasarlanmalı, daha sonra kentsel 
dönüşümün sosyolojik bir olay olduğu da göz 
önüne alınarak o bölgede yaşayan insanların 
yaşam standartlarının arttırılmasıyla, gerekirse 
psikolojik destekle yeni yaşam alanlarının 
oluşturulması sağlanmalıdır. Amaç sadece 
yapıları yenilemek değil toplumu da bu 
paralelde hazırlamak olmalıdır.

6306 sayılı yasaya göre sadece bir yapının 
dönüşümünü de, büyük bir bölgenin 
dönüşümünü de sağlamak mümkündür. 
Bu açıdan yasa riskli alanların çok hızlı 
dönüşümünü sağlayacaktır.

Kentsel dönüşümün, Yerel Yönetimin önemli 
bileşenlerinden olan Coğrafik Bilgi Sistemleri 
Kent yönetiminden, çevresel kaynakların 
etkin kullanımına, afet yönetiminden 
tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, kırsal ve 
kentsel gelişimden turizme kadar sayısız 
alanda kullanım sahası bulur. Belediyecilik 
hizmetlerinin sürekliliği noktasında geniş bir 
veri tabanı sunar. Belediyeler için kentsel 
dönüşümlerde,  imar planı uygulamaları, 
kent bilgi sistemlerinin oluşturulması, vergi 
tahsilatı, su tahsilatı gibi konularda CBS 
önemli bir altlık oluşturur. dedi 

Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren TİP İmar 
Yönetmeliğinin 57 ve 58 maddeleri ile tüm 
inşaatlarda yapı ruhsatı öncesi Harita Kadastro 
Mühendislerince hazırlanan Yapı Aplikasyon 
Projelerinin hazırlanması, Fenni Mesuliyetinin 
üstlenilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 
Yerel yönetimlere de her ayın ilk haftası 
içerisinde düzenlenen projelerin listelerinin ilgili 
olduğu Odalara/Temsilciliklere gönderilmesi 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra Yapı ruhsatında 
Müellif  ve Fenni Mesul olarak iki ayrı Harita 
Mühendisinin imzasının bulunması gerektiğine 
dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili 
birimlerinin talimatları meslektaşlarımıza, yerel 
yönetimlere ve yetkililere yazı ile geçtiğimiz 
hafta iletilmiştir. Bu konuda tüm yetkililere ve 
meslektaşlara koyacakları katkılar için şimdiden 
teşekkür ederek; son günlerde ülkemizin 
birçok noktasında gelişen olayların toplum ve 
yönetenlerce sağduyu ve anlayış içerisinde bir 

an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtmek 
isterim. Bu ülke hepimizin Hakça paylaşan, 
kardeşçe yaşayan, anlayışla ve insanca yönetilen 
bir ülkenin daha aydın, daha medeni ve ileri 
ülkeler arasına katılacağına inanıyoruz. Diyerek 
sempozyumun birinci oturumunu başlatmıştır.

Kentsel dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin 
yaptığı veya yapacağı işlere örnek niteliğinde 
olabilecek bir çalışmanın örneğini Kütahya 
Belediye Başkanı Mustafa İça sunum halinde 
özetlemiştir. Şehri Bölgelere ayırarak rezerv 
alanlarından maksimum fayda sağlandığını, 
kuru derelerin bile yağmurlar sırasında 
taşkınlara sebebiyet verebildiğini bunun 
paralelinde dere yataklarının değiştirilerek bu 
derelerin birleştirildiğini, sanayi bölgelerine 
yakın yeşil alan bölgelerininde oluşturulması 
gerektiğini ayrılan bölgelerde bölgeye uygun 
çözümler bulduklarını, zorunlu kalmadıkça 
kamulaştırma yapmadan sorunları nasıl 
çözdüklerini anlattı. Oturum yöneticileri 
tarafından modelin beğenildiği ifade edildi. 
Sayın İça gelen soruları cevaplayarak 
sunumunu tamamladı.

Birinci oturum Prof Dr.Nihat Enver Ülger’in 
başkanlığında ve Nihat Enver Ülger’in  Kentsel 
Dönüşüm Uygulama Süreci; Doç Dr Bayram 
Uzun’un (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Mülkiyet ve Kentsel Dönüşüm,Öğrt Gör 
Cem Ülger’in (Okan Ünv) Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarında Bir Değerleme Modeli 
hakkında sunumları yapılmıştır. Ayrıca 
dönüşüm modeli sonunda salondan gelen 
sorulara da paralel olrak sayın Nihat Enver 
Ülger her bölgeye uygun modelin belirlenmesi 
gerekliliğini vurgulayarak otorumu kapattı.

İkinci oturum Prof.Dr Tahsin Yomralıoğlu’nun 
başkanlığında ve  Tahsin Yomralıoğlu’nun  
Kentsel Dönüşümde Coğrafi Bilgi 
Sistemleri,Şerife Aktaş’ın (Nüfus ve 
Vatandaşlık İşl Gen Md Şube Md)MAKS 
Projesi,Harita Yük Mühendisi Fikri Haşal’ın 
(Litera Bilişim Tekn.Ltd.Şti Coğrafi Bilgi Sİst 
Md.) Yerel Yönetimlerdeki Veri Kalitesi ve 
Gelecekteki Kent Bilgi Sistemi,İbrahim Varol’un 
(Kentbis Yazılım Ltd.Şti Gen.Md )Coğrafi 
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   hakkında 
sunumları yapılmıştır.      

Sempozyum sonunda konuşmacılara 
katkılarından dolayı plaket takdim edilerek 
sempozyum tamamlanmıştır. Katkılarından 
dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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Osmangazi Belediye Başkan 
Yardımcısı ile Osmangazi Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürü Ziyaret 
Edildi
21.08.2013 tarihinde Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı 
Yüksek Mimar Sayın Kenan Akan ve Osmangazi Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürü Meslektaşımız Sayın Ahmet Donbaloğlu, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube II. Başkanımız A. Faruk Çolak, 
Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz ve Şube Saymanımız Ahmet 
Ergin Muşlu tarafından ziyaret edilmiştir.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Sayın Kenan Akan’ın makam odasında yapılan ziyarette Şube Başkanımız; “Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği gereğince ruhsat eki projelerden biri olan  Yapı Aplikasyon projesinin müellifi dışında bir serbest harita ve kadastro mühendisince 
yapı denetim adına fenni mesuliyetinin üstlenilmesi İmar Kanunun 28. Maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. ve 58. maddeleri ile Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 3. Maddesi gereğince gerekmektedir. Yapı Denetimi Hakkında Kanununa göre yapı denetim firmalarının bünyelerinde 
harita ve kadastro mühendisi çalıştırmaları mümkün değildir. Yapı aplikasyon projelerinin, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5/b maddesine 
göre yapı denetim firması tarafından serbest harita ve kadastro mühendisinden hizmet almak suretiyle fenni mesuliyetinin üstlenilmesi 
gerekmektedir. Bu anlamda belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında müellif uygulamacı serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi ile müellif/
uygulamacı SHKM’nin denetim ve kontrolünü yapacak yapı denetim firması ile sözleşme düzenleyerek fenni mesuliyeti üstlenecek bir başka SHKM 
aranmalıdır.” demiştir. 

Şube Başkanımız konuşmasının devamında ” 02.08.2013 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen maddede TMMOB Kanunundan 
gelen odaların üyelerini denetleme görevi kaldırılmamıştır. Sadece odaların proje kontrolü şeklinde uyguladıkları uygulama kaldırılmıştır. Şube 
olarak biz üyemizin sicil durumunun uygunluğunu ve yapılan işin ücret yönünden mevzuata uygunluğunu kontrol ediyoruz.” diyerek bu anlamda 
Şube yetki alanımızdaki Belediyelerin ziyaret edileceğini ifade etmiştir.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Sayın Kenan Akan “Yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin yapı denetim firması 
adına müellif/uygulamacı dışında bir serbest harita ve kadastro mühendisince üstlenilmesi hususunda söylediklerinize katılıyorum. İnşaat 
sektöründe yapılan işlerin mesleki alanlarına göre denetlenmesi işlerin daha sağlıklı ve bilimsel olarak yürümesi açısından gereklidir. Mevzuat 
hükümleri gereğince yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin yapı denetim adına müellif/uygulamacı dışında bir serbest harita ve 
kadastro mühendisince üstlenilmesi hususunda Belediyemizce gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu konuda geniş katılımlı bir toplantı 
yapılması durumunda ilgili birimler olarak katılım gösteririz” diyerek ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulumuz 
yeni mezun genç mühendis meslektaşlarımız ve 25. kez yapılan TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Halı Saha Futbol Turnuvasında Odamızı 
temsil eden meslektaşlarımız ile 2 Haziran 2013 tarihinde Bursa Akademik 
Odalar Birliği BAOB Restoranında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube Yönetim Kurulu ve yeni mezun mühendis 
meslektaşlarımızın katıldıkları kahvaltıda mühendisler keyifli sohbetlere 
imza attılar. 

HKMO Bursa Şubesi Yeni Mezun Mühendis Üyeleri ile Kahvaltıda Buluştu

HKMO Bursa Şubesi olarak mesleki konularda eğitim, tanıtım, bilgilendirme toplantılarının yanı sıra sosyal etkinliklerde düzenlenmekte 
olup, genç üyelerinde bu tür etkinliklere katılarak iş bulmada, mesleki tecrübelerden yararlanabileceklerini ayrıca etkinliklerin farklı iş 
alanlarında çalışan meslektaşların sorunlarını bir arada değerlendirmede yararlı olacağı düşünülen , tanışma amaçlı yapılan kahvaltı bir 
araya gelmenin mutluluğu ile sona erdi.
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18 Haziran 2013 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,  Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüdai Çaltı, 
Atilla Yurttaş, Serdar Burak Uslu ile Kütahya Belediye Başkanı Mustafa 
İça, İl Özel İdare Genel Sekreteri Dr. Mühendis Salih Akkaya, Kütahya 
Kadastro Müdürü Fatih Işık, Kütahya Merkez İlçe Nüfus Müdürü Halil 
Topbaş ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretlerde;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan 
değişikliklerin mesleğimize etkileri, Mesleki Denetim Uygulaması 
yaptırma zorunluluğu, Yapı Aplikasyon Projesi ve bunun fenni 
mesuliyetini de içeren Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS), Vaziyet 

Planları, Bağımsız Bölüm Planları ve Röperli Kroki işlemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile meslektaşlarımızın karşılaştığı genel 
sorunlar hakkında, karşılıklı fikir alışverişi yapılmıştır. 

İlgili Kurum yetkilileri ve Meslektaşlarımız ziyaret edilerek 19 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, 
Taşınmaz Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu panelimize davet edilmiştir. Şubemiz çalışmaları hakkında bilgilendirmede 
bulunularak, mesleğimiz hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Karacabey-Kemalpaşa Temsilciliğimiz Ziyaret Edildi
Karacabey–Kemalpaşa Temsilciliğimizde, 
6 Haziran 2013 tarihinde Şube Başkanımız 
Ufuk Ay, Şube Yazmanımız Kubilay 
Öksüz, Yönetim Kurulu Üyemiz Hüdai 
Çaltı, Atilla Yurttaş, Mehmet Öksüz, 
Karacabey Temsilcimiz Levent Görgün, 
Karacabey MDU görevlimiz Ömer Gürsoy 
ve meslektaşlarımızın katılımı ile Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan 
değişikliklerin mesleğimize etkileri, Mesleki 
Denetim Uygulaması zorunluluğu, yapı 
aplikasyon projesi ve uygulaması ile 
bunun fenni mesuliyetinin üstlenilmesi 
ve karşılaşılan farklı mesleki sorunlar ile 
çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı 
düzenlenmiştir.

Genel olarak Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile 
yapı aplikasyon projesinin ruhsat eki 
olarak yasal olarak istenmesinin mecburi 
hale geldiği, yapılan değişiklikler ile 
idarelerin, meslektaşlarımızın ve Odamızın 
sorumluluklarının artırıldığı, Mesleki 
Denetim Uygulamasının kaldırılmadığı 
ifade edilmiştir. Ayrıca Mesleki Denetim 
Uygulamasının SHKMM hizmetlerinin 
ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin 

gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, 
koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, 
meslektaşların eşit koşullar içinde 
çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti 
önlemek, meslekî denetim, yeterlilik ve 
kapasite yönlerinden değerlendirilmesine 
esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin 
saptanmasını sağlamak amacıyla yapılan bir 
uygulama olduğu, ilgili kurum ve kuruluşların 
isteyip istemediğine bakılmaksızın HKMO 
Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği‘ne 
göre de SHKMM hizmetlerinin tamamı için 
Mesleki Denetim yaptırma zorunluluğu 
bulunduğu ve yine aynı yönetmeliğin 58. 
Maddesi ile ilgili idarelere fenni mesuliyet 
üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki 
ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her 
ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına 
bir liste halinde bildirme zorunluluğu 
getirildiği, bu çerçevede 2012 Mayıs ayından 
bu yana kurumlardan alınan iş listeleri 
doğrultusunda Mesleki Denetimi yapılmayan 
işlerin takibinin şubemizce yapılmakta, 
yaptırmayan büro/şirketlere Mesleki 
Denetimleri yaptırmaları gerektiği ile ilgili 
ikaz yazıları yazıldığı, ayrıca ilgili kurumlara 
3 aylık periyotlar halinde SHKM‘lerin yaptığı 
işlemlere ilişkin listelerin her ay düzenli 

olarak gönderilmesi ile ilgili hatırlatma 
yazıları şubemizce gönderildiği konusunda 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca “Yapı Aplikasyon Proje Müellifliği, 
Uygulaması ve Fenni Mesuliyetin 
Üstlenilmesi” iş akış şeması ile “Yapı 
Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet 
Uygulama Esasları” taslağı hakkında 
bilgilendirme yapılarak, özetle yapı 
aplikasyon projesi ve zemin uygulamasının 
mal sahibi veya vekili ile sözleşme 
düzenleyen serbest harita ve kadastro 
mühendisince yapılması, bu işin fenni 
mesuliyetinin de yapı denetim adına 
yapı denetim ile sözleşme düzenleyen 
serbest harita ve kadastro mühendisince 
üstlenilmesi gerekliliği ile ilgili 
bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ayrıca üyelerimize büro veya şirketlerin 
irtibat bürosu veya şube açabilmesi için 
Oda mevzuatımız çerçevesinde yapılması 
gereken işlem adımları konusunda 
bilgilendirmede bulunuşmuş, Karacabey 
ve Kemalpaşa’da mesleki uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüş alış verişi ile ziyaretimiz 
sonlandırılmıştır.

Kütahya Belediye Başkanlığı, İl Özel İdare, Kadastro Birimleri, Tapu Sicil ve  
Nüfus İlçe Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Nilüfer Bölgemizdeki Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları Ziyaret Edildi
Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bazı serbest harita ve kadastro mühendislik bürolarına, 15 Ağustos 2013 tarihinde Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube II. 
Başkanımız Ali Faruk Çolak, Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz, Şube Saymanımız Ahmet Ergin Muşlu, Yönetim Kurulu üyemiz Atilla Yurttaş’ın katılımı ile, 
02.08.2013 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” isimli torba yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen madde ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin 
mesleğimize etkileri, Mesleki Denetim Uygulaması zorunluluğu, yapı aplikasyon projesi ve uygulaması ile bunun fenni mesuliyetinin üstlenilmesi ve 
karşılaşılan farklı mesleki sorunlar ile çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyaretlerde bulunulmuştur.

Ziyaretlerde 02.08.2013 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli torba yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine eklenen “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili 
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, 
tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez 
veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.” bendi ile getirilen 
düzenlemenin Odamızın üyeleri üzerindeki mesleki denetimini kısıtlamadığı, Odamızca yapılan Denetim Harita müelliflerince yapılan harita, plan, 
etüt ve projeleri denetlemek değil, müellifin o andaki sicil durumunu ve üretilen hizmetin ücret tarifesine uygunluğunun Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununun 2. Maddesi ve HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği gereğince kontrolü olduğu, bu anlamda torba kanun ile 
yapılan düzenleme içeriğinden de anlaşılacağı üzere harita, plan, etüt ve projelerin  denetim işlemi olmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konu 
ile ilgili basın açıklamasının da bunu desteklediği hususunda bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ayrıca Genel Merkezimizden gelen “Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi” taslağı 
ve konu hakkında Şubemizce yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri hakkında görüş alış verişi yapılan bu ziyaretlerimizin mesleki sorunların tespiti ve çözümü noktasında verimli olduğu ve genişletilerek 
sürdürülmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ile Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü 
Ziyaret Edildi
21.08.2013 tarihinde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Nazlı Yazgan ve Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın Ayşegül Erkol, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şube II. Başkanımız A. Faruk Çolak, Şube Yazmanımız Kubilay Öksüz ve Şube Yönetim Kurulu üyemiz Hüdai Çaltı 
tarafından ziyaret edilmiştir.

Nilüfer Belediyesi çalışanları meslektaşlarımız Sayın Sinan Sarıbal ve M. Kurtuluş Gülez’in de katılımı ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 
Nazlı Yazgan’ın makam odasında yapılan ziyarette Şube Başkanımız; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince ruhsat eki projelerden biri olan 
yapı aplikasyon projesinin müellifi dışında bir serbest harita ve kadastro mühendisince yapı denetim adına fenni mesuliyetinin üstlenilmesi İmar 
Kanununun 28. Maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. ve 58. maddeleri ile Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. Maddesi gereğince 
gerekmektedir. Yapı Denetimi Hakkında Kanununa göre yapı denetim firmalarının bünyelerinde harita ve kadastro mühendisi çalıştırmaları 
mümkün değildir. Yapı aplikasyon projelerinin, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5/b maddesine göre yapı denetim firması tarafından 
serbest harita ve kadastro mühendisinden hizmet almak suretiyle fenni mesuliyetinin üstlenilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Belediyelerce 
verilen inşaat ruhsatlarında müellif uygulamacı serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi ile müellif/uygulamacı SHKM’ nin denetim ve 
kontrolünü yapacak yapı denetim firması ile sözleşme düzenleyerek fenni mesuliyeti üstlenecek bir başka SHKM aranmalıdır.” demiştir. Şube 
Başkanımız konuşmasının devamında ”02.08.2013 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen maddede TMMOB Kanunundan 
gelen odaların üyelerini denetleme görevi kaldırılmamıştır. Sadece odaların proje kontrolü şeklinde uyguladıkları uygulama kaldırılmıştır. Şube 
olarak biz üyemizin sicil durumunun uygunluğunu ve yapılan işin ücret yönünden mevzuata uygunluğunu kontrol ediyoruz.” diyerek bu anlamda 
Şube yetki alanımızdaki Belediyelerin ziyaret edileceğini ifade etmiştir.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Nazlı Yazgan “ Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey Meslek Odaları ile yapılan işbirliğini 
verilen hizmetlerin kalitesi ve bilimselliği açısından önemsemektedir. Bu anlamda Belediyemizce geçmişten bu yana Meslek Odaları ile çeşitli 
protokoller kapsamında çalışmalar yapılmış ve bundan sonra da yapılacaktır. Yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin yapı denetim firması 
adına müellif/uygulamacı dışında bir serbest harita ve kadastro mühendisince üstlenilmesi hususunda yapı denetim firmaları ile toplantı yaptık 
ve kendilerine mevzuat hükümleri gereğince yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin  yapı denetim adına müellif/uygulamacı dışında bir 
serbest harita ve kadastro mühendisince üstlenilmesi gerektiğini ve 1 Ekim tarihi itibariyle uygulamanın bu yönde yürüyeceğini belirttik. Ayrıca 
Belediyemizce meslek odaları ile sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için 
protokol yapılması düşünülmektedir.” diyerek ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. 
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Meslekte 60. Yılını Dolduran 
Meslektaşlarımıza Şubemizce Plaket Verildi
Meslekte 60. Yılını dolduran meslektaşlarımıza 8 Haziran 2013 
tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesislerinde yapılan bir 
yemek organizasyonu ile Şubemizce plaket verildi. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Mehmet Yıldırım, Tomris Gür Kara, Ali Hasan Bakır, Turğay 
Erkan ve Mehmet Yıldırım’ın katıldığı yemekte Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım, yemeğin organizasyonunu sağlayan üyemiz Arif 
Delikanlı ve YTÜ eski rektörü Ayhan Alkış birer konuşma yaptılar. 
Etkinliğe katılan üyelerimize ve Sayın Arif Delikanlı’ya katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

YTÜ Geleneksel Arazi Pikniği Yapıldı
Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen arazi 
pikniklerinin ilki bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi önünde 17 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 
Üniversitede arazi stajını yapan öğrencilerimiz ve öğretim 
üyelerimizin katıldığı piknik yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Ali Hasan Bakır ve Turğay Erkan’ın katıldığı arazi 
pikniğinde Ali Hasan Bakır ve YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya birer konuşma yaptılar. Sayın Erkaya 
konuşmasında Oda üye ilişkisinin önemine değinirken, meslektaş 
adaylarının öğrencilik döneminde de Oda ile ilişkilerinin güçlü 
olmasının önemine değindi. Pikniğin gerçekleşmesinde başta 
Bölüm Başkanı Sayın Halil Erkaya olmak üzere pikniğimize katılan 
öğretim üyeleri ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

HKMO Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi 
Dizisi Kapsamında Celal Beşiktepe İle 
Bir Söyleşi Gerçekleştirildi
Odamızın 23. Dönem Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, 33. 
Dönem Oda Onur Kurulu Üyeliği, 24, 25 ve 26. Dönemler Oda 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, 32., 36., 37. ve 38. Dönemler TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ve çeşitli dönemlerde Şube 
komisyonları ve çalışma gruplarında görev alan 758 sicil numaralı 
üyemiz Celal Beşiktepe ile 19 Eylül 2013 Perşembe günü saat 
19:00’da Şubemizde “HKMO Tarihine Işık Tutanlar” söyleşileri 
kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, söyleşinin açılışında ülkemizde 
son dönem içerisinde Gezi Parkı eylemleri sürecinde hayatını 
kaybedenleri anmanın anlamlı olduğunu vurguladıktan sonra 
Sayın Celal Beşiktepe’nin özgeçmişi ile ilgili kısa bir bilgilendirmede 
bulunarak sözü Celal Beşiktepe’ye verdi.

Sayın Beşiktepe “HKMO Tarihine Işık Tutanlar” söyleşisi kapsamında 
yapılan bu toplantının daha önce yapılan çalışmaların geleceğe 
ışık tutması ve önünü açması gerçekleşebilirse anlamlı olacağını 
vurguladı. TMMOB tarihinden örnekler ile yaşadıkları deneyimleri 
paylaşan Beşiktepe günümüzde olması gereken süreç ve örgütlülük 
yapısı açısından da önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinliğin sonunda Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Özyaşar TMMOB 
tarihinde önemli noktalarda bulunan ve önümüzü açan, açmaya 
devam eden Sayın Celal Beşiktepe’ye Şubemiz adına teşekkür 
plaketini sundu.

Oldukça verimli geçtiğine inandığımız, geçmiş deneyimlerin kapsamlı 
bir şekilde yeni kuşaklara farklı açılımlarla aktarıldığı söyleşimize 
katılan tüm meslektaşlarımıza, öğrenci üyelerimize ve bu güne 
kadar hep birlikte yürüdüğümüz, Odamızın örgütlü yaşamına büyük 
katkıları olan ve olmaya devam eden Sayın Celel Beşiktepe’ye 
katkılarından ötürü en içten duygularımızla teşekkür ederiz.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Bölümü öğrencileri ile şubemiz tarafından 
organize edilen Geleneksel Arazi Pikniği 
19 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde 

İTÜ Bölüm Ziyareti Yapıldı
19 Haziran 2013 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümünde çalışan 
akademisyen meslektaşlarımızla bir araya 
geldi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, Şube Yazman Üyemiz Alişan Çalcalı, 
Şube Örgütlenme Üyemiz Turğay Erkan ve 

Şube Görevlimiz Metin Uğumlu katıldı. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım Şube Yönetim 
Kurulu olarak her Salı yapmaya çalıştıkları işyeri ve kurum ziyaretlerinin, üyelerin Odamıza 
ilişkin görüş ve taleplerinin alınması, yaşadıkları sorunların yerinde tespiti ve birlikte çözüm 
üretilebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek üniversitelerin Oda çalışmalarımızda 
hem öğretim üyelerimizin verdiği katkı, hem de öğrenci Oda ilişkisinin kurulması açısından 
önemine değindi. Ziyaretimize verdiği katkılardan dolayı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Doğan 
Uçar’a ve İTÜ öğretim üyelerimize teşekkür ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak 
Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü 
Çalışan Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik
24 Eylül 2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Emlak Daire Başkanlığı’nda çalışan meslektaşlarımızla Piyerloti’de 

İTÜ Geleneksel Arazi 
Pikniği Yapıldı

bulunan Hizmet Binasında bir araya geldi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Şube Örgütlenme 
üyemiz Turğay Erkan ve Şube Teknik Görevlimiz Tekin Akçapınar katıldı. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 22. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
işyeri ve bölge ziyaretlerine önem verdiklerini, bu ziyaretlerin seçim dönemleri dışında da üyelerimizin sorunları ve taleplerini dile getirmesinin 
ve yönetim kurulları ile paylaşmasının önemli bir aracı olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan üyelerimiz çeşitli konularda görüş ve önerilerini Yönetim Kurulumuzla paylaşırken meslek alanımızın tanıtımı konusunda 
gerekli çalışmaların Oda tarafından yapılmasının önemli olduğu vurgulanırken, bunun aynı zamanda meslektaşlarımızın mesleğe sahip 
çıkması ile de mümkün olacağı vurgulandı. Mesleki denetimler konusunda yapılan son yasal düzenlemelerin konuşulduğu toplantıda 
mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkılması ve hak ettiği noktaya ulaşması için bu uygulamaların devam ettirilmesi gerekliliği belirtildi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta meslektaşımız Mehmet Ahmet Kadam olmak üzere toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz. 

gerçekleştirildi. Arazi Pikniğinden önce İTÜ öğrencileri arasında her yıl yapılan Karpuz Kupası 
ve bu sene başlatılan Kavun Kupası maçları yapılırken arazi pikniğine yoğun katılım sağlandı. 
Arazi Pikniğine Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Yıldırım, Alişan Çalcalı, Turğay Erkan’ın 
bulunduğu Pikniğimize katılan öğrencilerimize, öğretim üyelerimize teşekkür ederiz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü 2012-2013 
öğretim döneminden mezun olan genç 
meslektaşlarımızla 8 Temmuz 2013 
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ayazağa Yerleşkesi Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığında bir araya geldik. Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube İkinci 
Başkanımız Tomris Gür Kara, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Turğay Erkan tarafından 
dereceye giren genç meslektaşlarımıza 
Şubemiz tarafından yaptırılan hediyeleri 
verildi. Mezun olan genç meslektaşlarımıza 
iş yaşamında başarılar dileriz.

İTÜ Mezuniyet Törenine 
Katıldık
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TMMOB 3. Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı 29 Eylül 2013 
Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Konferans 
Salonunda yaklaşık 80 Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kadının 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nedret Durukan, 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Beyza Üstün 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer’in yaptığı açılış 
konuşmalarının ardından Divan seçimi gerçekleştirilerek iki oturum 
şeklinde düzenlenen Çalıştayın ilk oturumuna geçildi.

Çalıştayın ilk oturumunda Yrd. Doç. Dr. Özge İzdeş’in “Kadın 
İstihdamı: Kriz ve Muhafazakarlık gölgesinde Şekillenen ‘Çözümler’” 
başlıklı sunumunun ardından katılımcıların Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Açısından Türkiye’de Kadın Emeğini tartıştıkları Forum 
gerçekleştirildi. Çalıştayın 2. Oturumu 27 Eylül 2007 tarihinde bir “İş 
Cinayeti” sonucu kaybettiğimiz Meslektaşımız Gülseren Yurttaş’ın 

anısına Şubemiz tarafından hazırlanan sunum ile açıldı. Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Merve Özyaşar’ın Odamıza büyük katkı ve 
emekleri olan sevgili Gülseren’i hiçbir zaman unutmayacağımızı ve 
ne yazık ki artarak yaşanmaya devam eden iş cinayetlerine karşı hep 
beraber mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasının 
ardından Sosyal-İş Sendikası Yönetim Kurulu ve Kadın Komisyonu 
Üyesi Bilge Çoban DİSK ve TÜRK-İŞ’e bağlı bazı sendikalarda yapılan 
kadın çalışmalarını anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu adına 
Beril Akaydın’ın gerçekleştirdiği TMMOB’de kadın örgütlenmesi 
sunumunun ardından katılımcıların TMMOB’de kadın örgütlenmesi 
konusunu tartıştıkları forum ve okunan sonuç bildirgesi ile 
tamamlanan Çalıştaya katılarak emek veren tüm kadın üyelerimize 
teşekkür eder ve 16-17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak 
olan TMMOB III. Kadın Kurultayı’nda bir arada olmayı dileriz.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 
2012-2013 öğretim döneminden mezun olan genç 
meslektaşlarımızla 1 Temmuz 2013 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde bir 
araya geldik. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, 
Şube Yazman Üyemiz Alişan Çalcalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Turğay Erkan ve Mehmet Yıldırımın 
katıldığı mezuniyet töreninde dereceye giren genç 
meslektaşlarımıza Şubemiz tarafından yaptırılan 
hediyeleri verildi. Mezun olan genç meslektaşlarımıza 
iş yaşamında başarılar dileriz.

YTÜ Mezuniyet Törenine Katıldık
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6. Ölüm Yıldönümünde Gülseren Yurttaş Anması ve 
Basın Açıklaması Gerçekleştirildi

2000-2007 yılları arasında HKMO 
İstanbul Şube Müdürlüğü yapan değerli 
meslektaşımız Gülseren Yurttaş 27 Eylül 
2007 tarihinde İSKİ Melen Çayı Boğaz Geçiş 
Projesi Sarayburnu Şantiyesinde çalışırken 

boru taşıyan vinç bomunun kopması 
sonucunda meydana gelen bir “iş cinayeti”  
sonucunda aramızdan ayrılmıştı. 

Aramızdan ayrılışının 6. yılında İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu olarak Sarayburnu 
Şantiyesi önünde 27 Eylül 2013 tarihinde 
saat 12.30’da bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Basın açıklamasını İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu adına Şube Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Tomris Gür Kara 
okudu. Yapılan Basın açıklamasında “Kârın 
ön planda tutulduğu, insan yaşamının 
değersizleştirilerek taşeronlaşmaya ve 
denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerdeki, 
tersanelerdeki, fabrikalardaki, madenlerdeki 
ve yaşamın tüm alanlarındaki ‘iş cinayetlerini’ 
lanetliyoruz ve bu sürece seyirci kalan tüm 

yetkilileri bir kez daha sorumluluklarını yerine 
getirmeye ve sesimize kulak vermeye davet 
ediyoruz” denildi.

Ayrıca Gülseren Yurttaş’ın Bilecik Gölpazarı 
ilçesinde bulunan kabri başında Şube 
personelimizce ziyaret gerçekleştirildi.

Mesleğimize ve Oda örgütlülüğümüze yaptıkları değerli katkılardan 
ötürü meslekte 30. Yılını dolduran üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz 
plaket töreni 28 Eylül 2013 tarihinde Yıldız Hisar Tesisleri’nde 
meslektaşlarımızın ve ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım’ın birlikte üretme, paylaşma 
ve dayanışma kültürü ekseninde düzenlenen etkinliğimizin açılış 
konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından meslek 

yaşantısında 30. yılını dolduran meslektaşlarımıza, mesleğimize ve 
Odamıza sundukları değerli katkılarından dolayı 30. Yıl Plaketleri 
sunuldu. Meslek yaşantılarında 30. yılını geride bırakan tüm değerli 
meslektaşlarımızın mesleğimize ve Odamız çalışmalarına sundukları 
katkıların ilerleyen evrelerde de artarak süreceği inancıyla, sağlık, 
mutluluk ve başarı dileklerimizi sunar, bu anlamlı günde bizlerle olan 
tüm meslektaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

Meslekte 30. Yılını Dolduran Meslektaşlarımıza Şubemizce Plaket Verildi
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HKMO İzmir Şubesi Yürütücülüğünde 12. si düzenlenen Yaz Eğitim Kampı 
24 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Gümüldür’de gerçekleştirildi.

“Dayanışma” teması altında düzenlenen 12. Yaz Eğitim Kampı‘na 
üniversitelerin Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümleri‘nde okuyan 90 öğrenci ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, 
HKMO Yönetim Kurulu Üyeleri, HKMO Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
HKMO Denetleme Kurulu Üyeleri, HKMO Onur Kurulu Üyeleri, HKMO 
STBK Üyeleri, bilim insanları, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, 
akademisyenler, Türk Tabipler Birliği konsey üyesi, taraftar grupları 
temsilcileri katılım sağladı.

Kampın açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO İzmir Şube Başkanı Servet 
Alabalık, HKMO Öğrenci Birliği adına Umut Koca, HKMO Adana Şube 

12. Yaz Eğitim Kampımız Yapıldı
Başkanı Hasan Zengin, HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, HKMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Kırşan, HKMO Trabzon Şube Başkanı 
Recep Nişancı, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. Açılış konuşmaları 
sonrasında yaz eğitim kamplarını konu eden tanıtıcı kısa film 
gösterimi ile atölye çalışmaları hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Kampın teması olan “Dayanışma” çerçevesinde kampın 8. gününde 
sunulmak üzere kısa film, fotoğraf, tiyatro, şiir, halk oyunları, resim, 
kamp gazete atölyeleri oluşturulması için hazırlık toplantısı yapıldı.

Kampın ikinci günü sabah sporu ve kahvaltının ardından “TMMOB 
Örgütlülüğü“ başlıklı oturum gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB‘nin ve bağlı Odaların tarihsel 
gelişim süreci, TMMOB‘nin ilkeleri ve çalışma anlayışı konularında bilgi 
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verirken, TMMOB‘ye ve meslek alanlarına yönelik düzenlemeler, torba 
yasayla getirilen yetki kısıtlamaları, teknik öğretmenlere mühendislik 
unvanı verilmesi konularına da değindi. Öğleden sonra ise atölye 
çalışmaları ile “oryantiring” turnuvası yapıldı. Akşam yemeğinin 
ardından kamp ateşi yakıldı.

Kampın üçüncü günü sabah sporu ve kahvaltının ardından HKMO Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş‘ın yürütücülüğünde “Siyaset ve Dayanışma” 
konulu 2. oturum gerçekleştirdi. CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, 
ÖDP Eş Başkanı Alper Taş ve TKP MK Üyesi Kemal Okuyan‘ın katılımıyla 
Türkiye‘de siyaset kavramlarına genel bir bakış sağlandı. Öğleden sonra 
ise “Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar” oturumu gerçekleştirildi. Akşam 
yemeğinin ardından “Entelköy Efeköy‘e Karşı” film gösterimi yapıldı.

Kampın dördüncü günü sabah sporu ve kahvaltının ardından 
“Mesleğimiz, Örgütümüz ve Dayanışma” konulu 4. oturum gerçekleştirdi. 
Aynı gün gerçekleştirilen 5. oturumda ise “HKMO Şube Başkanları” 
başlığı altında Şube başkanlarının katıldığı oturum gerçekleştirildi. 
Akşam yemeğinin ardından kamp ateşi yakıldı.

Kampın beşinci günü “Sanatta ve Medyada Dayanışma” konulu 6. 
oturumda yazar Ahmet Yıldız‘ın oturum yürütücülüğünde şair Hidayet 
Karakuş ve Birgün gazetesi yazarı İbrahim Aydın “Sanatta ve Medyada 
Dayanışma” temasını işlediler. Öğleden sonra gerçekleştirilen mesleki 
teknoloji tanıtımı ve eğitimi sonrasında kampa ve oturuma katılım 
sağlayan tüm öğrencilere eğitim dolayısıyla sertifika verildi. Spor 
turnuvaları etkinliklerine devam edildi. Akşam yemeği sonrasında 
gerçekleştirilen 7. oturumda ise Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman‘ın sunumuyla “Türkiye Ekonomisi Nereye” 
konusu ele alındı. Türkiye‘nin 5 yıllık kalkınma planı irdelendi.

Kampın altıncı günü sabah sporu ve kahvaltının ardından atölye 
çalışmaları ve spor turnuvaları etkinlikleri yapıldı. Öğleden sonra 
HKMO İzmir Şube Eski Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Muhittin Selvitopu yürütücülüğünde HKMO Eski 
Genel Başkanı Celal Beşiktepe‘nin katılımıyla “Doğa ve Kentler için 
Dayanışma” konulu 8. oturum gerçekleştirildi. Aynı gün içinde ikinci 
kez gerçekleştirilen spor turnuvaları ile final maçı oynayacak takımlar 
belirlendi. Akşam yemeğinden sonra kamp ateşi yakıldı.

Kampın yedinci günü sabah sporu ve kahvaltının ardından Oda Hukuk 
Danışmanı Emekli Hakim Hüseyin Özgün‘ün yürütücülüğünde Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Ümit Akıncı‘nın katılımıyla “Haklarımız için 
Dayanışma” konulu 9. oturum gerçekleştirildi. Öğleden sonra gerçekleşen 
“Sporda Dayanışma” konulu 10. oturuma ise Beşiktaş, Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları katılım sağladı. Akşam 
yemeğinin ardından Genç Harita Mühendisleri Komisyonu yaptığı 
sunumda harita mühendisliği mesleğinin Türkiye‘deki konumunu genç 
mühendislerin gözünden inceledi.

Kampın sekizinci günü sabah sporu ve kahvaltının ardından “Öğrenci 
Forumu” ve “Kamp Değerlendirmesi”yapıldı. Öğle yemeğinin ardından 
spor turnuvalarında final maçları oynandı ve birincilik kazanan takımlar 
belirlendi. Akşam düzenlenen ayrılık yemeğinde kampa katılan tüm 
öğrencilere katılım belgeleri verildi. Atölye çalışmalarının sunumu, 
birinci olan takımlara birincilik madalyalarının teslimi ve ödül töreni 
yapıldı. Kamp ateşi yakıldı.

Kampın son günü sabah sporu ve kahvaltının ardından çadırların 
kaldırılması kamp alanının toparlanması ve çevre temizliğinin ardından 
vedalaşılarak kamp kapanışı yapıldı.
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Kent Suçuna Tepki... Ağaçlı Yol Halkındır

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ağaçlı Yol’daki Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne ait arazilerin ‘Bölgesel Park’ olan imar planlarının 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca konut ve alışveriş merkezine 
dönüştürülüp satışı amacıyla 19 Eylül’de yapılacak ihale öncesi TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklama öncesi DSİ Bölge Müdürlüğü önünde toplanan TMMOB 
üyeleri, buradan sloganlarla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önüne 
yürüdü. Yürüyüş boyunca “AVM`li yol değil, Ağaçlı Yol”, “Rant için 
değil, halk için plan”, “Ağaçlı yol halkındır, satılamaz” sloganları 
atılırken, yürüyüş sonunda TMMOB İzmir İKK adına açıklamayı İKK 
Dönem Sekreteri Ferdan Çiftçi yaptı.

Çiftçi, Ağaçlı Yol üzerinde bulunan ve mülkiyeti Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne ait olan yaklaşık 15 hektarlık alanın özelleştirme 
yöntemiyle satışa çıkarıldığını belirterek, “Ağaçlı Yol üzerinde

Karayolları, Devlet Su İşleri ve Zeytincilik Enstitüsü’ne ait birbiriyle 
komşu ve bir bütünlük oluşturan yaklaşık 70 hektar büyüklüğünde 
kamuya ait alan bulunmaktadır. 1/25.000 ölçekli İzmir Çevre Düzeni 
planında bu üç kamu kuruluşu alanı ‘Büyük Kentsel Yeşil Alan’ olarak 
tanımlanmıştır. Plan hedefleri gerçekleştiğinde İzmir kenti Kültürpark 
alanının iki katına yakın büyüklükte bir kent parkı kazanmış olacaktır” 
diye konuştu. İzmir’de kişi başına yaklaşık 3 metrekare yeşil alan 
düştüğüne ve bunun 10 metrekarelik standardın çok altında olduğuna 
dikkat çeken Çiftçi, “Böylesi acil ihtiyaçlar ortadayken, kamuya ait arsa 
ve arazilerin kentin zorunlu gereksinimi yerine, yürürlükte bulunan 
üst ölçekli kent planlarına aykırı, İzmirlinin belleğinde ‘Ağaçlı Yol’la 
birlikte zaman içinde oluşan yeşil dokusu ile bütünleşen kamuya 
ait bir alandan vazgeçilerek ‘Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi’ alanına 
dönüştürülmesi, hatta iptal edilmesi kaçınılmaz olan plan değişikliği 
esas alınarak 19 Eylül’de yapılacak ihale ile satışa çıkarılması bir kent 
suçudur” dedi. Ferdan Çiftçi, yapılan plan değişikliğinin hukuka aykırı 
olduğunu ve benzeri politikaların kentleri daha da yaşanmaz hale 

getireceğini ifade ederek, başta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi 
aktörleri, yerel yönetimleri ve kentlileri İzmir’in değerlerine sahip 
çıkmaya ve bunlara saygı göstermeye davet etti. 

İlgili arazilerin kesinlikle kamunun elinden çıkarılmaması gerektiğine 
vurgu yapan Çiftçi, bu alanların, kentin ihtiyacı olan yeşil alanlar ve 
kentsel donatı alanları olarak düzenlenmesi ve kentliye sunulması 
gerektiğini belirtti. Açıklamaya katılarak destek veren Bornova 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da, daha önce imar 
planlarında bölgesel park alanı olarak belirlenen Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne ait arazinin yoğunluğunun iki kat artırılması ve 10 kata 
kadar yapılaşmaya olanak verecek şekilde planlarının değiştirilmesine 
karşı dava açtıklarını hatırlattı. İzmirlilerin 19 Eylül’de yapılacak 
ihalenin ardından iki kentsel alanı birden kaybedeceğini söyleyen 
Başkan Sındır, “Karayolları Bölge Müdürlüğü, ihaleyle satılacak olan 
150 dönümlük alandan çıktıktan sonra Bornova Laka Köy’de planda 
belediye hizmet alanı olarak tanımlanan bir alana yerleştirilmek 
isteniyor. Kültürpark’taki gibi kentlilerin nefes alabileceği bir yeşil 
alan, sosyal yaşam alanı yok edilirken, diğer yandan da yurttaşların 
hizmet alabileceği belediye hizmet alanı yok ediliyor. Sonuç olarak 
İzmir halkı bir kentsel yeşil alandan bir de belediye hizmet alanından 
yoksun kalacak” dedi.

Söz konusu satış işlemine yönelik olarak 1 Nisan 2013 itibariyle 
Danıştay’da dava açtıklarını da hatırlatan Sındır, “Ancak 19 Eylül’de 
yapılacak ihalenin duyurusunda böyle bir davanın varlığı ifade 
edilmemiş durumda. Hukukun üstünlüğüne inanarak, mahkeme 
sonuçlanmadan ihalenin gerçekleştirilmemesini özellikle talep 
ediyoruz” diye konuştu.

29 Temmuz 2013’te ihalenin iptali yönünde yürütmeyi durdurma 
talebiyle ilgili bir kez daha tebligat yaptıklarını söyleyen Başkan 
Sındır, “Kentimizin ve insanlarımızın ihtiyacı olan bu yeşil alanları 
korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Harita Bülteni • Ekim 2013 

68  www.hkmo.org.tr

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  izmir

68  www.hkmo.org.tr



Gözaltına Alınan Üyelerimize Destek
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, yaptığı 
yazılı açıklama ile İstanbul’da Gezi Parkı 
protestocularına yönelik gerçekleşen polis 
saldırısında gözaltına alınan ve aralarında 
TMMOB’ye bağlı Odaların temsilcilerinin de yer 
aldığı yurttaşların serbest bırakılmasını istedi.

Taksim Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu 
Kışlası yapılması planına karşı tepki ile 
başlayan büyük halk hareketi, iktidarı bu 
konuda geri adım attırırken, verilen hukuk 
mücadelesinde de söz konusu plan aleyhinde 
alınan kararlar ile iktidar, Gezi Parkı’nın park 
olarak kalacağı açıklamasını yapmak zorunda 
bıraktı. Ancak yaşanan olaylar öncesinde 
İstanbul`da her gün binlerce insanın ziyaret 
ettiği Gezi Parkı, mahkemenin verdiği karara 
rağmen günlerce yurttaşların girişine kapalı 
tutulurken, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
ve beraberindekilerin dün kameralar

önünde gerçekleştirdiği “açılış töreni” ile 
parkın yurttaşların kullanımına tekrar açıldığı 
iddia edildi. Buna karşın, devlet ciddiyeti ile 
kesinlikle bağdaşmayacak biçimde, akşam 
saatlerinde parka girmek isteyen yüzlerce 

yurttaşa “parkın tekrar kapatıldığı” belirtilip, 
park içinde vakit geçirmekte olan yaşlılar, 
çocuklar, kadınlar, her yaştan yurttaşlar 
parktan polis zoruyla çıkartılırken, buna tepki 
gösteren binlerce kişi,yaklaşık 40 günden 
bu yana aralıksız biçimde devam ettiği gibi 
yine polis şiddetine maruz kalmıştır. Polisin; 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermi 
kullanımı gibi geniş bir yelpazede sergilediği 
şiddet sonucu onlarca kişi yaralanırken, 
aralarında TMMOB’ye bağlı Odalarımızın 
yöneticilerinin de bulunduğu 30’dan fazla 
kişi gözaltına alındı, Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin kepenkleri polislerce 
tekmelendi, Şube binasına zorla girilmeye 
çalışıldı. Taksim Dayanışması adına Gezi

Parkı’nın kurtarılması mücadelesine omuz 
veren TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Süleyman 
Solmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı 
Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube 

Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı ve Mimar 
Mücella Yapıcı’nın da gözaltına alınanlar 
arasında yer aldığı olaylar, AKP iktidarının; 
demokratik kitle örgütlerinin, uluslararası 
toplumun ve en önemlisi milyonlarca 
yurttaşın ‘hukuk ve insan hakları çerçevesinde 
hareket edin’ çağrısına kulak tıkadığının yeni 
bir göstergesi olmuştur.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) olarak, hiçbir sınır tanımayan polis 
şiddetine, gözaltı ve tutuklama terörüne, 
mülki amirler ve medya eliyle devam ettirilen 
karalama kampanyasına bir an önce son 
verilmesini, arkadaşlarımızın bir an önce 
serbest bırakılmasını ve artık kamusal alanın 
neo-liberal kent politikaları doğrultusunda 
talanına yönelik saldırıların sembollerinden 
biri haline gelen önemli bir kent müştereki 
olan Taksim Gezi Parkı’nın derhal tüm 
yurttaşların koşulsuz kullanımına açılmasını 
talep ederken, hiçbir zor ve baskı politikasının 
TMMOB’ye bağlı Odaları on yıllardan bu yana 
verdiği; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
insan hakları mücadelesine verdiği destekten 
vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız.

TMOBB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Kartondan Tekneler 
Yarışması, 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti.

Gezi ve Haziran direnişine selam gönderen Şubemiz takımı, bu yıl da en iyi kostüm ödülünü aldı. 
1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle TMMOB İzmir İKK tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen 
Kartondan Tekneler Yarışması, öğle saatlerinde Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda yarışma 
katılımcılarının tekne yapım çalışmalarıyla başladı.

Kartondan Tekne Yarışı

Teknelerin yapımının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan kortejler halinde yarışmanın gerçekleşeceği Konak Pier’de 
bulunan rıhtıma bir yürüyüş gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi Bandosu’nun da katıldığı yürüyüş boyunca, 31 Mayıs`ta başlayan Taksim 
Gezi Parkı direnişine destek sloganları atıldı. Rıhtımda takımların hazırlıklarını sona erdirmesiyle başlayan ve çevredeki yurttaşların da büyük 
ilgiyle izlediği yarışmada, yarış parkurunu en ön sırada tamamlayan Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi geçtiğimiz sene olduğu gibi bu 
yıl da birinci oldu. Yarışmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ödül töreninde bir konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, yarışma fikri ilk ortaya çıktığında bunu bir hayal olarak gördüklerini, ancak yarışmanın bu yıl 6. kez düzenlendiğini 
söyleyerek, “Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emrah Erginer, 6 sene önce bizi telefonla arayarak yarışma fikrini paylaştığında 
dalga geçtiğini düşündük. Ancak inanamadığımız şeyler bazen gerçek oluyor. 31 Mayıs günü de apolitik dediğimiz kuşak inanamadığımız 
bir şeyi yaptı. Gençler ‘Suyunuz, gazınız vız gelir bize’ dediler. Gençlerin bu direnişlerini selamlıyorum” şeklinde konuştu. Soğancı’nın 
konuşmasının ardından yarışmaya katkıda bulunanlara plaketleri sunuldu.
� Yarışmanın birincisi: Gemi Mühendisleri Odası
� Yarışma ikincisi: Şehir Plancıları Odası
� Yarışma üçüncüsü: Ziraat Mühendisleri Odası
� Titanik Ödülü: Çevre Mühendisleri Mühendisleri Odası
� En İyi Kostüm Ödülü: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
� Prof. Dr. Yücel Odabaşı En İyi Tasarım Ödülü: Gıda Mühendisleri Odası
� Mavi Bayrak Ödülü: Orman Mühendisleri Odası
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Torba 
Yasa kapsamındaki İmar Kanununda TMMOB’yi 
hedef alan değişikliğin Cumhurbaşkanı 
tarafından Meclis’e iade edilmesi gerektiğine 
ilişkin 18 Temmuz 2013 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan 
TMMOB İzmir İKK bileşeni odaların üyeleri 
buradan sloganlarla yürüyüşe geçti. „Torba’da 
Talan Var Veto Et“ yazılı pankartın açıldığı 
yürüyüşe TMMOB üyeleri dışında çok sayıda 
yurttaşın da katılarak destek vermesi dikkat 
çekti. Yürüyüş boyunca sloganlar atılırken, cadde 
boyunca yurttaşlar TMMOB üyelerine desteklerini 
alkışlarıyla gösterdiler. Gündoğdu Meydanı 
girişinde tamamlanan yürüyüş sonunda TMMOB 
İzmir İKK adına İyapılan açıklamada;

„Hükümet 9 Temmuz 2013 akşamı bir gece yarısı 
operasyonu sonucu, Meclise getirdiği önergeyle 
3194 sayılı İmar Kanununda  değişiklik yaptı. Bu 
değişiklikle TMMOB‘ye bağlı meslek odalarımızın 
üyeleriyle ilişkilerini  koparmaya, odalarımızı 
işlevsiz, etkisiz birer tabela örgütü haline 
getirmeye çalıştı. Ama gece yarısı sinsice yapılan 
bu hamleyi halkımız ve üyelerimiz teşhir etti, 
boşa çıkardı. Torba yasa şimdiden meşruiyetini 
yitirdi, ellerinde patladı.

Bu süreçte TMMOB‘yi yalnız bırakmayan 
halkımıza, destekleriyle bizlere cesaret veren 

Şubemizin Düzenlediği Kentsel Dönüşüm Çalıştayı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir 
Şubemizce, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, 
„Kent Dediğimiz İnsandan Başka Nedir ki?“ 
sloganıyla 26-27 Haziran 2013 tarihlerinde 
İzmir’de düzenlendi.

Şubemizin ev sahipliğinde Tepe Kule Kongre 
ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen 
çalıştay, bölgedeki meslektaşlarımızın, diğer 
mühendislik dalları mensuplarının, mimarlar 
ve şehir plancılarının, akademisyen ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Panelin açılışında İzmir Şube Başkanı Servet 
Alabalık, Çalıştay Başkanı Hüseyin Ülkü, Oda 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten ve İzmir 
Vali Yardımcısı Mustafa Erdoğan birer konuşma 
yaptılar. İzmir Şube Başkanımız Sayın Servet 
Alabalık İzmir‘in çarpık ve kaçak yapılaşmanın 

yoğun olduğu bir kent oluşundan sözetti. 
Kentsel dönüşüm kapsamında İzmir‘de 
gerçekleşen düzenlemelere değindi.

Çalıştay Başkanlığı görevini üstlenen Odamız 
39. Dönem Genel Başkanı Sayın Hüseyin Ülkü 
Türkiye‘de taşınmaz değerlerin belirlenmesinin 
ve kayıt altına alınmasının kentsel dönüşüm 
uygulamaları, imar uygulamaları ve 
kamulaştırma işlemlerinin işleyişinde oluşan 
eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesinde 
önemli olduğunu belirtti.

Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş 
ise kentlerimizi yapamadığımızı bu nedenle 
de kentsel dönüşüm çalışmalarına destek 
verileceğini ancak bu desteğin koşullu 
olduğunu belirtti. TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Sayın Ali Fahri Özten konuşmasında 
TMMOB’nin kentsel dönüşüme nasıl yaklaştığı 

konularında bilgi verdi. Sayın Özten kentlerin 
talan edilmemesi için mutlaka kentleri 
izlememiz gerektiğini ve birlikte-örgütlü bir 
şekilde mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. 
Daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Sayın 
Mustafa Erdoğan ise çalıştay konularının 
çok önemli seçildiğini belirtti ve bu nedenle 
de Şubemizi ve Odamızı tebrik etti. Bununla 
birlikte vatandaş katılımının yeterince 
yoğun olmamasını, oysa bu konunun 
onları çok ilgilendirdiğini, bu nedenle de 
vatandaşın neden yoğun katılımı olmadığının 
araştırılması gerektiğini, katılımı artırmak için 
uygulanabilecek yöntemlerin belirlenmesinin 
önemli olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen 
oturumlar ile çalıştayda Kentsel Dönüşüm 
ile ilgili önemli konulara değinildi. Çalıştay 
amacına uygun sonuçlandı.

Torbada Talan Var yurt içinde ve yurt dışındaki tüm emek ve 
demokrasi güçlerine, tüm dostlarımıza 
buradan teşekkür ediyoruz.

Ancak daha işimiz bitmedi. Halkımızın 
gözünde hukuksal meşruiyeti düşmüş bu 
torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilip meclise geri gönderilmesi gerekiyor.

Çünkü;
1. Bu yasa, Anayasanın 135. ve 124. 

maddelerine göre yayımlanmış 6235 
sayılı TMMOB kanununa göre kurulmuş 
Meslek odalarının Anayasadan ve 
yasalardan aldığı kamusal denetim, 
meslek alanlarını düzenleme yetkilerini 
yok etmeye, üyeleriyle  ilişkilerini 
koparmaya çalışıyor.

2. Bu yasa, bilimsel, teknik ve mesleki 
denetimleri, kentsel dönüşüm ve kentsel 
rant projelerinin önünde engel olarak 
görüp, kuralsız, denetimsiz yapılaşmanın 
önünü açmaktadır.

3. Bu yasa, TMMOB‘nin yanı sıra 
Belediyelerimizin de  Anayasanın, 
yasaların kendisine verdiği imar mevzuatı 
ve yapılaşma konusundaki kamusal 
denetimlerini de ortadan kaldırmaya 
çalışıyor.

4. Bu yasa antidemokratiktir, 
hukuksuzluktur.

5. Bu yasa,  Türkiye‘deki tüm yapılaşmayı, 
kamuya ait arazileri, kaynak ve varlıkları, 

doğal, tarihi, kültürel alanları geçmişi tescilli 
bir Bakan‘ın inisiyatifine bırakıyor.

6. Bu yasa, tamamen siyasi bir manevradan 
ibaret olup, AKP‘nin yıllardır devletin 
tüm imkanlarını kullanarak seçimlerine 
müdahale ettiği ancak bir türlü ele 
geçiremediği TMMOB‘yi yok etme projesinin 
bir parçasıdır.

7. Bu yasa, AKP‘nin Taksim Gezi Parkı 
eylemleriyle meşruiyetini yitirmiş olduğu 
iktidarının intikamını TMMOB‘dan alma 
girişimidir.

8. Bu yasa; Kamu yararına değil,  aksine kamu 
zararınadır.

Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz: 
O torba‘da talan var, hukuksuzluk var veto et.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu halk 
yapılan bütün talanların hesabını er ya da 
geç sorumlularından soracak, bütün bu 
torbaları AKP‘nin kafasına geçirecektir. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın, bundan TMMOB‘nin 
ve dostlarının zerre kadar şüphesi yoktur.“ 
Yürüyüş ve açıklama, sloganlarla sona erdi.
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Dayanışma Günü
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 
TMMOB İzmir İKK bileşenleri tarafından bir 
yürüyüş gerçekleştirildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
bileşeni Odaların üyeleri 19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla Alsancak 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir yürüyüş ve 
basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş 
boyunca „Mühendisler, mimarlar susmadı, 
susmayacak“, „Her yer Taksim, her yer 
direniş“, „Örgüt arama, TMMOB burada“ gibi 
sloganlar atılırken, çevredeki yurttaşlar da 
TMMOB üyelerine alkışlarla destek verdi. 
Yürüyüş sonunda basın açıklamasını TMMOB 
İzmir İKK Dönem Sekreteri Ferdan Çiftçi 
okudu. Açıklamasında, 19 Eylül 2013’ün, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ekonomik ve sosyal taleplerle gerçekleştirdiği 
bir günlük iş bırakma eyleminin 34. 
yıldönümü olduğunu ifade eden Ferdan 
Çiftçi, „19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, 
faşist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke 
koşullarında kendi sorunlarını halkın 
sorunlarından ayrı görmeyen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının Gezi eylemlerine 
değin uzanan özgürlük, eşitlik, demokrasi, 
bağımsızlık, barış ve adalet mücadelesinin 
adıdır. 19 Eylül 1979 tarihinde, sevgili 
Başkanımız Teoman Öztürk’ün TMMOB 
adına yaptığı çağrı ile sokakları dolduran 
mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün 
de aynı anlayış doğrultusunda halkı ile 
omuz omuza Gezi sürecinde mütevazı 
yerini almıştır“ diye konuştu.  Türkiye’nin 
çok kritik bir dönemden geçtiğini ve Gezi 
Parkı yağmasına karşı gösterilen meşru ve 
demokratik tepkiyle başlayan halk direnişinin 
tüm ülkeye yayılarak yeni bir dönemin 
kapısını araladığını belirten Çiftçi, „Halk kendi 
kaderine el koymuş ve ‘artık yeter’ demiştir. 
Baskı ve sömürü politikalarının uygulayıcıları 
tarihsel rolleri gereği sokakları özgürleştiren 
halk direnişine acımasızca saldırmaktadır. 
Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri 
olan halk direnişi karşısında, ortaya çıkan 
talepleri karşılamak yerine bunun şiddetle 
bastırmayı tercih edenler, gençlerimiz 
Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni 

Yıldırım, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz 
ve Ahmet Atakan’ın katilleridir. Geleceğimiz 
için açılan en güzel ve temiz sayfa kana 
bulanmıştır. Gençlerimizin katilleri hâlâ 
ellerini kollarını sallayarak gezmektedir. 
Katillerin cezalandırılması ve sorumlulardan 
hesap sorulması hepimizin boynunun 
borcudur“ şeklinde konuştu.

Çiftçi, TMMOB’nin, AKP’nin yasal ve fiili 
saldırılarının hedefi haline geldiğine ve 
teslim alınmaya, Gezi eylemleri süresince 
de üyelerinin gözaltına alınarak gözdağı 
verilmeye çalışıldığına ve bu saldırının 
halkla birlikte püskürtüldüğüne dikkat 
çekerken, „Ancak, TBMM’deki sayısal gücünü 
demokrasinin ve toplumun taleplerinin 
üzerinde gören AKP, bir gece yarısı torba yasa 
operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi 
tırpanlamıştır. AKP iktidarı TMMOB’den 
Gezi’nin intikamını almaya çalışmaktadır. 
TMMOB’yi kapatmaya gücü yetmeyenler, 
TBMM’de mesleğimize ve örgütümüze darbe 
yapmışlardır“ ifadelerini kullandı. TMMOB’ye 
yönelik saldırının, ‘kentsel dönüşüm’ adı 
altında hız kazanan yağma ve talan sürecinin 
önündeki engel ve pürüzleri ortadan 
kaldırmayı da amaçladığını vurgulayan 
Ferdan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

„TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan 
tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına ve 
ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü 
ve eylemini büyütecektir. TMMOB, Suriye’nin 
işgaline, emperyalist savaş ve sömürü 

politikalarına, Kürt sorununun demokratik 
çözümüne, barış ve kardeşlik içerisinde bir 
arada yaşamaya engel olan yaklaşımlara 
karşı ülkede ve bölgede barışı savunmaya 
devam edecektir. TMMOB, AKP iktidarının 
neoliberal sömürü politikaları içerisinde yok 
etmeye çalıştığı örgütümüzü savunmaya 
devam edecektir. Çünkü TMMOB’nin ve 
bağlı disiplinlerinin tasfiye edilmesi demek, 
kentlerimiz ve doğal varlıklarımızın rahatça 
yağmalanması, dizginsiz bir sömürü 
düzeninin tahsis edilmesi demektir.

AKP çok iyi bilmeli ki sokağa çıkan halk yalnız 
değildir. Mühendis, mimar, şehir plancıları 
ev örgütümüz TMMOB sokağa çıkanlarla, 
halkımızla omuz omuzadır. Çok iyi biliyoruz ki 
lime lime çözülen baskı, sömürü ve zorbalık 
düzenine karşı yeni bir Türkiye sokaklarda 
yeşeren umut ile kurulacaktır. TMMOB’nin 
Gezi sürecinden çıkardığı sonuç, daha fazla 
örgütlenme ve daha fazla mücadeledir. 
TMMOB, mücadele geleneğine, mesleğine, 
örgütüne, halkına ve ülkesine duyduğu 
sorumluluk gereği durduğu noktadan 
geri adım atmayacak ve mücadelesini 
güçlendirerek sürdürecektir.

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü, kentlerimizi, 
doğamızı yağmalayanlara, yaşam alanlarımızı 
yok edenlere, mesleğimize, örgütümüze 
ve halkımıza saldıranlara karşı duranların 
günüdür. Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, 
selam olsun halkı ile omuz omuza olanlara.“ 
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 10 Ekim 2013 tarihinde bir 
basın açıklaması yaparak Şirinyer Parkı’na Büyükşehir ve Buca 
Belediyelerini ortak tesis yapma planlarına ve Alsancak Kahramanlar 
planlarına tepki gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi;

Şirinyer Parkı, mevcutta ve öneri planlar çerçevesinde ele alındığında, 
çevresinde yer alan fonksiyon alanları, yüklendiği işlevi ve kent 
ölçeğinde verdiği aktif ve pasif yeşil alan olma özelliği ile kent 
merkezine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, kent belleğinde edindiği yeri 
ve en önemlisi mevcut yoğun doku içerisindeki kentsel boşluk 
anlamında bölge için son derece önemli bir alandır. Ayrıca üst ölçekli 
planlarda da Kentsel-Bölgesel yeşil alan olarak belirlenmiştir.

Yürürlükteki imar planları ve mevcut durum itibarıyla zaten yetersiz 
olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan yolu ile azaltılarak, 
kamuya ait olan yeşil alanların rant uğruna talan edilmesi, özellikle 
de Bornova‘daki durumla eşleştirildiğinde kentimiz için oldukça 
önemli bir sorundur.

Bölgenin zaten yetersiz olan ulaşım altyapısı ve yoğunluğu göz 
önüne alınarak, arazi kullanım kararları ile önerilen fonksiyonların 
doğrudan trafik yoğunluğunu etkilemesi, ayrıca ulaşım ve bölge 
sorunlarına çözüm getirmek bir yana var olan ulaşım sorununu, 
trafik tıkanıklığını daha da artıracak olması nedeniyle mevcut planlar 
üzerinde nasıl bir yük oluşturacağının hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca basında Zorlu Grubunun planı olarak da bilinen; 2007 yılında 
parsel bazında plan değişikliğine konu olan ve 2008 yılında iptal 
olan, 2010 yılındaki Alsancak- Kahramanlar planlarının yapılma 
nedeni de olan ve yine mahkeme kanalıyla iptal edilen bu planlar, 
iptal gerekçeleri ortadan kaldırılmadan tekrar onaylanmıştır. Diğer 
yandan, söz konusu planın plan hükümleri incelendiğinde, bütün 
plan kararlarının mevcut yapılaşmayı ve uygulama imar planı 
kararlarını koruduğu, tüm süreçleri alt ölçek planlara yönlendirdiği, bu 
bakımdan işlevsiz olduğu ortaya çıkmaktadır.

26.06.2013 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ile de tekrar yasallaştırılmaya çalışılan, İzmir Kent Merkezi‘ni 
bütünsel olarak ele almayan parçacı bir planlama yaklaşımı ile 
yıllardır kent gündeminde olan 1716 ve 991 adaları içeren bölgede 
var olan yolun kapatılmasını ve tescilli parselleri içeren bölgede 
yakın çevresindeki araç ve yaya yoğunluğunu arttırması ve Dünya 
Ticaret Merkezine yönelik ayrıcalıklı imar hakları nedeniyle yargının 
birçok kez yapılmamasını işaret ettiği plan kararları ve hükümleri 
tekrarlanmaktadır.

Çünkü „Konak I. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı“ …plan hiyerarşisine ve plan tekniğine 
uygun bir nazım imar planının ve plan açıklama raporunun taşıması 
gereken temel planlama stratejisini, planlama ana ilkelerini ve 
stratejinin uygulanmasına yönelik tüm sektörleri içerecek biçimdeki 
mekânsal planlama kararları taşımadığı nedeniyle iptal edilmiştir. 
Buna rağmen yanlışta ısrar edilmekte ve sadece belirli adalarda 
herhangi bilimsel, teknik gerekçeye ihtiyaç duyulmaksızın, siyasi-
rantsal çıkarlar gözetilerek ve şahıs çıkarlarına hizmet edecek 
uygulamalar yapılmasında hiçbir gerekçe öne sürülmemekte ve yasa-
yönetmeliklere aykırı davranılmaktadır. Bu hüküm yürürlükteki imar 
planlarındaki zaten yoğun olan emsal ve yapılaşma yoğunluğunu 
arttırmakta ve bu denli serbest bir yapılaşma hakkının verilmesi de 
diğer parsellerde bulunan mülkiyet hakkını ve düzenini ihlal etmekte 
ve ayrıcalıklı imar hakkı getirmektedir.

Sonuç olarak İBŞB, Yeni Kent Merkezinde(Salhane-Liman Gerisi) 
toplamayı hedeflediği yüksek yapıları içeren Yeni Kent Merkezi 
Planları ile çelişki yaratmakta, İzmir Konak Kent Merkezinde 
planlama çalışmaları bugüne kadar nasıl parsel ölçeğinde 
sürdürülmüş ise, bu planla da mevcut durumun korunarak 
sorunlarıyla birlikte geleceğe taşındığı Kentin gelecekte alacağı forma 
ilişkin bir endişe taşımadığı anlaşılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu yanlışlardan dönmeli ayrıcalıklı 
imar hakkı uygulamasından vazgeçmelidir.

Belediyeye ‚“Yanlıştan Dönün” Çağrısı
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Şubemiz tarafından 14 Mart 2013 tarihinde Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Eğitiminde  
40. Yıl Etkinliği ve Meslekte 25 ve 40 Yılını dolduran Üyelerimize plaket töreni gerçekleştirildi.

HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız konuşmasında, Selçuk Üniversitesi‘nin 40 yıllık 
eğitim ve öğretiminin 35 yılını yaşamış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Yıldız, 40 yılda 
meslek alanında ve dünyada büyük gelişmeler yaşandığını, buna paralel olarak da eğitim ve öğretim 
planlarının teknolojik gelişmelere ve uygulamalara uygun hale getirilmesini ve küreselleşen dünyada 
ortak bir paydada buluşabilmek için eğitimin akredite olması gibi süreçlerin zorunluluğunu dile 
getirdi. Konuşmasını katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkürlerini ileterek tamamladı.

Meslekte 25 ve 40’ıncı Yılını Dolduran Üyelerimize Plaket Töreni Gerçekleştirildi

Etkinliğin gündüzünde düzenlenen paneller sonrasında şubemiz kayıtlı üyelerimizden meslekte 25. ve 40. yılını dolduran üyelerimize Konya 
Dedeman Otelde düzenlediğimiz yemeğimizde  plaketleri takdim edilmiştir. Üyelerimiz düzenlediğimiz plaket törenine ailecek katılmışlardır

Şubemizde Bayramlaşma 
Ramazan Bayramı münasebetiyle 12.08.2013 
tarihinde Şube Hizmet Binamızda Üyelerimizin geniş 
katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirilmiştir. 
Bayramlaşmaya katılan üyelerimize şubemizce şeker 
ikram edilmiştir.

Şubemizde Bayramlaşma 
Kurban Bayramı münasebetiyle 21.10.2013 tarihinde 
Şube Hizmet Binamızda Üyelerimizin geniş 
katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirilmiştir. 
Bayramlaşmaya katılan üyelerimize Şubemizce şeker 
ikram edilmiştir.

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen şube yemeğimiz bu 
yıl 19 Temmuz 2013 tarihinde 
Öncü Sosyal Tesislerinde 
düzenlenmiştir. 

Geleneksel yemeğimize 
TMMOB‘ a bağlı Oda 
temsilcileri, ulusal ve yerel 
basın mensuplarından oluşan 
çok sayıda davetli katılmışlardır.

Yemekte Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız‘ da kısa bir konuşma yaparak 
böyle günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma örneği olduğu hususuna 
deyinmiş ve tüm katılımcılara teşekkür etmişlerdir. Düzenlenen yemeğe çok 
sayıda Odamız üyesi katılmışlardır.

07.09.2013 ve 21.09.2013 
tarihlerinde Şube Yönetim 
Kurulumuzca SHKMMB’ler 
ile istişare toplantısı 
düzenlenmiştir. Toplantıda 
katılımcı üyelerimiz ile MDU 
ve mesleğimizin sorunları 
konusundaki görüşlerini 
Yönetim Kurulumuza 

bildirmişlerdir. Ayrıca toplantıda katılımcı üyelerimize Şubemizde ikramda 
bulunulmuştur. Yapılan toplantılara  SHKMMB yetkilisi ve Kamu ve Kurum 
çalışanı  üyelerimiz katılmışlardır. 

Konya Şube Geleneksel Yemeğimiz Düzenlendi

Şube Yönetim Kurulumuzca SHKMMB ile 
İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Amasya Temsilciliğinde Yemekli 
Toplantı Düzenlendi

Üyelerimize Yönelik Toplantı Yapıldı
Samsun Şubemizce 29 Temmuz 2013 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Samsun Şubemizin katkısıyla yelken kulüpte 
yemekli toplantı gerçekleştirilmiştir. Geleneksel hale gelen İftar 
yemeğine Yönetim Kurulumuzun Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, Başkan 
yardımcısı Ali Ün, Yazman Aytül Durukan, Sayman Fatih Doğa Ünal, 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Emin Maraş, Özlem Gür ve Ersen 
Genç’in ev sahipliğinde toplam 110 kişi katılmıştır.

Şube Başkanımız Ertuğrul Çöl, TBMM Genel Kurulu‘nda görüşülen 
Torba Yasa düzenlemesi sırasında 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. 
maddesine eklenen bir bentle meslek odalarının mesleki denetim 
yetkilerinin kaldırılmak istenmesi, söz konusu yasa maddesinin 
Odamızın yaptığı mesleki denetim uygulamaları üzerine etkisi olup 
olmadığı, Odamızın yaptığı Mesleki Denetim Uygulamasının ne 
olduğu, ne amaçla yapıldığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca toplantılara katılan üyelerimizle, söz konusu Yasa yürürlüğe 
girdiğinde mesleğimize etkilerinin nasıl olacağı ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişi yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu 
yemekte meslektaşlarımız buluşmuş, Harita mühendisliğinin 
geleceği,meslektaşlarımızın sorunları konularında fikir alış verişinde 
bulunulmuş; meslektaşlarımız arasında birlik  ve   kaynaşma 
sağlanmıştır. Şube başkanımız Sayın Ertuğrul Çöl,  katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederek bundan sonra da yapılacak 
etkinliklerde de beraber olmayı dilemiştir. 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
Mezuniyet Töreni
14.06.2013 tarihinde 19 Mayıs 
Üniversitesi‘nde gerçekleştirilen 
mezuniyet törenine Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu katılmıştır. Harita  Mühendisliği  
Bölümünden mezun olan meslektaşlarımız arasından  dereceye  
giren  öğrenciler; dönem birincisi; Fikri Can Çelik, dönem ikincisi; Emre 
Özcan, dönem üçünçüsü Ülkü Kılıç’a HKMO Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu Yazmanı  Sayın Aytül Durukan çeşitli hediyeler verdi. HKMO 
Samsun Şubesi olarak yeni mezun olan tüm meslektaşlarımıza meslek 
yaşantılarının başlangıcı olan bu mutlu günlerinde başarılar diledi.

Amasya 
Temsilciliğinin ev 
sahipliğinde 31 
Temmuz 2013 
tarihinde Harita 
ve Kadastro 
Mühendisleri 
Odası Samsun 
Şubemizin katkısıyla 

Bahçeleriçi Mado‘da  yemekli toplantı  gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 
Yönetim Kurulumuzdan Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, Yazman Aytül 
Durukan katılmıştır. Şube Başkanımız Ertuğrul Çöl, TBMM Genel 
Kurulu‘nda görüşülen Torba Yasa düzenlemesi sırasında 3194 Sayılı 
İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle meslek odalarının 
mesleki denetim yetkilerinin kaldırılmak istenmesi, söz konusu yasa 
maddesinin Odamızın yaptığı mesleki denetim uygulamaları üzerine 
etkisi olup olmadığı, Odamızın yaptığı Mesleki Denetim Uygulamasının 
ne olduğu, ne amaçla yapıldığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ayrıca toplantılara katılan üyelerimizle, söz konusu Yasa yürürlüğe 
girdiğinde mesleğimize etkilerinin nasıl olacağı ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişi yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu 
yemekte meslektaşlarımız buluşmuş, harita mühendisliğinin geleceği, 
meslektaşlarımızın sorunları konularında fikir alış verişinde bulunulmuş;  
meslektaşlarımız arasında birlik ve kaynaşma sağlanmıştır. Şube 
Başkanımız Sayın Ertuğrul Çöl Amasya Temsilciliği görevinden ayrılan 
Temel Akgül‘e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. 
Katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederek bundan sonra da yapılacak 
etkinliklerde beraber olmayı diledi.

Harita Mühendisleri 
Odası Samsun 
Şubesi Yönetim 
Kurulu olarak Oda 
Başkanımız Ertuğrul 
Çöl, 2. Başkan Ali Ün 
ve Yazmanımız Aytül 
Durukan ile birlikte 
Tapu ve Kadastro 

Bölge Müdür Yardımcılığına yeni atanan Hasan Uzun’u makamında 
ziyaret etti. Ziyarette tapu kadastro teşkilatında yapılan yenilikler ile 
meslektaşlarımızın sorunları gündeme getirildi. Meslektaşlarımızın 
yoğun olarak çalıştıkları kamu kurumu olması ve meslektaşlarımızın 
yaptıkları her işlemin verilerini temin ederek, tescilini tapu kadastro 
teşkilatına yaptırmaları dolayısıyla yaşanan sorunları en aza 
indirmede ve teknolojik gelişmeleri takipte ikili ilişkilerin mesleğimiz 
açısından önemli olduğu vurgulandı. Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul 
Çöl’e Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Uzun 
Yönetim Kurulunun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Sayın Hasan Uzun’a yeni görevinde başarılar dilendi.

Tapu Kadastro Bölge Müdür  
Yardımcısı’na Ziyaret
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu olarak; 27 Temmuz 
2013 tarihinde Trabzon şube binamızda serbest çalışan meslektaşlarımızla yeni kanunla değişen 
mesleki denetim mevzuatı hakkında üyelerimizi bilgilendirme amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. 

HKMO Trabzon Şubesinin daveti üzerine geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantının ana başlıkları;

-Meslektaşlarımızın ve özellikle serbest haritacılık faaliyetlerini sürdüren müelliflerin, çalışma 
alanında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması,

Serbest Çalışanlara Mesleki Denetim Mevzuatı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Geleneksel Şube Yemeğimizi 
Gerçekleştirdik
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 
olarak 25 Temmuz 2013 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
sahil tesislerinde üyelerimizin katılımıyla geleneksel iftar 
yemeğimizi gerçekleştirdik. Ramazan ayı münasebetiyle 
gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimiz üyelerimizin geniş 
katılımıyla gerçekleşti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği 
yemeğimizde tüm üyelerle tek tek ilgilenildi. Yemeğimize 
katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

12. Yaz Eğitim Kampına Katıldık
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 
Yönetim Kurulu adına, 24.07.201-01.09.2013 tarihleri 
arasında İzmir Gümüldür’de “Dayanışma” teması altında 
düzenlenen 12. Yaz Eğitim Kampı‘na Trabzon Şube 
başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Nişancı ile Yazmanımız 
Sayın Okan Yıldız katıldılar.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Nişancı açılış konuşması yaptı.

29.07.2013 tarihinde Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak Giresun’daki üyelerimizle 
buluştuk.

Giresun Temsilciliğimiz 
aracılığıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Üyelerimizin 
sorunlarını, Odadan 
beklentilerini dinledik. İyi bir 
katılımla gerçekleştirdiğimiz 

bu toplantıda Giresun’daki üyelerimize Oda olarak her zaman sorunlarıyla 
ilgilenmeye hazır olduğumuzu söyledik. Toplantı birlik ve beraberlik mesajlarıyla 
sona erdi. Tüm katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

02.08.2013 tarihinde 
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesi Yönetim 
Kurulu olarak Rize’deki 
üyelerimizle buluştuk.

Gerçekleştirilen 
toplantıda üyelerimizin 
sorunlarını, Odadan 
beklentilerini dinledik. 

İyi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda Rize’deki üyelerimize Oda 
olarak her zaman sorunlarıyla ilgilenmeye hazır olduğumuzu söyledik. Böylece 
toplantı birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Toplantıya katılan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Giresun’daki Üyelerimizle Buluştuk

Rize’deki Üyelerimizle Buluştuk

-Değişen mesleki denetim mevzuatının mesleğimize getirdiği değişiklikler ve Odamızın bu değişiklikler içindeki yeni rolü. 

Toplantıda; son değişiklikler hakkında serbest çalışan meslektaşlarımıza bilgi verildi. Katılımcılar; toplantının çok faydalı geçtiğini vurguladılar. 
HKMO Trabzon Şube Başkanımız Doç. Dr. Recep Nişancı, “Bu bağlamda toplantıya katılan bütün üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ederiz”diye açıklama yaptı.
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MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

MESLEKTAŞLARIMIZLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİK

11 Temmuz tarihinde Sekapark içindeki bir restaurantta meslektaşlarımızla iftar 
yemeğinde bir araya geldik. 50 yi aşkın üyemiz ve yakınlarının katıldığı iftar yemeği ve 
sonrasında meslektaşlarımızla son dönem gelişmeler ve bizleri yakından ilgilendiren 
yasal değişikler ile ilgili görüş alış verişinde bulunma fırsatı da elde ettik. 

GENÇ HARİTA MÜHENDİSLERİNİN MEZUNİYET TÖRENLERİNDE YANLARINDA OLDUK

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2012-2013 dönemi mezuniyet törenleri 21 
Haziran 2012 tarihinde düzenlenirken, Harita Mühendisliği Bölümü mezunları Baki 
Komsuoğlu Kültür Kongre Merkezindeki törenle meslek yaşantılarına merhaba dedi. 
Yaklaşık 40 yeni mezun meslektaşımızın aileleriyle birlikte katıldığı törenlerde HKMO 
Kocaeli Bölge Temsilciliği olarak arkadaşlarımızla birlikte olarak mutluluklarını paylaştık. 
Genç arkadaşlarımıza meslek ilke ve etik kuralarına uygun mutlu bir meslek hayatı diliyor, 
aramıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca tüm Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü personeline emeklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

PİKNİKTEYİZ

Meslek yaşantısının gündelik temposu içerisinde bir araya gelemeyen 
meslektaşlarımızla paylaşım düzeyimizi artırmak amacıyla piknikte buluştuk.  
“Yiyeceklerinizi alıp gelin, mangal bizden” çağrısıyla düzenlediğimiz pikniklerimizde 
sayı ve organizasyon sorunu yaşamadan daha hızlı ve pratik biçimiyle dostlarımızla 
buluşmayı hedefliyoruz. 23 Haziran tarihinde de Sekakent Sapanca Piknik Alanında 
dostluk ateşiyle yanan mangalımıza aileleriyle ortak olan meslektaşlarımız ile 
dumanımızı daha yukarılara yükselttik. Benzer etkinlikler için dostlarımızı şimdiden 
davet ediyor “planlı olmanıza gerek yok, yiyeceklerinizi alıp geliverin hadi..” diyoruz.

TMMOB 17 AĞUSTOS’U UNUTMADI, UNUTTURMAYACAK..

17 Ağustos 1999 un üzerinden koca 14 yıl geçti ama acıları hala yüreklerimizde. Bunca 
yıla rağmen depremden geriye kalan ödevimiz sadece sağlam evler yapmakmışçasına, 
alınması gereken diğer derslerin unut-tur-ulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz.  TMMOB 
“17 Ağustos’u unutma” çağrısı yapmaya devam ediyor. Depreme ve diğer felaketlere 
karşı alınması gereken tek önlem “sağlam” konut yapmak olmamalı. Sağlıklı kentler 
planlamak ve yapmak, bütüncül ve halktan yana kent politikaları ile mümkün. Bu 
bilinçle bu yıl da 17 Ağustos gecesinde bölgemizde toplanan TMMOB üyelerine, HKMO 
temsilcilerine gösterdikleri duyarlıktan ötürü kentdaşlarımız adına teşekkür ediyor,  
sağlıksız kentlere hayır diyoruz.

BAHAR YEMEĞİNDE DOSTLARLA BİRLİKTEYDİK..

Kocaeli Bölge Temsilciliği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bahar Yemeği’mizde 
güzel bir dayanışma örneği daha sergiledik.  Geride kalan bir çalışma döneminin 
yorgunluğunu beraber attığımız yemekte meslekte 30. yılını dolduran iki üyemize 
de meslekte 30. Yıl plaketlerini sunduk. Bir sonraki etkinliğimizde daha fazla 
üyemizi aramıza katmayı umarak, mesleğinde 30 yılını dolduran “deneyimli”  
meslektaşlarımızla 50. yıllarında da buluşmayı diliyoruz.

Kocaeli’den Kısa Kısa
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MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

BU YIL 12’NCİSİ DÜZENLENEN YAZ EĞİTİM KAMPI ETKİNLİĞİNE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
OLARAK KATILIM SAĞLADIK

HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde Gümüldür ’de gerçekleşen ve çeşitli 
üniversitelerimizden 90 ı aşkın Harita Mühendisliği öğrencisi ve Oda örgütlülüğünden 
temsilcilerin katıldığı kampta Doğu Marmara Bölge Temsilciliği öğrenci üyesi 6 
öğrencimiz ve 1 Yönetim Kurulu Üyemiz ile temsil edildik. Kampta örgütlülük 
oturumunda Temsilciliğimiz adına söz alarak, Bölge Temsilciliğimiz kuruluş ve 
örgütlenme anlayışımızdan bahsederek, dayanışma ve ortak akıl konularına vurgu 
yaptık. En basit örneğiyle dayanışma ve ortak akılın yaz kampı temalarına yansımasını 
örnekleyerek ülkenin içinden geçtiği süreçler ile kamp temalarının bağlantısına 
gönderme yaptık. 

TMMOB ve bileşenlerinin çeşitli araçlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı, mali 
kaynaklarının ve örgütlenme çalışmalarını sekteye uğratılmaya çalışıldığı bu süreçte Yaz 
Kampı Etkinliklerinin aynı kararlılıkla devam ettirilebilmesini diliyor, kamp sürecinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

DAYANIŞMA YEMEĞİ

08.07.2013 tarihinde Van Bölge Temsilciliği’mizce, üyeler arasında dayanışma yemeği 
düzenlendi. Yemeğe, Bölge Temsilcimiz Ümit Keser, Temsilci Yardımcısı Abdullah 
Günbatar, Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş ve Temsilciliğimize bağlı üyeler katıldı.

Temsilcimiz Ümit Keser’in kısa bir konuşmasından sonra “Torba yasa”yla ilgili Kadastro 
Müdürü ve Üyeler arasında konuşma yapıldı. Sonuç olarak ne olursa olsun Kadastro 
Müdürlüğünce üyelerden Oda onayı istenileceği sonucuna varıldı.

ODA DANIŞMA KURULU

26 Ağustos 2013 te Gümüldür de yapılan Danışma Kurulu toplantısında Bölge Temsilciliği görüşlerini dile getirdik. Torba yasalar ile 
meslek örgütlerinin zor durumda bırakılmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen toplantının ağırlıklı gündemi paralelinde diğer 
Oda bileşenleri ile birlikte mevcut durumu değerlendirerek yapılması gerekenler üzerinde Oda politikalarına katkı vermeye çalıştık. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMUNU İZLEDİK

7-8 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 1. Ulusal Kentsel Dönüşüm etkinliğine katılarak tartışmaları ve sunumları 
izledik. Geçtiğimiz Nisan ayında oldukça mütevazi bir panel ile etkinlik alanımızda ele aldığımız kentsel dönüşümle ilgili olarak 
gerçekleşen panelin, önemli bir paylaşım ortamı yarattığını ve ilgiyle takip edildiğini gözlemlemekten mutluluk duyduk.

TMMOB DANIŞMA KURULUNA KATILDIK…

21 Eylül de Ankara’da, TMMOB nin “yola getirilmeye” çalışılırcasına tahkim edilmeye çalışıldığı, üyelerinin kovuşturmalara 
uğratıldığı son dönemin değerlendirildiği TMMOB Danışma Kurulu Toplantısında Bölge Temsilciliği olarak katılım sağladık. 

Toplantının ardından yapılan Öğrenci Evi inşaatı ziyaret ise bizler için yeni bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Öğrenci Evi 
konusunda katkı sağlayan, emek koyan tüm dostlara emeğinize sağlık diyoruz.

Van’dan Kısa Kısa
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“Müslüman Doğu”nun ilk opera bestecisi olan Üzeyir Hacıbey, 
Köroğlu, Leyla ile Mecnun gibi tarihsel operalarına Arşın Mal Alan 
adıyla Doğu toplumlarının görücü usülüyle evliliklerini eleştiren 
ölümsüz eserini de eklemiştir.

Arşın Mal Alan opera sahnelerinin klasiklerindendir. Operada söylenen 
şarkılar unutulmaz bestelere sahiptir.

Operada, Asker adlı bir genç evlenme çağı gelmiş, hali vakti yerinde bir 
tüccardır. O güne kadar  evlilikler hep görücü usulüyle yapılmaktadır. 
Ama Asker, beğendiği bir kızla evlenmek, seçimini kendisi yapmak 
istemektedir. Asker’in yakın arkadaşı Süleyman, kurnaz ve neşeli bir 
kişidir. Önerisi ise Asker, arşın malçı (kumaş satan) kılığına girecek, 
bu yolla kapı kapı dolaşarak kızların arasına girecek, içlerinden birini 
beğenip seçecektir.

Sultanbey’in kızı Gülçehre de evleneceği erkeği önceden görmek 
istemektedir. Olaylar bu biçimde gelişir.

Rejisörlüğünü Hafız Guliyev ve orkestra şefliğini Mustafa Erdoğan’ın 
yaptığı gösteri sezon boyu izlenebilir.

“Arşın Mal Alan” Operası
Ankara Devlet Opera ve Balesinde
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SUDOKU

2 8 9
4 5 1 3

6 5 2
3 9 8
5 1 4

2 6 8
9 1 8

1 6 4 7
3 2 6

7 6 3
8 1 7 4

6 3
9 6 5
4 6 7 3

7 4 1
8 9

8 2 5 1
9 2 6

KOLAY ZOR

Türkiye’yi ve dünyayı sarsan “Gezi parkı 
direnişi” ve haziran eylemlerinde hayatını 
kaybedenler hepimizin yüreğini yaktı.

Abdullah Cömert şahsında Gezi 
şehitlerinin ardından yazılan şiirler 
ve hiçbir yerde yayınlanmamış özel 
fotoğraflarla bir mücadelenin ayak izlerini 
süren kitap Ekim 2013 yılında yayınlandı.

“Abdocan” Kitabı Çıktı Büyümek

Abdocan Ölümden Başka Her şey Olacak
Cezmi Ersöz - Zafer Cömert, Ekim 2013, 232 sayfa

Büyür ağaçlar maviliklerde,
Bulutlar, aydınlıklar, uzaktan.
Büyür şehirlerin yatakları,
Mevsimlerin üstü, yaşamaktan.

Bir anne gibi genişleyen sabah aydınlığı,
Büyür kanatları yavru serçelerin.
Büyük şehirler ve şehirlerde,
Korkunç hayatı, gecelerin.

Büyür hatıralar gibi ihtiyarlar,
Yaşamayı hatırlarken.
Büyür güzellikleri, vücutları kısmetleri,
Çocuklar uyurken.

Vakit büyür habersiz,
Bir serinlik düşer her cama.
Çiftçiler bile anlamadan
Büyür topraklar daima.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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Konuşmalar ve Oyun Tekniği

KUZEY DOĞU GÜNEY BATI
1D PAS 2 SA PAS
3 SA PAS PAS PAS

Üç kozsuza oynanıyor... Batı pik rua atak etti.  Sonra pik As ve pik 
oynadı. Doğu 9 ve 7 verdi Üçüncü pike kör 3 attı. Bundan sonrası için 
nasıl oynarsınız? 

Yapılan konuşmaların yorumu: Bir karoya güneyin iki kozsuz 
yanıtının anlamı şudur. “Ortak elimde dörtlü büyük renkten koz 
yok. Ama elimde on, on iki onör puanı var. Bizim hangi düzeyde 
oynayacağımızın seçimi size kalmıştır.” demektedir. Kuzey elinde ki 
dörtlü piki göstermeden üç kozsuz demesi doğrudur. Orda dörtlü piki 
göstermenin bir anlamlı olmadığını söylemeliyiz. Çünkü; güneyin 
elinde dörtlü kör, dörtlü pik olsaydı; bu renklerden birini iki kozsuz 
demeden önce gösterirdi. Bundan önceki yazılarda söylediğimiz 
gibi “ortağa saygı ve güven” en büyük özeliğimiz olmalıdır. 

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.comB R İ Ç

Üç Kozsuz Nasıl Oynanmalı ki En Uygun Oyun Şekli Olsun
Şimdi üç kozsuz oyunu nasıl yapılır sorusunun yanıtını arayalım. Öncelikle 
ellerdeki kart dağılımlarını çözümlemeliyiz. Doğuda ikili pik varsa batıda 
pikler altılıdır. Oyunu yapmak için sineklerden dört el almalıyız. Bunun için 
sinek kartlarının dağılımını ellere doğru yerleştirmeliyiz. Üçüncü elde elden 
küçük bir sinek oynanır. Bu oyun şekli ile sinek ruaya ilerden kestirme 
yöntemi uygulama fırsatı da bulmuş oluruz. Eğer ilerden kestirme atağımız 
tutar ise, Kör as ile ele geçilir.  Altıncı elde; elden sinek küçük mü yoksa 
sinek onlu valeden birini mi oynamalıyız sorusu gündeme gelir. Doğru karar 
vermek için el ve yerdeki kartların dağılımına bir göz atalım. Elde ki kart 
dağılımımız (3,3,3,4) olarak görünmektedir. Yerdeki kart dağılımı ise (2,4,4,3) 
Olarak sıralanmaktadır. Batının üç el pik oynaması ile Doğunun kartlarından 
pik serisinin ikili olduğu ortaya çıktı. Üç kozsuzun çıkması için; Batının 
sinek kartlarının sayısı Ruadan ikili olması gerekmektedir. Sinek ruayı ikili 
olarak yorumlayıp elden küçük sinek oynamak doğru bir seçimdir. Kartların 
dağılımında bizde ve karşı oyuncularda bildiğimiz renklerden her hangi 
birinin dağılımı üç, üç olsaydı o zaman elden sinek onluyu oynamak daha 
akılca olurdu. Burada bildiğimiz renklerden pik yerde ikili ve doğuda da ikili 
olduğudur. Bu nedenle elden küçük sinek oynamayı seçtik. Şimdi üç kozsuz 
yapmak için aldığımız kartları sayalım. Bir pik. İki kör, İki karo ve dört sinek 
olmak üzere toplam dokuz eli sayıyoruz. Üç kozsuz yapılmıştır. 
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Oyun Öncesi Konuşma ve  
Oyun Oynama Teknikleri Üzerine
“İnsanların istedikleri noktaya “vardıklarını” düşünmelerini anlayamıyorum. Havaalanlarına, garlara özgü kalmalı bu söz. Biri bir yere 
vardığını söylediğinde, içimden nereye, hangi araçla diye sormak geçiyor. Daha ileriye gidemeyeceğini bilenler, bulundukları konuma 
varmış olmakla övünürler.” diyen yazarın bu sözleri, bir kısım briç oyuncuları için de söylenebilir. Konuşma dilinde ne kadar neyi biliyoruz. 
Bir başkasının konuşmalarını anlayabiliyor muyuz? Oyun oynama yöntemlerini ne kadar uyguluyoruz? Briç konuşma dili ve oyun oynama 
yöntemlerinde biz bulunduğumuz yerde beklerken başkaları kilometrelerce yol almışlarsa bu bizim için yeterli demek olur mu? 
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KUZEY DOĞU GÜNEY BATI
1D PAS 2 SA PAS
3 SA PAS PAS PAS
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GÜNEY BATI KUZEY DOĞU
2H P 2SA PAS
3SA PAS 4H PAS
PAS PAS

Seçenekler Tükenmeden Teslim Olma:
Oyun 4 kör. Atak sinek altılı

Doğu olarak sinek rua ile aldınız. Karo rua ve karo ası çektiniz. Her iki 
taraf uydu. Ortağınız iki karoya önce üçlü sonra da dörtlü karo verdi. 
Bu durumda ortağınızın karo dağılımının ikili ya da dörtlü olmadığı 
ortaya çıktı. Öğle ise ortağınızda karo dağılımı ya üçlü ya da beşli 
olarak gözükmektedir. İsteseniz yeri gelmişken ”Romen Defos- kart 
yeme ve kart sayısı bildirme yöntemini” bir kez daha anımsayalım. 
Karşı oyuncular ya da ortağın oynadığı bir renge, kart verirken ya da 
kart atarken, atılan kart sayısını bildirmek için: 

1. Ortak ya da karşı oyuncular, önce karo as, sonrada karo ruayı 
çeksin: Siz önce karolardan küçük daha sonra büyük karo renginde 
kart veriyorsanız sizdeki karolarının sayısı bir, üç, beş gibi tek 
sayıdadır.  

2. Eğer karo asa büyük sonrada karo ruaya küçük renkte karo kartı 
veriyorsanız; karo dağılımınız çift sayıda demektir.  
“Romen Defos”: Elimizdeki renge ilişkin kart sayısını ortağımıza 
bildirmenin bir başka yoludur.

Dört Kör Oyunu Nasıl Batar?

� Bu oyun baştan batarı olan bir oyun. Nasıl mı? Sinek ruayı 
alınca kör vale onludan birini oynarsanız bu oyunun çıkar. 

� Birde pik rua altından pik oynarsanız da bu oyun çıkar. Oyunu 
batırmak için karo as ruayı çekip elden küçük kör oynayın. 

� Kör rua damdan biri ortağınızda ise bu oyunun çıkarı 
kalmamıştır. 

� Elden küçük kör oynayın. Göreceksiniz ki kör rua ortağınızda tek 
durumdadır. 

� Dört körü yapmak için elden ya da yerden kör oynayan karşı 
oyuncuların tuzağına düşüp elinizde üç parça bulunan kör vale, 
onludan birini değil en küçük kör ikiliyi vermelisiniz. 

� Sözün doğrusu; elde bulunan karşı oyuncu kozlarından en 
küçük kartı vermek daima bize kazanç getirir. 

� Her şey eleştirildiği gibi bu oyun yöntemi de eleştiriye açıktır. İyi 
oyunlar. 
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Doğanlar

Evlenenler

Atananlar-Emekli Olanlar
�	2535 sicil numaralı üyemiz Sefa Tüzemen 01.03.2013 tarihinde Beykoz 

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

�	3257 sicil numaralı üyemiz Habip Aslan Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak 
İstimlak Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar dileriz. 

�	3906 sicil numaralı üyemiz Ali Apaydın Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar dileriz.
�	4177 sicil numaralı üyemiz Mehmet Işık Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve 

İstimlak Şube Müdürlüğü‘ne Şube Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz. 

�	4389 sicil numaralı üyemiz Cengiz Akyol Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar dileriz. 

�	2924 sicil numaralı üyemiz Yeşim İşgörür ile 
2826 sicil numaralı üyemiz Vedat Öztokmak çifti 
14.02.2013 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

�	4615 sicil numaralı üyemiz Muammer Baloğlu 
ile Müberra Aktaş çifti 17.08.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	708 sicil numaralı üyemiz Sabit Nazım Akar ile 
Elif Özkul çifti 06.07.2013 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	8109 sicil numaralı üyemiz Muhammed Sufi 
Berber ile Hülya Akgün çifti 22.06.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	8167 sicil numaralı üyemiz Recep Günaslan 
ile Mehtap Gültekin çifti 30.06.2013 tarihinde 

evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
�	8190 sicil numaralı üyemiz Levent Gürdal 

ile Neslihan Usta çifti 20.09.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	9900 sicil numaralı üyemiz Sevsin Erdoğan 
ile Tolga Köroğlu çifti 30.06.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	10831 sicil numaralı üyemiz Fatih Sarı ile Pelin 
Çelebi çifti 18.08.2013 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	11057 sicil numaralı üyemiz Durmuş Üstdağ 
ile Tuba Akakuş çifti 29.08.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	11824 sicil numaralı üyemiz Alaattin Barış 
Süslü ile Betül Arslan çifti 27.08.2013 tarihinde 

evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
�	11927 sicil numaralı üyemiz Yusuf Kenan Esen ile 

Şerife Ateş çifti 18.08.2013 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	12001 sicil numaralı üyemiz Zülal Şenel ile 
12721 sicil numaralı üyemiz Orhan Akdeniz çifti 
12.09.2013 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

�	12279 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Karaca 
ile Burcu Güvenç çifti 10.08.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

�	12532 sicil numaralı üyemiz Gökhan Develi 
ile Gülsüm Kocabaş çifti 14.09.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

�	6936 sicil numaralı üyemiz Nazır Gül ile Elvan 
Gül çiftinin 01.06.2013 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. M.Mirza Taha adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�	Birol Çakar ile Elif Çakar çiftinin10.07.2013 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Buğlem Dila adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	6272 sicil numaralı üyemiz Şebnem Kuzucuoğlu 
Ateş ile Kenan Ateş çiftinin 20.05.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Mehmet Eren adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	7605 sicil numaralı üyemiz Emir Salih Yılmaz 
ve Gökçen Yılmaz’ın 02.07.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Erinç Deniz adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	8125 sicil numaralı üyemiz Ali Mehmetçik Oğuz 
ile Özge Oğuz çiftinin 17.06.2013 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Esma Emek adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	8786 sicil numaralı üyemiz Fatih Akın ile 
Özlem Akın çiftinin 01.10.2013 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Ahmet Kerem adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	8877 sicil numaralı üyemiz Ali Uzun ile 10968 
sicil numaralı Kübranur Uzun çiftinin 30.07.2013 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Beril Duygu 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz. 

�	9247 sicil numaralı üyemiz Ümit Yıldız ile Nilay 
Yıldız çiftinin 18.09.2013 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Rüzgar adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�	9594 sicil numaralı üyemiz Doğukan Toraman 
ile 9596 sicil numaralı üyemiz Ayşegül Toraman 
çiftinin 01.09.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Setenay adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

�	9857 sicil numaralı üyemiz Seher Köksal ile 
Mustafa Köksal çiftinin 30.07.2013 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Serra Ece adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

�	11623 sicil numaralı üyemiz Şaban Gül ile Ruhan 
Gül çiftinin 14.10.2013 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Elif Yaren adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
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Aramızdan Ayrılanlar
�	408 sicil numaralı üyemiz Ali Arbey 23.09.2013 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

�	560 sicil numaralı üyemiz Yaşar Doğanay 
31.05.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

�	1019 sicil numaralı üyemiz Mustafa Karataş’ın 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	1495 sicil numaralı üyemiz Hacı Ceran 
06.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

�	1637 sicil numaralı üyemiz Hakkı Eyüboğlu’nun 
annesi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	1742 sicil numaralı üyemiz Hasan Altınöz’ün 
kardeşi Haydar Altınöz yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	1970 sicil numaralı üyemiz Mithat Barutçu’nun 
babası 23.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	2138 sicil numaralı üyemiz Şendoğan Kavak’ın 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2257 sicil numaralı üyemiz Eyüp Karakurt’un 
babası 01.08.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	2296 sicil nolu üyemiz Galip Çetin Tunç’un babası 
Ali Tunç yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2577 sicil numaralı üyemiz Murat Aytemür’ün 
ağabeyi Kaya Aytemür yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	2701 sicil numaralı üyemiz Cahit Bahadıroğlu’nun 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	2868 sicil numaralı üyemiz Mustafa Karaman’ın 
babası 18.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3070 sicil numaralı üyemiz Adnan Oğuz’un 
annesi 26.10.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3120 sicil numaralı üyemiz Rıfat Kapçı’nın annesi 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3136 sicil numaralı üyemiz Cevdet Acar’ın 
abisi 29.10.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3237 sicil numaralı üyemiz Sabahattin Tezcan’ın 
annesi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3315 sicil numaralı üyemiz Rabiye Satır’ın annesi 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3541 sicil numaralı üyemiz Hakan Haznedar’ın 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

�	3589 sicil numaralı üyemiz Sezai Akyol’un babası 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3773 sicil numaralı üyemiz Ayhan Bingöl’ün 
annesi Hanife Bingöl 08.06.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3784 sicil numaralı üyemiz Muharrem Coşkun’un 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3789 sicil numaralı üyemiz Hatice Saniye Gül’ün 
ablası 11.08.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3823 sicil numaralı üyemiz Alaaddin Koçak’ın 
annesi Emine Koçak 15.08.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3909 sicil numaralı üyemiz Bülent Okçu’nun 
eşi Hatice Okçu 13.08.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	3916 sicil numaralı üyemiz Melik Saraç ve 4803 
sicil numaralı üyemiz Nilgün Yaşar’ın anneleri 
18.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	3953 sicil numaralı üyemiz Halil Taşlı’nın babası 
06.09.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4040 sicil numaralı üyemiz Zeynel Mordoğan’ın 
annesi Altay Mordoğan yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4065 sicil numaralı üyemiz Faruk Dengizmen’in 
eşi Aylin Dengizmen yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailelerine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4262 sicil numaralı üyemiz Kemal Yurt’un 
babası 14.06.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4345 sicil numaralı üyemiz Nefise Esra 
Hasanoğlu’nun babası Sabahattin Etiş 
18.09.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4460 sicil numaralı üyemiz Emin Özkan’ın 
babası Sadettin Özkan 14.09.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	4493 sicil numaralı üyemiz Şebnem Nikes ve 
5049 sicil numaralı üyemiz Özden Nikes‘in 
ağabeyi 3289 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Tuna Nikes 02.06.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	4497 sicil numaralı üyemiz Musa Akdeniz’in kızı 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	4596 sicil numaralı Özlem Nar’ın babası 
31.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	4968 sicil nolu üyemiz Hasan Karasulu’nun 
babası, 9789 sicil nolu üyemiz Cem Karasulu’nun 
dedesi Mehmet Karasulu yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	5074 sicil numaralı üyemiz Vedat Kavan’ın 
kardeşi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

�	5578 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çıkcan’ın 
annesi 12.06.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	6583 sicil numaralı üyemiz Serdar Alakavuk’un 
babası Süleyman Nazif Alakavuk 13.06.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	6623 sicil numaralı üyemiz Yunus Şen’in kızı 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	7992 sicil numaralı üyemiz Çağrı Sezgin’in 
babası Cengiz Sezgin yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	7993 sicil numaralı üyemiz Özgür Akar’ın 
babası Kenan Akar 25.05.2012 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	9269 sicil numaralı üyemiz İsmail Yazgan’ın 
annesi 19.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	9454 sicil numaralı üyemiz Cem Şevik’in babası 
03.07.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 

�	9779 sicil numaralı üyemiz Onur Keçeli’nin 
babası yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	9853 sicil numaralı üyemiz İbrahim Metin 
Başer’in babası İzzet Başer yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailelerine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	9855 sicil numaralı Işın Onur’un babası Onur 
Caner 05.08.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

�	12000 sicil numaralı üyemiz Ali İpek’in babası 
Hüseyin İpek 03.11.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

�	12901 sicil numaralı üyemiz Ayşe Merve Saraç‘ın 
babası ve abisi 15.09.2013 tarihinde yaşamlarını 
yitirmişlerdir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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“15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında  
Yönetmelik”in yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16.04.2013 tarihli ve 3616 sayılı yazısı ile 05.05.2008 tarih 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı hakkında görüş istemiş, konuyla 
ilgili görüşümüz 06/05/2013 tarihli ve 3/B15-715 sayılı yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve WEB sitemizin Resmi 
Yazışmalar Bölümünde de üyelerimizle paylaşılmıştı. Buna karşın Odamız görüşünde belirtilen hukuka aykırılıkların yayımlanan Yönetmelikte 
giderilmediği görüldüğünden, hukuka aykırı bulunan Yönetmeliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle 28.06.2013 tarihinde 
Danıştay‘da dava açılmıştır.
Dava dilekçesine linkten ulaşabilirsiniz: http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11462&tipi=2&sube=0

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
TEMMUZ 2013

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2013/87130 İhale Kayıt 
Numaralı İhalesi’nin İptali Hakkında 
Odamıza gelen şikayet sonucu Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2013/87130 İhale Kayıt Numaralı “Bursa mülki il sınırını 
kapsayan yaklaşık 12000 km2 alan içinde 1/1000 ölçekli ortofoto haritalar ile yaklaşık 8500 km2’lik alan içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli 
vektör haritaların üretimi (M5) danışmalık hizmeti” ihalesine ait ilan ve ihale dokümanı incelenmiş ve konuyla ilgili Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 06.09.2013 tarih ve 3/B15-1242 sayılı itiraz yazımız gönderilmiştir. (Yazıya Bültenimizin Resmi Yazışmalar 
bölümünden ulaşabilirsiniz)
Söz konusu ihale 11.09.2013 tarihinde ilan ve ihale dökümanlarında düzeltilmesi mümkün olmayan hata ve eksikliklerin tespit edilmesinden 
dolayı bahse konu ihale iptal edilmiştir.
Üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunulur.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
EYLÜL 2013

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
için 15 Eylül 2013 tarihinde sınav yapılacağını ilan etmiştir.
15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 
iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Odamızca Danıştay‘da dava açılmasına ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında yargı 
yerince henüz bir karar verilmemesine karşın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinde (www.tkgm.gov.tr) adresinde 
02.08.2013 tarihinde yapılan ilanla, 15.09.2013 tarihinde lisans sınavı yapılacağı duyurulmuştur.
Odamızca, daha önceki sınav sürecinde yaşanan olumsuzluk, kargaşa, belirsizlik ve mağduriyetler de dikkate alınarak, aynı olumsuzlukların 
yeniden yaşanmaması için konu titizlikle incelenmekte olup, inceleme sonucunda hukuka aykırılıkların saptanması halinde gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır.
Üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunulur.
Sınav ilanına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Bilgilerinize.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
AĞUSTOS 2013
Link Adresi: http://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/lisansli-harita-kadastro-muhendisleri-ve-burolari-icin-sinav-ilani
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Sayı  : 2/A- 1316 23/09/2013
Konu: Lisanslı Harita Kadastro Bürolarının Tescilinin İptali Hk

Sayın,
.................................
................................ NOLU LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU 
Lisanslı Harita Kadastro Bürolarının eski tescillerinin İptali hakkında Yönetim Kurulumuzun 16/09/2013 tarih ve 66/1128 sayılı sayılı kararı 
Ek’te tarafınıza gönderilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla. 

Mustafa ERDOĞAN
Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

Not: İptal edilen belgelerin (LİHKAB Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Kartı ) ivedilikle Odamıza iadesi gereklidir. 

EKLER:
Ek 1: 16/09/2013 tarih ve 66/1128 sayılı sayılı kararı HKMO Yönetim Kurulu Kararı.

DAĞITIM :
Gereği: - ........... NOLU LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU

Bilgi: - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  (1/G99’dan çıktı)

                          - TAPU VE KADASTRO ..................... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (1/G99’dan çıktı) 

                          -  HKMO .............. ŞUBE YÖNETİM KURULU/TEMSİLCİLİĞİ (1/G99’dan çıktı)

16/09/2013 TARİH ve 66/1128 SAYILI HKMO YÖNETİM KURULU KARARI:

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce onaylanan 28.03.2013 tarihli kararıyla Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle 
bürolarca yapılan iş ve işlemlerin kadastro müdürlüklerince yürütülmesine, 29.03.2013 tarihine kadar alınan ve halihazırda devam eden iş 
ve işlemlerin mevzuat gereği 10 gün içerisinde 10.04.2013  tarihine kadar sonuçlandırılmasına, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin kararı nedeniyle Odamızın 20.08.2013 tarih ve 
3/B15-1203 sayılı yazısı ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Odamızca belirtilen bürolar hakkında tescil kapama/iptal işleminin 
bürolar ya da idareleri yönünden sakıncasının bulunup bulunmadığının sorulması ve hakkında devir, lisansın geri alınması işlemleri yapılan 
büroların listesinin istenilmesi üzerine verilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2013 tarih ve 12364127-157.99/7701 sayılı 
cevabi yazısı incelendi, gereği görüşüldü:

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi’nin 4. maddesinde LİHKAB Büro 
Tescil Belgesi’nin HKMO’ya kayıt ve tescilini yaptıran LİHKAB’ın, LİHKAB Hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi ifade edeceği, 
23. madddesinde de tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde HKMO’ya bildirmeyen ve ilgili maddelerindeki 
koşulları değişen LİHKAB’ların tescil belgelerinin HKMO Yönetim Kurulu kararıyla iptal edileceği hükme bağlandığından, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün yukarıda belirtilen “onay” işlemi ve büro tescillerinin iptalinin idareleri yönünden sakınca bulunup bulunmadığının 
sorulmasına ilişkin yazımıza anılan İdarece verilen cevabi yazıda dikkate alınarak, LİHKAB hizmeti yapma yetkileri kalmayan ve bugüne 
kadar tescilini kapatmayan LİHKAB bürolarının tescil belgelerinin iptaline, tescil belgesi sahiplerinin faaliyet dönemlerine ilişkin her türlü 
yükümlülüklerini yerine getirmek/tamamlamak zorunda olduklarına, kararın ilgililere, ilgili şube ve temsilciliklerimize, valiliklere veya ilgili 
kurum ve kuruşlara yazıyla bildirilmesine ve kararın Odamız resmi internet sayfasında  da duyurulmasına, 
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Üye Aidatları Yeniden Yapılandırma Hakkında
                     20.06.2013

Sayın Üyemiz,
İlgi: 09.01.2013 tarihli üye aidatları yeniden yapılandırma hk.duyuru.
İlgi‘de kayıtlı yazı ile ilgili Kanun ve Oda Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarını yeniden yapılandırmak 
isteyen üyelerimiz için Yönetim Kurulumuzun başvuru süresini 30.04.2013 tarihine kadar uzatma kararı aldığı belirtilmişti.
Söz konusu aidat borçlarına ilişkin Yönetim Kurulumuz başvuru süresini 31/12/2013 tarihine kadar uzatmıştır.
Belirtilen uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki linkten ulaşabilecekleri matbu dilekçe örneği ile bağlı bulunduğu 
Şubesine/Merkeze Bağlı Temsilciliğe ya da Genel Merkezimize 31/12/2013 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
HAZİRAN 2013

Mesleki Denetim Hakkında
Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere, 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli torba yasa, 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 02.08.2013 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yasayla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça 
belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması 
istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya 
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” düzenlemesi 
yapılmıştır.
Söz konusu bu düzenlemenin, hiçbir şekilde Meslek Odalarının üyeleri üzerindeki mesleki denetimini kısıtlamadığını daha önce tüm 
üyelerimize duyurmuştuk.
Bu duyurumuzda; Odamızın yaptığı mesleki denetimin, harita müelliflerince yapılan harita, plan, etüt ve projeleri denetlemek olmadığını, 
müellifin o andaki üye sicil durumunun ve üretilen hizmetin ücret tarifesine uygunluğunun denetimi olduğunu belirtmiştik. Yine bu 
duyurumuzda, konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın basına yaptığı açıklamada da aynen ifade edildiğini belirtmiştik.
Ayrıca; gerek mevzuatımız kapsamında ve gerekse 3065 sayılı KDV Kanunu’nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27/5 maddesinde yer 
alan “Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten 
düşük olamaz” hükmü kapsamında, üretilen hizmetin ücret tarifesine uygunluğunun denetimi Odamızca yapılmaktadır.
Dolayısıyla, daha önce de belirttiğimiz üzere; mevzuat kapsamında, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, müelliflik yapan üyelerimizin 
Sicil Durumlarının Uygunluğunun ve En Az Ücret Tarifesine uygun iş yapılıp yapılmadığının denetimi Odamızca aynı kararlılıkla yerine 
getirilerek, hem meslek alanımızın ve hem de meslek etiğine saygılı üyelerimizin hakları korunmaya devam edilecektir.
Odamız mevzuatına ve konuyla ilgili kurallarına uyulmaması halinde, uymayanlar hakkında gerekli işlemler ve yaptırımlar derhal 
uygulanacaktır.
Bilinmelidir ki Odamız, mesleğine, meslektaşına ve meslek alanına sahip çıkarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da toplum yararının 
yanında yer alarak, dimdik ayakta durmaya devam edecektir.
Bilgilerinize,
Saygılarımızla.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EYLÜL 2013

Sayı      : 3/B15-1242 06/09/2013
Konu    : İhale hk.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
BURSA 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 
Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.
Kurumunuzca, Kamu İhale Kurumunun 2013/87130 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında; “Bursa mülki il sınırını kapsayan yaklaşık 12000 km2 alan içinde 
1/1000 ölçekli ortofoto haritalar ile yaklaşık 8500 km2’lik alan içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli vektör haritaların üretimi (M5) danışmalık hizmeti” işinin  ihale edileceği 
bildirilmiştir.
İhale ilanı incelendiğinde; söz konusu ihalenin danışmanlık hizmet alımı şeklinde gerçekleştirileceği ve ihale türünün danışmanlık hizmeti olmasından dolayı da ihale ilanın “İş 
deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1. maddesinde “Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 8.510.467 TRY (Türk Lirası) tutarından, az 
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.” istendiği anlaşılmaktadır.
04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 6. maddesinde danışmanlık hizmetlerinin 
kapsamı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında “(2) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 
yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

a) İmar planlarının hazırlanması.
b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.
c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.
ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).
d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.
e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.
f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.
g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi.
ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması.”

denilmektedir.
Ayrıca, aynı Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 38. maddesinde de “(1) Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
...
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren 
belgelerin,
...
istenilmesi zorunludur.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen ilgili maddelerden de anlaşılacağı üzere söz konusu ihale Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 6. maddesinin (2). fıkrasının 
ç) bendinde belirtilen işler kapsamında kalmaktadır. Bu nedenle ihalenin türü ilgili Yönetmeliğe göre danışmanlık hizmeti değil yapımla ilgili danışmanlık hizmeti olması 
gerekmektedir.
Bununla birlikte; ihalenin türü yapımla ilgili danışmanlık hizmeti olarak belirlenmesi gerekirken danışmanlık hizmeti olarak belirlendiğinden, iş deneyim belgesi olarak 
da son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istendiği 
anlaşılmaktadır. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 38. maddesinin (1). fıkrasının b) bendine göre  İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin istenmesi gerekmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi gereği yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan Kurumunuzca ihaleye çıkarılan İlan ve İhale Dokümanında 
yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. 
Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı     : 3/B15-1309                                                                                                                                                                                  19/09/2013
Konu    : İhale Hk.

ADAPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
SAKARYA
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 
Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.
Kurumunuzun, Kamu İhale Kurumunun 2013/124825 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında; “Adapazarı, Geyv, Akyazı, Hendek ve Karasu Orman İşletme 
Müdürlüğü Sınırlarında 4859 Km2 lik alanda sayısal fotogrametrik yöntemle üç boyutlu metot kullanılarak orman haritası üretim işi hizmet alımı üretim” işininin  
ihale edileceği bildirilmiştir.
İhale konusu hizmetin miktarı ve türü bir örneği ekte gönderilen İdari Şartname Eki ve Teknik Şartname’de belirtilmektedir.
Hem İdari Şartname Ek’inde hemde Teknik Şartname’de belirtilen hizmetlerinin tamamının Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri  kapsamında olduğu 
tartışmasızdır.
Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık 
hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.
Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı olduklarını, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. 
Fakat, İhale İlanı’nın 4.1.1.3. maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde: 
“İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü 
maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5 inci maddesindeki 
hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca danışmanlık hizmeti 
niteliğindeki mühendislik konularının, 5531 sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman 
yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan, “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri 
Odasından tescilli, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Ortaklık Büroları, Serbest Ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin 
teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
- Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası 
hükmünden “Orman Mühendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubunun 
Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre 
kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve 
Orman Ürünleri Şirketi” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge”,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını 
kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli 
Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Ortaklık Büroları Tescil Belgesi”
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil 
Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı 
meslek mensubu ortaklarının Oda üyesi kaydı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve “İhale konusu iş için düzenlenmiş Oda kayıt belgesi”,
denilerek Orman Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesi ve Oda Kayıt Belgesi istenmektedir.
İhale İlanı’nın 4.1.1.3. maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde belirtilen 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde “a) Orman mühendislerinin faaliyet konuları şunlardır:
1) Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak.
2) Mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak. 
3) Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak.
4) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek.
5) Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek.
6) Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek.
7) Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları 

yapmak.
8) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapmak.
9) Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak.
10) Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban 

hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak.
11) Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak.
12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun 
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devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları yapmak.
13) Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak. 
14) Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları 

doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek.
15) Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.
16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, 

kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak.
17) Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak.
18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
19) Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak.”

denilerek Orman Mühendislerinin faaliyet konuları belirlenmiştir. Aynı Kanun’un “Hak, yetki ve sorumluluklar” başlıklı 5. maddesinde de “Meslek mensupları, 4 üncü 
maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaya, çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan belirlemeye, 
maliyet hesaplamaya, fizibilite raporu hazırlamaya, tasarım faaliyetleri yapmaya, plân ve projeler hazırlamaya ve uygulamaya, standardizasyon çalışmaları yapmaya, 
sertifikalandırmaya, kalite kontrolü yapmaya, stok kontrolü yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik müşavirlik 
yapmaya, danışmanlık yapmaya, yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapmaya, raporlar hazırlamaya, ormancılık ve orman ürünleri konularında serbest müşavirlik büroları ile 
serbest yeminli müşavirlik büroları açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler kurmaya, bunları yönetmeye ve bunların sorumlu müdürlüğünü yapmaya, 
ormancılık karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dışı orman ürünleri ile orman endüstrisi dahil her türlü ormancılık çalışmaları için gerekli olan 
fidan, bitki, alet ve edevatın ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarına, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla 
beraber yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen hak ve yetkiler, Odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.” denilerek Orman Mühendislerinin hak, yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmıştır.
5531 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının a) bendi ve 5. maddesi incelendiğinde İdari Şartname ve Teknik Şartname’de belirtilen hizmetlerin, İdari Şartnamede 
belirtildiği gibi Orman Mühendislerinin faaliyet konuları arasında yer almadığı açıkça görülmektedir. 
Bununla birlikte; 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin “Yetki ve sorumluluk” başlıklı 
4. maddesinde “Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje 
kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre 
ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.” denilerek Harita Mühendislerinin 
yetki sorumlulukları tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve 
Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı ve tescile konu olan harita ve planların yapımı 
işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca, 11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 5. 
maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” ve “Tescile konu olan harita ve planların yapımı.” Harita Kadastro Mühendislik ve 
Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun ve yönetmeliklerin maddeleri ile idari ve teknik şartname hükümleri birlikte değerlendirildiğinde söz konusu hizmetlerin Harita Mühendislik 
Hizmetleri olmasına rağmen Kurumunuzca isteklilerden Orman Mühendisleri Odası’ndan alınmış Oda Kayıt Belgesi ve Büro Tescil Belgesi istenmesi mevzuata aykırı bir 
durumdur.
Böyle bir yaklaşım, bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşlarının kuruluş 
yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile 
yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.
Odamız, meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz 
uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili 
birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi gereği yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan Kurumunuzca ihaleye çıkarılan işe ait İhale İlanı ve İhale 
Dokümanında yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,
Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

EKLER:
Ek-1 İdari Şartname Eki (1 Sayfa)
Ek-2 Teknik Şartname (6 sayfa)
DAĞITIM :
GEREĞİ: Orman İşletme Müdürlüğü/Sakarya BİLGİ: Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Ankara
 Orman Genel Müdürlüğü/Ankara
 Orman Bölge Müdürlüğü/Adapazarı
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Sayı      : 3/B15-1308                                                                                                                                                                                                                        19/09/2013
Konu    : İhale Hk.

İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
KOCAELİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 
Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.
Kurumunuzun, Kamu İhale Kurumunun 2013/127045 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında; “İzmit ve Gölcük Orman İşletme Müdürlükleri sınırlarında 3374 
km2 lik alanda sayısal fotoğrametrik yöntemle hava fotoğraflarının yorumlanarak üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman Haritası Üretim İşi Hizmeti” işininin  ihale 
edileceği bildirilmiştir.
İhale konusu hizmetin miktarı ve türü bir örneği ekte gönderilen İdari Şartname Eki ve Teknik Şartname’de belirtilmektedir.
Hem İdari Şartname Ek’inde hemde Teknik Şartname’de belirtilen hizmetlerinin tamamının Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri  kapsamında olduğu 
tartışmasızdır.
Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık 
hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.
Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı olduklarını, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. 
Fakat, İhale İlanı’nın 4.1.1.3. maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde: 
“İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü 
maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5 inci maddesindeki 
hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca danışmanlık hizmeti 
niteliğindeki mühendislik konularının, 5531 sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman 
yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan, “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri 
Odasından tescilli, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Ortaklık Büroları, Serbest Ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin 
teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
- Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası 
hükmünden “Orman Mühendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubunun 
Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre 
kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve 
Orman Ürünleri Şirketi” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge”,
-İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını 
kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli 
Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Ortaklık Büroları Tescil Belgesi”
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil 
Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı 
meslek mensubu ortaklarının Oda üyesi kaydı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve “İhale konusu iş için düzenlenmiş Oda kayıt belgesi”,
denilerek Orman Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesi ve Oda Kayıt Belgesi istenmektedir.
İhale İlanı’nın 4.1.1.3. maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde belirtilen 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde “a) Orman mühendislerinin faaliyet konuları şunlardır:
1) Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak.
2) Mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak. 
3) Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak.
4) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek.
5) Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek.
6) Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek.
7) Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları 
yapmak.
8) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapmak.
9) Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak.
10) Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban 
hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak.
11) Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak.
12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun 
devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları yapmak.
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13) Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak. 
14) Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları 
doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek.
15) Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.
16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, 
kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak.
17) Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak.
18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
19) Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak.”

denilerek Orman Mühendislerinin faaliyet konuları belirlenmiştir. Aynı Kanun’un “Hak, yetki ve sorumluluklar” başlıklı 5. maddesinde de “Meslek mensupları, 4 üncü 
maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaya, çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan belirlemeye, 
maliyet hesaplamaya, fizibilite raporu hazırlamaya, tasarım faaliyetleri yapmaya, plân ve projeler hazırlamaya ve uygulamaya, standardizasyon çalışmaları yapmaya, 
sertifikalandırmaya, kalite kontrolü yapmaya, stok kontrolü yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik müşavirlik 
yapmaya, danışmanlık yapmaya, yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapmaya, raporlar hazırlamaya, ormancılık ve orman ürünleri konularında serbest müşavirlik büroları ile 
serbest yeminli müşavirlik büroları açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler kurmaya, bunları yönetmeye ve bunların sorumlu müdürlüğünü yapmaya, 
ormancılık karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dışı orman ürünleri ile orman endüstrisi dahil her türlü ormancılık çalışmaları için gerekli olan 
fidan, bitki, alet ve edevatın ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarına, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla 
beraber yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen hak ve yetkiler, Odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.” denilerek Orman Mühendislerinin hak, yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmıştır.
5531 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının a) bendi ve 5. maddesi incelendiğinde İdari Şartname ve Teknik Şartname’de belirtilen hizmetlerin, İdari Şartnamede 
belirtildiği gibi Orman Mühendislerinin faaliyet konuları arasında yer almadığı açıkça görülmektedir. 
Bununla birlikte; 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin “Yetki ve sorumluluk” başlıklı 
4. maddesinde “Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje 
kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre 
ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.” denilerek Harita Mühendislerinin 
yetki sorumlulukları tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve 
Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı ve tescile konu olan harita ve planların yapımı 
işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca, 11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 5. 
maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” ve “Tescile konu olan harita ve planların yapımı.” Harita Kadastro Mühendislik ve 
Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun ve yönetmeliklerin maddeleri ile idari ve teknik şartname hükümleri birlikte değerlendirildiğinde söz konusu hizmetlerin Harita Mühendislik 
Hizmetleri olmasına rağmen Kurumunuzca isteklilerden Orman Mühendisleri Odası’ndan alınmış Oda Kayıt Belgesi ve Büro Tescil Belgesi istenmesi mevzuata aykırı bir 
durumdur.
Böyle bir yaklaşım, bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşlarının kuruluş 
yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile 
yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.
Odamız, meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz 
uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili 
birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi gereği yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan Kurumunuzca ihaleye çıkarılan işe ait İhale İlanı ve İhale 
Dokümanında yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,
Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

EKLER:
Ek-1 İdari Şartname Eki (1 Sayfa)
Ek-2 Teknik Şartname (5 sayfa)

DAĞITIM :
GEREĞİ   : Orman İşletme Müdürlüğü/Kocaeli                                      BİLGİ: Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Ankara
                                                                                                                              Orman Genel Müdürlüğü/Ankara
                                                                                                                              Orman Bölge Müdürlüğü/Adapazarı

Harita Bülteni • Ekim 2013 
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RESMİ YAZIŞMALAR 



SIRA NO ŞUBE ÇOĞUNLUKLU ÇOĞUNLUKSUZ

1 ADANA 4-5 Ocak 2014 11-12 Ocak 2014

2 SAMSUN 4-5 Ocak 2014 11-12 Ocak 2014

3 MALATYA 4-Ocak 2014 11-Ocak 2014

    

4 İZMİR 4-5 Ocak 2014 18-19 Ocak 2014

5 ANKARA 4-5 Ocak 2014 18-19 Ocak 2014

6 İSTANBUL 4-5 Ocak 2014 18-19 Ocak 2014

  

7 KONYA 4-5 Ocak 2014 25-26 Ocak 2014

8 ZONGULDAK 4- Ocak 2014 25- Ocak 2014

9 AFYON 4- Ocak 2014 25- Ocak 2014

  

10 ÇORUM 4- Ocak 2014 1- Şubat 2014

11 ERZURUM 4- Ocak 2014 1- Şubat 2014

12 VAN 4- Ocak 2014 1- Şubat 2014

 

13 DİYARBAKIR 4-5 Ocak 2014 8-9 Şubat 2014

14 KAYSERİ 4- Ocak 2014 8- Şubat 2014

15 SİVAS 4- Ocak 2014 8- Şubat 2014

16 KOCAELİ 4- Ocak 2014 8- Şubat 2014

    

17 ANTALYA 4-5 Ocak 2014 15-16 Şubat 2014

18 TRABZON 4-5 Ocak 2014 15-16 Şubat 2014

19 BURSA 4-5 Ocak 2014 15-16 Şubat 2014

ŞUBE VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİN GENEL KURUL TARİHLERİ
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0-3000 m2 2.000,00 TL

0-2 ha 1.900,00 TL

2 Parsel 530,00 TL

2 Parsel 465,00 TL

2 Parsel 1.500,00 TL

III- BİRLEŞTİRME (TEVHİD)
a) İmar plan› içinde (oluşmuş imar adalar› veya parsellerin) birleştirilmesi
 Her fazla parsel için 87,00 TL eklenir.
b) İmar alan› d›ş›nda birleştirme
 Her fazla parsel için 56,00 TL eklenir.

IV- İHDAS YOLUYLA PARSEL OLUŞTURMA 
 Her fazla parsel için 100,00 TL eklenir.

VI- FENNİ MESULİYET - TUS
İnşaat Alan› (bir yap› için):
 5000 m2’den büyük alanlar için ise her 100 m2 için 9 TL. eklenir.

Ayn› Parselde birden fazla bina varsa:
 - 2-10 binada her bina için %10
 - 11-20 binada her bina için %15
 - 21-30 binada her bina için %20
 - 31 ve daha çok binada her bina için %25 indirim uygulan›r.

NOT: TUS görevi GABARİ’yi içeriyor ise;
 - 5 kat’a kadar 205,00 TL.
 - 5 kattan sonra her kat için 56,00 TL. eklenir.
 - Bodrumlu binalarda, 1 kat bodrum için taban alan›na göre ç›kacak aplikasyon bedelinin 
yar›s›, fazla bodrum olmas› halinde 2. bodrumdan itibaren, her bodrum kat için taban alan› fiyat›n›n 
%25’i bedele ilave edilir.

Bir Yap› İçin

0-100 m2  420,00 TL

101-200 m2  560,00 TL

201-300 m2  680,00 TL

301-750 m2  (her 100 m2 için) 74,00 TL  eklenir.

751-1500 m2  (her 100 m2 için) 50,00 TL  eklenir.

1501-3000 m2  (her 100 m2 için) 27,00 TL  eklenir.

3001-5000 m2  (her 100 m2 için) 15,00 TL  eklenir.

0-1 ha                      5.000,00 TL

BİRİM         ÜCRETYAPILACAK PROJENİN CİNSİ

I- İMAR PLANI UYGULAMALARI
a- İmar Plan› içerisinde olup da bir kadastro parseli baz›nda yap›lan uygulamalarda çarpan 1’dir.
b- Uygulama alan› d›ş›nda kalan art›k kadastro parselinin birim m2’si için 0,056 TL eklenir.
c- Arazi ve arsa düzenlemelerinde çarpan 1.25’tir.
d- Oluşmuş imar adalar› içinde yeniden parsel bölümlemesi yapılması durumunda çarpan 0.60’t›r.
e- İmar plan› uygulama alan›nda oluşacak parselin büyüklüğü (2001-5000) m2 için   
çarpan 0.75, 5001 m2 ve yukar›s› için ise çarpan 0.50’dir.

II- AYIRMA (İFRAZ, TERK İŞLEMLERİ)
a) İmar Plan› içerisinde yap›lan ifrazlarda en çok üç parsel oluşuyorsa
 - 3000 m2’den 5000 m2’ye kadar her bin m2 için 360,00 TL
 - 5000 m2’den 10.000 m2 (1 hektar)’ye kadar her bin m2 için 320,00 TL
 - 1 hektardan 10 hektara kadar her hektar için 620,00 TL
 - 10 hektardan büyük alanlar için her hektar için 265,00 TL eklenir.
b) İmar alan› d›ş›nda yap›lan ifrazlarda
 - İfraz sonucu oluşan parsel say›s› ikiden fazla ise her parsel için 380,00 TL eklenir.
 - 2 ha.’dan büyük alanlar için 10 hektara kadar her hektar için 195,00 TL ve 10 hektar - 50   
 hektar aras› her hektar için 135,00 TL, 50 hektardan büyük alanlar için ise her ha için 67,00 TL  
 eklenir.

V- YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI
 - Bir bina için Taban Alan› 0 - 99 m2 ise ...........................................................................................................................................................................500,00 TL
 - Bir bina için Taban Alan› 100 - 130 m2 ise .....................................................................................................................................................................600,00 TL
 - Bir bina için Taban Alan› 131 - 250 m2 ise .....................................................................................................................................................................800,00 TL
 - 250 m2’den sonraki her 100 m2 için  .............................................................................................................................................................................115,00 TL  eklenir.
 - 1000 m2 - 2000 m2 aras›nda her 100 m2 için ..................................................................................................................................................................75,00 TL  eklenir.
 - 2000 m2 - 5000 m2 aras›nda her 100 m2 için ..................................................................................................................................................................33,00 TL  eklenir.
 - 5000 m2’den sonraki her 100 m2 için ................................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.
Ayn› parselde birden fazla bina varsa;
 - 2 - 10 binada her bina için ............................................................................................................................................................................................200,00 TL  ekenir.
 - 11 - 20 binada her bina için ..........................................................................................................................................................................................135,00 TL  eklenir.
 - 21 - 30 binada her bina için ............................................................................................................................................................................................95,00 TL  eklenir.
 - 30 bina sonras› her bina için ...........................................................................................................................................................................................75,00 TL  eklenir.
Parsel Alan› (Mimari Proje öncesi parselde yap›lacak her türlü yatay ve düşey ölçümler için): 
 - 0 - 500 m2 (P. Alan) .......................................................................................................................................................................................................400,00 TL
 - 500 - 1000 m2’ye kadar her 100 m2 için ..........................................................................................................................................................................53,00 TL  eklenir.
 - 1000 - 2000 m2’ye kadar her 100 m2 için ........................................................................................................................................................................30,00 TL  eklenir.
 - 2000 m2 - 5000 m2’ye kadar her 100 m2 için  .................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
 - 5000 - 10000 m2’ye kadar her 100 m2 için  .......................................................................................................................................................................7,00 TL  eklenir.
 - 1 ha.’dan büyük alanlar için her 1000 m2 için  ...................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.

VII- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT VB. HARİTALARI (1/1000)
    Fazla her ha için 615,00 TL. eklenir.

- Aplikasyon Belgesi düzenlenmesinde planlı ya da plansız alanlarda, taban alanı katsayısı (TAKS) % 5’i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m2 inşaat alanı (KAKS) olan 
parsellerde 0,50 çarpan katsayısı uygulanır.

* 0 - 500.000 m2 aras›ndaki alanlar için
(2.500.000 - m2 ) x [(m2 x 0,62 TL) + 1.460,00 TL)]
     2.500.000
formülü kullan›larak ücret belirlemesi yap›l›r.
* 500.000 m2 ’den sonra;
  500.000 - 750.000 m2  aras›nda her birim m2  için 0,48 TL
  750.000 -1.000.000 m2  aras›nda her birim m2  için 0,24 TL
  1.000.000 -1.500.000 m2  aras›nda her birim m2  için 0,13 TL
  1.500.000 m2 ’den sonra her birim m2  için 0,075 TL eklenir.
* Ancak bu ücret 1.250,00 TL’den aşağ› olamaz.

(01.07.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası)



BİRİM     ÜCRETYAPILACAK PROJENİN CİNSİ
VIII- MADEN VE TAŞOCAĞI GİBİ İŞLETME SAHALARININ ÜRETİM HARİTALARI
a) Ruhsata Esas Halihaz›r Harita Yap›m›
Fazla her hektar için 565,00 TL eklenir.
b) İşletme İmalat Haritalar›
Fazla her hektar için 565,00 TL eklenir.

IX- PLANKOTE VE KÜBAJ HESABI
a) Serbest Ölçü ile Plankote
500 - 10.000 m2’ye kadar her 500 m2 için 100,00 TL eklenir.
10.000 m2’den büyük alanlarda her ha için 550,00 TL eklenir.
b) Karelajl› Yüzey Nivelman ile Plankote
Fazla her hektar için 875,00 TL eklenir.
c) Kübaj hesab›nda a ve b maddelerinde fiyatlara %10 ek yap›l›r.  

XI- SINIRLANDIRMA HARİTALARI
10 ha.’a kadar her fazla hektar için 330,00 TL
10 ha.’dan sonra her hektar için 185,00 TL

XIII- VAZİYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI, RÖPERLİ KROKİ
a) Vaziyet Plan› + Bağ›ms›z Bölüm Plan›               
Parsel Alan›: 
- 0 - 500 m2 ................................................................................................................................................................................................................................ 445,00 TL
- 500 - 1000  m2’ye kadar her 100 m2 için ......................................................................................................................................................................................29,00 TL  eklenir.
- 1000 - 2500  m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
- 2500 - 10.000 m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................8,00 TL  eklenir.
- 10.000 m2’den sonraki her 1000 m2 için ........................................................................................................................................................................................2,00 TL  eklenir. 
- Ayn› parsel içerisinde her fazla bina için .....................................................................................................................................................................................125,00 TL  eklenir.
  (Her binan›n her kat› ve her bağ›ms›z bölümleri için aşağ›daki bedeller ilave edilir.)
- Binan›n her kat› için......................................................................................................................................................................................................................24,00 TL  eklenir.
- Binadaki her bağ›ms›z bölüm için .................................................................................................................................................................................................13,00 TL  eklenir.
b) Röperli Kroki
Parsel Alan›:
- 0 - 500 m2  ................................................................................................................................................................................................................................500,00 TL
- 500 - 1000  m2’ye kadar her 100 m2 için ......................................................................................................................................................................................29,00 TL  eklenir.
- 1000 - 2500  m2’ye kadar her 100 m2 için ....................................................................................................................................................................................19,00 TL  eklenir.
- 2500  m2’den sonraki  her 100 m2 için ...........................................................................................................................................................................................7,00 TL  eklenir.
- Ayn› parsel içerisinde her fazla bina için .....................................................................................................................................................................................125,00 TL  eklenir.

XII- KONUM BELİRLEME
a) Röleve ölçüsü, Nokta Aplikasyonu

X- ŞERİTVARİ HARİTALAR
a) Kamulaşt›rma Haritalar›
 Güzergah Şekli
  Her fazla km için 3.700,00 TL eklenir.
 Parsel baz›nda
  Her fazla bir ha. için 515,00 TL eklenir.
  Her fazla parsel için 335,00 TL eklenir.
b) İrtifak Hakk›
 Güzergah Şekli
  Her fazla km. için 2.470,00 TL eklenir.
 Parsel baz›nda
  Her fazla bir ha. için 515,00 TL
  Her fazla parsel için 270,00 TL eklenir.
c) Güzergah Haritalar› (Karayolu, içmesuyu, kanal vb.)
 Her fazla km için 2.160,00 TL eklenir.

HKMO
Yönetim Kurulu Adına

Ertuğrul CANDAŞ
Genel Başkan

XIV- DANIŞMANLIK ÜCRETİ
Büroda sözlü dan›şma 

- ilk bir saate kadar 110,00 TL
- Takip eden her saat için 55,00 TL  eklenir.

İmar planı içinde ya da dışında yer alanlarda taban alanı katsayısı (TAKS) % 5’i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m2 inşaat alanı (KAKS) olan parsellerde 0,50 
çarpan katsayısı uygulanır.

A- GENEL HÜKÜMLER
 1-  HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği esast›r.
 2-  Müellif ve işveren aras›nda HKMO taraf›ndan haz›rlanan “Tip Sözleşme” yap›lmas› zorunludur.
 3-  Büro ve şirketler tip sözleşmede belirtilen ücrete ilişkin faturalar›n asl›n› işin yap›ld›ğ› yer temsilciliğine ibraz etmekle yükümlüdürler.
 4-  Büro ve şirketler her denetimde Tescil Yenileme kartlar›n› ilgili Temsilciliğe ibraz etmekle yükümlüdürler.
 5-  Mesleki Denetim harçlar› ücretin en az %2’si olarak tahsil edilecektir. Bu harçlar 0-500 TL aras› sözleşmelerde 25 TL, 501-1000 TL aras› sözleşmelerde 35 TL, 
  1001-2000 TL aras› sözleşmelerde  45 TL, 2001-2500 TL aras› sözleşmelerde 50 TL ’den az olamaz.
 6-  Fiyatlara kamu kurumlar›na belge karş›l›ğ› ödenen ücretler kontrol harçlar›, Mesleki Denetim harc› ve KDV dahil değildir.
 7-  Bu tarife yöresel katsay›lar eki ile bir bütündür.
 8-  Bilirkişilik Dan›şmanl›k Hizmet ücretlerinin belirlenmesinde TMMOB Bilirkişi Eksperlik - Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği uygulan›r.
 9-  Yöresel Katsay›lar aksi belirtilmedikçe Belediye s›n›r› veya köy idari s›n›rlar› içinde geçerlidir.
10- Bu çizelgede yer almayan hususlara ait fiyatlar için Odam›zca yay›nlanan “Tescile veya Tasdike Konu Harita ve Planlar›n Birim Fiyatlar›” kullan›l›r. Bu durumda   
  çarpan 0.75’tir.
11- Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli’ndeki iş kalemlerinin hesaplama modüllerine www.hkmo.org.tr adresindeki üye girişi’nden kullan›c› 
  şifrenizle ulaşabilirsiniz.
12- SHKMM tarafından denetimi yapılacak işin bedeli, ilgili bölümde tanımlanan iş bedelinin % 30’udur.

0-1 ha 4.500,00 TL

0-1 ha 2.650,00 TL

0-500 m2 900,00 TL

0-1 ha 4.650,00 TL

0-1 km 8.000,00 TL

0-1 ha. 2.700,00 TL

0-1 km 7.000,00 TL

0-1 ha 2.600,00 TL

0-1 km 5.500,00 TL

0-2 ha            620,00 TL+ 0,08 TL x m2

  1 -   10 nokta 390,00 TL
11 -   50 nokta aras› her bir nokta için 14,00 TL  eklenir.
51 - 100 nokta aras› her bir nokta için 8,00 TL  eklenir.
101 nokta sonras› her bir nokta için 3,00 TL  eklenir.

1 Parsel 1.450,00 TLb) İşletmelerin tabela tespiti

(01.07.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası)



Profesyonel Hizmet

Kusursuz Ölçüm...

ELEKTRONİK LTD.ŞTİ

Ata Mah. 1065.Cad. (Eski 2. cad.) No:149  Öveçler- Çankaya/Ankara
Tel : +90 ( 312 ) 438 49 05 •  Fax : +90 ( 312 ) 438 49 39
Web : www.dogaelektronik.com • E- Mail : info@dogaelektronik.com

A.C. Milan Football Club 
Offical Sponsor

DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK DOĞA ELEKTRONİK

GNSS,  GPS,  Total Station,  Teodolit,  Digital Nivo,  Otomatik Nivo, Lazer Nivo,  Lazer Scanner, Echosounder, Aksesuar 

SATIŞ VE TEKNİK SERVİS

STONEX S9III GNNS

• Çok Hızlı Fixleme
• Her zaman Hassas ve Doğru ÖlÇüm
• HaFiF kompakt ve Dayanıklı GÖvDe

STONEX S7 Gnss sistem
CORS ALICISINDA BÜYÜK YENİLİK!
SİZ HALA HERYERDE ANTEN, JALON VE  
TUTUCU MU TAŞIYORSUNUZ? 

• 120 kanal, tek Başına cm Hassasiyet
• DaHili kamera, cep teleFonu
• HaFiF ve kolay kullanım.

STONEX R9 roBotıc total statıon

• 1000m ye kaDar Hassas reFlektÖrsüz ÖlÇüm
• renkli Dokunmatik ekran ile keyiFli kullanım

STONEX X300 laser scanner

• 5 DakikaDa 22 Ha arazi moDelleme
• tek tuşla kolay kullanım
• DaHili kamera ile kompakt ve HaFiF (7 kG)
• estetik ıtalyan tasarım ve imalatı
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SL500 ve SL300 GNSS Alıcılarına 
Kampanyalı Fiyatlarla Sahip Olun, 

  SL300 El Tipi GNSS Alıcısı 
- Dahili ve Harici anten ile kullanabilme imkanı 
- Dahili anten ile ± 10 cm hassasiyet 
- Harici anten ile ± 2 cm hassasiyet 
- Dahili GSM modem ile yüksek CORS performansı 
- CORS ve Statik ölçü kapasitesi 
- Çok sağlam XENOY alaşım kasa

5.500 
USD
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Satlab Geosolutions Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. 
Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara - TÜRKİYE
Telefon : 0(312) 474 0 474 • Faks : 0(312) 474 0 424
info@satlab.com.tr | www.satlab.com.tr

* Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
* Kampanya süresi stok miktarı ile sınırlıdır.
* Opsiyon olarak sunulan donanım/yazılım kampanya fiyatlarına dahil değildir.

GEOSOLUTIONS

  SL500 GNSS Alıcısı 
- 220 kanallı, yeni nesil GNSS kartı 
- CORS, RTK Sabit, RTK Gezici ve Statik ölçü kapasitesi 
- 2 Watt çıkış gücüne sahip dijital UHF modem 
- Çok sağlam XENOY alaşım kasa 
- Dahili donanımlarla desteklenmiş güçlü yapı 
- Sorunsuz çalışma modu geçişleri 
- Başka markalarla RTK yapabilme özelliği (opsiyon)  8.000 

USD 

Teknik Servisin Yolunu Unutun! 

detaylı 
bilgi için
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