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Değerli meslektaşlar,

2015 yılının ilk “Bülten”iyle sizinle birlikteyiz. Bir 
yılı daha devirip yeni bir yıla başlarken Oda olarak 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettik; ülke olarak da 
önemli olaylar yaşadık.

Yaşadıklarımızın gösterdiği gibi, 2014 yılında Türkiye 
hem siyasi hem ekonomik olarak tarihinin en 
belirsiz dönemini geçirmektedir. Dış politikadan iç 
politikaya, hukuk sistemimizden eğitim sistemimize, 
ülke güvenliğinden ekonomik duruma dek her şeyde 
belirsizlik hakimdir. Yaşamsal toplumsal sorunlarda her 
gün bir yenisi uygulanan akıl almaz politika değişiklikleri, 
toplumu allak bullak edip şaşırtmış, geniş kütleleri tepki 
veremez hale getirerek adeta teslim almıştır. 

Bu uygulamalardan biri de meslek Odalarımızla ilgilidir. 
Hükümetin TMMOB`nin kuruluş yasası olan “6235 
Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” 
değişikliğini yine gündeme getirme hazırlığı içerisinde 
olduğu TMMOB sitesinde yayınlandı. TMMOB Başkanı 
sayın Mehmet Soğancı imzalı yazıda  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın “3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” isimli yeni bir torba 
yasa hazırlığı içerisinde olduğu duyuruluyor.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu`nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı 

raporla başlayan, KHK`lerle kurulan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nün 
oluşturulması ile devam eden, çok sayıda mesleğimiz 
ve meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan yönetmeliklerle 
sürdürülen, gece yarısı operasyonu ile 3194 Sayılı Yasa`ya 
ekleme yapılması ile devam eden sürece bakıldığında 
AKP`nin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütümüze 
yönelik bir düzenleme yapmaya çalıştığı bir gerçekliktir.

Değerli meslektaşlar,

Görüldüğü gibi TMMOB ve ona bağlı HKMO 
örgütlülüğümüz de ülkemiz gibi tarihinde görülmemiş 
bir belirsizlik ve tehlike içindedir. 

Toplumun tüm kesimleri üzerinde bu tür oldu bitti 
değişikliklerin yapıldığı,  Türkiye’nin tüm olumlu 
birikimleri, örgütlülükleri, kazanımları bir kobay gibi 
kullanılarak mutasyona uğratılmaya çalışıldığı gün gibi 
ortadadır. Yaşamsal meslek alanlarımızla ilgili değişiklik 
tasarılarında bile Odamızdan bir görüş alınmamış, bilgi 
verilmemiştir.

Devlet aygıtını, dolaysıyla iktidarı elinde tutan siyasi parti 
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle pekiştirdiğini düşündüğü 
zaferini alabildiğine kendi yönünde kullanarak iç 
barışı tehdit edecek gerilimleri körüklemekten imtina 
etmemekte, vatandaşların dayanışma duygularının 
köreltilmesi bizzat ülkenin tepe yöneticileri tarafından 
kamuya açık yerlerde, “Yurttaşlık dini benzeri dinler 

Hiçbir ülke tek adam yönetiminde ileriye gidemez. Bir 
biçimde demokrasi kültürü ve seçmenlerin anlayışı bunu 

kabul edebilir, ancak bu asla çağdaş yönetim anlayışlarında 
kabul edilebilir bir şey değildir. Çağdaş ülkelerin yeniden 

bir hanedan / diktatörlük yönetimine dönmesine ne olanak 
vardır, ne insanların buna tahammülü vardır.
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inşa ederek, İslam karşısına kendi yapay dinlerini 
koymanın çabası içinde..” olanlar tanımı yapılarak 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  

Harita ve kadastro mühendisleri olarak, tüm 
mühendisler olarak gün Anayasal ve yasal 
haklarımızdan bir adım geriye gitmeme günüdür!

Değerli meslektaşlar,

Her ne olursa olsun, hangi düzeyde olursa olsun 
demokratik düzenden vaz geçmek düşünülemez.
Şunu iyi biliyoruz ki demokrasi ve hukuk sıradan 
insanların mücadelesiyle kazanılan ideallerdir. 
Ümmet olmak değil, vatandaşlık bilinci demokrasinin 
temel taşıdır. Geniş halk kesimlerinin kendi 
taleplerini dayatarak edindikleri kazanımların, sınıf 
mücadelelerinin yarattığı geleneksel temeller üzerinde 
güçlenir; yönetenle yönetilenler arasında bir güç dengesi 
oluşur. 

Böylece, iktidarlar demokrasiden saptıkları ya 
da hukuku çiğnedikleri zaman muazzam bir 
bedel ödeyeceklerini bilirler. Bu yüzden gelişmiş 
demokrasilerde parlamento çoğunluğuna dayanan 
iktidarlar istedikleri yasayı güçleri olsa bile çıkarmazlar, 
dengelerin bozulmasından, halkın tepkisinden 
korkarlar.  

Artık ülkemizde hiçbir şeyden korkmayan, dengeyi 
kendi lehine çevirdiğini sanan siyasal iktidar vardır ve 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını bile tanımamaya 
başlamışlardır.

Toplum, bilinçli olarak büyük bir kültürel ayrışmaya 
sokulmuş, Alevi-Sünni olarak, Türk-Kürt olarak, batıcı-
doğucu olarak, cumhuriyetçi, laik-ümmetçi olarak 
yurttaşlar kümelensin diye adeta dayatılmıştır.  

Değerli meslektaşlar,

Böyle bir düzende yaşamayı kim ister? Böyle bir 
anlayışla yönetilen bir ülkede kim kendini güvende 
hisseder. 

Yasalar cansız bedenlerdir. Ona can veren demokrasi 
kültürünü içselleştirmiş yöneticilerdir. Yoksa 
demokrasi dört yılda bir tartışmalı seçimler yapmak 
değildir. Mesleğimizin, örgütlülüğümüzün, ülkemizin 
sorunlarının çözüleceği yer demokrasi masasıdır. Tüm 

tarafları bu masanın etrafına oturtmak birinci çabamız 
olmalıdır. Çünkü asla ve asla, “Demokrasi istediğiniz 
durakta inebileceğiniz bir tramvay” değildir!

Değerli meslektaşlar,

Bütün bu somut gerçeklere göre korkarız ki mevcut 
siyasi rejim meşruluğunu kaybetmiş ne yaptığını bilmez 
halde açık diktatörlüğe doğru gitmektedir. Demokrasinin 
sandık fetişizmine indirgenerek kuvvetler ayrılığının 
kuvvetler birliğine dönüştürüldüğü Türkiye’de çok uzun 
süredir, tek adam yönetimi tarzı yönetimler mevcuttur; 
demokrasinin diğer kurumları birer görüntüden ibarettir. 

Hiçbir ülke tek adam yönetiminde ileriye gidemez. Bir 
biçimde demokrasi kültürü ve seçmenlerin anlayışı 
bunu kabul edebilir, ancak bu asla çağdaş yönetim 
anlayışlarında kabul edilebilir bir şey değildir. Çağdaş 
ülkelerin yeniden bir hanedan / diktatörlük yönetimine 
dönmesine ne olanak vardır, ne insanların buna 
tahammülü vardır.

Değerli meslektaşlar,

2014 yılında yönetimde olduğumuz iki yılın özellikle 
son yılında ülke gündemine damgasına vuran en önemli 
olay ülke tarihimizin en büyük işçi katliamlarına şahit 
olmamızdı. 

Neoliberal hegomonyanın egemenliğinde “küreselleşen” 
dünyada her alanda maliyetlerin düşürülmesi temel 
politika haline gelmiştir. Maliyetlerin ilk düşürüldüğü 
alan ise iş sağlığı ve güvenliği alanıdır.

Günümüzde açlık ve iş kazası riski arasında tercih 
yapmaya zorlanan insanlarımız, iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin alınmadığı iş ortamlarında çalışmak 
zorunda kalmakta ölüm, yaralanma ve meslek 
hastalıklarına yakalanma riskiyle karşı karşıya 
bırakılmaktadır. Ülkemizdeki taşeronlaşma, kayıt 
dışılık ve örgütsüzlük iş kazalarını ürkütücü boyutlara 
taşımaktadır. 

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
tutulan istatistiklere göre, 2005’te iş kazası sayısı 73.923 
iken bu sayı 2006’da 79.027’ye, 2007’de 80.602’ye 
yükselmiş, 2012’de ise 74.871’dir. SGK’nın 2013 verileri 
henüz açıklanmamıştır. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi’nin saptamalarına göre, 2014 yılının ilk 
sekiz ayında en az 1.259 işçi hayatını kaybetmiştir. 
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SGK verilerinin yalnızca sigortalıları kapsadığı, 2012 
yılında sigortalıların sayısının yaklaşık 12.5 milyon 
kişi olduğu, buna karşılık toplam istihdamın yaklaşık 
24 milyon kişi olduğu düşünülürse, gerçekte iş kazaları 
ve buna bağlı olarak ölümlerin çok daha fazla olduğu 
anlaşılmaktadır.

Emekçi kardeşlerimiz Soma madeni “Gaz Odaları”nda 
301 arkadaşını bıraktıktan sonra, Ermenek’te 18 emekçi 
kardeşimiz suların altında kaldıktan sonra ve açıklanmayan 
onlarca iş kazasından sonra ülkemizde halının altına 
süpürülen gerçek sorunlar tüm çıplaklığıyla ortaya bir kez 
daha çıkmıştır. 

Değerli meslektaşlar,

Yer altı zenginlikleri bu ülkenin her ferdinin malıdır; 
gelecek kuşakların malıdır. Satılamaz, kimseye 
devredilemez! Ülkenin bütün yer altı ve yerüstü 
zenginliklerini yabancı sermayeyle birlikte çalmak, soymak 
isteyenler, buna şu veya bu biçimde destek olanlar, karşı 
durmayanlar emekçi cinayetlerine ortaktırlar.

HKMO olarak ölen emekçi kardeşlerimizi bir kez daha 
saygıyla anıyor, sorumluların bir gün mutlaka hesap 
vereceklerine ilişkin inancımızı koruduğumuzu belirtmek 
istiyoruz.

Değerli meslektaşlar,

2014 yılı içinde yaşadığımız en önemli olaylardan biri 
de yolsuzluk olaylarıdır. Bugün halkımızın büyük bir 
çoğunluğu açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişse 
bunun nedeni milli gelirin adil biçimde dağılmamasıdır. 
Yolsuzluk bunun en büyük nedenlerinden biridir. Dünya 
sıralamasında son açıklamalara göre yolsuzlukta birinci 
sıraları zorlamaktayız! 

Ülkemizde yaşanan bu son yolsuzluk olayı ve sonrasında 
yaşananlar gibi olayların dünyada başka bir ülkede 
yaşandığını sanmıyoruz. 

Türkiye, tarihinde görülmediği kadar dinin politikaya alet 
edilmesinin en kaba örneğini yaşamaktadır. Dinsel alanın 
giderek genişlemesi ve Orta Çağ’ı aratır biçimde soygun 
ve talan düzeninin yalanlarına alet edilmesi içimizi 
acıtmaktadır.

17 Aralık 2013 gününü asla unutmamamız gerekiyor: 
Soruşturma kapsamında zanlıların evinde para sayma 
makinası, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar 
banknot, para kasaları görüntülendi ve kamuoyunca 
paylaşıldı. 

Değerli meslektaşlar,

Türkiye toprakları gericilikle ilericiliğin sayısız 
mücadeleleriyle doludur. 1908 Devrimi, mutlakıyete karşı 
aydınlanmacıların ve demokrasi isteyenlerin hareketiydi. 
Bu harekete karşı girişilen 31 Mart karşı saldırısı dinci 
gericiliğin mutlak dikdatoryayı tekrar kurma girişimidir. 
Bu gerici saldırıyı yenilgiye uğratan Harekât Ordusu’nun 
hareketi, ilerici-devrimci girişimdir.

İlk tohumu 1876’da atılan bu mücadele sürecinde iki cephe 
oluştu: Bir yanda mutlakıyeti yıkarak kısmen de olsa 
demokrasiye geçişi amaçlayan aydınların başını çektiği 
ilerici cephe, diğer yanda padişahçı, mutlakıyetçi gerici-
dinci cephe. 

Birinci cephenin önderleri, Fransız aydınlanmacılığını-
devrimciliğini örnek almış, Fransız Devriminden sonra 
meclisin sol tarafında oturanları örnek alanlardır. Karşı 
tarafı oluşturanlar ise padişahın mutlakıyetini savunan 
dinci gericiler ve kapitalizmi savunanlardı.

Kurtuluş Savaşında da bu iki cephenin savaşı 
sürdürdüğünü görürüz. 31 Mart Vakası’nı yaratan gericiler, 
Kurtuluş Savaşı boyunca emperyalizmin liderlerinden 
işgalci İngiltere’nin politikalarına hizmet eden isyancılar 
olarak boy gösterdiler. Kurtuluştan sonra ortaya çıkan 
isyanlar ve yeniliklere direnmeler de aynı doğrultudaki 
hareketlerden başka şeyler değildi.

İkinci Paylaşım Savaşından sonra emperyalizmin ülkeye 
yeniden girişinden itibaren bu gerici kesim, yeni isyanlar 
çıkarmak yerine devlet yönetiminde etkin olmaya, kaleyi 
içerden ele geçirmeye yönlendirildi.

Bu sonucun yaratılmasında başrolü dinciliği politika 
haline getiren işbirlikçi politikacılar ve tarikat erbapları 
oynuyordu. Yıllar içinde, din temeline dayandırılarak, 
adeta bir kültürel unsur, bir gelenek gibi benimsetilen anti-
laikçilik sayesinde yoksulların aydınların karşısında saf 
tutmaları sağlanıyor, toplumun geleceğine karşı en önemli 
siyasi-ideolojik saldırı aracı haline getiriliyordu.

20. yüzyılın sonlarından itibaren emperyalizmin 
yeni Ortadoğu politikaları gereği bu kesim, yeniden 
örgütlenerek ya da var olanlar daha fazla desteklenerek, 
daha sıkı bir biçimde yönlendirilerek iktidara taşınmaya 
başlandı.

Bu yolla aydınlığa, laikliğe ve bilimselliğe karşı 
şartlandırılan gericiliğin kontrolündeki kesimler kolaylıkla 
sömürülmekte, sınıfsal sorunlarından soyutlanmaktadır. 
Kontrol altına alınan, şeyhlerinin, egemenlerinin yarattığı 
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gettolara kapatılan bu geniş kitlelerin hayata ve sınıfsal 
gerçekliklerine ilişkin uyanabilecek duyarlılıklarının üstü 
örtülmektedir. 

Kısaca anımsatmak gereğini duyduğumuz bu tarihi gerçekleri 
asla unutmamamız gerekmektedir.

Değerli meslektaşlar,

Türkiye’de siyasal durum ve rejim kaygılarına ne kadar 
eleştirel baksak da ekonomik büyümenin bir gerçek olduğu 
peşin kabul edilen bir genel yargıdır.

Elbette ki Türkiye büyümektedir. Yetmiş beş milyon ülke 
müthiş hareketli nüfusa sahiptir ve tüketim isteğinin önünde 
hiçbir engel yoktur. Böyle bir toplumda ekonomi mutlaka 
genişleyecektir.

Ancak ekonomi bilim insanlarının değerlendirmesi başka 
yönde bir değerlendirmeye işaret etmektedir.

Kimi ekonomistlere göre (Örn. Mustafa Sönmez)  Türkiye 
ekonomisi 2003-2006 arasında yüksek tempolu bir büyüme 
ve sosyal göstergelerde göreceli bir iyileşme sağlamış 
ancak bu süreç sürdürülebilir bir büyüme sürecine 
dönüştürülememiş, büyüme uluslararası sıcak para 
hareketlerinin “kaprislerine” bağımlı, spekülatif-itkili bir 
konjonktürel dalgalanmadan ibaret kalmıştır. 

Sıcak para siyasal iktidar için büyük bir şans olmuştur. 
Dövizin ucuzluğuna ve likidite bolluğuna dayalı olan bu 
konjoktürel süreç, sanayinin milli gelir içinde 2000’lerde 
yüzde 23 olan payını yüzde 16 düzeyine değin geriletmiştir.  

Dolayısıyla Türkiye’nin elde ettiği büyüme, dış kaynaklara 
dayalı ve benzer ekonomilere görece de daha düşük bir 
oranda gerçekleşmiş, bu anlamda Türkiye ekonomisi dış 
konjoktürün sağladığı potansiyel olanakları yeterince 
değerlendirmekten uzak kalmıştır.

Değerli meslektaşlar,

Türkiye’nin kamu ekonomisini tasfiye etme süreci bankaların 
yabancıların eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. Türkiye’de 
son on yılda giderek artan oranda kar yapma kapasitesiyle 
bankalar tavan yapmıştır. Çok değil, sadece on üç yıl öncesine 
kadar Türk bankacılık sisteminde % 3 olan yabancı sermaye 
payı aradan geçen kısa döneme karşın coşup gürlemiştir. 
2014 yılı itibarıyla Türk bankacılık sektöründe yabancının 
payı % 85’e çıkmıştır. % 3’den % 85’e çıkmak gibi inanılmaz 
oran düşünüldüğünde bankacılık sektörümüzün tamamen 
yabancıların kontrolünde olduğu kolayca anlaşılabilir.
Gelişmiş batı ülkelerinde finans sektöründe yabancı 

payının durumu şöyledir: Almanya’da %5, İtalya % 8, 
İspanya % 10, Fransa % 19, Hollanda % 11!  

Değerli meslektaşlar,

Bankaları yabancıların kontrolünde olan bir ülkenin 
bağımsızlığından söz edilemez. Siyasi ve ekonomik 
kararlarda özgür kararlar alabileceğini kimse iddia 
edemez.

Yarı sömürge bir ülke olmaktan sömürge bir ülke olmaya 
doğru yol almaktayız maalesef.

Türkiye ekonomisi giderek daha kırılgan ve bölgesel gelir 
farklılıklarının şiddetlendiği bir yapı sergilemektedir. Bir 
yanda göreceli olarak daha modern ve teknik donanımı 
yüksek bir eğitim alan genç işgücü, diğer yanda ise bir 
ucuz işgücü ve oy deposu olarak tasarımlanan “inançlı 
nesiller” yetiştirme stratejisi Türkiye’yi bir bütün olarak 
vasıfsızlaştıran ve “orta gelir tuzağına” hapseden bir yapı 
üretmektedir.

Şubat 2014’de Amerika merkez bankası (FED)
in hazırladığı rapora göre gelişmekte olan kırılgan 
ülkelerin içinde en riskli ülke Türkiye gösterilmektedir. 
Kırılganlıkta birinci sıradaki ülkemiz Nisan ayından 
sonra Dolar karşısında parası en çok değer kaybeden ülke 
konumundadır.  

Değerli meslektaşlar,

Yukarıdan beri özetleyerek anlatmaya çalıştığımız ülke 
sorunlarına meslek alanımızla ilgili konularda çözüm 
önermeye çalışıyoruz. Ülkemizin çözüm isteyen sorunları 
Odamızın etkinliklerinde de ifade ediliyor, üzerinde 
düşünülüp, çalışılıp çözüm aranıyor.

Bilindiği üzere bu etkinliklerden birisi de HKMO olarak 
gelenekselleştirdiğimiz bilimsel ve teknik kurultayımızdır. 
Bu seneki kurultayımızın açılışı 25 Mart 2015 tarihinde 
Ankara’da, ATO’nun kongre merkezinde yapılacaktır. 
Kurultayımızın Başkanı, Yürütme Kurulu ve Düzenleme 
Kurulu çalışmalarına başladılar bile. Kurultayımızın çok 
etkili geçeceğine inanıyoruz ve tüm meslektaşlarımızı 
kurultayımıza katılarak destek ve katkı vermelerini 
diliyoruz.  

Yeni bir HKMO Bülten’de buluşmak üzere, 

Saygılarımızla.
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23.07.2014: Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş, İkinci başkanımız 
Harun Reşit Sever ve Oda Genel 
Sekreterimiz Levent Özmüş, Odamız 
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı 
Sn. Prof. Dr. N. Enver Ülger’le 
birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürü Dr. Bekir Tüzel`e, Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürü Selami 
Merdin`e, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel Müdürü Vedad 
Gürgen`e, Mekansal Planlama Genel 
Müdürü  Yavuz Erdal Kayapınar`a 
ziyarette bulundu.

07.08.2014: 7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu’na ‘bildiri 
gönderme son tarihi’ hakkında duyuru 
yayınladık

08.08.2014: 44. Dönem çalışma 
Programı’nı yayınladık.

17.08.2014: 17 Ağustos 1999 depremi 
hakkında açıklama yayınladık.

21.08.2014: Odamızın İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde sürekli eğitim 
etkinliği çerçevesinde her yıl 
düzenlenen Yaz Eğitim Kampının 
13.sü Foça/İzmir’de başlıyor, duyurusu 
yayınladık.

25.08.2014: Aidat borçları hakkında 
duyuru yayınladık.

25.08.2014: Odamızın sürekli 
etkinliklerinden, İzmir Şubemiz 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
Yaz Eğitim Kampının on üçüncüsü, 
‘MÜCADELE’ temasıyla 25 Ağustos 
2014 Pazartesi günü Foça’da başladı.

27.08.2014: HKMO 44. Dönem II. 
Başkanlar Kurulu Toplantısı 27.08.2014 
tarihinde İzmir’de yapıldı. 

Bir Bültenle daha 
sizlerle birlikte 
olmaktan
mutluyuz. Sizlerle 
olamadığımız süreçte:

01.09.2014: 1 Eylül Dünya barış 
Günüyle ilgili açıklama yaptık.

02.09.2014: Odamızın sürekli eğitim 
etkinliklerinden, olan ve İzmir 
Şubemizin yürütücülüğünde yapılan 
Yaz Eğitim Kampının on üçüncüsü, 
25 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 
‘Mücadele’ temasıyla Foça/İzmir’de 
gerçekleştirildi. 

08.09.2014: İstanbul Mecidiyeköy`deki 
bir inşaatta meydana gelen asansör 
kazasında 10 işçinin yaşamını yitirmesi 
nedeniyle  ‘İş kazaları kader değildir!’ 
başlıklı açıklama yaptık.

15.09.2014: Odamızca düzenlenen 
2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu 11-12 Eylül tarihleri 
arasında Antalya`da gerçekleştirildi. 

16.09.2014: 7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu hakkında 
değerlendirme toplantısı yaptık.  

16.09.2014: 7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu hakkında ‘2. 
Duyuru’ bildiri yayınladık.

17.09.2014: 2. Uluslararası Kentsel 
Dönüşüm Sempozyumu, demokratik 
kitle örgütlerini, Odaları, belediye 
başkanlarını, ilgili bakanlık 
yetkililerini, çalışanlarını ve ayrıca 
vatandaşları bir araya getirerek 
başarıyla tamamlandı.

17.09.2014: Odamızın 4894 sicil 
no’lu üyesi  meslektaşımız Aydın 
Bezirganoğlu’nun Tapu ve Kadastro - 
Konya 5`inci Bölge Müdürlüğü`nde 
görevi başında vefat etmesi nedeniyle 
‘Ölüye bile saygı gstermeyen vicdansız 
insanları kınıyoruz’ başlıklı açıklama  
yaptık. 

24.09.2014: 21 Eylül 2014 Pazar 
günü saldırıya uğrayıp komada 
kalan Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Metehan Tuna 
Göre’yle ilgili ‘Diren Metehan’ bildirisi 
yayınladık.

26.09.2014: 2018 yılında İstanbul’da 
yapılacak olan FIG Kongresiyle ilgili 
hazırlık çalışmalarına başladık.

30.09.2014: 5. Uzaktan Algılama ve 
CBS Sempozyumu teknik ve sosyal 
programını yayınladık.

02.10.2014: 7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumuna tüm 
üyelerimizin katılımını sağlamak için 
çağrı yayınladık.

10.10.2014: DSİ Genel Müdürlüğü 
Mühendis Alımı İlanı hakkında 
duyuru yayınladık.

14.10.2014: Yıldız Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde 14-
17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen 5. Uzaktan Algılama - 
CBS Sempozyumu (UZAL - CBS 2014)
nda Oda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş açılış konuşması yaptı.

17.10.2014: 15-17 Ekim 2014 
tarihleri arasında Hitit Üniversitesi 
ev sahipliğinde Çorum’da düzenlenen 
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu`nda Oda Başkanımız 
Ertuğrul candaş açılış konuşması yaptı.

21.10.2014: 15. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme 
Kurulu ilk toplantısına Yönetim 
Kurulumuzdan II.Başkan Harun 
Reşit Sever, Genel Sekreter Levent 
Özmüş, Genel Sayman Hüseyin Altun, 
Örgütlenme Sekreteri Önder Serkan 
Atagün ve Yürütme Kurulu Sekreteri 
olarak Ayhan Erdoğan katıldı.

28.10.2014: 29 Ekim Cumhuriyet 
bayramımızla ilgili kutlama bildirisi 
yayınladık.

30.10.2014: Karaman - Ermenek’te 
meydana gelen maden kazasında 
yitirdiğimiz emekçiler için bildiri 
yayınladık.

01.11.2014: Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, Şube Başkanları, önceki 
dönemlerdeki Kurultay ve Yürütme 
Kurulu Başkanları, Uluslararası 
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İlişkiler Komisyonu Başkanı ve üyeleri, 
Denetleme ve Onur Kurulları’nın 
temsilcileri ve Kurultay Yürütme 
ve Danışma Kurulu’nun katılımıyla 
yapılan FIG 2018 toplantısında Oda 
başkanımız Ertuğrul Candaş açılış 
konuşmasını yaptı.

02.11.2014: Oda Başkanımız Ertuğrul 
Candaş’ın ‘Haramdır Denilerek Rant 
Önlenemez’ başlıklı yazısı Cumhuriyet 
gazetesinde ‘Olaylar ve Görüşler’ 
sayfasında yayınlandı.

06.11.2014: 2015 yılında Ankara’da 
yapılacak olan 15. THBTK’nın 
Danışma Kurulu toplantısı’na Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ayhan Erdoğan katıldı.

07.11.2014: Odamız Sürekli Teknik 
Bilimsel Komisyonları (STBK) 
Toplantısına Oda Yönetim Kurulu 
üyelerimiz katıldı.

08.11.2014: Oda Saymanımız Hüseyin 
Altun, Elbistan İlçe Temsilciliğinin 
ev sahipliğinde yapılan temsilcilik 
toplantısında Genel Merkezimizin 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

10.11.2014: 25-28 Mart 2015 tarihleri 
arasında Ankara’da ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı`nda gerçekleştirilecek 
olan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı hakkında ‘1. Duyuru’ 
yayınladık.

13.11.2014: Odamız Yönetim 
Kurulu`ndan, Genel Başkan Ertuğrul 
Candaş, Genel Sekreter Levent Özmüş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Önder Serkan 
Atagün, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Davut Güney’i makamında 
ziyaret etti. 

14.11.2014: Oda Başkanımız Sayın 
Ertuğrul Candaş Okan Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü 
ziyaret etti. 

14.11.2014: Odamız Genel Sekreteri 
Levent Özmüş, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mahmut Olcay Korkmaz 
ve Oda Müdürü Timur Batur, 15. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı`na kamu kurum ve 
kuruluşları yöneticilerinin ve çalışan 
meslektaşlarımızın katılımını teşvik 
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür 
Vekili Dr. Bekir Tüzel’i makamında 
ziyaret etti.

14.11.2014: Odamız 2. Başkanı Harun 
Reşit Sever, Genel Sekreter Levent 
Özmüş, Genel Saymanı Hüseyin 
Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Olcay Korkmaz, Ankara Şube Başkanı 
Recep Vadi ve Kurultay Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Özener, 15. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı`na kamu 
kurum ve kuruluşları yöneticilerinin ve 
çalışan meslektaşlarımızın katılımını 
teşvik amacıyla Harita Genel Komutanı 
Tümgeneral Burhanettin Aktı’yı 
makamında ziyaret etti. 

14.11.2014: Odamız 2. Başkanı Harun 
Reşit Sever, Genel Sekreter Levent 
Özmüş, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Olcay Korkmaz, Ankara Şube Başkanı 
Recep Vadi ve Kurultay Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Özener 5. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı`na kamu 
kurum ve kuruluşları yöneticilerinin ve 
çalışan meslektaşlarımızın katılımını 
teşvik amacıyla Türksat A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Cemal Tunalı’yı 
makamında ziyaret etti.

19.11.2014: Yönetim Kurulumuz 
adına, Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul 
Candaş imzasıyla, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız`a, 
madencilik faaliyetleri hakkındaki 
Odamız görüşleri bir mektup yazılarak 
iletildi.

02.12.2014: Ankara HKMO Genel 
Merkez`de yapılan 15. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
2. Yürütme Kurulu Toplantısına 
Oda Yönetim Kurulumuzdan Ayhan 
Erdoğan, Yürütme Kurulu Sekreteri 
olarak katıldı.  

02.12.2014: 15. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı. ‘II. Duyuru’sunu 
yayınladık.

04.12.2014: TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Tescil Yönergesini bir 
duyuruyla yayınladık.   

12.12.2014: Odamızca 2002 yılından 
itibaren her yıl meslekte 50 yıl 
ve  Ankara Şubemizin geleneksel 
olarak düzenlediği Meslekte 30. Yıl 
etkinliği Ankara HiltonSA Otel’de 
gerçekleştirildi.

15.12.2014: 3194 Sayılı İmar 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Hakkında Odamız Görüşü TMMOB`a 
iletildi.

18.12.2014: İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümü ile İzmir 
Şubemizin ortaklaşa düzenlediği 
‘Harita Mühendisliği`nde Modern 
Eğilimler ve Sektörel Yansımaları 
Çalıştayı’’na 18 Aralık 2014 Perşembe 
günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Çiğli Ana Yerleşkesi Konferans 
salonunda Odamız Genel Sekreteri 
Levent Özmüş, Odamız Kırsal ve 
Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 
Başkanı Hüseyin Ülkü, İzmir Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım 
katıldı.

19.12.2014: Ermenek maden faciasına 
ilişkin Odamız görüşleri Genel 
Başkanımız Ertuğrul candaş tarafından 
Ulusal Kanal canlı yayında sunuldu. 

29.12.2014: Odamız Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş 27 Aralık 2014 günü 
bir basın toplantısı yaparak 3194 Sayılı 
İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı 
değerlendirdi.

31.12.2014: Oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş Halk Tv ve Kanal B 
Televizyonunda son torba yasa ile ilgili 
açıklamalarda bulundu 
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13. Yaz Eğitim Kampı Yapıldı

Odamızca 2001 yılından bugüne her 
yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampımızın 
on üçüncüsü, ülkemizin çeşitli 
illerinden gelen, üniversitelerin Jeodezi 
ve Fotogrametri/Geomatik/Harita 
Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim 
gören öğrenciler ile HKMO Yöneticileri 
ve spor, sanat, medya, çevre, 
eğitim, siyaset konularında uzman 
konuşmacıların katılımıyla 25 Ağustos 
- 2 Eylül tarihleri arasında ‘Mücadele’ 
temasıyla Foça`da gerçekleştirildi.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi 
ile yakın gelecekte meslektaşımız 
ve Odalarımızın üyesi olacak 
harita mühendisi adaylarının, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ve bileşeni Odaların görevlerini, yetki 
ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı 

ve uygulamalarını tanımaları, bunun 
yanında harita mühendislerinin 
yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına 
bakışının önemini kavramaları, 
tamamlayıcı nitelikteki teknik 
ve uygulamalı eğitim ve atölye 
çalışmalarıyla teknik ve sosyal alanda 
gelişmelerine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte ayrıca farklı 
üniversitelerde okuyan ve ileride 
meslektaş olacak harita mühendisi 
adaylarının birbirleriyle tanışmaları, 
birlikte planlama, karar alma, üretim, 
yönetim ve paylaşma sürecini 
yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel 
ve toplumsal gelişmeleri birlikte 
değerlendirmeleri, geleceğe yönelik 
umutlarını diri tutmaları ve yaşamla 

güçlü bir bağ kurmalarına katkı 
verilmesi hedeflenmektedir.

‘Mücadele’ teması ile oluşturulan 
etkinlik programı çerçevesinde, güncel 
ve toplumsal gelişmeler, ekonomik 
ve kültürel sorunlar; söyleşiler ve 
‘Örgütümüz İçin Mücadele’, ‘Spor 
Sanat ve Medyada Mücadele’, ‘Oda 
Tarihinden Mücadele’, ‘Doğa ve Çevre 
İçin Mücadele’, ‘Eğitim ve Yaşamda 
Mücadele’, ‘Siyasette Mücadele’, 
‘Haklarımız İçin Mücadele’, ‘Öğrenci 
Forumu’ başlıkları altında düzenlenen 
oturumlarda ele alındı.

Kamp boyunca gerçekleştirilen 
oturumlarda, HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş, HKMO 5. Dönem 
Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyon Başkanı Hüseyin Ülkü, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, HKMO Öğrenci 
Birliği Üyesi Özgür Yanıt Kaya, 
Gazeteci Yazar İsmail Saymaz, Halk 
Müziği Sanatçısı Solist Vildan Turan 
Akıncı, Adnan Menderes Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Bağlama 
Sanatçısı Çağdaş Akıncı, Teknik 
Direktör Metin Diyadin, HKMO Genel 

Odamızın sürekli eğitim etkinliklerinden olan ve 
İzmir Şubemizin yürütücülüğünde yapılan Yaz 
Eğitim Kampının on üçüncüsü 25 Ağustos - 2 Eylül 
tarihleri arasında ‘Mücadele’ temasıyla Foça/İzmir’de 
gerçekleştirildi.
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Sekreteri Levent Özmüş, 44. Dönem 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Ali Fahri Özten, 5. Dönem Mesleki 
Uygulamalar ve Yasal Düzenlemeler 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, 
HKMO Şube Başkanları, Harita 
ve Maden Hakları Şube Müdürü 
Ahmet Dertsiz, HKMO Öğrenci 
Birliği Üyesi Oğulcan Cengiz, İzmir 
Barosu Avukatlarından Arif Ali 
Cangı, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Osman Karababa, HKMO Öğrenci 
Birliği Üyesi Mert Özdağ, Kocaeli 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Konak, İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik, 34. Dönem HKMO 
Genel Sekreteri Orhan Kasap, Yeni 
Kuşak Köy Enstitüleri Derneği 
Ankara Şube Başkanı Alper Akçam, 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Mehmet Çete, CHP İzmir Eski 
Milletvekili Erdal Karademir, CHP 
İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 
Karabağlar Belediye Başkanı 
Meslektaşımız Muhittin Selvitopu, 41. 
Dönem HKMO Onur Kurulu Üyesi 
Halil Kaynarca, Disk Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu, Gazi Üniversitesi 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Aziz Konukman`ın da aralarında 
bulunduğu, siyasetçi, bilim insanı, 
akademisyen, yazar, sanatçı, TMMOB 

ve Oda bileşeni yöneticileri, Öğrenci 
Birliği Üyeleri yer aldı.
Kamp süresince gerçekleşen 
oturumlarda vurgu yapılan konu 
başlıkları ve ortaya çıkan ortak 
görüşlerde, talana, yağmaya, 
haksızlıklara karşı örgütlü 
mücadelenin geliştirilmesi ve 
demokratik, sosyal hukuk devleti 
ilkelerinden ödün verilmemesi 
hususları dile getirildi.

Kampın birinci günü, 80 öğrenci 
üyemiz ve diğer konuk katılımcılar 
olmak üzere, toplamda 150 kişinin 
kampa kayıtları, çadırların kurulması 
ve kamp alanına yerleşimin ardından 
kamp açılışı ve sonrasında ‘HKMO 
Tanıtım Filmi ve Yaz Eğitim Kampı 
Film Gösterimi’ ile başladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan 
Demirağ ve Kaymakam Niyazi 
Ulugölge`nin de konuk olarak 
katıldığı Yaz Eğitim Kampımızın 
açılış oturumunda, HKMO İzmir 
Şube Başkanı Mustafa Kubilay 
Yıldırım, Odamız 2. Başkanı Harun 
Reşit Sever, Foça Belediye Başkanı 
Gökhan Demirağ, Kaymakam Niyazi 
Ulugölge ve Öğrenci Birliği Üyesi 
Özgür Yanıt Kaya birer konuşma 
yaptı.

İzmir Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım konuşmasında, 
planlı, sağlıklı, yaşanabilir kentlerin 
kurularak yaşatılmasının ancak ilgili 

kuruluşların, meslek odalarının, 
demokratik toplum örgütlerinin 
karar alma süreçlerine katılması ile 
mümkün olacağını ifade etti. Konum 
ve mekânsal bilgi üreten harita 
mühendislerinin; tarımsal toprakların 
parçalanarak yok edilmesine, yaşam 
alanlarının ranta dönüştürülmesine 
yönelik plan ve imar uygulamalarına 
karşı çıkmasının mühendislik görevi 
olduğunun altını çizdi. Ayrıca 
nedeni ne olursa olsun insanların 
öldürülmediği, doğanın tahrip 
edilmediği, çevrenin geleceğimiz 
için korunduğu, demokrasinin 
derinleştirilerek evrensel hukukun 
hâkim kılındığı, özgürlüklerin daha 
da genişletildiği, barışın egemen 
olduğu bir yaşam için 13. Yaz Eğitim 
Kampımızın ana renginin Mavi, 
ana konusunun da Mücadele olarak 
belirlendiğini belirtti. Kampımıza 
ülkemizin değişik üniversitelerinden 
katılan öğrencilerimizin, hoşgörü 
içerisinde dostluğu, dayanışmayı 
ve paylaşmayı öne çıkardıkları, 
başarılı bir kamp dönemi geçirmeleri 
konusundaki temennilerini dile 
getirdi.

Sonrasında söz alan Odamız 
2. Başkanı Harun Reşit Sever, 
Kamplarımızın temel amacının; 
gençler ile mesleki demokratik kitle 
örgütlerinden biri olan TMMOB ve 
bağlı Odamızın, toplumdan, emekten, 
bilimden yana yaptığı çalışmalar 
sonucu oluşan birikimlerini 
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paylaşmak, tartışmak ve sorgulamak 
olduğunun altını çizdi. Tüm katılımcı 
ve konuklarımızın güzel bir kamp 
geçirmelerini diledi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan 
Demirağ ve Kaymakam Niyazi 
Ulugölge de, İzmir Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım`ın belirttiği 
üzere, 5. Kez Foça`da yapılan 13. Yaz 
Eğitim Kampı etkinliğimizi Foça`da 
gerçekleştirmemizden dolayı duydukları 
mutlulukları aktardı.

Açılış konuşmalarında son olarak söz 
alan HKMO Öğrenci Birliği üyesi Özgür 
Yanıt Kaya ise Kampımızın temasının 
‘Mücadele’ olduğunun altını çizerek, 
aslında hepimizin kafasında yorduğu, 
sorun olarak gördüğü konuların tek çıkış 
yolunun mücadele olduğunu belirtti. 
Teoman Öztürk`ten gelen mücadele 
anlayışını, öğrenci birliği adına diğer 
dönemlere de taşıma konusunda en 
önemli aracın beraber düzenlediğimiz 
etkinlikler olduğunu vurguladı.
Akşam gerçekleştirilen ‘HKMO 
Tanıtım Filmi ve Yaz Eğitim Kampı 
Film Gösterimi’ ile kamp bilgilendirme 
ve atölye çalışmalarının ardından 
birinci gün sona erdi.

Sabah sporu ve denizin ardından 
başlayan ikinci günde, Hüseyin 
Ülkü yürütücülüğünde, Mehmet 
Soğancı, Ertuğrul Candaş ve Özgür 

Yanıt Kaya`nın konuşmacı olarak 
katılımıyla, ‘Örgütümüz İçin Mücadele’ 
başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, 
TMMOB`nin kuruluşu, yetki ve 
sorumlulukları, çalışma anlayışı dile 
getirildi. Panelde, TMMOB`nin, 
1954 yılında Anayasa`nın 135. 
maddesine göre kurulduğu, Kamu 
Kurumu niteliğinde demokratik 
bir kitle örgütü olduğu vurgulandı. 
Ülkede mühendis ve mimarların 
sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrı ele alınarak çözülemeyeceği, 
TMMOB ve bağlı Odaların; ülkeyi 
yaşamı dünyayı tanıyarak, anlayarak, 
sorgulayarak oluşturduğu politikalar 
ile yaşama müdahale etmeye çalışırken 
mühendisliği, bilimi ve teknolojik 
gelişmeyi insanla buluşturan ve 
öznesinde insan olan demokratik bir 
kitle örgütü olarak kamu ve toplum 
yararına, emekten ve halktan yana 
ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması 
yönünde yer alarak mücadelesini 
sürdürdüğü ve sürdürmeye devam 

ettiği belirtildi. HKMO Öğrenci Birliği 
Üyesi Özgür Yanıt Kaya da öğrenci 
birliği hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. 
Öğle yemeğinden sonra gerçekleştirilen 
Oryantring teorik eğitiminin ardından 
altı grubun katılımıyla Oryantring 
yarışması düzenlendi. Aynı günün 
akşamı, tüm öğrencilerin katılımıyla 
‘Ali; Düşlerimde Özgür Dünya 
Belgeseli’ film gösterimi yapıldı.

Kampın üçüncü gününde, Cansenin 
Güven yürütücülüğünde, İsmail 

Saymaz, Vildan Turan Akıncı, Çağdaş 
Akıncı, Metin Diyadin`in konuşmacı 
olarak katılımıyla, ‘Spor, Sanat 
ve Medyada Mücadele’ başlığıyla 
gerçekleştirilen oturumda günümüzün 
sanata bakış açısı, sporda ve basında 
mücadele konuları değerlendirildi.
Öğrencilerin tercihlerine göre 
seçerek katıldıkları atölyelerde, 
kampın sekizinci sergileyecekleri 
performansları için atölye çalışmaları 
başladı. Spor turnuvaları için 
oluşturulan gruplarda maçlar yapıldı.

‘Oda Tarihinde Mücadele’ konulu 
oturumun yürütücülüğünü HKMO 
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Genel Sekreteri Levent Özmüş yaptı. 
44. Dönem TMMO Yürütme Kurulu 
Üyesi A. Fahri Özten, 5. Dönem 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal 
Temeller Komisyon Başkanı Namık 
Gazioğlu, Adana Şube Başkanı Hasan 
Zengin, Ankara Şube Başkanı Recep 
Vadi, Bursa Şube Başkanı Ali Faruk 
Çolak, Diyarbakır Şube Başkanı 
Can Deniz Akdemir, İstanbul Şube 
Başkanı Mehmet Yıldırım, İzmir 
Şube Başkanı Mustafa Kubilay 

Manisa’nın Soma İlçesi’nde meydana 
gelen maden faciasında hayatını 
kaybedenler anısına oluşturulan 
madenci şehitliği mezarlığı ziyaret 
edildi.

Aynı gün ‘Doğa ve Çevre İçin 
Mücadele’ oturumu, Oğulcan 
Cengiz`in yürütücülüğünde, İzmir 
Barosu Avukatlarından Arif Ali Cangı 
ve Ege Üniversitesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 

yürütücülüğünde, 17. Dönem HKMO 
Genel Başkanı Arif Delikanlı, KOÜ 
Harita Mühendisliği Bölüm başkanı 
Prof. Dr. Haluk Konak ve İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in 
katılımıyla ‘Eğitim ve Yaşamda 
Mücadele’ oturumu gerçekleştirildi.

Atölye çalışmaları ve spor 
turnuvalarının ardından Köy 
Enstitüleri ile ilgili olarak 34. Dönem 

Yıldırım, Kayseri Temsilciliğinden 
Mustafa Yıldız ve Van 
Temsilciliğinden Bahat Özçelik`in 
katıldığı panelde; TMMOB ve bağlı 
örgütümüz, mesleğimiz, meslek 
alanlarımız, Harita Mühendisliği`nin 
bugünü ve geleceği konularında 
sunumlar ve anlatımlar yapıldı.

Kampın dördüncü günü 
gerçekleştiren Soma Ziyareti 
kapsamında ilk olarak Ege Linyitleri 
İşletmesi Müessesi Müdürlüğü`nde 
Harita ve Maden Hakları Şube 
Müdürü Ahmet Dertsiz kurumun 
tarihçesini, ruhsat sahalarını, 
yıllara göre kömür üretimini içeren 
tanıtım sunumunu yaptı. Yapılan 
bilgilendirme sunumunun arkasından 

Osman Karababa`nın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
oturumda İzmir`de gözlemlenen 
çevresel sorunlardan yola çıkılarak 
Türkiye gündeminde de konuşulan 
Nükleer Enerji Santralleri, Termik 
Santraller gibi çevreyi olumsuz yönde 
etkileyen enerji kaynaklarına ve 
bunların yerine tercih edilebilecek 
yenilebilir enerji kaynaklarına 
değinildi. Yoğun ve yorucu geçen 
günün ardından yenilen akşam 
yemeği sonrasında çadır alanında 
toplanılarak öğrenciler arasında 
günün değerlendirilmesinin yapıldığı 
sohbetler gerçekleştirildi.

Kampın beşinci günü HKMO 
Öğrenci Birliği Üyesi Mert Özdağ`ın 

HKMO Genel Sekreteri Orhan 
Kasap ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri 
Derneği Ankara Şube Başkanı Alper 
Akçam`ın katılımıyla gerçekleştirilen 
söyleşide, ülkemizin kırsal kesimlerini 
yerinde kalkındırmayı hedefleyerek 
geliştirilen eğitim modeli Köy 
Enstitüleri`nin, kuruluşundan yok 
edilişine kadarlık süreci içeren bir 
sunum yapıldı. Yapılan sunumun 
ardından gerçekleştirilen söyleşide 
Köy Enstitüleri`nin işlevi ve önemine 
değinildi.

Hemen arkasından yapılan ve İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Mehmet 
Çete katıldığı söyleşide, bölümün 
kuruluş süreci, akademik kadro, 
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fiziki yapı ve donanım konularını bir 
sunumla aktardı.

Kampın altıncı günü, CHP Eski İzmir 
Milletvekili Erdal Karademir`in 
yürütücülüğünde, CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa Balbay ve 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu`nun katılımıyla ‘Siyasette 
Mücadele’ oturumu gerçekleştirildi. 
Türkiye’deki siyasal gelişmelerin 
tartışıldığı oturumda öğrenciler 
konuşmacılara sorularını yöneltme 
fırsatı buldular. Parti çalışmalarına 
yönelik bazı sorular gündeme 
getirildi. Türkiye’deki son siyasi 
gelişmeler tartışıldı. Oturumun 
bitmesiyle Gazeteci ve Yazar Mustafa 
Balbay, kendi kitaplarını imzaladı

30 Ağustos Zaferi`nin yıl dönümü 
sebebiyle Halil Kaynarca`nın 
katılımıyla süreci anlatan bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Söyleşinin içerisinde 
öğrenci katılımcılar tarafından şiirler 
okundu.

Yakılan kamp ateşi çevresinde 
toplanan katılımcılarla birlikte 
şarkılar söylendi. Keyifli bir sohbet 
ortamı oluşturuldu.

Kampın yedinci günü ise HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
yürütücülüğünde Disk Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Gazi 
Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Aziz Konukman`ın konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Haklarımız İçin 
Mücadele’ başlıklı panelde hak 
kavramı, dünden bugüne geçen 
süreçte sendikal haklarımızın 
kazanımları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Bilgilendirmenin 
ardından öğrenciler konuyla ilgili 
sorularını yöneltti. Söyleşi şeklinde 
gerçekleştirilen ve haklarımızın 
mücadelesini anlatan verimli bir 
sunum gerçekleştirildi.

Atölye çalışmaları ve spor 
turnuvalarının ardından Forum 
Atölyesi`nin seçtiği engellilere saygı, 

LGBT`lere saygı, kadınlara saygı 
başlıkları altında HKMO Öğrenci 
Birliği Üyelerinden Can Boz, Ayça 
Ateş ve Cem Fevzi Selvitopu`nun 
yürüttüğü bir forum gerçekleştirildi.

Kampın sekizinci günü tüm 
öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen, HKMO Öğrenci 
Birliği Üyeleri Büşra Tayfun, Anıl 
Sağdıç, Yusuf Erdoğan, Nergis Durak, 
Ruken Özmen, Damla Körooğlu ve 
Görkem Ece Gümüş`ün yürüttüğü 
‘Öğrenci Forumu’ oturumunda, 
kamp değerlendirmesi, kampa ilişkin 
düşünce ve önerilerin paylaşılması, 
gelecek kamplarda yapılması veya 
yapılmamasının iyi olacağı düşünülen 
konular tartışıldı. Bir sonraki kampın 
temasını oluşturabileceği düşünülen 
konu başlıkları önerileri toplandı.

Kampın veda yemeğinin ardından, 
1 Eylül Dünya Barış Günü kutlandı. 
‘Mücadele’ konu başlığı altında 
oluşturulan; Kısa Film, Fotoğraf, 
Tiyatro, Şiir, Müzik, Halk oyunları ve 
Dans, Forum, Karikatür atölyeleri ile 
Kamp Gazete atölyesinde katılımcılar 
çalışmalarını ve yeteneklerini 
sergiledi. Gecede kısa film ve kamptan 
fotoğraflarla slayt gösterileri yapıldı. 

HKMO
Eylül 2014

Oryantring, masa tenisi, tavla, yüzme 
ve artistik atlama çalışmalarında 
dereceye girenler ödüllerini aldılar. 
Ayrıca tüm katılımcılara İzmir 
Şubemizce düzenlenen katılım 
belgeleri verildi.

Yaz eğitim kampına katılanlar kamp 
boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve 
toplumsal konulardaki oturumlar, 
atölye çalışmaları etkinliklerinde 
anlamlı ve bir o kadar da değerli bir 
süreç yaşama fırsatı yakaladı. Kampın 
son günü kamp alanı temizlendikten 
sonra tüm katılımcılarla ilerleyen 
dönemlerde görüşmek üzere 
vedalaşıldı.

13. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması 
ve hayata geçirilmesinde özverili ve 
yoğun çalışmalarından dolayı İzmir 
Şube Yönetim Kurulu`ndaki sevgili 
arkadaşlara, İzmir Şube çalışanlarına, 
Kamp Yürütme Kurulu`na, HKMO 
Öğrenci Birliği`ne bir kez daha 
sevgilerimizi iletiyor, kutluyor 
ve teşekkür ediyoruz. Başarılı bir 
etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm 
üyelerimizle paylaşıyoruz.  
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1. SUNUŞ
Ülke ve dünya gündemi baş 
döndürücü bir hızla değişmekteyken, 
yeni dünya düzeni adı altında farklı 
bir kapitalist piyasa ekonomisi inşa 
edilmektedir. Yaşanan teknolojik 
devrim küresel sermaye ile birlikte 
meslek alanlarını değiştirmekte ve 
dönüştürmektedir. Bu değişim ve 
dönüşüm biz harita mühendisleri 
açısından ne boyutlara ulaştı 
meslek alanlarımızı nasıl etkiledi 
mesleğimiz açısından yaşanan ya da 
olası tahribatlar konusunda alınması 
gereken önlemler ve yapılması 
gereken çalışmalar nelerdir. Yönetim 
Kurulumuz, yasa, yönetmelik ve 
meslek ilkeleri doğrultusunda, 
meslektaşlarımızın gelişen süreci en 
az kayıpla atlatabilmesi için yapılması 
gerekenler ve uygulanacak yol haritası 
konusunda meslektaşlarından aldığı 
güçle çalışmalarına devam edecektir.

Günümüz çağdaş toplumlarında 
planlama olmaksızın hiçbir düşünce 
ya da fikir eyleme dönüşmemektedir. 
Biz mühendisler olarak biçimsel 
uygulamalar yerine birlikte üretme 
ve birlikte yönetme mekanizmalarını 
nasıl planlayacağımız tartışmalı ve 
bu yönde adımlar atmalıyız. Yönetim 
Kurulu olarak çalışma programımızı 
katılımcı açık ve kapsayıcı bir anlayışla 
mesleğimizin meslek alanlarımızın 
genişletilmesine yönelik olarak 
hazırlamaya çalıştık.

2. GİRİŞ
Yaşadığımız son on yıl, bölgemizde 
büyük alt üst oluşların yaşandığı 
yıllar olmuştur. Irak işgal edilmiş, 
milyonlarca insan kadın, çocuk, 
yaşlı demeden zalimce öldürülmüş, 
milyonlarcası yerinden yurdundan 
edilmiş, ‘Arap Baharı’ adıyla hemen 
hepsi sınırdaşımız olan komşu ülke 
yönetimleri emperyalist ülkeler 

lehine zorla değiştirilmiş ve hala 
değiştirilmeye çalışılmaktadır. Kuzey 
komşumuz Ukrayna dâhil, ülkeler 
mezhep, ırk, kültür temelinde sonu 
gelmez ilkel bir iç savaşın kanlı 
tuzağına düşürülmektedir. Dünya, 
giderek küresel emperyalist güçlerin 
gerek aleni gerek gizli savaş arenasına 
dönüşmektedir. ‘Bahar’ın ikinci 
aşaması, en uzun sınırımızın olduğu 
ve temel insanlık değerleri bakımından 
bir sorunumuz olmayan güzel 
komşularımız Suriye ve Irak`ı kısa 
sürede paramparça etmiş; ellerinde 
en modern silahlarla baş kesen, karın 
deşen ilkel, kara güçlerin egemenliği, 
tüm dünyanın korkulu bakışlarına, 
ülkemizin duyarlı kesimlerinde de 
kaygı ve endişeye neden olmuştur. 
Sıranın ne zaman, kime geleceği belli 
değildir.

Emperyalizmin tarafları 
keskinleşmekte, bir yanda sözde 
çağdaş batılı emperyalist ülkeler, bir 
yanda zengin kaynaklara sahip ve 
itaat altına alınmaya çalışılan, ezilen 
sömürge ve yarı sömürge ülkeler 
olarak somutlaşan dünya düzeninin 
bin yıl daha sürmesi planlanmakta, 
bunun için yeni senaryolar yazılmakta, 
dine dayalı haçlı seferleri benzeri veya 
ırksal, yansıma olarak da ülkelerin 
doğal kaynaklarına göz diken yeni 
planlar art arda hayata geçirilmektedir.
 
Bu kan, bu vahşet, bu insan usunun 
almayacağı şiddet, bu yoksulluk, 
bu sömürü, emperyalist kapitalist 
sistemin biraz daha soluk alması ve 
daha uzun yaşaması için acımasızca 
sürdürülmektedir.

İkinci Paylaşım Savaşı`ndan sonra 
gizli anlaşmalara kendi aralarında 
savaşmaya son veren Kuzey Amerika 
– Avrupa – Avusturalya – Japonya 
eksenli emperyalist kamp, savaş(lar)

ı dünyanın diğer kesimine yıkmıştır. 
Sömürge ve yarı sömürge ülkeler 
üzerinde emperyalist blok`un 
sonu gelmez tahakkümü olarak 
tanımlayabileceğimiz bu politikalar 
sonucu, sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerin kendi aralarındaki savaşlar 
ve vahşi iç savaşlar tek bir gün bile 
son bulmamış, bu anlamsız savaşlar 
Birinci ve İkinci Paylaşım Savaşı`ndaki 
insan kaybı kadar kayba neden olmuş, 
olmaktadır.

Emperyalizm enerjiyi hava gibi 
solumakta, petrolü su gibi içmektedir. 
Emperyalizm, daha çok kar, daha çok 
sömürü, daha çok ölüm demektir. 
Emperyalist çağda, sömürge ve yarı 
sömürge ülkelerde, –son durumda 
kendi ülkelerinde de!– demokrasi, 
devletlerarası hukuk, insan hakları 
birer müzik sesi olmaktan öteye 
maalesef gidemez, gidememektedir.

Emperyalizmin içsel yapısı sonucu 
doğan gereksinimler dünyanın diğer 
bölümündeki mazlum halklara 
karşı kan ve ölümle dolu politikalar 
üretmektedir.

3. DEĞİŞEN DÜNYA ve TÜRKİYE
3.1. Enerji Havzaları, Bölgemiz ve 
Ülkemiz 
Genellikle enerji kaynakları ve 
geçiş yolları, emperyalizm için 
günümüz gerçeğinde en önemli 
ilgi alanları olup bütün kıyamet bu 
alanlarda kopmaktadır. Bu bölgelerin 
başında da Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika gelmektedir. Dünya petrol 
rezervlerinin % 71`i ve doğalgaz 
rezervlerinin % 40`ı bu bölgededir.

Petrolün % 60`ının deniz yoluyla 
tüketim noktalarına taşındığı 
gerçeğinden hareket edecek olursak 
bölgemizin önemli geçiş yollarına 
sahip olduğu daha iyi görülür. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
44. Dönem Çalışma Programı
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Dolayısıyla hem kaynak hem de geçiş 
yolları açısından bu bölgeyi enerji 
gereksinimi ve enerji politikalarının 
uygulama alanı için kritik bölge olarak 
adlandırmak yanlış olmayacaktır.

Doğal olarak Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika`nın merkezinde Akdeniz’in 
büyük önemi vardır. Akdeniz günlük 
trafiğinin, yaklaşık 4 bin gemi ile bir 
hayli hareketli olduğu görülmektedir. 
Bu hareketliliği ile dünya ticaretinin % 
17`sine ev sahipliği yapmaktadır.
Akdeniz`de ülkemizin söylemlerin 
aksine, dış politikadaki belirleyici ve 
güçlü olamama durumu neticesinde, 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi`nin 
bile gizlice BM`den kendi lehine 
onaylattığı, Akdeniz`de petrol/doğal 
gaz arayabilmesine dayanak yaptığı 
Münhasır Ekonomik Sınır konusu 
Türkiye`nin aleyhinde bir sorun olarak 
durmaktadır.

Dünya fosil yakıtlarının –öncelikle 
petrolün– tükenme eğilimine girdiği 
bir süreçteyiz. Artık yeni rezervler, 
okyanuslar ve deniz yataklarında 
aranır olmuştur. Hal böyle olunca 
da Akdeniz sadece bir geçiş yolu 
olmaktan çıkıp giderek önemli 
bir arama noktası olmaya doğru 
evirilmektedir. Libya kıyıları ve 
Mısır Nil Deltası bu bölgelerdendir. 
Diğer potansiyel bölgeler ise Mora 
yarımadası, Girit, Rodos ve Fethiye 
uzantısı ile Suriye, İsrail, Güney Kıbrıs 
ve Mısır arasında kalan bölgedir. 
Nitekim bu bölgelerin bir kısmında 
sondaj faaliyetleri sürerken bir 
kısmında fiili olarak gaz ve petrol 
üretimi başlamış bulunmaktadır. 

Doğu Akdeniz doğalgazının en yakın 
ve en büyük pazar olan Avrupa`ya 
nakli için boru hattı projeleri şimdiden 
tartışılmaktadır.

Politik açıdan enerji geçiş yolları 
çoğu zaman kaynakların da önüne 
geçebilmektedir. Nitekim Güney 
İran gazının ve Irak`ın kuzeyinin 
petrolünün alternatif bir hat olan 

Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz`e 
ulaştırılması girişimi bugün Suriye`de 
yaşananların en önemli nedenidir. 
Doğu Akdeniz gazının Türkiye 
üzerinden nakli gerek İsrail, gerekse 
Kıbrıs için mevcut politik durumda 
pek çok sorun içermektedir.

Görüldüğü gibi emperyalist kampta 
enerji politikaların planlaması ve 
oluşumunda güvenlik çok önemli 
bir rol oynamaktadır. Çok karmaşık, 
sürekli değişim gösteren ve zaman 
zaman güncel ve gelecek politikalar 
üzerinde hâkim rol oynayan enerji 
politikaları, bu nedenle oldukça 
kaygan bir zeminde yürümektedir. 
Enerjiye ve enerji yollarına sahip 
olma gereksinimi, değindiğimiz 
gibi mevcut enerji kaynakları 
üzerinde hâkimiyet kurma çabası 
ve geçiş yollarının güvenliği sorunu 
ülkelerde iç çatışmalar, rejim, yönetim 
değişiklikleri, darbeler ve hatta açık 
işgallerle sonuçlanmaktadır.

Enerji sorununu merkeze alınca 
güneyimizle kuzeyimizle, doğumuzla 
batımızla bir cenderenin ortasında 
kaldığımızı daha iyi anlamaktayız.
Mesleğimiz açısından, yukarda 
özetlediğimiz bu durum iş alanları 
ve ticari açıdan bize olanaklar sunma 
potansiyeli taşırken politik olarak epey 
sancılı bir sürece tekabül etmektedir.

3.2. Su Havzaları
Günümüzde su kaynaklarına küresel 
paylaşım savaşlarının ‘yeni nesnesi’ 
rolü verilmek istenmektedir. Bu 
bağlamda, dünyanın egemen güçleri 
yeni stratejilerini, hidrokarbondan 
(petrol/doğal gaz) başka su 
kaynaklarını paylaşma ve denetleme 
politikası üzerine inşa etmeye 
başlamışlardır.

Su, sadece yaşamın temel bileşeni 
değil, aynı zamanda uygarlığın ve 
barışın da temelidir. Bugün dünya 
nüfusunun % 40’ından fazlası su 
kıtlığıyla karşı karşıyadır. Giderek daha 
çok ülke bu listeye dâhil olmaktadır.

2050’lerde dünya nüfusunun % 
65’inin su sorunu veya su kıtlığı 
ile karşı karşıya olabileceği tahmin 
edilmektedir. Birçok su havzasındaki 
ülkelerarası su rekabeti, yeni bir 
‘kıtlık politikası’ oluşumuna neden 
olmaktadır. Geçmişten günümüze 
çeşitli bölgelerde ve farklı boyutlarda 
çatışmalara yol açan su sorunu, sınır 
aşan ve sınır oluşturan (çokuluslu) su 
havzalarında çok daha ciddi ve kaygı 
verici gerginliklere yol açmaktadır.

Türkiye ise çatışmanın tam odağında 
yer almaktadır. Türkiye’nin 
Ortadoğu`ya göre olan coğrafi 
konumu ve su kaynaklarının bu 
bölgeyle olan bağlantısı Türkiye’yi 
bir Ortadoğu su savaşının içine 
çekebilir. Ortadoğu ülkeleri açısından 
Türkiye’nin suları petrol kadar 
değerlidir.

Harita mühendisleri olarak şunu iyi 
biliyoruz ki su havzalarımıza sahip 
çıkmak gerçek anlamda bağımsız, 
egemen bir ülke olmamızla doğru 
orantılıdır. Bölgede emperyalist 
politikaların piyonu olarak su 
havzalarımızın güvenliğini sağlamak, 
ip cambazının şansından fazla değildir.

Su havzaları üzerindeki tüm projeleri, 
mesleğimizin ilgi alanında olduğu 
bilinciyle yaklaşarak mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın çıkarını 
ülkemizin çıkarıyla birlikte ele alıp 
değerlendirmek zorundayız.

3.3 Eğitim ve Ülkemiz
Ülkemizde eğitim, ‘çağdaş uygarlık 
düzeyi’ne ulaşmak için tek yol, 
eğitilmiş bireyler ise kalkınmamız 
için tek sermaye birikimi olarak 
düşünülmüştü. Ayrıca gerçek 
anlamda demokratik bir toplum 
olabilmenin, bireyliğin bilincine 
erişmiş vatandaşlara sahip olmaya 
bağlı olduğu biliniyordu. Ne var ki 
emperyalizmin pençelerine düşüp 
tam bağımsızlık ilkemizden adım 
adım taviz verdikçe ilk kurban 
eğitim sistemimiz olmuştur. Köy 
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enstitülerinin kapatılmasından imam 
hatiplerin yaygınlaştırılmasına, 
herkese eşit eğitim hakkından paralı 
eğitime geçilmesine dek uzanan bu 
yol, acılarla ve hayal kırıklıklarıyla 
dolu bir mücadeleyi içermektedir.
 
Emperyalizm, dayattığı Büyük 
Ortadoğu Projesi kapsamında 
tüm bölgeyle birlikte Türkiye`yi 
de yeniden şekillendirmeyi 
amaçlamaktadır. Doğal olarak 
eğitim programları da amaçlanan 
hedefe uygun olarak yeniden 
düzenlenmektedir. Uygulanmakta 
olan eğitim politikaları ve ona 
uygun programlar, zaten amaçlarını 
gerçekleştiriyordu. Ancak bununla 
yetinmeyen siyasi iktidar, eğitimde 
yeni bir biçimlendirme ve 
tümüyle teslim alma yolunda hızla 
ilerlemektedir. Eğitim programlarında 
yapılan değişikliklerle, 4+4+4 
dayatmasıyla, gerici kadrolaşmayla, 
eğitimin ticarileştirilmesiyle, 
sınav sistemiyle, özel dershane ve 
okullarıyla, bilimsellikten uzak, 
evrensel değerlere kapalı ders 
kitaplarıyla son yıllarda eğitim 
alanında büyük bir ‘değişim’ 
yaşanmaktadır.
Özellikle son otuz yıldır eğitim 
sistemimiz, neoliberal politikaların 
içselleştirilmesini kolaylaştırmak için, 
ülkesinde neler olup bittiğini, kendi 
geleceğini akıl süzgecinden geçirip 
sorgulayan çağdaş bireyler yerine, 
emperyalizmin sömürge halklar 
üzerindeki baskı ve sömürüsünü 
‘kader’ algısı içinde değerlendirebilen 
kafalar yetiştirmeye evrilmiştir. Öyle 
ki kurdukları düzene uygun kafaları 
yetiştirmek ve neoliberal politikaların 
önünü açmak artık eğitim sisteminin 
temel görevi olmuştur.

Kuşkusuz eğitim, toplumsal 
öneminin yanında bir yandan da 
insanın bireysel gelişiminde önemli 
rol oynamaktadır. Birey, iletişim 
teknolojilerinin gelişimine paralel 
olarak emperyalizmin resmi eğitim 
programı dışında da sistemli 

olmasa bile bilgiye erişim olanağı 
bulabilmektedir. Ancak bu durum 
sistem dışı devrimci bir programın 
geliştirilmesine, uygulanmasına ve 
emperyalizmin sömürü çarkının 
kırılmasına yetmemektedir.

Çünkü emperyalizm resmi devlet 
çarkının dışında da devasa medya 
gücü ve yaygın propaganda ağı ile en 
ufak demokratik hak ve talepleri geri 
püskürtmektedir.

Üretim araçlarına sahip olan güç, 
eğitimin de ‘sahibi’ olarak onu, 
okulları, kursları, dershaneleri, 
sınav sistemleri ve uygulanan eğitim 
programları vasıtasıyla halkın 
beyninin ve emeğinin teslim alınması 
ve nihayetinde biat kültürünün 
geliştirilmesi için kullanmaktadır.

Toplumun yeniden şekillendirilmesine 
yönelik bu ‘değişim’, okul öncesinden 
yetişkin eğitimine kadar, örgün ve 
yaygın eğitim yaşamının tümünü 
kapsamaktadır.

Harita mühendisliği eğitimi 
üniversitelerimizde gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Ancak bizim için 
önemli olan sağlam bir vatandaşlık 
bilinciyle donanmış, teknik olarak 
çağdaş ölçütlerde bir eğitimin 
yanında, ailesi, mesleği, örgütü ve 
ülkesi için insanlığın kazanımlarına 
değer katacak mühendisler yaratacak 
bir eğitim anlayışının yapılabilmesini 
sağlamaya katkıda bulunmaktır.

3.4.Yolsuzluklar ve Ülkemiz
Yolsuzluk terimi, maddesel kazanç 
için (örneğin rüşvet) ya da parasal 
olmayan (kayırma gibi) özel 
amaçlara yönelik kamusal yetkinin 
yasadışı kullanımını içeren eylem ve 
davranışları içermektedir. İngilizce`de 
‘corruption’ karşılığı olarak 
bozulma, çürüme, doğru yoldan 
sapma olarak değerlendirilen terim, 
TDK sözlüğünde kötüye kullanma, 
suistimal, kuraldışı sözcükleri ile 
tanımlanmaktadır.

Çağımızda, niteliği ve niceliği 
açısından ayrımlar olmasına karşın 
yolsuzluğun hemen hemen her 
ülkede görüldüğünü söyleyebiliriz. 
Ancak yapılan ‘akademik’ istatistiki 
çalışmalarda uluslaşma sürecini çoktan 
tamamlamış olan gelişmiş ülkelere 
oranla azgelişmiş ülkelerde yolsuzluk 
için daha uygun bir ortam bulunduğu 
saptanmıştır.

Uluslaşma sürecini yaşayan, bu süreci 
daha tamamlamamış Türkiye`nin 
kamu yöneticileri, 17 Aralık 2013 günü 
basına konu olan haberlerle tarihinde 
yaşanmamış boyutta yolsuzluk olayıyla 
sarsılmıştır.

Türkiye`de 1950 yılına dek ‘Yavuz 
Havuz’ davası hariç önemli bir 
yolsuzluk olayı yaşanmamıştı. 
Yolsuzluklar 1950 yılından sonra 
artmıştır. Türkiye`de yolsuzluğa en 
fazla eğilimli sektörler olarak medya, 
idarî teşkilat, madencilik, bayındırlık, 
özelleştirmeler, enerji ve sağlık alanları 
gösterilmektedir.

Yolsuzlukların 22 Kasım 2000 
ekonomik ve siyasi krizine birinci 
derecede etki ettiğini görüyoruz. 
Bu kriz sahipleri tarafından içi 
boşaltılan bankaların yaşadıkları 
likidite sorunlarından kaynaklanmıştı. 
Bankaların -büyük oranda 
‘hortumlanmış’- açıklarını yılsonunda 
kapama zorunluluğu sonucu oluşan 
mali sarsıntı kısa süre içinde üretim 
kesimlerini de derinden etkilemeye 
başlamış, piyasada ortaya çıkan 
faiz dalgalanmaları talep canlılığını 
birdenbire kesmişti. Yolsuzlukları 
önlemek için Temmuz 2000`de 
çıkartılan Organize Suçlarla Mücadele 
Kanununun ardından dönemin 
İçişleri Bakanı Saadettin Tantan`ın 
öncülüğünde Örümcek Ağı, Paraşüt, 
Balina, Hayal, Kartal, Kasırga gibi 
adlarla onlarca operasyon yapılmış, 
milyarlarca liralık yolsuzluk ortaya 
çıkarılmış, suçlular onlarca yıl hapis 
cezalarına çarptırılmıştı.
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AKP hükümetleri, iktidarının ilk 
yıllarında işte bu yukarıdaki tablodan 
ders çıkarmışçasına, (17 Nisan 
2003) – Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk 
Avrupa Konseyi Sözleşmesini 4852 
sayılı Kanunla, (10 Aralık 2003) – 
Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesini, (14 Ocak 2004) – 
Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa 
Konseyi Sözleşmesini 5065 sayılı 
Kanunla, (14 Ocak 2004) – Yolsuzluğa 
Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi 
Sözleşmesini 5065 sayılı Kanunla 
onaylamıştır.

Ancak bu anlaşmaların önemli 
olanları TBMM`de yasalaştırılmamış, 
uygulaması sürüncemede bırakılmıştır. 
Ve tam aksine yasalar, ard arda 
çıkmaya başlamıştır: Yüz küsür 
yıllık mali denetim organlarının 
lağvedilmesi, Sayıştay`ın devre dışı 
bırakılma çabası, ‘Nereden Buldun 
Yasası’nın hemen kaldırılması, 
özelleştirmelerin yargı dışına 
taşınması, Danıştay kararlarının 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla yok 
hükmüne sokulması ve ilk olarak 
Almanya`da patlayan ‘Deniz Feneri 
Davası’ sonucu ortaya çıkan gerçekler, 
‘Kral çıplak’ dedirtmiş ve aslında 
her şeyin eskisinden de beter devam 
ettiğini göstermiştir.
Peşinden hükümet içi gizli 
koalisyonun bozulması sonucu 17 
Aralık 2013 günü İstanbul`da, Türkiye 
Cumhuriyeti, hatta dünya tarihinde 
görülmemiş boyutta iddialarla 
yolsuzluk operasyonları başlatılmıştır.

17 Aralık 2013 günü sabah saatlerinde 
İçişleri Bakanının oğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanının oğlu, Ekonomi 
Bakanı`nın oğlu, ünlü bir emlakçı 
işadamı, iktidar partisinden Fatih 
Belediye Başkanı, yabancı uyruklu 
işadamı, Halk Bankası genel 
müdürü gibi önemli kişiler İstanbul 
Cumhuriyet Savcılarınca, çıkar 
amaçlı suç örgütü kapsamında 
ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, 
nüfus ticareti, sahtecilik, tehdit, 2863 
sayılı yasaya muhalefet gibi suçlarla 

polisçe gözaltına alınmış, iki bakanın 
oğlu ve pek çok zanlı mahkemece 
tutuklanmıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
Konya`da bir başbakanın yapması 
gerekenin aksine ilgili polis ve savcıları 
suçlayarak dünyada bu durumda 
kalmış Ferdinand Marcos, Berlusconi, 
Boris Yeltsin, Fujimoro örneği 
politikacılar gibi kendisine ‘operasyon’ 
yapıldığını söylemiş, ‘…Kimse 
operasyona kalkışmasın. Operasyona 
kalkışanlar bizi karşısında bulur.’ 
demiştir.

Operasyona ilişkin yürütülen 
soruşturma kapsamında yapılan teknik 
takiplere ilişkin çok çarpıcı fotoğraflar 
ortaya çıkmıştır. Zanlıların evlerinde 
para sayma makinası, ayakkabı 
kutularında milyonlarca dolar 
banknot, para kasaları görüntülenmiş 
ve kamuoyunca paylaşılmıştır. 
Sözkonusu yolsuzluk iddialarnda 
toplamda 100 milyar euro gibi bir 
telaffuz edilmektedir.

AKP hükümeti gelişmeler karşısında, 
bir hukuk devletinde olması gerekenin 
tersine bakanlarını 9 gün sonra istifa 
ettirip delil karartma yöntemini seçmiş, 
yüzlerce emniyet müdürü görevden 
alınmış, İstanbul Emniyet müdürü 
değiştirilmiş, savcılığın planladığı 
ikinci operasyon yapılmadan dosya 
savcının elinden alınmıştır.

Savcı ve kolluk güçlerinin yapacakları 
soruşturmada bir üst amirlerine 
bilgi vermesi gerektiği konusunda 
yönetmelik yayınlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği`nce Adli 
Kolluk Yönetmeliğinde yapılan ve 
idareyi adli soruşturmayı etkileyip 
yönlendirebilecek bir konuma getiren 
bu değişikliğe karşı Danıştay`da iptal 
davası açılmış ve yönetmelik iptal 
edilmiştir.
Yürümekte olan yolsuzluk 
soruşturmasında oğlu tutuklanan ve 
kendi hakkında fezleke düzenlendiği 

basın yoluyla öğrenilen İçişleri 
Bakanı`nın soruşturmayı yürüten 
emniyet amirlerini görevden alması, 
İstanbul Başsavcılığı`nın soruşturmaya 
yeni savcılar ilave etmesi ve bir dosyada 
da soruşturma savcısını değiştirmesi, 
toplumda soruşturmanın engellendiği 
yolunda güçlü bir algının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.

İçinde bulunduğumuz süreçte 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
birbirleriyle ve kendi içlerinde yaşanan 
hesaplaşmalarının, toplum üzerinde 
telafisi uzun yıllar mümkün olmayacak 
yıkıcı etkilere yol açacağı muhakkaktır.

AKP iktidarları döneminde ülkenin 
duyarlı geniş kütlelerince ve emekçi 
sınıflar nezdinde büyük yolsuzlukların 
yapıldığı bilinmekte, buna 
inanılmakta ama bir türlü yüksek sesle 
dillendirilememekteydi.

Bugün daha açık görüldüğü gibi AKP 
iktidarlarının ilk yıllarda yolsuzluklar 
karşısında aldığı bu yasal önlemler 
iktidarlarının ilerleyen yıllarında aynı 
suçların işlenmesini önleyememiştir.

Suç işleyen siyasal iktidarlar bu 
suçlarını örtmek için daha büyük suç 
işlerler, bu suçları örtmek için de dış 
politikada yaşamsal hatalardan ülkenin 
birliği ve bütünlüğünü tehlikeye atacak 
tavizlere kadar şer güçler karşısında 
tüm güçlerini yitirir, yalnızca 
kendilerinin ve ailelerinin canlarını 
kurtarmaya çalışırlar. Bunun en açık 
örneği Osmanlı`nın son padişahı 
Vahdettin`in durumudur.

Görüldüğü gibi yolsuzluk ülke 
güvenliğiyle yakın ilişki içinde bir 
olgudur. Ülkeyi yok olmanın eşiğine 
getirebilir.

Uçurumun kıyısından kurtulmanın 
yolu bağımsız yargı kurumları 
oluşturmak, yasaları tam uygulamak, 
yasalarla oynamamak ve her şeyi 
yargının ellerine bırakmaktan 
geçmektedir.
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Bu olaylardan gerekli dersler 
çıkarılarak hukukun üstünlüğünün 
ve yurttaşın hukuki güvenliğinin 
sağlandığı aydınlık bir gelecek 
kurmanın yolu, toplumun bütün 
kesimlerinin işbirliğiyle hareket 
etmesine bağlıdır.
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak temiz toplum yaratmak 
için mücadele eden tüm oluşumlarla 
dayanışmada olacağız.

3.5. ‘Gezi Direnişi’ ve Demokratik 
Önemi
‘31 Mayıs 2013’ tarihinde Gezi 
Parkı’nda başlayan direniş dalga dalga 
bir ay sürecek biçimde tüm yurda 
yayıldı. Bu direniş tüm dünyada 
olduğu gibi iktidara boyun eğmiş 
sanılan bir halkın direnişi olarak 
büyük şaşkınlık yarattı ve kısa sürede 
bu şaşkınlık desteğe dönüştü. Yine 
teslimalındı denilen halkımız teslim 
alınamayacak bir halk olduğunu dosta 
düşmana gösterdi.

Hâlbuki egemen sınıflara göre, işler 
tıkırındaydı. Hele iktidarın siyasi 
plandaki baskıcılığının yanı sıra 
insanları küçümseyici ve kendinden 
olmayanı aşağılayan-ötekileştiren 
bir yönetme anlayışı halkın ilerici 
değerleri üstünde tepinen ve ülkeyi 
ortaçağa götürmeye çalışan bir 
zihniyet, yalanlarıyla halkı hep 
kandırabileceğini ve zorbalığı ile 
kitleleri sindirebileceğini sanan gerici 
bir yönetim anlayışını dayattı. İşte bu 
anlayıştaki yönetime karşı hiç kaale 
almadıkları ‘apolitik!’ gençler ayağa 
kalktı.

Gezi hareketi; rengarenk, ‘tekçiliğe’ 
karşı, asgari hak ve özgürlükler 
adına bir araya gelmiş insanların 
birbirlerinin özgürlük taleplerini 
anlamaya başladığı, hoşgörünün 
ve uyumun yaşandığı, duyarsız ve 
‘apolitik’ olarak görülen gençliğin 
aslında ne kadar duyarlı ve dirençli 
olduğunu gösteren ideolojilerin 
de önünde bir kitle hareketine 
dönüştü.  Gezi eylemi, bunca yıldır 

ötekileştirilen, birbirine düşman edilen 
halkın birlikte direnebildiğini gösterdi.

Müthiş dirençlerinin yanında 
mücadele yöntemlerinin pratikliği 
ve yeniliği gösterdi ki, bu internet 
kurdu gençler gizli gizli okumuşlar, 
bağımsızlığı, özgürlüğü ve demokrasiyi 
öğrenmişler. İşte bu hazırlık süresinde 
siyasal iktidar uyumuş -ki onları en 
çok sinirlendiren durum da budur!- 
gençlik onları fena uyutmuş.

Bu direniş hakkında olumlu olumsuz 
binlerce yorum yapıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak çağdaş bir Türkiye`nin 31 
Mayıs Halk Hareketinin demokratik 
kazanımını temel alacak ve ondan 
büyüyecek bir anlayış içerisinde 
gelişeceği olacağı inancındayız.

4. EKONOMİK DURUM ve ÜLKE 
EKONOMİSİNE BAKIŞIMIZ
4.1. Büyüyen Ekonomi
Türkiye’de siyasal durum ve rejim 
kaygılarına ne kadar eleştirel baksak 
da ekonomik büyümenin bir gerçek 
olduğu peşin kabul edilen bir genel 
yargıdır.

Elbette ki Türkiye büyümektedir. 
Yetmiş beş milyon ile ülke müthiş 
hareketli bir nüfusa sahiptir ve tüketim 
isteğinin önünde hiçbir engel yoktur. 
Böyle bir toplumda ekonomi mutlaka 
genişleyecektir. Ancak ekonomi bilim 
insanlarının değerlendirmesinin özeti 
başka yönde bir değerlendirmeye 
gerçeğe işaret etmektedir.
 
Kimi bilim insanlarına göre Türkiye 
ekonomisi 2003-2006 arasında 
yüksek tempolu bir büyüme ve 
sosyal göstergelerde göreceli 
bir iyileşme sağlamış ancak bu 
süreç sürdürülebilir bir büyüme 
sürecine dönüştürülememiş, 
büyüme uluslararası sıcak para 
hareketlerinin’kaprislerine’ bağımlı, 
spekülatif-itkili bir konjonktürel 
dalgalanmadan ibaret kalmıştır.

Dövizin ucuzluğuna ve likidite 
bolluğuna dayalı olan bu süreç, ulusal 
ekonomideki maliyetleri ile işsizlik 
ve sanayi üretiminin göreceli olarak 
gerilemesi biçiminde yaşanmıştır. 
Söz konusu dönemde işsizlik oranı, 
yüksek büyüme hızına rağmen, yüzde 
10 sınırının altına indirilememiş, 
sanayinin milli gelir içindeki payı ise 
yüzde 23`ten yüzde 16 düzeyine değin 
gerilemiştir. Kısacası, Türkiye 2010`lu 
yıllara sanayisizleşme tehdidi altında 
girmiştir.

Dolayısıyla Türkiye`nin elde ettiği 
büyüme, dış kaynaklara dayalı ve 
benzer ekonomilere göre de daha 
düşük bir oranda gerçekleşmiş, bu 
anlamda Türkiye ekonomisi dış 
konjonktürün sağladığı potansiyel 
olanakları yeterince değerlendirmekten 
uzak kalmıştır.

Türkiye ekonomisinin söz konusu 
dönemde yakalamış olduğu büyüme 
oranlarının, diğer ‘Yükselen ve 
Gelişmekte Olan Piyasa (YGP) 
Ekonomileriyle’ karşılaştırıldığında 
aslında ortalamanın altında ve daha 
istikrarsız bir görünüm sunduğu 
görülmektedir. 2004-2008 arasında 
Türkiye yüzde 6`lık ortalama büyüme 
göstermiş, YGP ekonomilerinin 
ortalaması olan yüzde 7.6`nın gerisinde 
bir performans sergilemiştir. Dahası, 
YGP ekonomileri 2009 krizinde düşük 
olsa da, pozitif bir büyüme içinde 
kalırken, Türkiye ekonomisi yüzde 
4.8`lik gerilemeyle şiddetli bir daralma 
içine sürüklenmiştir.

Özet olarak bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde Türkiye 
ekonomisi, diğer YGP ekonomilerine 
göre üç noktada ayrışmaktadır: (1) 
Düşük ulusal tasarruf oranları, (2) 
büyümenin aşırı oynaklığı ve (3) 
işgücüne -özellikle kadın emeğinin- 
düşük katılımı. Aslında birbirine 
bağlı olan bu üç gözlem, büyümenin 
saman alevi gibi parlayıp sonra çöküşe 
geçmesinin ardındaki spekülatif-itkili 
süreçlerin doğrudan yansımasıdır.

19www.hkmo.org.tr



HaberlerHKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Ocak 2015

Türkiye ekonomisi giderek 
daha kırılgan ve bölgesel gelir 
farklılıklarının şiddetlendiği bir yapı 
sergilemektedir. Bir yanda göreceli 
olarak daha modern ve teknik donanımı 
yüksek bir eğitim alan genç işgücü, 
diğer yanda ise bir ucuz işgücü ve oy 
deposu olarak tasarımlanan ‘inançlı 
nesiller’ yetiştirme stratejisi Türkiye`yi 
bir bütün olarak vasıfsızlaştıran ve 
‘orta gelir tuzağına’ hapseden bir yapı 
üretmektedir.

4.2. Gelir Dağılımındaki Uçurum
Türkiyenin kalkınmasına, gözle 
görünür örnek olarak açılan AVM’ler 
ve zengin yaşam biçiminin çoğalması 
gösterilmektedir. Bu anlayışa göre 
artık Türkiye on yıl öncesiyle 
tartışılmayacak biçimde zenginleşmiştir. 
Gerçekten de Fransız Le Nouvel 
Observateur Dergisi’nin dünyadaki 
dolar milyarderlerinin 10 yıldaki 
dağılımlarını araştırmasında görüldüğü 
gibi Dünya genelinde 10 yılda dolar 
milyarderlerinin sayısı 3 kat artarken 
Türkiye`de bu sayı 10 kat artmış 
görünmektedir. Bu araştırmaya göre 
Türkiye`de 2003`te dolar milyarderleri 
sayısı 4 iken, 2013’de bu sayı 44 
olmuştur.

Biz mühendisler bu duruma 
sevinmiyoruz. Bizim için zenginlik 
toplumun tüm sınıf ve katmanlarının 
eşit oranda zenginleşmesidir. Bunun 
için, ‘Dolar milyarderlerimizin ne 
kadarı sanayiye, üretime dayalı 
sektörlerde hizmet veriyor? İşveren 
kısmının refahındaki bu artış çalışanlara 
nasıl yansıdı?’ sorularını sorup yanıtını 
aramaya çalışıyoruz.

Gördüğümüz manzara Türkiye’nin, 
ABD, Şili ve Meksika ile birlikte zengin 
ile yoksul arasındaki uçurumun en 
büyük olduğu ülkeler arasında olması 
gerçeğidir.

İş kazalarında ise dünyanın ilk 3 
ülkesi arasında, Avrupa`nın ise en 
tepesindeyiz. Her 4 çocuktan biri ‘çocuk 
işçi` olarak dünyaya gelmektedir.

Bizce, milyarder sayımızın 
çoğalmasının nedeni, orta sınıf ve 
yoksul geniş emekçi kesimlerden 
sermaye kesimine acımasız bir rant 
transferinin yapılmasına uygun 
bir ekonomi politikası izlendiği 
yolundadır.

Diğer yandan son on sene içinde 
alınan dış borç, 2002 öncesinde, tüm 
cumhuriyet tarihi boyunca yapılanın 
yaklaşık üç katı oldu. Böylece Türkiye 
tam bir borç tuzağı içerisine sokularak 
daha da bağımlı hale getirildi. Üstelik 
bu yapılanlar ‘IMF`ye borcu biz 
bitirdik’ ve ‘ülkemiz yabancı yatırımcı 
cenneti oldu’ gibi yalanlarla süslendi.
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak ülkemizin Ortadoğu’nun 
sıcak ve tehlikeli sularında kendi 
varlığını tehlikeye atacak derecede 
pervasızca dolaşmaya başlamasının 
nedeninin bu ekonomik kaymayı 
engellemek isteyen çaresiz politikalarla 
ilişkili olduğu düşüncesindeyiz.

5. 44. DÖNEMDE HEDEFLENEN 
ÇALIŞMALAR
TMMOB ve Odamızın Genel 
Kurullarında gündeme getirilen ve 
sonuç bildirgelerinde yer alan konu 
başlıkları, çalışma programımızın 
oluşturulmasında önemli yer 
tutmaktadır.

Kapitalizmin ve neoliberal sermaye 
birikiminin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan uygulamalar eşitsizlikleri 
derinleştirmekte ve insan yaşamını 
hiçe saymaktadır. Bu anlamıyla da 
insanlığın aşamadığı bir evre olarak 
son derece ilkel bir yapıya tekabül 
etmektedir. TMMOB ve Odamızın bu 
politikalar karşısındaki tavrı insanca 
yaşamı olanaklı kılan süreçlerin hayata 
geçirilmesi şeklindedir.

Bu çerçevede Odamız, aklın ve bilimin 
yol göstericiliğinde anayasal ve 
uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş 
sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
inşaat ve yapı denetimi, enerji, 
madencilik, tarım, gıda, orman, su 

kaynakları, çevre, kentleşme, barınma 
hakkı v.b. konularında mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığının 
gerektirdiği mesleki faaliyet denetimi, 
bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş 
toplumsal gereklilikler doğrultusunda 
düzenledikleri, emekten, halktan, 
ülkemizden, meslek-meslektaş 
çıkarlarından yana bütünlük içindeki 
çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm 
engellere rağmen kararlılıkla devam 
edecektir.

Odamız, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de ‘ülkede barış, dünyada 
barış’ anlayışıyla ülkemizde, Suriye, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da 
savaşa karşı barışı, halkların 
kardeşliğini, bir arada özgür, eşit 
yaşamı savunmaya ve emperyalizmin 
yeni stratejileri karşısında bağımsız 
Türkiye mücadelesini büyütme 
tarafında olmaya; küreselleşmeye ve 
onun yansımalarına, özelleştirmelere 
ve rant ekonomisine karşı çıkmaya; 
1980’li yıllardan itibaren uluslararası 
sermayenin istemlerine uygun olarak 
enerjiden haberleşmeye, eğitimden 
sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe 
kadar hemen tüm alanlarda yapısal bir 
değişim programına tabi tutulmasına 
itiraz etmeye; Dünya Ticaret Örgütü, 
Dünya Bankası ve IMF gibi örgütlerin 
direktifi ve denetimi altında uygulanan 
yapısal uyum politikaları ve ekonomik 
programlar ile ülkemiz kaynaklarının 
talan edilmesinin karşısında durmaya; 
sermaye sömürüsünün devam 
ettirilmesine dayalı bir mantıkla 
düzenlenmiş Petrol, Doğalgaz, Enerji 
Piyasaları, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ve Serbest Bölgeler, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası, 
İhale, Maden, Kamu Yönetimi ve 
Yerel Yönetimler ile Personel Rejimi 
Yasası gibi düzenlemeler karşısında 
kamu yararı ve doğayla uyumun 
önemliliğini dillendirmeye; sermaye 
dolaşımının ve hizmet sektörleri 
ticaretinin serbestleştirilmesine 
yönelik olarak geliştirilen kamu 
yönetimi ve denetiminin daraltılması, 
toplumsal refleksin yok edilmesi, doğal 
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zenginliklerimizle ilgili yetkilerin yerel 
yönetimlere devredilmesi, özelleştirme 
ve serbest piyasa yöntemleri 
ile elden çıkarılması, devletin 
planlama, yönlendirme ve denetleme 
işlevlerinden ve sosyal devletten 
uzaklaştırılması uygulamalarını teşhir 
etmeye; toplumla paylaşılmayan, 
KHK’ler ile devam eden yeniden 
dizayn sürecinde kamu yönetimini 
etkisizleştirme ve doğal varlıkları 
piyasalaştırmada son aşamaya 
gelindiğini dillendirmeye, 2B ve Afet 
Yasası olarak bilinen düzenlemeler ile 
ülkenin tamamının satışa çıkarıldığını 
haykırmaya; Demokrasiyi, halkın 
kendi siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sistemlerini belirlemek için, 
iradesinin özgürce ifadesine; kendi 
yaşamlarının tüm yönlerine tam 
katılımına dayandığı temelinde, insana 
saygı ve hukukun üstünlüğü olarak 
tanımlayan uluslararası belgeler 
kapsamında ve sorunun sınıflar 
arası ilişkiler temelinde ele alınması 
gerekliliğini vurgulamaya; emek 
ve demokrasi güçleri ile emekten 
ve halktan yana olanlarla, onların 
örgütlü yapıları ile ilkeli işbirliklerine 
TMMOB bünyesinde güç vermeye; 
savaş karşıtı platformlarda, 
özelleştirme karşıtı platformlarda, 
barış yanlısı platformlarda 
mücadelesini sürdürmeye; tek 
tipci, dinci yaşam biçimi karşısında 
evrensel hukuk ilkelerini, çevre 
hakkını, insan haklarını savunmaya; 
4+4+4 kesintili eğitim sistemi ve 
dindar nesil yetiştirme stratejisi ile 
sermayenin ucuz iş gücü ihtiyacını 
karşılanması istenen politikalara 
karşı özgürlüğü temel alan, toplumcu 
düzenlemelerden yana olmaya; 
kadını toplumsal yaşamın dışına 
iten, kişiliğini yok sayan, kadın 
bedeni üzerinden namus kavramını 
derinleştiren, ikinci sınıf yurttaşlığını 
yeniden inşa eden anlayışı 
reddetmeye; Kürt sorunu konusunda 
inkar, imha ve şiddet politikalarının 
terk edilerek, sorunun siyaset 
kurumu içinde diyalogla çözülmesini 
savunmaya; 12 Eylül Cuntasının 

hazırladığı mevcut Anayasa, 12 
Eylül referandumundan geçirilen 
değişiklikler ve AKP tarafından 
biçimlendirilen ‘yeni’ Anayasa Taslağı 
yerine, tüm toplumsal ve siyasi 
oluşumların katılımının sağlandığı, 
tüm kimliklerinin güvence altına 
alındığı özgürlükçü, demokratik, 
eşitlikçi bir anayasa yapılmasını 
savunmaya 44. Çalışma Döneminde 
de devam edecektir.

Odamız, bugüne değin 
meslektaşlarımıza ve halka karşı 
sorumluluk bilinciyle çalışmalarını 
sürdürmüştür. Üreterek büyüyen ve 
paylaşarak gelişen bir ülkede insanca 
ve barış içinde yaşamak için mücadele 
edilmesi, birlikte karar alma, birlikte 
üretme, birlikte yönetme ilkesinin 
yaşama geçirilmesi için, aklın ve 
bilimin ışığında ülkenin demokrasi 
ve aydınlanma mücadelesinden yana 
yürüyüş kolunda 44. Dönem (2012-
2014) çalışmalarına devam edilecektir.
5.1. Örgütlenme Çalışmaları
5.1.1. Üyeler - Öğrenci Üyeler
Üniversitelerde bölüm sayısının 
artmasının yanı sıra kontenjanların da 
artması sonucu her yıl bölümlerimize 
yaklaşık 1300 öğrenci alınmaktadır.

• Odamıza üye olmayan 
meslektaşlarımızın üye yapılması 
ve tüm Oda etkinliklerine 
katılımlarının sağlanmasına yönelik 
çalışmalara devam edilmesi, kamu 
ve özel sektörde çalışan genç 
meslektaşlarımıza Oda’nın önemi 
ve gerekliliği yönünde gerekli 
çalışmalara ağırlık verilmesi,

• HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılan öğrenci üye 
kayıtlarına devam edilmesi, 

• Oda ile üye, öğrenci üye ve 
üniversiteler arasında sağlanan 
diyaloglar geliştirilerek, bütüncül 
bir anlayış çerçevesinde, birlikte 
düzenlenen sosyal, kültürel, 
bilimsel ve teknik programa 
takvimine, gelişmelere bağlı olarak 
yeni etkinliklerin eklenmesi 
sağlanacaktır.

5.1.2. Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve 
İşyeri Temsilcilikleri
Şubelerimiz, İl/İlçe ve İşyeri 
Temsilciliklerimizle, ilişkiler daha 
da geliştirilerek, her türlü etkinlikte 
tüm örgüt birimlerimizin katılımı ve 
katkıları sağlanacaktır.
HKMO Yönetim Bilgi Sistemi 
çalışmalarında İl/İlçe-İşyeri 
Temsilciliklerimizin mevzuat yönü 
de dikkate alınarak sisteme dahil 
edilmesi, bu süreçte karşılaşılan 
sorunlar tespit edilip, görüş ve öneriler 
doğrultusunda HKMO Yönetim 
Bilgi Sistemi’nin geliştirilmeye 
devam edilmesi sağlanacaktır. 
Mesleki faaliyet denetimlerinin 
şube ve temsilcilik düzeyinde etkin 
yapılması ve Odanın ve birimlerinin 
işlevlerinin ve devamlılığının 
sağlanması bakımından, bu görevlerin 
yerine getirilip getirilmediğine göre 
Odamız yapılanması yeniden gözden 
geçirilecektir.

5.1.3. TMMOB, İKK ve Diğer Odalar
TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla 
yürütülen ilişkilerin geliştirilmesine 
önem verilecek, TMMOB Çalışma 
Grupları, sempozyum ve kongreler 
ile diğer komisyon çalışmalarında 
aktif görevler üstlenilecek, İKK 
çalışmalarına daha aktif destek 
sağlanacaktır. 

5.1.4. Toplantılar
Şube ve Temsilciliklerimizce 
gerçekleştirilen etkinliklere katkı 
ve katılım sağlanacaktır. Şube 
Yönetim Kurulları ile ortak Yönetim 
Kurulu toplantıları düzenlenmeye 
çalışılacaktır. Tüzüğümüzün 64. 
maddesi gereği yılda en az bir kez 
yapılması zorunlu olan Danışma 
Kurulu toplantılarının yapılmasına 
devam edilecek ve alınan eğilim 
kararları değerlendirilerek Oda 
politikaları geliştirilecektir.

5.2. Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları
Ülkemizde 12 Eylül 1980 askeri 
darbesi sonrası egemen ideoloji olarak 
öne çıkan neo-liberal politikalar; 
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yeni dünya düzeni adı altında 
küresel kapitalizme eklemlenme 
süreci ile birlikte yeniden yapılanma 
çerçevesinde birçok alanda yapısal 
ve yönetsel değişiklikleri gündeme 
getirmektedir.

Emperyalizmin, yeni adıyla 
küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve 
kültürel alandaki değişim projeleri 
IMF, Dünya Bankası, AB, DTÖ vb. 
kuruluşlarla hayata geçirilmektedir. 
Küreselleşmenin ekonomik ayağı, 
uluslararası sermayenin egemenliğine 
işaret etmektedir. Özelleştirme bu 
programların önemli bir sacayağını 
oluşturmaktadır. Bu gelişmelere 
paralel olarak ülke gündemine 
birçok alanda yasa ve diğer mevzuat 
değişiklikleri gelmektedir. 43. 
Dönemde gündeme gelen yasa ve 
diğer mevzuat değişikliklerinin 
yeni çalışma dönemimizde de hız 
kesmeden devam edeceği açıktır.

Bu çerçevede gündeme gelecek ya 
da gündemde yer tutan yapısal ve 
yönetsel değişiklik anlamı da taşıyan 
yasa ve diğer mevzuat değişikliklerine 
ilişkin olarak kamu ve toplum yararı 
ve ülkenin kalkınması, gelişmesi, 
bağımsızlığı, özgürlüğü ve barışı 
ekseninde çalışmalar sürdürülecektir. 
Ayrıca mesleki alanlarımıza 
yönelik değişikliklerin de kamu 
ve toplum yararı ilkesi, meslek 
ve meslektaşlarımızın haklarının 
korunması ve geliştirilmesi yönünde 
etkinliklere ve çalışmalara devam 
edilerek kamuoyu oluşturulmaya 
çalışılacaktır.

5.2.1. Bu Çerçevede Ele Alınacak 
Konu Başlıkları 
- Anayasa değişikliğine ilişkin,
- Mesleki Yeterlilik Kurumu 
çalışmalarına ilişkin,
- Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin,
- Özelleştirmeler kapsamında 
mevzuat değişikliklerine ilişkin,
- Doğrudan yabancı yatırımlar ve 
yabancıların çalışma izinleri yasal 

düzenlemelerine ilişkin,
- Kamu İhale Yasası değişiklik 
çalışmalarına ilişkin,
- 3194 sayılı İmar Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm-Yenileme Düzenlemeleri 
hakkındaki mevzuatlara ilişkin,
- Orman Kanunu’nun 2-B maddesi 
kapsamında, orman arazilerinin 
satışına yönelik yasal ve yönetsel 
düzenleme çalışmalarına ilişkin,
- Tapu ve kadastro mevzuatına ilişkin,
- Mera ve Maden Kanunları ve 
Yönetmeliklerine ilişkin,
- 4708 Yapı Denetim Yasası Uygulama 
Yönetmeliğine ilişkin,
- Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendislik Büroları mevzuatına 
ilişkin,
- YÖK’ün mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı alanlarını etkileyen 
kararlarına ilişkin, 
- Mesleki alanlarımızla ilgili diğer 
mevzuat konularına ilişkin,

5.3. HKMO Komisyon Çalışmaları
5.3.1.  Sürekli Teknik ve Bilimsel 
Komisyonlar
40. Dönemde gerçekleştirilen 
Olağanüstü Genel Kurul’da kabul 
edilerek yürürlüğe giren HKMO 
Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları 
Yönetmeliği çerçevesinde dört yıllık 
çalışma dönemi için komisyon 
başkanı ve üyelerle komisyonların 
oluşturulması 42. Dönemde 
tamamlanmıştır. 44. Dönemde 
STB Komisyonlarımızın yeniden 
belirlenecek olan başkanları 
ve üyeleri ile birlikte Odamıza 
sunacakları çalışma programları 
doğrultusunda yapılması öngörülen 
çalışmalar ile panel, sempozyum, 
konferans ve benzeri diğer 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.

STBK’lerin yaptıkları ve yapacakları 
bilimsel ve teknik çalışmalar 
sonucu oluşturulan görüş, öneri ve 
raporlardan mesleki alanda Oda 
görüşlerinin oluşturulmasında katkı 
ve destek azami ölçüde alınmaktadır 
ve alınmaya devam edilecektir.

5.3.2.  TUJJB- Türkiye Ulusal Jeodezi 
ve Jeofizik Birliği
Bu kapsamda, özellikle Harita Genel 
Komutanlığı yürütücülüğünde 
oluşturulan, Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu (TUJK) bünyesinde, 
geçmiş dönemlerde süregelen 
çalışmalara devam edilecektir. TUJK 
çalıştaylarında 43. Dönemde olduğu 
gibi Şubelerimizin aktif görev almaları 
sağlanacak, çalıştaylara katkı ve destek 
verilecektir. 
5.3.3.  Öğrenci Komisyonları
HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 40. 
Dönemde gerçekleştirilen Olağanüstü 
Genel Kurul’da kabul edilerek 
yayımlanmış olup, bu dönem öğrenci 
komisyon çalışmaları daha etkin hale 
getirilerek diğer öğrenci etkinliklerine 
katkı ve katılımları sağlanacaktır.

5.3.4.  Denetim Komisyonları
HKMO Denetim Komisyonları 
Yönetmeliği çerçevesinde kurulan 
komisyonlar ile özellikle 4734 sayılı 
Kamu İhale Yasası ile ihale sürecinde 
Harita ve Kadastro Mühendislik 
hizmeti üreten kişi, kurum ve 
kuruluşların ürettiği mühendislik 
hizmetlerinin, ülke ve meslek yararları 
yönünden denetlenmesi sağlanacaktır. 
Oluşturulan sonuç ve raporlar ilgili 
birimlere iletilerek, gerekli işlemlerin 
yapılması istenilecektir.

5.3.5.  Mesleki Faaliyet Denetimi 
Komisyonları
Mesleki faaliyet denetimi 
hizmetlerinin aksatılmadan tüm 
alanlarda uygulanması için çalışmalar 
yürütülecektir. Gerektiğinde, 
Oda bünyesinde Mesleki Faaliyet 
Denetimi İzleme Komisyonu 
oluşturulacaktır. Haksız rekabetin 
önlenmesi ve meslek onurunun 
korunması amacıyla, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendislerince 
üretilen hizmetlerin Mesleki Faaliyet 
Denetim Uygulamalarının yapılması 
sağlanacaktır. Yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen SHKM’ler için gerekli 
yaptırım yoluna gidilecektir. Yaklaşık 
maliyetle ilişkisi neredeyse yok sayılan 
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ihaleli işlerde sondan başlayarak 
Oda mevzuatı çerçevesinde gerekli 
denetim işlerinin hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır. LİHKAB’lar için de 
mevzuat çerçevesinde belirtilen 
işlemler sürdürülecektir.
5.3.6.  Birim Fiyat Komisyonu
Odamız tarafından Şube Başkanlıkları 
ile Temsilciliklerden gelen görüşler 
değerlendirilerek, her yıl Ocak 
ve Temmuz aylarından itibaren 
geçerli olacak En Az Ücret Tarifesi 
ve Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli ve Yöresel Katsayılar Listeleri 
yayınlanmaktadır.

Yayınlanan Mühendislik Hizmetleri 
Ücret Cetvelindeki işlem kalemlerine 
ilişkin iş bedellerinin hesaplanmasında 
yorum farklılıklarının giderilmesi için 
oluşturulan hesaplama modüllerinin 
güncelliği sağlanmıştır. Bu hesaplama 
modülleri, Odamız üyeleri tarafından 
erişilen HKMOBİS Üye Arayüzü 
üzerinde HESAPLAMA ARAÇLARI 
menüsünde yer almaktadır.

Halihazır Harita Yaklaşık Maliyeti, 
Sayısal Kadastro Yapımı İşleri 
Birim Fiyatları, Adres Bilgi Sistemi 
(numarataj) Birim Fiyat Cetveli, Birim 
Fiyat Analizleri, Mera Haritaları 
Üretimi ve Aplikasyonu Birim 
Fiyatları, Köy Yerleşik Alan Sınır 
Tespiti Birim Fiyatları, Arsa ve Arazi 
Düzenlemesi İşleri Birim Fiyatları, Yol 
İstikamet Planlarının Aplikasyonu ve 
En-Boy Kesit Çıkarılması İşleri Birim 
Fiyatları her yıl güncellenmektedir.

Ayrıca Odamız Mühendislik 
Hizmetleri Ücret Cetvelinde yer alan iş 
kalemlerine dair örnek hesaplamaların 
yer aldığı, Birim Fiyat Kitapçığı 
çalışmamız Odamız web sayfasında 
yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, meslektaşlarımızın 
yoğun olarak çalışacakları Kentsel 
Dönüşüm (Yenileme) Uygulamalarına 
yönelik birim fiyat verileri 
hazırlanacak ve yayınlanacaktır.
5.3.7.  Özel Sektör Çalışma Grubu

Özel sektör sorunlarına 
yönelik toplantıların İl/İlçe 
Temsilciliklerimizden başlayarak 
Şubelerimizde gerçekleştirilmesi, bu 
toplantılara bölgesel olarak katılım 
sağlanması, tespit ve önerilerin 
oluşturulması ve yaşama geçirilmesi 
çalışmaları sürdürülecektir.

5.3.8.  Özlük Hakları Komisyonu
Kamu ve özel sektörde ücretli 
çalışan üyelerimizin özlük hakları, 
ücret farklılıkları, tayin, atama ve 
yükselmelerine yönelik olarak çalışma 
grupları oluşturulacak; olumsuzluklar 
incelenecek, geliştirilen öneriler 
ve rapor kamuoyu ile paylaşılacak, 
TMMOB ve ilgili mercilere iletilecek 
ve sonuçları izlenecektir.

5.3.9.  Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, 
genç meslektaşlarımızın mesleki 
sorunlarına çözüm arayışında 
olmanın yanı sıra teknik, kültürel, 
bilimsel ve sosyal alanlarda da 
dayanışmayı ve birlikteliği ortaya 
koymayı hedeflemektedir. Komisyon, 
meslektaşlarımız arasında birikimleri 
ve paylaşımı artırmak, bir rekabet 
ortamı yaratmak yerine birlikte yol 
almak ve üretmek amacıyla bu mesleğe 
yeni adım atmış olan genç harita 
mühendislerinden oluşmaktadır.
Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu olarak 44. Dönem 
çalışmaları çerçevesinde eğitimlere, 
sosyal ve kültürel aktivitelere ve genç 
meslektaşlarımızın iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunların çözümüne 
yönelik olarak çalışmalar yürütecektir.

Bu yaklaşımla; eğitim programı 
çerçevesinde teknik eğitimlere ağırlık 
verilmesi planlanmaktadır. Sosyal ve 
kültürel çalışmalar teknik gezilerin 
düzenlenmesi, sanatsal aktivitelere 
aktif katılımın sağlanması ve genç 
meslektaşlarımızı bir araya getirecek 
toplantıların düzenlenmesi şeklinde 
oluşmaktadır. Genç meslektaşlarımızın 

iş yaşamındaki sorunlarını çözmeye 
yönelik olarak oluşturulacak çalışma 
grupları ile özlük hakları ve en az ücret 
konularında emeğiyle geçinen genç 
harita mühendislerinin daha rahat 
koşullarda iş üretmesi için çalışmalar 
yapılacaktır.

5.4. Eğitim Çalışmaları
Meslek alanımızla ilgili ve Genel 
Merkezimizce organize edilmesinde 
yarar görülen tüm eğitim 
etkinlikleri, ilgili komisyonların 
belirleyeceği eğitim programları 
çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıca, 
meslektaşlarımızı etkileyen/etkileyecek 
olan yeni mevzuat değişiklikleri 
kapsamında da eğitim programları 
düzenlenecektir. Şubelerce 
düzenlenecek eğitim programlarına 
katkı ve destek sağlanacaktır.

Yapılması düşünülen eğitim 
çalışmalarından bazıları;
- Kamulaştırma Kanunu’nun 15. 
maddesi kapsamında yapılacak olan 
Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi,
- Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı 
eğitimi,
- Teknik Uygulama Sorumluluğu 
(TUS) eğitimi,
- Coğrafi /Kent Bilgi Sistemleri (CBS) 
eğitimi,
- 44’üncü Dönemde Oda organlarında 
görev alanlara yönelik eğitim 
çalışmaları,
- Personele yönelik eğitim çalışmaları,
- Mesleki bilimsel ve teknik konulara 
yönelik diğer mesleki eğitimler,
- Üniversitelerde kartografya ve 
mekansal bilişim eğitimi
- Harita ve coğrafi bilgi farkındalığının 
okullara taşınması çalışmaları
- Kartografik ürünlerin kalitesini 
artırmak üzere eğitimler,    
- Aplikasyon projesi/uygulaması, 
Fenni Mesuliyet ve cins değişikliği, 
arsa ve arazi düzenlemesi, kentsel 
dönüşüm, arazi toplulaştırması 
konularında katılımın zorunlu olduğu 
eğitimler,
- Özellikle yeni oluşturulan 
Büyükşehir Belediyeleri ve İl 
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Özel İdareleri devam eden diğer 
belediyelerle imar uygulamaları 
(parselasyon planları, yapı 
ruhsatına esas projeler/uygulama/
fenni mesuliyet kullanma izni/kat 
irtifakı/kat mülkiyeti) konularında 
ortak eğitim programları yapma, 
bu eğitimlere diğer meslek 
disiplinlerinin de katılımı için ortak 
bir çalışma gerçekleştirme,
şeklinde sıralanabilir.

5.5. Toplantı, Panel, Etkinlik 
Çalışmaları
44. Dönemde yapılması planlanan 
etkinliklerin başlıcaları,
- CBS Günleri Toplantıları,
- STBK Etkinlikleri,
- Tapu Planları Tüzüğü, TUS ve 
Kentsel Dönüşüm (Yenileme) 
Panelleri,
- Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları hakkında 
bilgilendirme toplantıları,
- Avrupa Sosyal Forumu Toplantıları, 
- Şube Yönetim Kurulları ile 
yapılacak ortak Yönetim Kurulu 
Toplantıları,
- Diğer, panel etkinlikleri ve 
toplantıları, 
şeklindedir.

5.6. Kurultay, Kongre, Sempozyum, 
Forum, Seminer Çalışmaları
Geleneksel hale gelen etkinlikler 
başta olmak üzere yapılması 
planlanan etkinlikler;
- Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı,
- TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi,
- Yaz Eğitim Kampı,
- STBK Etkinlikleri,
- Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu,
- Kentsel Dönüşüm (Yenileme) 
Sempozyumu,
- Arazi Yönetimi Sempozyumu, 
- UZAL-CBS Sempozyumu
- FIG
- 3. Kadastro Kongresi
- Arazi Yönetiminde Taşınmaz 
Değerleme ve Kadastro 

Sempozyumu,
- Diğer Kongre-Sempozyum 
etkinlikleri,
şeklindedir.
5.7. Yayın Çalışmaları
Oda-üye iletişiminin en önemli aracı 
olarak görülen yayın konusuna ayrı 
bir önem verilerek dünyadaki güncel 
mesleki araştırmaları da paylaşmak 
amacıyla başta Hakemli Dergi olmak 
üzere, HKMO Bülteni ve diğer yayın 
ve iletişim araçları konusundaki 
çalışmalarımız geliştirilerek 
sürdürülecektir.

Yayın çalışmalarından başlıcaları 
aşağıda sıralanmıştır.
- Harita Bülteni, 
- Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 
(Hakemli Dergi),
- HKMO Web Sayfası,
- Eğitim Çalışmaları ve Sürekli 
Yayınlar kapsamında hazırlanacak 
diğer mesleki yayınlar,
- TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri 
Dergisi kapsamında yapılacak 
çalışmalar,

5.8. Harita Kadastro Tapu Müzesi 
Çalışmaları
Odamız ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü arasında 40. 
Dönemde imzalanan ‘Harita 
Kadastro Tapu Müzesi İşbirliği 
Protokolü’ çerçevesinde Tapu 
ve Kadastro İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nün Sultanahmet’te 
bulunan hizmet binasının giriş 
katında (sonraki çalışmalarla binanın 
tamamında) Harita Kadastro Tapu 
Müzesi kurulması çalışmaları 
hızlandırılacaktır. Harita Kadastro 
Tapu Müzesi için hazırlanmakta 
olan projeler tamamlanarak, 
kurum ve kuruluşlar düzeyinde 
çalışmalara devam edilecektir. Bu 
kapsamda gerekli komisyonlar da 
oluşturulacaktır.

5.9. Birlikte Çalışabilirlik, Kurum ve 
Kuruluşlarla İlişkiler
Mesleğimizi, kamu yararını ve 
toplumsal dayanışmayı etkileyen 

düzenlemeler çerçevesinde bütün 
kurum ve kuruluşlarla gerekli 
ilişkiler geliştirilerek birlikte 
çalışabilirlik anlayışı üzerine 
çalışmalar sürdürülecektir. 
Bu kuruluşların başlıcaları;
- TBMM, 
- Bakanlıklar- Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, 
- Yerel Yönetimler, 
- Üniversiteler, 
- HGK,
- Sendikalar,
- Meslek Odaları, 
- Türkiye/Avrupa/Dünya Sosyal 
Formu, 
- Demokratik Toplumsal Kuruluşlar, 
- Sivil Toplum Kuruluşları 
şeklindedir.

5.10. Uluslararası Etkinlik 
Çalışmaları
Mesleğimizle ilgili faaliyetlerde 
bulunan uluslararası birlik/
komisyon/çalışma grupları/örgütlerle 
ilişkilere devam edilecek, çalışmalar 
ve aktif üyelikler geliştirilecektir.

Bu çerçevede FIG ve ICA’nın Genel 
Kurul ve yıllık toplantıları yakından 
izlenerek gerekli girişimlerde 
ve gerektiğinde katılımlarda 
bulunulacak, ulusal seminer/
konferanslarda yabancı konukların 
daveti ve genç meslektaşlarla 
tanıştırılmaları sağlanacaktır.

ICA Rio Janerio, ICC, SDH, AGILE, 
AutoCarto v.b. Etkinliklere katılım ve 
katkı sağlanacaktır.

Ayrıca; savaşa, sömürüye, her türlü 
insan onurunu kırıcı girişimlere 
karşı barışı, özgürlüğü, bağımsızlığı, 
dostluğu ve kardeşliği savunanların 
buluştukları Avrupa Sosyal Forumu 
ve Dünya Sosyal Forumu ile 
ilişkilerin geliştirilmesine önem 
verilecektir.

5.11. Sosyal ve Kültürel Etkinlik 
Çalışmaları
5.11.1. Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi
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41. Dönemde başlatılan ve 
üyelerimize ücretsiz olarak 
düzenlenen Ferdi Kaza Sigortası 
Poliçesi bu dönemde, verilen yıl 
hariç olmak üzere aidat borcu 
olmayan üyelerimiz adına giderleri 
Oda tarafından karşılanmak üzere 
düzenlenecektir. Bu yaklaşımın 
örgütlülük bilincini güçlendireceği 
açıktır.

5.11.2. Hizmet Plaket Törenleri
Şubelerimizce düzenlenmekte olan 
Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaket 
Töreni etkinliklerine katılım 
sağlanacaktır. Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Meslekte 50. Yıl Hizmet 
Plaketi verilmesi etkinliklerini daha 
aktif hale getirerek sürdürecektir. 
Ayrıca Şubelerimizce düzenlenen 
‘Geleneksel Yemek’ etkinliklerine 
katılım sağlanacaktır.

5.12 Meslek Alanlarımızdaki 
Uygulamalar İle İlgili Çalışmalar
• Ulusal bir Kartografya Birliğinin 

kurulması çalışmaları,
• Harita üretim yönetmeliği/

yönergeleri hakkındaki çalışmalar,
• Aplikasyon Projesi, Uygulaması 

ve Fenni Mesuliyet el kitabının 
yazımı,

• CBS/ Kent Bilgi Sistemleri, Kentsel 
Dönüşüm konularında Büyükşehir 
Belediyeleri ve Belediyeler ve İl 
Özel İdareleriyle ortak etkinlikler 
düzenlenmesi yönünde yazışmalar 
yapılacak, yazışmalar öncesi 
ilgili idarelerin ziyaret edilip 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

• CBS operatörlüğü ve uzmanlığı 
konusunda çalışma grubu 
oluşturulacaktır.

• CBS alanında yapılan işlerin 
istatistiki bilgileri rapor haline 
getirilecektir

• Başta Kent Bilgi Sistemleri 
faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
birim fiyat analizi hazırlanacaktır.

• KBS e-dönüşüm uygulamaları-
mevcut durum ve önermeler 
ile TUS-Kullanma izni ve kat 
mülkiyeti konularında raporlar 

hazırlanacaktır.
• Yasal süreçlerde mesleğin daha fazla 

söz sahibi edilmesi ve saygınlığının 
arttırılması çalışmaları yapılacaktır.

• UKVA ile ilgili çalışmalar 
geliştirilerek devam ettirilecektir.

44. Dönemde, ‘torba yasa`lar, 
kanun hükmünde kararnamelerin 
gelenekselleşecek denli çok tercih 
edilmesi, sıkça yapılan yönetmelik 
değişiklikleri, hukuk sisteminin 
bozulması, yargının yeniden 
yapılanması, fiili olarak yaşadığımız 
başkanlık sisteminin yasal hale 
getirilmesi, su havzaları ve orman 
alanlarını, ekosistemi yok edecek 
büyüklükte yatırımlara açacak 
yasaların çıkarılması, her türlü 
planlamanın göz ardı edildiği bir 
politik tercihle yönetilen sosyo - 
ekonomik düzen, yarattığı sorunlar, 
planlamada yetki sorunu, kentsel 
dönüşüm alanları ve uygulama 
sorunları, 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve Kentsel Dönüşüm hakkındaki 
tüzel altyapı sorunu, yabancılara 
toprak satışı, 2/B alanlarının satışı, 
küresel dünya ve özellikle ülkemizin 
yer aldığı coğrafyada süregelen 
gelişmeler, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikler, temel eğitimden 
yüksek öğrenime eğitim sorunu, 
Kamu İhale Yasası değişiklik 
çalışmaları, Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendislik Büroları 
sorunu, TMMOB üyelerinin 
özlük hakları sorunları gibi hem 
mesleğimizi hem de başta ülkemiz 
olmak üzere tüm dünyayı ilgilendiren 
konular hakkında her türlü yasal 
hakkımızı kullanarak yasal girişimde 
bulunmak, yazılı ve görsel basında 
açıklama ve bilgilendirme yapmak 
ve ayrıntılı raporlar hazırlayarak 
sunmak ve sonuçları izleyerek 
kamuoyuna duyurmak temel 
hedeflerimizden biri olacaktır.

6. BASINLA İLİŞKİLER

Bilindiği gibi çağımıza, dünyanın 
ve ülkemizin içinde bulunduğu 

baş döndürücü ekonomik / sosyal 
değişim nedeniyle iletişim çağı da 
denmektedir. 

Teknolojideki gelişmeler, muhtelif 
iletişim araçlarıyla birlikte büyük bir 
bilgi bombardımanına olanak sağlasa 
da, halktan-emekten-insandan yana 
oluşturulan bilgilerin basın aracılığı 
ile geniş kitlelere yayılması kolay 
ol(a)mamaktadır. Sermaye her 
alanda olduğu gibi basını da büyük 
ölçüde ele geçirmiş ve kendi sömürü 
düzenini sarsacak herhangi bilginin 
basın aracılığı ile paylaşılmasına 
asla olanak tanımamaktadır. 
Büyük sermaye grupları, bu alanı 
kontrol etmekte, yönlendirmekte ve 
yönetmektedir. Dolayısıyla, bugüne 
kadar ülke genelinde yaygın olan 
basın-yayın organlarında yeterince 
bilgi ve belge paylaşımı Odalarca 
(TMMOB dahil) yapılamamıştır.

Diğer taraftan meslek alanımızdan 
hareketle oluşturduğumuz bilgi, 
bulgu ve belgelerimizi halkı doğru 
bilgilendirmek amacıyla tüm iletişim 
araçlarından yararlanarak yaymak 
Odamızın asla vazgeçemeyeceği 
görevlerindendir. Bu bilinçle, HKMO 
44. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 
kamuoyunu mesleğimiz ve Odamız 
açısından doğru bilgilendirmek ve 
alanlarımızla ilgili doğru ve sağlıklı 
bilgiye kolayca ulaşılabilmesini 
sağlamak için ‘basın bürosu’ 
oluşturmayı ve bu büronun gerekli 
titizlikte çalışmasını sağlamayı 
önemli görmekteyiz. İzlenmeyen 
saatlerde ve ülke geneline yaygın 
olarak yayın yap(a)mayan TV 
kanallarında Oda görüşlerimizi 
anlatmak yerine; 44. Dönemde, basın 
büromuz aracılığı ile, basın yayın 
organlarıyla kuracağımız düzenli 
ve doğru ilişkinin, mesleğimize ve 
Odamız çalışmalarına daha çok katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.

HKMO
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44. Dönem II. Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

HKMO 44. Dönem II. Başkanlar Kurulu 
Toplantısı HKMO Yönetim Kurulu, HKMO 
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Üyeleri, HKMO Onur ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri, TMMOB Yönetim – Yürütme 
Kurulu Üyesi, HKMO Genel Merkez 
çalışanlarının katılımıyla İzmir Şubemiz ev 
sahipliğinde 27.08.2014 tarihinde İzmir`de 
yapıldı.

Toplantı, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş tarafından yapılan açılış konuşması 
ve toplantı gündeminin aktarılması ile 
başladı. Toplantının gündemi; Genel 
Bilgilendirme, Mesleki Faaliyet Denetimleri 
ve bu başlık altında irdelenecek Mali Durum, 
Dava Süreçleri ve Şengal`e İnsani Yardım 
olarak belirlendi.

HKMO Genel Sekreteri Levent Özmüş Yaz 
Eğitim Kampı`nın gerçekleştirilmesinde 
görev alan İzmir Şube Yönetim Kurulu`na, 
Kamp Yürütme Kurulu`na, Öğrenci 
Birliği’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini 
sundu. Bilgilendirme kapsamında, bir 
önceki Başkanlar Kurulu toplantısında 
alınan kararlar doğrultusunda Mesleki 
Faaliyet Denetimi, LİHKAB süreci ayrıca 
Yapı Aplikasyon Krokisi olarak en çok 
gündemde olan konularla ilgili Bakanlıklarla 
görüşüleceği kararına ilişkin, bu süreçte 
yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan 
raporların dosya halinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`na, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü`ne, Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü`ne sunulduğunu söyledi. Süreç 
hakkında detaylı bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından gündem 
maddelerine geçildi. Gündemin ‘Mali 
Durum ve Mesleki Faaliyet Denetimleri’ 
başlıklı maddesinde HKMO Genel Saymanı 
Hüseyin Altun Odamızın mali durumu, şube 
gelir giderler dağılımları ile ilgili hazırlanan 
sunumu aktardı. Sunumun ardından Şube 
Başkanları söz alarak ne gibi önlemler 
alınabileceği ile ilgili konularda fikirlerini 
ortaya koydular. Bu gündem maddesinin 
sonunda, Mesleki Faaliyet Denetimlerinin 
yapılmamasının hukuki dayanağının 
olmadığı, yargı kararları ile bu konuda hiçbir 
tereddüttün kalmadığı, denetim yaptırmayan 
üyelerimiz hakkında gerekli yaptırımların 
çok ivedi uygulanması gerektiği, aksi halde 
Maliye Bakanlığı`nca başlatılan incelemelerin 
tüm sektörümüzü zora sokacağı vurgulandı. 
Ayrıca, tüm birimlerimizde tasarruf 
tedbirlerinin aksatılmadan uygulanmaya 
devam etmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.
 

Gündemin ‘Dava Süreçleri’ başlıklı gündem 
maddesinde Odamızca açılan davalar ve 
Odamıza açılan davalar ve yargı süreçleri 
hakkında Oda Danışmanı Hüseyin Özgün 
bilgilendirme yaptı.

HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Can Deniz 
Akdemir`in önerisiyle gündeme eklenen 
‘İnsani Yardım Kampanyası’ başlıklı gündem 
maddesinde yardım kampanyasına ilişkin 
yapılanlar ve yapılabilecekler konuşuldu. Tüm 
Şubelerimizin ve üyelerimizin konuya ilişkin 
bilgilendirilmeleri kararlaştırıldı.

Toplantıya katılarak katkı veren birim 
temsilcisi arkadaşlarımıza, toplantıya 
ev sahipliği yapan ve etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen Kamp 
Yürütme Kurulu’na, Öğrenci Birliği’ne, 
HKMO İzmir Şubemize ve çalışanlarına 
teşekkür ederiz.

HKMO
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Meslekte 50.Yıl ve 30. Yıl Hizmet Plaketleri Verildi

12 Aralık 2014 tarihinde, Ankara 
Şubemizin ve Genel Merkezimizin 
ev sahipliğinde, Odamızca 2002 
yılından itibaren her yıl meslekte 
50 yılını dolduran üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştirilen, Meslekte 
50. Yıl ve Ankara Şubemizin geleneksel 
olarak düzenlediği Meslekte 30. Yıl 
etkinliği  Ankara HiltonSA Otel’de 
gerçekleştirildi.

1964 yılı İstanbul Teknik Okulu 
mezunları ve 1984 yılı mezunları ile 
eşleri, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Odamız Denetleme ve Onur Kurulu 
Üyeleri, STBK Başkanları, Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu Üyeleri, 
hocalarımız ve meslektaşlarımızın 
katılımlarıyla Ankara`da düzenlenen 
törende, 1964 yılı mezunlarına 
‘Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketi’, 1984 
yılı mezunu Ankara Şube üyelerimize 
‘Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaketi’ verildi.

Ankara Şube Başkanı Recep Vadi 
tarafından yapılan açılış konuşmasının 
ardından Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş yaptığı konuşmada, 
Oda mücadelemizin bugünlere 
taşınmasında emek veren, katkı sunan, 
mesleğimize 50 yıl hizmet etmiş, gönül 
vermiş üyelerimize ve aramızdan 
ayrılan meslektaşlarımıza Odamız 

HKMO
Aralık 2014

adına teşekkürlerini iletti. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
meslekte 30 hizmet yılını doldurmuş, 
1984 yılı mezunu üyelerimizin plaket 
törenini yapıldı. Sonrasında 50 hizmet 
yılını doldurmuş, 1964 yılı mezunu 
üyelerimizden Kemal Türker, Bekir 
Ünal, Cemal Gezer, Lütfü Metin 
Altunay, Nuri Gül, Yılmaz Sargın, 
Ahmet Karacadağ, Ahmet Açlar, 
Seyfettin Öznur, Naci Esen, Abdullah 
Pektekin, Hidayet Demirci etkinliğe 
katılarak plaketlerini almışlardır. 
Etkinliğimize gelemeyen üyelerimizden 
Ahmet Çatal, Salih Erk, Yaşar 
Sünnetçi’nin plaketleri ise kendilerine 
ulaştırılacaktır.
Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Yaşayan’a, 

mesleğimize ve Odamıza vermiş olduğu 
özverili hizmet ve emeklerinden dolayı 
Oda Yönetim Kurulu kararıyla onur 
plaketi takdim edildi. Bu bölümde, 
Ahmet Yaşayan’ın yaşamından kısa bir 
gösterime de yer verildi.

Meslekte 50. ve 30.  yılını dolduran 
meslektaşlarımızın özgeçmişlerini 
içeren kitapçıkların dağıtıldığı 
gecede meslektaşlarımız, uzun 
süredir neredeyse hiç göremedikleri 
arkadaşlarıyla biraraya gelmenin 
verdiği mutluluk ve heyecanla kutlama 
pastalarını kestiler. Etkinliğe katılan 
üyelerimize ve değerli ailelerine 
teşekkür ediyoruz.
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FIG Kongresi Hazırlık Çalışmaları Başladı

Bu kapsamda 2015-2018 dönemi 
için FIG başkanlığına seçilen Chrissy 
Potsiou ile FIG Ofisi Yöneticisi Louise 
Friis Hansen İstanbul’a geldiler. Yapılan 
toplantılarda FIG ve HKMO`nun 
sorumluluklarının belirlenmesi, kongre 
bütçesi, 4 yıllık proje planı, kongre 
teması, ulusal ve uluslararası partnerler, 

kongreden karşılıklı beklentiler, logo 
elementleri, kongre merkezi seçim 
kriterlerinin belirlenmesi vb. gibi 
konular görüşülmüştür.
Kongre yerinin belirlenmesi amaçlı 
önerdiğimiz kongre mekanlarına 
teknik geziler düzenlenmiş, istenilen 
niteliklere sahip olup olmadıkları 

belirlenmeye calışılmıştır. Ayrıca, Gala 
Yemeği, Türk Gecesi, FIG Vakfı Yemeği 
için uygun bulunan mekanlara da 
ziyaretler yapılmış ve bilgi alınmıştır.

Toplantılara HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş, İkinci Başkan Harun 
Reşit Sever, Genel Sekreter Levent 
Özmüş, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Mahmut Olcay Korkmaz, İstanbul 
Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Turgay 
Erkan, Evrim Savaş ile Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı/Kongre Direktörü 
Dr. Orhan Ercan ve Komisyon 
Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Kahveci 
katılmışlardır.

HKMO
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7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı

Odamızın Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonu üyeleri ile 16 Eylül 2014 
günü Odamızda bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda, 15-17 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Çorum Hitit Üniversitesi`nde 
gerçekleştirilecek olan 7. Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu hakkında son 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca, komisyon üyelerimizle birlikte 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Sayın Davut Güney ziyaret edilerek 
sempozyum hakkında kendilerine 
bilgi verilmiş ve meslektaşlarımızın 
sempozyuma katılımının sağlanması 
için talepte bulunulmuştur.

FIG 2018 Hazırlık Toplantısı Yapıldı
2018 yılında İstanbul’da yapılacak olan 
FIG 2018 toplantısı Genel Merkez 
Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, 
önceki dönemlerdeki Kurultay 
ve Yürütme Kurulu Başkanları, 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı ve üyeleri, Denetleme ve Onur 
Kurulları’nın temsilcileri ve Kurultay 
Yürütme ve Danışma Kurulu’nun 
katılımıyla 01 Kasım Cumartesi 
günü Ankara Barcelo Hotel Altınel’de 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Oda 
başkanımız Ertuğrul Candaş yaptıktan 
sonra sözü Ululararası İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Dr. Orhan Ercan 
aldı. Dr. Orhan Ercan, FIG Kongresi ile 
ilgili geçmişten günümüze gelişmeleri, 
Malezya’da gerçekleştirilen FIG Genel 
Kurul ve Kongresini özetleyip, FIG 
2018 hazırlıkları hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. FIG 2018 hazırlıkları 
hakkındaki görüş ve öneriler alınarak 
FIG 2018 toplantısı sonlandırıldı.

HKMO
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15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme 
Kurulu ilk toplantısını Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Özener, Yürütme Kurulu Sekreteri Ayhan Erdoğan, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Şafak Fidan ve Yeliz Karaarslan 
ile HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan II. Başkan 
Harun Reşit Sever, Genel Sekreter Levent Özmüş, Genel 
Sayman Hüseyin Altun ve Örgütlenme Sekreteri Önder 
Serkan Atagün’ün katılımıyla 17 Ekim 2014 Cuma günü 
saat 17:00’de HKMO Genel Merkez’de yaptı.

Genel Bilgilendirme yapıldıktan sonra HKMO Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yönergesi gereğince iş 
bölümü yapılarak, Kurultay Yürütme Kurulu Sekreteri olarak 
Ayhan Erdoğan, Kurultay Yürütme Kurulu Saymanı olarak 
Mahmut Olcay Korkmaz, Basınla iletişim sorumlusu olarak 
Merve Keskin, Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu olarak Şafak 
Fidan ve Selin Bostan, Protokol Organizasyonu Sorumlusu 
olarak Yeliz Karaarslan ve Bildirilerin Yönlendirilmesi 

Sorumlusu olarak Osman Bal görevlendirildi.

15. THBTK kurulları, kurultay web sayfası, kurultay sloganı 
ve içeriği, kurultay kapsamında yapılacak sosyal etkinlikler, 
bildiri yazım kuralları vb. konular görüşülerek toplantı 
tutanağı oluşturuldu.

HKMO
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15. THBTK Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
2015 yılında Ankara’da yapılacak olan 15. THBTK’nın 
Danışma Kurulu toplantısı, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Özener başkanlığında, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube 
Başkanları, önceki dönemlerdeki Kurultay ve Yürütme 
Kurulu Başkanları, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı 
ve üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulları’nın temsilcileri 
ve Kurultay Danışma ve Yürütme Kurulu’nun katılımıyla 
01 Kasım Cumartesi günü Ankara Barcelo Hotel Altınel’de 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Kurultay Başkanı Sn. Prof. Dr. Haluk Özener tarafından yapılan Danışma  ve Yürütme Kurulu ortak   
toplantısı, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici  ile Sekreteri Ayhan Erdoğan’ın Kurultay Yürütme 
Kurulu çalışmalarını özetlemesi ile devam etti. Toplantıda Kurultay sloganı, Kurultay ana teması, oturum konuları ve içeriği, 
Kurultay kapsamındaki sosyal etkinlikler ile Kurultay kapsamındaki eğitim etkinlikleri görüşüldükten sonra genel görüş ve 
öneriler alınarak sonlandırıldı.

Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Makamında Ziyaret Edildi
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25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara`da ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda yapılacak olan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı`na, ilgili kurum ve kuruluşları yöneticilerinin 
ve çalışan meslektaşlarımızın katılımını teşvik amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerimiz kapsamında, 14.11.2014 tarihinde 
Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cemal Tunalı; Odamız 
2. Başkanı Harun Reşit Sever, Genel Sekreter Levent Özmüş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Olcay Korkmaz, Ankara Şube 
Başkanı Recep Vadi ve Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener 
tarafından makamında ziyaret edildi. Ziyarette 15. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na  davet, katkı ve destek 
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

HKMO
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Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları Toplantısı Yapıldı

HKMO
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Namık Gazioğlu, Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sebahattin 
Bektaş, Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Nesibe Necla Uluğtekin, Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, Jeodezi 
ve Navigasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener’in 
katılımıyla 01 Kasım Cumartesi günü Ankara Barcelo Hotel 
Altınel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonların çalışma 
programları ve ileriye dönük hangi programların yapılabileceği  
hakkında bilgi paylaşımında ve önerilerde bulunuldu.

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları (STBK) 
Toplantısı Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve Mesleki 
Uygulamalar Ve Yasal Temeller Komisyonu Başkanı 

Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ziyaret Edildi

Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş, 14 Kasım 2014 günü, 
Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü ziyaret 
etmiştir.

Öncelikle, Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Sayın Prof. Dr. N. Enver Ülger ile Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. R. Nejat Tuncay makamlarında 
ziyaret edilmişlerdir. Arkasından, Bölüm Öğretim Üyeleri 
ile bir toplantı yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.

Daha sonra, Geomatik Mühendisliği öğrencilerinin de 
katıldığı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıda, Odamız hakkında (Odamızın tarihi, Odamızda 
yapılan çalışmalar, öğrenci üyeliği vb.) öğrencilere 
bilgilendirmelerde bulunulmuş ve Öğrencilerden gelen 
sorulara yanıtlar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.

Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta 
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. N. Enver 
Ülger olmak üzere, herkese teşekkür ederiz.

HKMO
Kasım 2014

15. THBTK 2. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Odamız 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2. Yürütme 
Kurulu Toplantısı, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Yürütme Kurulu Sekreteri 
Ayhan Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Şilan Parlak, Yürütme Kurulu 
Üyesi Osman Bal ve Yürütme Kurulu Üyesi Emel Zeray’ın katılımı ile 
28 Kasım 2014 Cuma günü Ankara HKMO Genel Merkez`de yapıldı.

Toplantıda Kurultay sloganı, Kurultay ana teması, oturum konuları ve 
içeriği, Kurultay jeneriği, Kurultay kapsamındaki sosyal etkinlikler ile 
Kurultay kapsamındaki eğitim etkinlikleri görüşüldükten sonra genel 
görüş ve öneriler alınarak sonlandırıldı. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Makamında Ziyaret Edildi

Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş, 14 Kasım 2014 günü, Okan 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü ziyaret etmiştir. 
Öncelikle, Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. 
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N. Enver Ülger ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. 
Dr. R. Nejat Tuncay makamlarında ziyaret edilmişlerdir. 
Arkasından, Bölüm Öğretim Üyeleri ile bir toplantı 
yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Daha sonra, Geomatik Mühendisliği öğrencilerinin de 
katıldığı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıda, Odamız hakkında (Odamızın tarihi, Odamızda 
yapılan çalışmalar, öğrenci üyeliği vb.) öğrencilere 
bilgilendirmelerde bulunulmuş ve Öğrencilerden gelen 
sorulara yanıtlar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.

Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta 
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. N. Enver 
Ülger olmak üzere, herkese teşekkür ederiz.

Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdür Vekili Makamında Ziyaret Edildi

Üyesi Mahmut Olcay Korkmaz ve Oda Müdürü Timur Batur yeralmışlardır. Yapılan bu ziyarette Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar da hazır bulunmuştur. Ziyarette Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü`nün 15. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na katkı ve destekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara`da ATO 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak olan 15. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`na, kamu kurum ve 
kuruluşları yöneticilerinin ve çalışan meslektaşlarımızın 
katılımını teşvik amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerimiz 
kapsamında, 14.11.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Vekili 
Dr. Bekir Tüzel makamında ziyaret edilmiştir. Odamızı 
temsilen Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, 
Odamız Genel Sekreteri Levent Özmüş, Yönetim Kurulu 
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Harita Genel Komutanı Makamında Ziyaret Edildi
25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara`da ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
yapılacak olan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`na, kamu kurum ve 
kuruluşları yöneticilerinin ve çalışan meslektaşlarımızın katılımını teşvik amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerimiz kapsamında, 14.11.2014 tarihinde Harita Genel 
Komutanı Tümgeneral Burhanettin Aktı makamında ziyaret edildi. Odamız 2. 
Başkanı Harun Reşit Sever, Genel Sekreter Levent Özmüş, Genel Saymanı Hüseyin 
Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Olcay Korkmaz, Ankara Şube Başkanı Recep 
Vadi ve Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener`in katıldığı ziyarette, Harita Genel 
Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Metin Keşap ile Teknik Hizmetler Başkanı Dr. Müh. 
Alb. Osman Alp`te hazır bulunmuşlardır. Ziyarette Harita Genel Komutanlığı`nın 15. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na önceden olduğu gibi yoğun katılımı, 
katkı ve destekleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. HKMO

Kasım 2014
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‘Harita Mühendisliği`nde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları’ Çalıştayına Katıldık 

İstanbul Şube Eski Başkanlarından Mehmet Ali Candaş Vefat Etmiştir

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümü ile  İzmir 
Şubemizin ortaklaşa düzenlediği ‘Harita 
Mühendisliği`nde Modern Eğilimler 
ve Sektörel Yansımaları Çalıştayı’ 18 
Aralık 2014 Perşembe günü İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 
Konferans salonunda gerçekleştirildi.

‘Modern Eğilimler’ ve ‘Sektörel 
Yansımalar’ başlıkları altında 
gerçekleştirilen iki oturum ve ayrıca 
‘Teknoloji Tanıtımı ve Uygulamaları’nın 
yer aldığı Çalıştay’a İKÇÜ Rektörü Prof. 
Dr. Galip Akhan, Çiğli Belediye Başkanı 
Hasan Arslan, Karabağlar Belediye 
Başkanı Meslektaşımız Muhittin 
Selvitopu, Muğla Menteşe Belediye 
Başkanı Meslektaşımız Bahattin 
Gümüş, Odamız Genel Sekreteri 
Levent Özmüş, Odamız Kırsal ve 
Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 

Odamız İstanbul Şubesi 12. dönem üyeliği, 18 ve 19. dönem 
başkanlığı, Genel Merkez 36, 37, ve 38. dönem denetleme kurulu 
üyeliği görevlerinde bulunmuş, ayrıca Odamızda birçok kurul 
komisyon ve etkinlerde başarıyla görev yapmış olan dostumuz, 
ağabeyimiz, yol arkadaşımız sevgili Mehmet Ali Candaş’ı 
31.12.2014 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalık 
sonucu kaybettik. Mücadelesi, verdiği emek ve kattığı değerler 
sonsuza kadar yaşayacaktır. Başımız sağolsun.

Başkanı Hüseyin Ülkü, İzmir Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katılım sağladı.

Açılış konuşmalarında İzmir Şube 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç.Dr. Mehmet Çete,  
Odamız Genel Sekreteri Levent Özmüş, 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı Hasan 
Arslan ve Rektör Prof.Dr. Galip Akhan 
söz aldı.

İzmir Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
Yıldırım, İKÇÜ bünyesinde açılan 
Harita Mühendisliği Bölümü’nün 
bölgenin bu konudaki eksikliğini de 
giderdiğini ifade ederek, bölümün 
İngilizce eğitim vermesi özelliği ile 
de Türkiye`de bir ilk teşkil ettiğini, 

ülkemizin sayılı fakülteleri arasındaki 
yerini alacağını ümit ettiğini belirtti.
İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mehmet Çete 
konuşmasında, harita mühendisliğinin 
teknolojik araçları en üst seviyede 
kullanan mühendislik dallarından biri 
olduğuna vurgu yaptı.

Odamız Genel Sekreteri Levent Özmüş 
ise yaptığı konuşmada, mesleğimizin 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri üst 
düzeyde yaşadığını belirterek bunun 
bilimsel çalışmalar açısından da yeni 
ufuklar açtığını söyledi.

Karabağlar Belediye Başkanı 
Meslektaşımız Muhittin Selvitopu, 
Türkiye`nin üçüncü büyük kentinde 
en temel mühendisliklerden birisi 
olan Harita Mühendisliği olmayışının 
büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak 
bu eksikliğin İKÇÜ`nün kuruluşuyla 
giderildiğini kaydetti.

Etkinlikte ev sahipliği yapan İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi’ne, İzmir Şubemize 
ve etkinliğin düzenlenmesinde emek 
veren ve katkı sağlayan herkese, tüm 
katılımcılara sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

HKMO
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2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Antalya’da Yapıldı

TMMOB-Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca düzenlenen 
Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumunun ikincisi Antalya’da 
gerçekleştirildi.

11-12 Eylül tarihlerinde yapılan 
2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu, demokratik kitle 
örgütlerini, Odaları, belediye 
başkanlarını, ilgili Bakanlık yetkililerini, 
çalışanlarını ve ayrıca vatandaşları bir 
araya getirdi.

Toplantının açılışını yapan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası - Kentsel 
Dönüşüm Komisyonu Başkanımız 
Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, ‘kentsel 
dönüşümün, Türkiye’de Arazi Yönetimi 
boyutu çerçevesinde ele alınması 
gerektiğini, dönüşüm uygulamaların 
özellikli imar uygulaması olduğunu, bu 
kapsamda bir model oluşturulmasının 
gerektiğini, dönüşümün binaların yıkılıp 
yapılmasına indirgenemeyeceğini ve 
buna indirgenen dönüşüm projeleri ile 
aslında dönüşüm yapılmadığını, kentsel 
sorunları büyüterek geleceğe aktarılmış 
olduğunu’belirterek, bu konuda 
uyarılarda bulundu.

Sempozyumun açılışında, HKMO 
- Antalya Şube Başkanımız Veysel 
Barut tüm sempozyum katılımcılarını 
selamladı ve sempozyumun başarılı 
geçmesi dileğinde bulundu. Şube 
Başkanımız Veysel Barut’tan sonra, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız 
adına Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş’ta sempozyum ve kentsel 
dönüşüm uygulamaları konularında 
genel bir değerlendirme yaptı. Sayın 
Candaş’ın konuşmasını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz. (Bu nedenle ayrıca 
özetlenmemiştir.)

Basında çok yer bulan sempozyuma 
yoğun katılım olmuştur. İzmir ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanları Aziz 
Kocaoğlu ve Menderes Türel’in yanında, 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu, Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş, Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, Karşıyaka Belediye Başkanı 
Hüseyin Mutlu Akpınar, Buca Belediye 
Başkanı Levent Piriştina, Gaziemir 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol 
ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan 
İzmir`den, Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal Antalya`dan, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 
İstanbul`dan, Seyhan Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar Adana`dan,  Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bürokratlarından 
Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, 
Başbakanlık TOKİ Başkan yardımcısı Dr. 
Ahmet Şahin’in katıldığı Sempozyuma 
mülkiyet sistemi ülkemize benzeyen 
Almanya’dan, Ruhr ve Bavyera’dan 
hükümet temsilcisi on sekiz bilim insanı 
katılmıştır.
Sempozyum konuşmacılarından 
bazılarının konuşmaları aşağıda 
özetlenmiştir:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel, ‘Belediyecilikte vesayet 
dönemi bitti. Başkanlar artık özgürler...’ 
diye konuşmasına başladı. Devamla, 
‘Artık kentlerimizde mühendislik 
değil mimarlık egemen olmalıdır. 
Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet 
kentleşmesini örnek alarak kent 
rönesansı gerçekleştirilmelidir, kentsel 
dönüşüm çalışmalarında çevreye duyarlı 
olunması gerekir ve yerinde dönüşüm 

uygulamaları mutlaka benimsenmeli, 
rantçı dönüşümler yapılmamalı’ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun özellikle 
özel mülkiyete müdahale eden 
maddelerinin acilen ve mutlaka masaya 
yatırılıp değiştirilmesi gerektiğini 
bildirdi. Avrupa’nın 200-250 yılda 
gerçekleştirdiği sanayileşme sürecini 
Türkiye’nin 40 yıla sığdırdığını anlatan 
Kocaoğlu, şöyle konuştu:

‘1960’lı yıllarda köy nüfusu ülke 
nüfusunun yüzde 75’ini, kent nüfusu 
da yüzde 25’ini oluşturuyordu. Bugün 
bu olgu tam tersine döndü. Nüfusumuz 
35 milyon iken bugün ikiye katlandı 
hatta daha da fazla arttı. Bu büyük 
dönüşümü bu ülke gerçekleştirdi. Kente 
uyum sorunu gibi bu dönüşümün büyük 
sancıları oldu. Hepsinden önemlisi de 
gecekondu dediğimiz plansız yapılaşma 
gerçekleşti. Belediye yasasının 73. 
Maddesinde yapılan değişiklikle Kentsel 
Dönüşüm yapılmaya çalışılırken 
bir de Van depreminden sonra 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıktı. 
Yani kentsel dönüşümle ilgili 2 yasamız 
var. İkisinde de projeleri Bakanlar 
Kurulu onaylıyor. Bu iki yasa arasında 
çok büyük farklılıklar var. Birbiriyle 
çelişen hususlar var. Bu ülkede kentsel 
dönüşüm neden iki yasayla yürütülür, 
niye bu iki yasa birleştirilmez? 6306 
sayılı yasanın özellikle özel mülkiyete 
müdahale eden maddelerinin acilen ve 
mutlaka masaya yatırılıp değiştirilmesi 
gerekiyor. Bu iki yasanın birleştirilmesi 
gerekiyor.’dedi ve, ‘kentsel dönüşümde 
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yerinde dönüşüme önem verilmesi 
gerektiğini, rantçı uygulamalardan 
mutlaka kaçınılması gerektiğini, 
planlarda yoğunluk artırılarak kentsel 
dönüşümün yapılamayacağını, 
kente bütüncül bakılmasını, insanlar 
arasında eşitsizliğe neden olacak 
uygulamalara girişilmemesi gerektiğini 
ve bu sürecin binaların yıkılıp 
yapılmasına indirgenemeyeceğinin ve 
uygulamalarda katılımcı ve şeffaflığa 
önem verilmesi gerektiğinin’ altını çizdi.
Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan 
Uzun, ‘Marka şehirler kuracağız. Bunun 
için Mekansal Estetik Planlarda gerekli 

Toplantının en ilgi çekici 
konuşmalarından birini de Seyhan 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
yaptı: ‘800 bin nüfuslu Seyhan’a 200 
bin Suriyeli eklendi. Gündüz ise 1 
milyon 500’e çıkmaktadır Seyhan’ın 
nüfusu. Adana’nın merkeziyiz. Tam 
dünya güzeli iki nehrin kenarında 
kentin çöplüğü var. Ben utanıyorum. 
Yetkililer de utanmalı ve buna bir an 
önce çözüm bulmalıyız.’ dedi. Karalar, 
‘kentsel dönüşüm çalışmalarında insan 
odaklı olunması gerektiğini, çevreye 
duyarlı, yerinde dönüşümü sağlayacak, 
rantçı olmayan uygulamalara önem 
verdiklerini ve Seyhan’da çalışmalarının 
bu yönde olduğunu ve çalışmalarına 
vatandaşı katarak şeffaf’ olduklarını 
söyledi.

Sempozyumda, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
USTA’da Gaziosmanpaşa’da 
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm 
çalışmalarını katılımcılara aktardı. 
Sayın USTA; ‘kentsel dönüşüm 
çalışmalarında rantçı uygulamalara 
asla yer verilmemesi gerektiğini, 
yerinde dönüşümün önemsenmesi 
gerektiğini ve çevreye duyarlı projeler 
yapılmasını önemsediklerini belirterek’, 
Gazosmanpaşa’da bu anlayışla yaptıkları 
dönüşüm çalışmalarını anlattı.
Her bir katılımcının övgüyle söz ettiği 
ve çok yararlandıklarını belirttiği bu 
sempozyumun 3. sünün de mutlaka 
yapılması gerektiğini, bu konuda 
hükümetin ve muhalefetin tüm 
temsilcilerinin yeni sempozyumda yer 
almasının sağlanarak, dönüşüm sürecini 
kentleşme için bir fırsata dönüştürerek, 

eskiden yapılan ve yine sürdürülen aynı 
hatalardan kurtulmak için, ülke olarak 
topyekün seferberlik oluşturulmasının 
sağlanmasında Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın önderlik 
yapması gerektiği belirtildi.

Sempozyumda ayrıca; ‘HKMO’nun 
hiçbir zaman, İdarelerin hukuka ve 
tekniğe uygun olmayan çalışmalarını bir 
fırsatçı zihniyetiyle izlemediği, aksine, 
İdarelerin çalışmalarına birikimlerini 
katarak, ortak çalışmalar yaparak, en 
doğru projelerin yaşama geçirilmesini 
sağlanmaya çalıştığı’ vurgusu yapıldı 
ve en azından Kentsel Dönüşüm diye 
sunulan bu sürecin, ülke olarak eski 
yanlışlardan dönmek için bir fırsat 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, 
gelinen aşamada HKMO’nun bu sürece 
katkı vermek için, konunun ilgililerini 
bu sempozyum gibi etkinliklerde bir 
araya getirdiği, tartıştırdığı ve sorunlara 
ortak çözüm aradığı, vurgusu yapıldı.

Sempozyum bildirileri, en kısa sürede, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nca kitap olarak basılacaktır.

HKMO
Eylül 2014

mevzuat çalışmaları yapmaktayız. 
Kentsel Yenileme çalışmalarımızın 
sonuna geldik... yapacağımız 
çalışmaların hepsinde çevre konusuna 
çok duyarlıyız, yeşil alanlara önem 
veriyoruz’ dedi.

Başbakanlık TOKİ Başkan yardımcısı 
Dr. Ahmet Şahin de, ‘TOKİ 12 yılda 
33 milyar Dolarlık yatırım yapmış ve 
bunun tamamını kendisi üretmiştir’ 
dedi. Şahin, ‘TOKİ hazine arazisini 
gaspetmiyor, hepsini piyasa/emlak 
fiyatından peşin alıyor. Bugüne kadar 
632 bin konut yaptı. 270 bin yapımı 
devam etmekte olan konut var, bunları 
başarmak çok güçtü ve biz bunları 
başararak ülkemiz için önemli işler 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 
TOKİ olarak yaptığımız konut 
hamlesinde yeşile çok önem verdik ve 
çevreci uygulamalar yapmaya çalıştık’ 
diye ekledi.
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7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Düzenlendi

İlk gün yapılan açılış 
konuşmalarında sırasıyla 
Sempozyum Eşbaşkanı Prof. Dr. 
Halil Erkaya, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş, Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Davut Güney,  Çorum 
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü 
ve Çorum Valisi Ahmet Kara 
birer konuşma yaptılar. Ardından 
oturum başkanlığını Turgut Uzel’in 
yaptığı Perspective on Engineering 
Surveying konulu 1. teknik 
oturum, oturum başkanlığını 
Muhammed Şahin’in yaptığı 
Mühendislik Ölçmeleri konulu 
2. teknik oturum ve oturum 
başkanlığını Cevat İnal’ın yaptığı 

Hidrografik Ölçmeler konulu 3. 
teknik oturum gerçekleştirildi.
Toplam üç gün süren etkinlilkte 
oturum başkanlığını  Mualla 
Yalçınkaya’nın yaptığı 
Deformasyon Ölçmeleri konulu 
4. teknik oturum, oturum 
başkanlığını  Yunus Kalkan’ın 
yaptığı Yerkabuğu Deformasyonu 
konulu 5. teknik oturum, oturum 
başkanlığını Haluk Özener’in 
yaptığı GNSS Uygulamaları -I 
konulu 6. teknik oturum, oturum 
başkanlığını Enver Ülger’in 
yaptığı Mekânsal Veri İşleme 
konulu 7. teknik oturum, oturum 
başkanlığını Mustafa Yanalak’ın 
yaptığı GNSS Uygulamaları -II 
konulu 8. teknik oturum, oturum 
başkanlığını Saffet Erdoğan’ın HKMO

Ekim 2014

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu`nun yedincisi 15-17 Ekim 
2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Çorum’da 

düzenlendi.

yaptığı Matematik Modellemeler 
konulu 9. teknik oturum, oturum 
başkanlığını İbrahim Koç’un 
yaptığı Jeodezik Metroloji konulu 
10. teknik oturum ve oturum 
başkanlığını Hüseyin İnce’nin 
yaptığı Mühendislik Uygulamaları 
konulu 11. teknik oturum olmak 
üzere toplam on bir teknik oturum 
gerçekleştirildi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen 
etkinliğimize ev sahipliği yapan 
Hitit Üniversitesi’ne, etkinliklerin 
düzenlenmesinde emek veren 
ve katkı sağlayan herkese ve 
katılımcılara sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ile Hitit üniversitesi Rektörlüğünün 
birlikte düzenlediği 7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014 
tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 
Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantının açılış bölümüne Çorum Valisi, 
Çorum Belediye Başkanı ve il yöneticileri ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü katılmış 
bulunmaktadır.

Mühendislik ölçmeleri, mesleğimizin 
çalışma alanları içerisinde geniş uygulama 
olanağına sahip olup, gelişen teknoloji 
yardımı ile mühendislik gerektiren 
uygulamaları çeşitlenerek devam etmektedir. 
Bu bilim dalı, yalnızca kendi mesleki 
alanımızda değil, farklı disiplinlerdeki 
mühendislik uygulamalarında da etkili bir 
biçimde kullanılmaktadır. Mühendislik 
ölçmeleri mesleğimizin dışa açılan yüzünü 
göstermektedir. Farklı disiplinlerin birlikte 
gerçekleştirdiği mega projelerin artması harita 
mühendisliğine olan gereksinimi kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Özellikle araziye yönelik 
hiçbir projenin harita mühendisi olmadan 
gerçekleştirilemeyeceği düşünülürse bu 
projelerde daha etkin olabilmek için teknik 
bilgi birikimi yanında girişimciliğin de önemli 
olduğu vurgulanmıştır. Meslektaşlarımızın 
çalışmalarını bu yöne kaydırmaları 
beklenmektedir.

Bu Sempozyumda, mesleki alanımızla ilgili 
çalışmaların güncel konuları ve çeşitliliği 
dikkat çekmektedir. İlk kez yabancı öğretim 
üyelerinin katılımı gerçekleşmiş, bu kapsamda 
sempozyuma Almanya`dan iki öğretim üyesi 
katılmıştır. Birinci oturum ile kısmen ikinci 
oturum İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir. 
İngilizce yapılan sunumların Türkçe tercümesi 
HKMO`nun Sempozyum sayfasında 
yayınlanacaktır.

Bu Sempozyumda toplam 11 Teknik oturum 
yapılmıştır. Oturum konuları; Harita 
Mühendisliğinin vizyonu, mühendislik 
ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, deformasyon 
ölçmeleri, yerkabuğu deformasyonu, 
GNSS uygulamaları, Mekansal veri 
işleme ve matematik modellemeler konu 
başlıkları gibi meslek disiplinimizin geniş 
bir yelpazesini oluşturmaktadır. 10. ve 
11. oturumlar ise kısa süreli sunumların 
yapıldığı paralel oturumlardır. Mühendislik 
ölçmeleri konusunda yapılan uygulamaları 
ve deneyimleri birlikte değerlendirmek, bu 

alana yönelik bilim ve teknolojik gelişmeleri 
paylaşmak, üniversite ve uygulayıcı 
kurumların işbirliğini arttırmak amacıyla 
düzenlenen Sempozyumda, mühendislik 
ölçmeleri alanında çeşitli konularda toplam 
97 bildiri sunulmuştur. Sempozyuma, 152`si 
delege 110`u öğrenci olmak üzere toplam 
350 kişi katılmıştır. Bilim ve teknolojideki 
gelişmeleri yansıtan 6 firma (Başarsoft, 
Ankageo, Geomatics, Geomatik, Baytekin, 
Geoteknik)  ile Çorum Belediyesi stand 
açarak, Çorum Ticaret ve Sanayi odası ile 
Çorum Gaz ise sempozyuma sponsor olarak 
destek vermiştir. Ayrıca Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan 
Çorum`la ilgili 32 adet tarihi nitelikte tapu 
arşiv belgesi de sempozyum süresince 
sergilenmiştir. Sergi ve standlar yoğun ilgi 
görmüştür.

Sempozyumda ele alınan konu başlıklarını 
şöyle sıralayabiliriz:

Deformasyon ölçmeleri, mühendislik 
projelerinin aplikasyonu, hidrografik ölçmeler, 
endüstriyel ölçmeler, yeraltı mühendislik 
ölçmeleri, özel amaçlı mühendislik 
ölçmeleri, mühendislik  ölçmelerinde 
standardizasyon, modern ölçme yöntemleri, 
mobil harita üretimi ve mimari röleve 
uygulamaları, mühendislik ölçmelerinde 
GNSS uygulamaları, navigasyon, mühendislik 
uygulamalarında CORS kullanımı, yersel 
lazer tarayıcılar ve uygulamaları, LIDAR 
uygulamaları, InSAR uygulamaları, 
mühendislik ölçmelerinde CBS uygulamaları, 
kıyı mühendisliği uygulamaları, mühendislik 
ölçmelerinde proje yönetimi, mühendislik 
ölçmelerinde eğitim ve harita mühendisliğinin 
vizyonu.

Mesleğimizle ilgili araştırma projelerinin 
ve TUBİTAK desteğinin arttırılmasının 
önemi vurgulanmış katılımcılara bu konuda 
açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Sempozyumda yapılan sunumlardan 
ve tartışmalardan harita ve kadastro 
mühendislerinin nitelikli büyük ulusal ve 
uluslararası projelerde önemli görevler 
üstlendikleri görülmüştür. 

Özellikle ülkemizde mühendislik projelerinde 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yeri, 
önemi ve gerekliliği kendini göstermiş 
ve disiplinler arası birlikteliğin de önem 
kazandığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Mühendislik ölçmeleri, bir kez yapılıp 
tamamlanan mesleki uygulamalar olmayıp, 
projelerin başlangıcı, yapımı ve kullanım 
aşamalarında sürekliliği, tekrarı ve izlenmesi 
gereken uygulamalar olması dolayısı ile 
meslek alanımız için önemli bir çalışma alanı 
oluşturmaktadır.

Harita ve Kadastro Mühendisliği’ndeki yeni 
açılımlar, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
paralel, toplum ve ülke yararı yönünde 
gerçekleştirilmesi vurgulanmıştır.
Ülkemizde gerçekleşen mühendislik 
projeleri ve sonunda yapılan kontrollük 
süreçlerinde gelinen aşamalar göstermiştir ki 
yerli üretimlerle yapılan çalışmalar yabancı 
teknik eleman desteğine ihtiyaç duyulmadan 
başarılacak düzeydedir.

Lisans programlarında Mühendislik 
Ölçmeleri müfredatı teknoloji ve projelerin 
gereksinimleri göz önünde bulundurularak 
mutlaka güncellenmelidir. Proje yönetimi ve 
ulaşım ve iletim sistemleri bilgileri gibi proje 
içerikli derslerin önem verilen zorunlu dersler 
olması gerekliliği vurgulanmıştır.

Konum bilgilerininin ulusal standartlara 
uygun nitelikte ve Harita Mühendisliğinin 
sorumluluğunda üretilmesinin gerekliliği 
anlaşılmıştır. Sempozyuma katılan 
diğer disiplinlerden uygulayıcılar Harita 
Mühendisliği hizmeti gerektiren diğer 
meslek disiplinleri tarafından düzenlenen 
sempozyum türü etkinliklerde Harita 
Mühendislerinin yapacakları sunumlarla 
etkinliklere katılması talebi gelmiştir.

Madencilik alanındaki Haritacılık 
uygulamalarının, mesleğimizin teknik 
kriterlerine göre gerçekleştirilmesinin 
gerekliliği madencilik sektöründe meydana 
gelen üzücü kazalarla bir kez daha 
anlaşılmıştır.
Bilim insanlarının, akademisyenlerin, özel 
ve kamu sektöründeki uygulayıcıların 
ve öğrencilerin Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu çatısı altında buluşmaları, 
farklı meslek disiplinleriyle birlikte, planlama 
ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi 
ve geleceğe yönelik yol haritasının 
zenginleştirilmesi, Sempozyumda istenilen 
amaca ulaşıldığını göstermiştir.

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
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5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu Düzenlendi

HKMO
Ekim 2014

Açılış konuşmalarını Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş 
Başkanı Prof. Dr. Derya Maktav, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, CBS Genel Müdür 
Yardımcısı V. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar ve Harita 
Genel Komutanı Metin Keşap yaptılar. Toplam dört gün 
süren Sempozyum’da Oturum Başkanlığını Prof. Dr. 
Derya Maktav’ın yaptığı İklim Değişiklimi oturumu, 
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Kurucu’nun 
yaptığı Uzaktan Algılama Destekli Tarım Uygulamaları 
oturumu, Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Erkan Beşdok’un 
yaptığı  Üç Boyutlu Modelleme oturumu, Oturum 
Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ercüment Ayazlı’nın yaptığı 
Poster oturumu,Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Can 
Ayday’ın yaptığı  Afet Yönetimi-1 oturumu, Oturum 
Başkanlığını Doç. Dr. Şinasi Kaya’nın yaptığı Lazer-
Lidar Uygulamaları oturumu, Oturum Başkanlığını 
Doç. Dr. Hakan Karabörk’ün yaptığı Güncel Algılama 
Sistemleri oturumu, Oturum Başkanlığını Dr. Hüseyin 
Bayraktar’ın yaptığı  Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS-

1 oturumu, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Derya Maktav’ın 
yaptığı Öğrenci Perspektifinden Uzaktan Algılama 
ve CBS başlıklı panel, Oturum Başkanlığını Prof. Dr. 
Filiz Sunar’ın yaptığı Uzaktan Algılama-1 oturumu, 
Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Çiğdem Göksel’in yaptığı 
Afet Yönetimi-2 oturumu, Oturum Başkanlığını Doç. 
Dr. Hüseyin Topan’ın yaptığı Dijital Görüntü İşleme 
oturumu ve Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Taşkın 
Kavzoğlu’nun yaptığı Merkezi ve Yerel Yönetimlerde 
CBS-2 oturumu olmak üzere toplam on iki oturum, bir 
panel gerçekleştirildi.

Çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen etkinliğimize ev 
sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, etkinliklerin 
düzenlenmesinde emek veren ve katkı sağlayan herkese 
ve katılımcılara sevgilerimizi iletiyor, kutluyor ve 
teşekkür ediyoruz. 

5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014)
14-17 Ekim tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi

ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
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Ahmet Yaşayan
‘ Benim kuşağımın harita mühendisleri, yurt dışında yetişen ilk 
kuşak mühendislerden hemen sonraki yıllarda İstanbul Teknik 

Okulu’nun 1950’li ve 1960’lı yılların mezunları olan, ikinci 
kuşak mühendislerdir. ‘

Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?
Hoş geldiniz.  Öncelikle, siz değerli 
meslektaşlarımın ziyaretime gelmenize 
ve benimle bir söyleşi yapmak 
istemenize teşekkür ederim.  1937 
yılında Akşehir’de doğdum. İlk 
ve ortaokulu Akşehir’de okudum.  
Ankara’da Tapu ve Kadastro Meslek 
Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik 
Okulu Harita ve Kadastro Şubesini 
1959 yılında bitirdim. O yıl aynı okulda 
açılan, bugünkü master eğitimine 
karşılık gelen, İhtisas bölümünü de 
bitirerek harita ve kadastro yüksek 
mühendisliği diploması aldım. Bir süre 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Fotogrametri  Dairesi Kıymetlendirme 
Şubesi’nde çalıştıktan sonra askerlik 
görevi için yedek subay okuluna 
gittim. Askerlik görevimi Harita 
Genel Müdürlüğü’nde Fotogrametri 
ve Astronomi Şubelerinde yaptım. 
1963 yılı başından itibaren de Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Fotogrametri Dairesi’nde çalıştım.

1965 yılında Hollanda Hükumeti bursu 
ile Uluslararası Fotogrametri Eğitim 
Merkezi’nde lisansüstü eğitimi aldım. 
Aynı Genel Müdürlükte, Havai Nirengi 
Şubesi’nde 1968 yılı ortalarına kadar 
çalıştım. 1968 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ne asistan olarak atandım. 
Doktoramı İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi’nde yaptım.  1978’de 
doçent, 1980 yılında da profesör 
oldum.  1993’te kendi isteğimle emekli 
oldum ve İstanbul’da STFA Harita 
A.Ş.’de Fotogrametri Müdürü olarak, 
1996 yılına kadar çalıştım. 1996 yılı 

başında tekrar üniversitede görev 
aldım ve  1996 – 2004 yıllarında da 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi  Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesi ve Anabilim 
Dalı Başkanı olarak görev yaptım. 
2004 yılında emekli oldum. Bugün 
de Yeditepe Üniversitesi’nde İnşaat 
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı 
ve Mimarlık Bölümlerine Ölçme 
Bilgisi dersleri veriyorum.  Odamızın 
çeşitli komisyonlarında,  kurultay 
çalışmalarında, oda dergisinde 
görev aldım. 2007 yılında yapılan 
Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı’nın 
Kurultay Başkanlığını yaptım. Kısacası 
özgeçmişim böyle.  Eskiden olsaydı 
beni herkes zaten tanır, uzun uzun 
anlatmağa gerek yok derdim, ama 
şimdi aynı şeyi söyleyemiyorum. 
İstanbul Şubesi’nin  ‘HKMO tarihine 
Işık Tutanlar’ dizisinde, aslında çok 
şey anlatmışım. Merak edenler oradan 
bulabilir diyorum.

Harita  mühendisi  olma  kararınızı  
belirlerken sizi  etkileyen  şeyler  
nelerdi?
Benim kuşağımın harita mühendisleri, 
yurt dışında yetişen ilk kuşak 
mühendislerden hemen sonraki 
yıllarda İstanbul Teknik Okulu’nun 
1950’li ve 1960’lı yılların mezunları 
olan, ikinci kuşak mühendislerdir. 
Bunların  çoğu için, bir başka seçenek 
olmamıştır.  Bir  bölümü,  şu ya da 
bu nedenle Tapu ve Kadastro Meslek 
Lisesi’ni seçmişler ve bunun devamı 
olarak mühendislik okumuşlardır. 
Kalan diğer bölümü olan lise ya da 
sanat enstitüsü çıkışlı olanlar da, devlet 

desteği, yani  burs  olması  nedeni  ile 
harita mühendisliğini tercih etmişler, 
inşaat mühendisliği  ya da bir başka 
bölümde okurken  harita mühendisliği  
bölümüne geçmişlerdir.  Benimle ilgili 
olanı anlatayım. 1952 yılında Akşehir 
Ortaokulunu  bitirdim.  O yıllarda 
liseler sadece illerde var.  Durumu 
elverişli olanlar Konya Lisesi’ne,  Afyon  
ya da Haydarpaşa Liselerine yatılı 
olarak gidiyorlar. O günkü  fiyatlar  orta 
düzeydeki bir memurun, öğretmenin 
aylığının yaklaşık üç-dört  katı.  Babam 
önceleri bakkallık ve bahçıvanlık 
yapıyordu. Sonradan, bir miras sorunu 
nedeni ile bahçemizi satmak, bakkal 
dükkanını kapatmak zorunda kaldı. 
Biraz medrese eğitimi olduğu için, ben 
ilkokul üçüncü sınıfta iken, köylerde 
imamlık yapmaya başladı. Ancak 
geçinebiliyoruz. O yıllarda öğretmen 
okulları, okul yönetiminin seçtiği 
bir öğrenciyi öğretmen adayı olarak 
öğretmen okullarına gönderiyor.  
Cumhuriyet yönetiminin düşüncesine 
bakın hele. En başarılı öğrencinin 
öğretmen olmasını istiyor. Böyle bir 
beklenti içindeyim.
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Ne var ki,  1952 yılında sistem 
değiştiriliyor  ve  sınavla  öğrenci 
alınmaya başlanıyor. Hem öğretmen  
ve hem de parasız yatılı lise sınavlarına 
giriyorum ama bizim kasabadan 
kazanan çıkmıyor, bilmem  kaçıncı 
yedek oluyorum.  O yıllarda büyük bir 
göç hareketi olmuştu, Bulgaristan’dan. 
Gerek parasız yatılı liselerin ve gerekse 
öğretmen okullarının kontenjanlarının 
onlara tahsis edildiği, ya da öncelik 
tanındığı söyleniyor.  Olanağı 
kısıtlı ortaokul mezunları için şu 
seçenekler kalıyor: Kuleli askeri 
lisesi, meslek okulları ve astsubay 
okulları. Askeri liseler için  boyum  
yetmiyor. Arkadaşlarımdan  dördünün 
Tapu-Kadastro Meslek Okulu 
sınavlarına gireceğini duyuyorum.  
İlk kez duyduğum için ne olduğunu 
soruyorum, tapu memuru olunuyor, 
iyi para var diyorlar ve ekliyorlar: 
Senin yazılı sınava girmene gerek yok, 
doğrudan sözlüye gireceksin diyorlar. 
Böylece ne olduğunu çok da iyi 
bilmediğim bir mesleği seçmiş oldum. 
Peki ne olmayı düşlüyordun o günlerde 
diye sorarsanız, bilinçli bir hedefimin  
olduğunu söyleyemem.  Ama  Fransızca 
derslerinden  hoşlandığım için 
Fransızca öğretmeni, ya da matematik, 
fizik öğretmenliği aklımdan  geçenler 
olabilir.

Neyse…  Tapu memuru olmak 
üzere,  büyük bir hayal kırıklığı 
içinde geldiğim Ankara’daki meslek 
okulunda iyi bir ortamla karşılaştım. 
Ortam derken, öncelikle sosyal ortam. 
Ankara’nın göbeğinde, güzellikler 
içinde, bilmediğimiz, görmediğimiz 
güzellikler içinde, düzenli ve yeni 
bir hayat… Diğer yandan, liselerde 

okutulan cebir, geometri, fizik, 
Fransızca, tarih, coğrafya, trigonometri  
ve  de topoğrafya dersleri, hiç de 
fena değilmiş. Ümitlerim yavaş yavaş 
canlanmaya başladı. Üstelik  bunun 
devamı da varmış, mühendislik yolu 
da açıkmış. Sonrası, mezun oldum, 
Üsküdar Kadastro Müdürlüğü’ne fen 
memuru muavini adayı olarak atandım. 
Sırası gelmişken hemen söyleyeyim ki, 
dört aya yakın, Altunizade’nin tahdit, 
Kısıklı Mahallesi’nin de kadastro ölçü  
çalışmalarına katıldım. Derken Yıldız’da 
yüksek öğrenim. Burada, meslek 
lisesinden gelen arkadaşlarımın bir 
bölümü gibi, ben de buradaki eğitimi 
küçümsedim. Kimi bilgiler tekrar 
ediliyordu. Bu değerlendirmelerimi 
bir özeleştri gibi almalısınız. Ama 
iki konuyu öne çıkarıyordum: 
Matematik  ve  ingilizce.  Bir de, ilk 
yıllarda Fotogrametri Laboratuarı’nın 
penceresinden içeriye hep hayranlıkla 
baktığımı anımsıyorum. Herhalde  
mesleğin en ileri düzeyi diye 
algılıyordum. Zamanla  en ilerisini, 
neler olup bittiğini düşünmek bende 
bir hastalık olarak gelişti.

İşte benim seçimim böyle gelişti. 
Meslek seçimi için, sevgili arkadaşım 
rahmetli Muzaffer Şerbetçi’nin şu 
sözlerini tekrarlıyorum: Tekrar 
dünyaya gelsem yine de haritacı 
olurdum. Nedenini de, kendim 
için şöyle açıklayabilirim.  Pozitif  
bilimin  temeli olan Geometriyi çok 
sevdim. Haritacılık da Geometrinin 
uygulamasından başka bir şey 

değil. Ama  30, 40  yıl kadar önce,  
arkadaşlarıma ‘Haritacı olmasaydım 
tiyatrocu, ya da futbolcu olurdum’  
diyordum. Bu iki mesleğin ortak 
noktasını çok sonraları anlayabildim. 
İkisi de  ekip çalışması gerektiriyor. 
Demek ki bendeniz bireyci değilim. 
Bunu öğünmek için söylediğimi 
sanmayın.  Niye böyleyim diye de 
üzülüyor muyum, onu da bilmiyorum. 
Size kendimi doğru anlatmak için 
bütün bunları söylüyorum. Moda 
deyimle, ‘fıtratan’ böyleymişim demek. 
Onun için olup bitenlerin, hep süreç 
içinde geliştiklerini düşünüyorum.  
Belki sorarsınız, hemen söyleyeyim ki 
mesleğe katkılarım oldu mu?  Herhalde  
olmuştur. Ama pek çok güzelliklerin, 
güzel  gelişmelerin içinde oldum. Başka 
bir şey söylemem gerekmez.

İki  çocuğunuzdan  birinin  harita  
mühendisi  olduğunu  biliyoruz.  
mesleğimize yönelmesinde  sizin  
etkiniz  nedir?  Gelecek  nesillere de  
mesleğimizi  tavsiye  eder  misiniz?
Uluslararası Fotogrametri 
Merkezi’ndeki eğitimim sırasında, 
sonradan, Fotogrametri alanında ünlü 
olan Avusturya’lı  arkadaşlarımın 
babalarının da harita mühendisi 
olmalarını gıpta ile algılamış olmalıyım 
ki büyük oğluma harita mühendisliği 
okumasını önerdim, pek ilgilenmedi. 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde  
Makine Mühendisliği okudu, şimdi  
Adana’da, enerji nakil hatları elemanları 
üreten bir fabrikanın başında. Küçük 
oğlum  Yücel’e  hiçbir önerim olmadı. 
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Kendiliğinden öyle gelişti. Ama ne 
Mehmet, ne Yücel, kariyer yolunu 
seçmedi. Genç  insanların kendi 
yollarını kendilerinin seçmesi en doğal 
olanı. Mesleğin geleceği konusunda 
kısaca şöyle söylenebilir:  İnsanoğlu yer 
yüzeyini, doğal kaynakları gelecekte 
de ve de giderek artan bir oranda 
kullanmaya devam edecektir.  Bunları 
akılcı bir biçimde kullanabilmesi, 
bugünkü anlayışımızla, harita 
mühendisliği mesleği ile olanaklı. 
Mesleğimizin toplum tarafından doğru 
anlaşılabilmesi, işlevinin popülarize 
edilerek anlatılması gerekli. Belki 
böylece daha başarılı öğrencilerin 
mesleği seçmesi, mesleğin ve 
uygulamalarının daha yaygınlaşması 
sağlanabilir. Bunun için, iç açıcı, bir 
tanıtım kataloğu hazırlanabilir. Böyle 
bir katalog hazırlamaya başladık, 
biraz da yol aldık, ama başka işler 
önümüze geçti, yarım kaldı. Kısaca 
gelecek kuşaklara elbette mesleğimizi 
tavsiye edeceğiz, Daha iyisi, daha 
nitelikli adayların mesleğe katılmalarını 
sağlamalıyız.

Meslek  yaşamınızın  neredeyse  
tamamını  eğitimcilikle  geçiren  iyi  
bir  eğitimci  olarak  şu  anki  harita  
mühendisliği mesleğinde  gördüğünüz  
en  büyük  eksiklik  nedir? Bu 
konularda neler yapmak gerekir? 
Mesleğimizin  Türkiye’deki  ilk 
günlerine yetişmedim, ama çok şeyler  
dinledim. Olanları gördüm yaşadım.  
Çok yol alındı.  Daha 1980’lerde, 
Trabzon Belediye Başkanlığı’na atanan 
zat, arkadaşım Muzaffer Şerbetçi’ye,  
‘… Belediyeye kişileri doldurmuşlar, 
harita mühendisi  bile atamışlar…’  
diyebiliyordu.  Oysa belediyelerde 
olması zorunlu baş kişi harita 
mühendisidir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Havai Nirengi Şubesi’nde 
çalışırken, her yıl Almanya’dan üçer-
beşer stajyer öğrenci gelirdi. Onlardan 
birinin niye bu branşı seçtin sorusuna 
verdiği yanıtı hiç unutmuyorum: 
‘Çünkü orta büyüklükteki bir kasabada 
üçüncü önemli kişisin’ demişti. İlk 
ikisi de rahip ve de belediye başkanı 

imiş. 1950’lere göre çok şey değişti, 
çok yol alındı. Kurultaylarımız,  
sempozyumlarımız,  yayınlarımız; 
Odamızınkilerden söz ediyorum, başka 
Odalar tarafından da gıpta edilerek 
izleniyor. Bunlar benim  kuşağımdaki 
kişileri, meslektaşları mutlu ediyor, 
gururla izliyoruz. Bu günlere  
gelmemizde, elbette o kuşağın  katkıları 
var. Öncüleri onlar… 

Daha yapılabilecek şeyler var tabii. 
Bunları  önemli, daha önemli sırasına 
sokmadan saymamı uygun bulursanız 
kısaca özetleyeyim. Her  meslek, her 
bilim dalı kendi terimleri ile konuşur. 
Üzerinde anlaşılmış, tanımları yapılmış 
terimleri vardır. Mesleği temsil eden bir 
kurum ya da örgüt bir terimler sözlüğü 
yayınlar. Harita Genel Müdürlüğü’nün 
1970’lerde ve 2000’lerde yayınladığı 
bir sözlük var.  CBS  ile ilgili  özel bir 
firmanın da sözlüğü var ama bunlar 
söylediğim nitelikte olamazlar. Bir 
örnek çalışma yaptık, iki arkadaşla; 
Hüseyin Erkan ve Gökşin Seylam ile. 
Arazi Terimleri Sözlüğü diye. 2013’te 
düzeltilmiş ikinci baskısı yapıldı.

Diğer alanlarda da yapılabilirse ve 
yeteri kadar ilgi görür ve benimsenirse 
bunları birleştirerek meslek terimlerine 
kavuşabiliriz.  Bilimsel bir toplantıda, 
akademik yaşamın son aşamasında 

olan bir kişinin, bildiri sunucusuna  ‘…
Bu yöntemin hata payı ne kadardır?’ 
şeklindeki sorusu, benim kuşağımın 
bilime yakın duranlarını üzmüştür. 
‘Hata payı’ terimi, bizim Hata Teorisi 
ve Dengeleme disiplininde ‘Hata’ dır. 
Hata payı İstatistik bir terim olabilir, 
yüzde şu kadar hata payı ile, yani bağıl 
hata anlamında. Başka pek çok soysuz 
terim resmi yazışmalara girmekte. 
Hızlı gelişen teknoloji meslek dilimizi 
de bozdu, çevirisel bir dil konuşmaya 
başladık. En çok rahatsız olduğum 
da ‘Haritalama’ terimi. ‘Mapping’ 
karşılığı kullanılan bu sözcük ‘leme’, 
‘lama’  eki ile isimden isim yapmak, 
haritadan haritalama türetmek  
olanaklı, ancak anlamı ‘harita ila 
donatmak’ olmaktadır. Biz harita ile 
donatmıyoruz, harita yapıyoruz. Diğer 
komşu meslek alanlarında haritayı 
kullananlar yeryüzünde ilgi duydukları 
nesneleri haritaya geçiriyorlar. Örneğin 
jeologlar mevcut haritalara jeolojik 
sınırları çiziyorlar. Varsın onlar 
haritalasın… İngilizce sözlükte de 
bu iki anlamla birlikte, öncelikle şu 
karşılık gösteriliyor: Karşılık getirme, 
eşleştirme. Eskiden buna tasvir 
deniyordu.  Kartoğrafya uzmanları 
bunu iyi bilirler; geometrik anlamı 
olmayan bir projeksiyon, matematik 
projeksiyon da denebilir. Karşılık 
getirme, eşleştirme. Kadastrolamak da 
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son günlerde çok kullanılıyor.

Mesleğini  önemseyen  terimlerini 
de önemser. Diğer önemsediğim bir 
konu da Haritacılık tarihi. Yayınlar 
var kuşkusuz. Ama bir mesleğin, 
kurumların, ürünlerin, bilim dallarının 
Türkiye’deki tarihçelerini  yazmak 
gerekiyor. Bilim tarihi ile uğraşanlar 
bu sözünü ettiğim tarihçeleri daha 
iyi yazabilirler. Tarih nasıl yazılır? 
Bir kurumun, bir uygulama alanının 
tarihçesi nasıl yazılır? Kendi alanımla 
ilgili, Türkiye’de Fotogrametri’nin 
tarihçesi diye bir çalışmaya başladım, 
bilmem becerebilecek miyim. 
Fotogrametriyi biz mi keşfettik ki 
tarihini yazalım diyen meslektaşlarımın 
seslerini duyar gibiyim. İtiraz doğru, 
ama geçtiğimiz günlerde Türk 
Sineması’nın İlkleri diye bir toplantı 
düzenlendi. Sinemayı biz keşfetmedik 
ama bu alanda güzel ürünlerimiz de 
oldu. İlkleri sıralayarak da bir tarih 
yazılabilir mi, bilemiyorum. Bu 
alanda tez konusu olabilecek pek 
çok sorular var diye düşünüyor, 
genç meslektaşlarımın dikkatine 
sunuyorum. Türkiye için çok önemli 
bir diğer boşluk da, Harita Müzesi.  
Mesleğimizin çok işlevli bir müzeye 
kavuşması gerekir. Bu konuda, Odamız 
sayesinde epey bir yol alındı. Ne kaldı? 
Eksiğimiz, öncelikle maddi  ve daha 
sonra da ilgili kurumların desteği.  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  
ile  Oda arasındaki bir protokol ile 
başlandı. Şimdi Bölge Müdürlüğü olan 
eski Defteri Hakani binası bu iş için 
uygun görüldü. Rölöve ve Restitüsyon 
projeleri Odamız tarafından yaptırıldı. 
Restorasyon projesi hazırlanacak. 
Gerekli onarım ve değişiklikler 
yapılabilirse burada bir ‘Harita, 
Kadastro ve Tapu Müzesi’ açılacak. Her 
şey olumlu, bir sorun yok gibi. Kültür 
Bakanlığı ‘ne duruyorsunuz, daha hala 
açamadınız mı’ diyor. Demokratik 
bir ortamda kolay sonuçlandırılabilir 
bir sorun Türkiye’nin bugünkü 
ortamında kilitlenmiş gibi. Geç olsun 
da güç olmasın mı demeliyiz, yoksa o 
binadan bağımsız mı düşünmeliyiz, 

bilemedik… Sorunuzun bir yerinde iyi 
bir eğitimci diye nitelediniz. Üniversite 
hocalığının iki  bileşeni  var.  Biri bir 
mesleğin, ya da mesleğinin bir dalının 
öğretilmesi, diğeri de bilimsellik. İkinci 
öğeyi geri plana atıp da konuyu kolay 
anlaşılabilir biçimde sunarsanız iyi bir 
görev yapmış olursunuz. Bilimselliği  
sürekli önde tutarsanız o zaman da 
anlaşılmaz olursunuz. Bana göre zor 
bir iş. Belki de onun için gelişmiş 
üniversitelerde, dersleri asistanlara 
verdirirler, öğrenciye daha yakın diye. 
Çoğu zaman bu iki öğe arasında iyi bir 
uyum sağlayamadığımı düşünüyorum. 
Öğrencilerimden birinin dersin 
sonunda ‘Hocam mutlaka iyi bir 
şey anlatıyorsunuzdur’ eleştirisini 
anımsıyorum. Ne demek istediğinizi 
anlamadım anlamı da taşımıyor mu? 

Özetle öğretici anlamında çok da iyi bir 
hoca olmadığımı, düşünüyorum.

Meslek  yaşamınızın  yaklaşık  
yarısına  denk gelen  KTÜ’deki  
çalışmalarınızdan,  yeni  kurulan  
üniversitelerdeki  sıkıntılara da  ışık 
tutması  açısından  KTÜ’deki  bölümün  
kuruluş  sürecine  ilişkin  neler  paylaşa 
bilirsiniz?
KTÜ’de, 1968 yılında bölümün 
açılışından 1993 yılı ortalarına kadar, 
tam 25 yıl görev yaptım. Bölümün ilk 
açıldığında, önce, özel sektörde harita 
müteahhidi olarak çalışanlardan, ‘…
Bu kadar mühendis  nerede çalışacak’ 
itirazı yükseldi. Oysa topu topu 
500-600 kişiydik. Hocalarımız da, 
herhalde, bunlar bu işi becerebilecek 
mi diye düşünmemişlerdir. Çünkü, 

gerçekte de seçkin bir ekip vardı. 
Resmi kadromuz: Bir yeni doçent, 
bugünkü yardımcı doçente karşılık 
gelen bir doktor öğretim görevlisi, biri 
doktora çalışmasına yeni başlamış, 
iki de pratikte yeteri sayılabilecek 
bir süre çalışmış üç asistan, bir 
jeofizikçi uzman. Bugünlerde, her 
yerde üniversite açılıyor, bu kadar 
üniversiteyi bu ülke kaldırır mı, 
hangi kadro ile, yakınmalarını 
duyunca eski günleri anımsıyorum. 
Tabii, durumlar ve ortam çok farklı.  
Söylenenlere hak vermekten öteye bir 
yanıt veremiyorsunuz. Öte yandan 
bir de Türkiye gerçekleri var. Aileler 
çocuklarını okutmak istiyor. Demirel’in 
‘Kervan yolda düzülürmüş’ özdeyişiyle, 
zamanla gelişip olgunlaşacağını 
umut etmekten başka da çare yok. 
1982’de  YÖK  Yasası yürürlüğe 
girdiğinde, Türkiye’mizin yüz akı 
matematikçimiz Cahit  Arf ’ın sözlerini 
hiç  unutmuyorum: ‘… Bu yasa ile 

üniversitelerimiz yüksek ortaokul 
düzeyine düşürülmüştür, elli yıl geçse 
de artık bunlar düzeltilemez.’ Sevgili 
arkadaşımız  Haldun Özen ile birlikte 

hepimiz de, ‘Yok canım, o kadar da 
değil’ diye düşünmüştük. Otuz üç koca 
yıl geçti, hala tık yok.  Üniversiteyi 
bilenler de kalmadı. KTÜ’nün kuruluş 
yıllarını sordunuz, eksik kalmasın, 
ekliyeyim. Trabzon’da görev yapıyorduk 
ve bir ideal, bir amaç birliğimiz vardı: 
İyi bir eğitim, iyi bir bölüm. Dış 
ülkelerdeki denkleri düzeyine ulaşmış 
bir bölüm. Bu tutkunun nedeni de 
herhalde kişiliklerimizdi. Ama su 
yüzüne çıkan gerekçemiz Yıldız’daki 
eğitimimizin yetersizliği idi. Büyük 
bir heyecanla, bazen sabahlara kadar 
çalışıyorduk. İlk yılda dört kişi: Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Özbenli, 
Öğr. Gör. Dr. Muzaffer Şerbetçi, Onur 
Gürkan ve ben, ertesi yıl Erdal Koçak, 
daha ertesi yıl Haldun Özen, o sırada 
doktorasını İTÜ’de tamamlayıp gelen 
Türkay Tüdeş ekibe katıldılar. Derslere 
dışarıdan gelenler: Prof. Gündoğdu 
Özgen (İTÜ), Prof. Dr. Ahmet 
Aksoy, Öğr. Gör. Celal Songu, Prof. 
Dr. Kasım Yaşar.  Bölümün açılması 
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uzun kararlar sürecinden geçen bir 
izinle gerçekleşti. O zamanki KTÜ 
Rektörü Prof. Ahmet Özel ve Dekan 
Prof. Dr. Orhan Bolak’ın, İTÜ İnşaat 
Fakültesi hocalarının ve özellikle de 
Prof. Mustafa Aytaç, Prof. Gündoğdu 
Özgen’in katkıları unutulamaz. 
Ölenleri rahmetle anıyorum. Aytaç 
ve Aksoy hocaya sağlıklı yaşamlar ve 
uzun ömürler diliyorum.  Son olarak, 
Yıldız’daki hocalarımızın, Prof. Ekrem 
Ulsoy’un, Prof. Macit Erbudak ve Prof. 
Burhan Tansuğ’un, bölüm kadrolarını 
oluştururken önemli uyarılarını 
minnetle anıyorum.  KTÜ’de çok güzel 
günlerimiz geçti. Sıkıntılı günlerimiz de 
eksik olmadı. Türkiye o zamanlar da bir 
çalkantının içindeydi. Üniversiteyi ele 
geçirme projeleri olan politik gruplar 
vardı. Üniversite anlayışından, nesnel 
bilimden, bilimsellikten yana olanlar 
sonunda kaybetti. Ama, kesin olan bir 
şey var; Türkiye kaybetti. Kaybetmeye 
devam ediyor.

Meslek  hayatınızdaki  karşılaştığınız  
zorluklar  karşısında  geliştirdiğiniz  
yaratıcı  çözümleriniz  var.  bize  
bunlardan  bahsedebilir  misiniz?
Çocukluğumdan itibaren bulmaca 
çözme, problem çözme merakım 
var. Bu geliştikçe insan bilime daha 
yakınlaşıyor, daha fazla, belki, yaratıcı 
oluyor. Bu konuda pek fazla şey 
söyleyemem. Ama, ortaokul birinci 
sınıftan ikinci sınıfa geçtiğim yıl, 
Seydişehir’deki ağabeyimin yanına 
yaz tatiline gitmiştim. Latife ablamla 
birlikte kalıyorduk. Ağabeyim 
Seydişehir’de ziraat memuru idi. 
Evimize ziyarete gelen arkadaşlarından 
biri iskambil kağıtları ile basit  bir 

gösteri yaptı. Çoğu kişinin bildiği, dört 
kırmızı üç siyahtan oluşan yedi kağıt. 
Önce, üstteki kağıt destenin altına 
getiriyor, sonraki yere, alta ve yere, 
deste bitinceye kadar devam ediyor. 
Yere açılan kağıtların kırmızı, siyah, 
kırmızı, siyah şeklinde sonuna kadar 
sürmesi, sıranın şaşmaması isteniyor. 
Benim canımın sıkıntısına çare olarak 
bunu yapmamı önerdi. Üç-beş gün süre 
de verdiğini hatırlıyorum. Daha kısa bir 
sürede bu basit gösteriyi elli iki kağıtla 
yaptım. Problem çözme düşkünlüğümü 
sanıyorum bu örnek anlatacaktır. 
Sırası değil ama, Cumhuriyetin 
ilk yıllarının, Anadolu’da  yaşattığı 
heyecanı da aktarmak istiyorum. 
Rahmetli ablamın adı Latife, 1926 
doğumlu, Atatürk’ün eşinin adı da 
Latife. Akşehir’de yaşıtları arasında 
yedi sekiz ‘Latife’ daha anımsıyorum. 
Cumhuriyet öncesinin  Anadolu’sunu 
betimleyen bir öykü, ya da darbı-
mesel. Anneannemden dinledim. 
Teyzem küçükken hastalanmış. Uzak 
bir mahalleye, Çınaraltı’na, bir hocaya 
okutmağa götürüyor. Yolda Hristiyan 
bir din adamına rastlıyor. ‘Papaz 
efendi, kızım hastalandı, şunu bir okur 
musun’ dediğini, onun da besmele 
çekerek teyzemi okuduğunu anlatırdı.  
Akşehir’de, Ermeniler, Rumlar, 
Türkler iç içe yaşıyorlar, birbirlerine 
ve inançlarına çok  saygılılar. Bir de 
bugünlere bakınız.

Özel sektörde, kamuda, akademik 
camiada çalışmış biri olarak, 
kıyaslama yapacak olursanız, mesleğe 
ve meslektaşlarımıza en çok katkı 
sağlayacak alanın hangisi olduğunu 
söyleyebilirsiniz?
Özel sektöre biraz zorunluluktan 
geldim. 1993 yılı sonunda emekli olup 
Ankara’ya  taşınmayı düşünürken, 
İstanbul’daki bir firmadan teklif geldi. 
İstanbul’a gitmek ilginç gelmedi, 
çok düşündüm ama,  yarı kalan 
projenin çözüm bekleyen problemi 
ilginç geldi.  İstanbul’un, ikinci 
Fotogrametrik Harita Projesinin 
fotogrametrik nirengi ölçüleri yapılmış, 
ancak dengeleme aşamasında, proje 

yöneticisi bir anlaşmazlık nedeni ile 
ayrılmıştı. 19 blokun dengelemeleri 
yapılacaktı. Ölçüler farklı yapıdaki 
aletlerde yapılmıştı. Bağımsız Model  
Yöntemi  programı satın alınmış, 
haritacı olmayan bir mühendis 
de program eğitimi almıştı. Proje 
süresinin bitimine de çok az zaman 
kalmıştı. O zamanki bilgisayarların 
hızı da çok düşüktü. 500 modellik 
bir blok, bugün birkaç dakikalık bir 
zamanda çözülürken, o günlerde 
beş-altı saatte, ancak çözülebiliyordu. 
Ayrıntısını anlatmayayım, problemi 
çözdük, gününde yetiştirdik. Bu arada 
Belediyedeki kontrol mühendisleri 
ile de sağlıklı ilişkiler kuruldu. Özel 
sektöre ilk geldiğimde çok hoşlandım. 
Üniversitede boşuna oyalanmışım 
diye de düşündüm galiba. İnsiyatif 
sahibi olmak hoşuma gitmişti. Bir iki 
yıl sonra, büyük projelere hazırlandık. 
Ama büyük işlerde ihaleleri hep 
başkaları alıyordu. Açıkçası sanıldığı 
gibi serbest bir rekabet ortamı yoktu. 
Bunu fark ettikten sonra özel sektör, 
benim için, ilginçliğini yitirmişti. 
Ayrıca, bir üniversite hocası olarak, 
bir süre sonra fark ettim ki, özel 
sektör devlet ve belediyeler nezdinde 
güvensiz bir sektör, ben de böyle bir 
sektörde çalışıyorum. Üniversiteye 
tekrar dönmem benim için bir kurtuluş 
oldu. Bu durum yaklaşık 20 yıl önceki 
durumdur. Şimdi, ve hele serbest 
rekabet ortamının büsbütün ortadan 
kalktığı günlerde nasıl? Daha da 
kötüdür.  Askerlik görevi, stajlar dahil, 
parça-bölük toplam altı yıldan fazla da 
kamu sektöründe çalıştım. Çalıştığım 
yıllarda, gerek Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, gerekse de Harita Genel 
Müdürlüğü iyi çalışan ve de kurallarla, 
yönetmelik ve yönergelerle yönetilen 
kurumlardı. Şimdi nasıl bilmiyorum 
ama, onlar da üniversiteler gibi olmalı. 
Politik nitelikler göz önünde tutularak 
atanan, üstelik de hareket serbestisi son 
derece kısıtlanmış kişiler tarafından 
yönetilmektedir. Üniversitelere gelince, 
eskiden üniversiteleri, fakülteleri, 
bölümleri üniversite hocaları, yani 
kurullar yönetirdi. Yöneticilik temsili 
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bir görevdi, kurulların kararlarını 
uygulamakla görevli idiler. Böyle 
bir statüde çoğunluğun kararlarını 
benimsemeyen, bu kararları 
uygulayamayacağını düşünen 
yönetici istifa etmek durumunda 
kalırdı. Kısaca üniversiteleri hocalar 
yönetirlerdi, elbette ki sorumluluklarını 
taşıyarak, üniversiteyi sahiplenerek. 
Önce üniversiteler bozuldu, tek 
adam yönetimine verildi YÖK 
yasası tarafından. Sonra ülke 
demokratik ortamdan hızla tek adam 
yönetimine dönüştü.  Gerekçe,  karar 
mekanizmaları, kurallar sistemi,  
hantal deniliyordu.  Ülkedeki sistem 
için de bugün, hukuk kurumları ve 
kurallarının ayak bağı olduğu ilan 
edildi, böylece her şey yozlaştırıldı. 
Bu YÖK yasası tartışılırken çoğu aklı 
başında insan da ‘Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye gerek yok: bu sistem 
Amerika’yı uçurdu. Biz de uçmak 
istemiyor muyuz’ dedi. ‘Hemşerim, 
orası Amerika, burası Türkiye’ diyenler 
dinozor sayıldı. İşte böyle, siz ne 
sordunuz, ben ne söyledim. Hayat 
devam ediyor. Bu ülkede yaşamaya 
devam ediyoruz. Haritacılık mesleği 
için de normal zamanlarda, normal 
ortamlarda yapabileceklerimizi 
yapmayı sürdüreceğiz.
Oda içerisinde yer aldığınız, görev 
üstlendiğiniz çalışmalar nelerdir? 
Bugüne kadarki Oda  çalışmalarınız 
içerisinde,  yapmış olmaktan övünç 
duyduğunuz çalışma nedir?
1964 yılındaki Oda Yönetim 
Kurulu’nda görev aldım. O  yönetim  
kurulu zamanında, Sümer Sokak’taki 

binanın alt katı, satın alındı, maddi 
olanakların çok kısıtlı olmasına 
rağmen. Ayrıca o dönemde Dergi 
de çıkarıldı. Bir takım yönetmelikler 
hazırlandı. Oda, güvenilir bir kurum 
olma yolunda önemli adımlar attı. 
Benim için övünç kaynağı, kuşkusuz, 
2007 yılı Kurultayı’nın Başkanı olarak 
görevlendirilmiş olmamdır. Yazıya, 
kurala, yönetmeliğe dökmüşüzdür. 
Başkaları da demiştir, yazmıştır. 
O özlem duyduğumuz, yürekten 
istediğimiz işler de olmuştur. Geriye 
bakıp bir envanter çıkarmayı da 
düşünmüyorum. Görev ve sorumluluk 
anlayışımız gereği yapılması gerekenleri 
yapmışımdır, gücüm ölçüsünde katkı 
vermişimdir diye düşünüyorum.

Meslektaşlarımıza, meslek ve oda 
çalışmaları hakkında ne gibi talep ve 
önerilerde buluna bilirsiniz?
Odadaki arkadaşlar, yönetim 
kurulları, şubeler, temsilciler bence 
güzel çalışıyorlar. 30-40 yıldır sürekli 
gelişerek, düzgün hizmet veriyorlar. 
Geriye giden bir ülkede Oda alıştığı 
yoldan ilerliyor. Yakında FIG toplantısı 
Türkiye’de olacak, sevinilecek bir 
durum. Teknik Komisyonlarımızı 
yeniden tanımlamamız gerekiyor 
galiba. İlk düşüncemiz olan, 
yönetmeliğimizin gözden geçirilmesi 
gerekiyor. Bugüne kadar, bana göre, bu 
komisyonlar etkin olamadılar. Yeniden 
düşünmek zamanı mı diye bir soru 
geçiyor aklımdan. Anlaşılan somut 
öneri istiyorsunuz. Müze konusunda 
bir şeyler yapmak gerekiyor. Meslek 
tarihi konusunda bir komisyon 

kurulabilir. Tarih yazmak için değil de 
üniversitelerin dikkatini çekmek için. 
Meslek terimleri sözlüğü ilgilendiğim 
ve önemsediğim diğer bir konu. Diğer 
yandan, yeni, en yeni açılan bölümler 
konusunda bir şeyler yapılabilir. 
Üniversiteleri bir araya getirmede, 
koordinasyonu sağlamada Oda aracı 
olabilir. 1980 yılında altı ay kadar 
kaldığım Glasgow Üniversitesi’nde, 
Adadaki Coğrafya Bölümlerindeki 
Topoğrafya öğreticilerinin iki yılda bir, 
bir araya geldiklerini, ders içeriklerini 
ve sorunlarını tartıştıklarını öğrenmiş 
ve ilginç bulmuştum. Bundan birkaç 
yıl önce, üniversitelerimizdeki 
bölümlerimiz bir araya geliyorlardı. 
Şimdi de toplanıyorlar mı bilmiyorum. 
Odanın bir bakıma bu yeni bölümlerde 
neler oluyor, bilme hakkı var diye 
düşünüyorum. Üniversiteleri  
incitmeden bu denetlemeler, belki 
daha doğru terimle söylenirse, 
yönlendirmeler, yapılabilir.  Tüm 
öğretim sistemi ile ilgili de pek çok şey 
söylenebilir. Aslında orta öğretimden 
gelen yetersizlik baş sorun. Bu gerçeği 
dikkate almaksızın çok gevezelik 
yapılabilir ama çok çok temel bilgiler 
oralarda eksik veriliyor. En önemli 
sorun bu. Mühendislik eğitiminin 
başlangıcında, belki de, öncelikle bu 
eksik tamamlanmalı. Tamamlanabilir 
mi? Eğitim sorunlarının irdelenmesi 
amacıyla periyodik eğitim 
sempozyumlarının katkısı, yararı 
olabilir mi?

Son  olarak  eklemek  istediğiniz  
düşünceleriniz nelerdir?
Galiba  çok konuştum.  Umarım,  
bu  söylediklerim  yararlı ve işe 
yarar düşünceler olmuştur.  Genç 
kuşaklara bunlar bir mesaj olur mu;  
‘Anımsadıklarım/Önemsediklerim’ 
anılar dizisini sürdürmem,  daha mı iyi 
bilemiyorum.

Ahmet Yaşayan’a bizimle paylaştığı 
bu değerli bilgiler için teşekkür ediyor, 
sağlıklı ömürler diliyoruz.

HKMO
Yayın Kurulu
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İnsanlığın geldiği aşama, bugün 
gelinen noktada, yalnızca insan 
öldürüşlerine değil, bizim dışımızdaki 
canlıların bile öldürülmelerine, sakat 
bırakılmalarına, insan bedenine ve 
insan ruhuna yapılan eziyetlere ve 
doğanın tahrip edilip yok edilmesine 
de karşıdır.

Hal böyleyken -böyle olması 
gerekirken- dünyanın değişik 
yerlerinde olduğu gibi yanı başımızda, 
komşularımızda sürüp giden ve 
ne zaman son bulacağı belirsiz 
savaşlar, insana uygulanan vahşi 

ölüm biçimleri, umutsuzluk kaynağı 
olmaktadır.

Savaş, insanlığın yüz karası bir 
eylemdir. İnsanlığın ulaştığı kültür 
düzeyi, yirminci yüz yılda hala 
savaşmak olmamalıdır.

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.

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. Ne yazık ki tüm 

bunlara inat, savaşlar ‘barışı tesis 
etmek’, ‘kardeşlik’ kavramları ‘adına’ 
yapılmaktadır.

Halkları, insanları birbirine düşman 
eden bu tür 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 
karış(a)maması, dolaysıyla emperyalist 
sömürüyü engellemek, halkın 
çıkarlarını korumak demektir. Tam 
anlamıyla 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.

17 Ağustos 1999...  

15 yıl geçti.  
15 yılda ne değişti?  
Yeni bir depreme hazır mıyız?

HKMO
Ağustos 2014

HKMO
Ağustos 2014

HKMO
Eylül 2014

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun

Yine İş Cinayeti!
Üzüntümüzü halkımızla paylaşıyor, ‘İş 
kazaları kader değildir!’ sözümüzü bir 
kez daha anımsatarak sorumluların 
adalete teslim edilmelerini istiyoruz.

Türkiye yine bir iş cinayetiyle sarsıldı. 
6 Eylül 2014 tarihinde saat 19.00`da 

İstanbul Mecidiyeköy`deki bir inşaatta 
meydana gelen asansör kazasında 10 
işçi yaşamını yitirdi.

Ülkenin dört bir yanından ekmek 
parası için İstanbul’a gelmiş, hepsi 
yaşamının baharında, genç emekçi 

kardeşlerimiz, önlenebilir bir kazada 
sonsuzluğa göçtü.

Üzüntümüzü halkımızla paylaşıyor, ‘İş 
kazaları kader değildir!’ sözümüzü bir 
kez daha anımsatarak sorumluların 
adalete teslim edilmelerini istiyoruz.

44 www.hkmo.org.tr



BasınaBasına ve Kamuoyuna
Harita Bülteni Ocak 2015

Diren Metehan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Metehan Tuna Göre, 21 
Eylül 2014 Pazar günü faşist bir çetenin saldırısına uğradı. 
Tedavi için hastaneye başvurmasının ardından beyin 
kanaması teşhisiyle hemen ameliyata alınan Metehan’ın 
tedavisi yoğun bakımda sürüyor ve henüz hayati tehlikeyi 
atlatamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi`nde daha önce de çok 
defa üniversitelilere pusu kuran ve birçok üniversitelinin 
yaralanmasına neden faşist çete, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği öğrencisi olan Öğrenci Kolektifleri üyesi Mete 
Han Tuna Göre`nin canına kastedecek şekilde saldırdı. Daha 
önce de 27/04/2014 tarihinde de aynı kişiler tarafından 
saldırıya uğrayan Metehan’ın bu kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunmasına rağmen yasal sürecin bugüne 
kadar işlememiş olması saldırının organize olduğunun bir 
göstergesidir.

Üniversite öğrencileri tarafından defalarca dile getirilmesine karşın saldıranların üniversitenin Öğrenci Derneğinde 
örgütlenmesi içler acısı durumu ortaya koymakla birlikte saldırıyı gerçekleştiren faşist çete ile beraber fotoğrafları çıkan 
üniversite yönetiminin ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir.

Metehan`a yapılan saldırı Gezi Direnişi sırasında Eskişehir`de polisten kaçtığı sırada karanlık bir sokakta polis ve denetimdeki 
faşistlerin saldırarak katlettiği Ali İsmail Korkmaz cinayeti ile benzerlikler taşıyor.

4 gündür uyutulan Metehan’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını, ailesine, arkadaşlarına ve Metalurji Mühendisleri Odası 
öğrenci üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Metehan’a yapılan saldırılarının sorumlularının hakettiği cezayı almasını 
ve yaşam mücadelesi veren Metehan’ın yanında olduğumuzu buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Öğrenci Birliği

HKMO
Ekim 2014

Türkiye de Cumhuriyet; Anadolu halkının, kendisini yok 
etmeye, köleleştirmeye kararlı, emperyalist güçlere karşı, 
topyekûn başkaldırısının zaferidir. Emperyalizme karşı 
kazanılan  büyük zaferin 91.yılı kutlu olsun.

Cumhuriyet 
Bayramınız Kutlu Olsun
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Karaman-Ermenek`te Meydana Gelen Maden Kazası

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz

Biz mühendis mimar ve şehir plancıları bu ülke için birçok 
sorunla mücadele ettik. Son yirmi yılda mücadele alanımız ve 
mücadele ettiğimiz zihniyetler farklılaştı. Emperyalist aktörler 
rengini değiştirdi. Ülkemizdeki cebini dolduran rantçılara bugün 
fıtratçılar eklendi. Adını ne koyarlarsa koysunlar bu cinayetleri 
işleyenlerin peşini bırakmayacağız. Alın terinden başka hiçbir 
güvencesi olmayan maden emekçilerimizin acısını unutmamız 
mümkün değil. Ancak sorumlular hak ettikleri cezayı aldıklarında 
yaralarımız kabuk bağlayabilir.

Bağımsız, özgür, demokratik, laik ve 
eşit bir Türkiye’nin yaratılması için 
emperyalist işgale karşı verilen onurlu 
savaşta önderlik eden Mustafa Kemal 
Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 76 ıncı 
yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Emperyalizme ve vahşi kapitalizme 
karşı ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ 
şiarıyla verdiği tam bağımsız Türkiye 
mücadelesi mücadelemize ışık 
tutmaktadır

Yatağan Emekçilerinin Yanındayız
Muğla`nın Yatağan İlçesi`nde bulunan Yatağan Termik Santrali ve Milas İlçesi`nde 
bulunan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleriyle kömür ocakları, 27 Ağustos 
2012 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan Yüksek Özelleştirme Kurulu kararı 
ile özelleştirme sürecine alınarak iki yıl gibi kısa bir sürede özelleştirmesinin 
tamamlanmasına karşı direnen emekçilerin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz.

HKMO olarak, bir talana dönüşmüş özelleştirme uygulamalarına karşı olduğumuzu 
her fırsatta açıkladık. Çünkü enerji alanında özelleştirilen kurumların durumu 
ortadadır. Özel sektör satın aldığı kurumlara yeni yatırım yapmaktan kaçınıp 
mevcut varlıkları tüketerek karlılığını artırma peşindedir. 

Enerjinin stratejik bir konuma geldiği ve ülkelerin dış politikalarını bile belirlediği 
bir çağda bu durum kabul edilebilir değildir.

Yatağan bütün Türkiyedir. Yatağan emekçilerinin direnişini destekliyoruz
HKMO

Aralık 2014
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2015 Yılı Ücretli Çalışan Mühendis Mimar ve Şehir Plancısı 
Asgari Ücreti 3000 TL Olarak Belirlendi

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli 
çalışan mühendis mimar ve şehir 
plancıları için 2015 yılı ilk işe giriş 
bildirgesinde baz alınacak asgari 
brüt ücreti 3.000 TL olarak belirledi.

Yönetim Kurulumuz ayrıca; 
odalarınca belgeli çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, 
mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, 
yapı denetim elemanı, teknik 
nezaretçi, uzak yol kaptanlığı 
gibi hizmetlerde asgari ücret 
uygulanmayacağını, bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir 
plancılarının ücretlerinin alınan 
sorumluluk gereği belirlenen asgari 
ücretinin üzerinde olmak zorunda 
olduğunu da karar altına aldı.

Hatırlatmamız gerekirse:
31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurulu ile Birliğe bağlı 
odalarımızın üyelerine yönelik bir 
protokol imzaladık.

Karşılıklı mutabakata vararak 
imzalanan bu protokolün amacı: 
‘Sosyal güvenliğin toplumun 
tüm bireyleri için temel bir hak 
olduğu gerçeğinden hareketle, 
sosyal güvenlik hakkından yoksun 
bırakan kayıt dışı istihdam ve 
emeklilik haklarının eksik tesisine 
etki eden ücretlerin SGK`ya 
eksik bildirimini önlemek, sosyal 
güvenlik kavramının temel bir 
hak olduğunun toplumumun 
tüm bireyleri tarafından 
bilinmesini ve bu hakkı koruyan 
kurumların tanıtılmasını 
sağlamak, vatandaşlarımızı yeni 

düzenlemeler ile ortaya çıkan hak 
ve yükümlülükler konusunda 
bilgilendirmek, toplumda sosyal 
güvenlik bilincinin oluşmasını 
sağlamak amacıyla işbirliği 
yapılması’dır.

Bu protokolün dayanağı; 
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu`nun 100. maddesi 
ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu`nun 13. maddesinin 
(g) bendi ve 14. maddesinin (d) 
bendidir.

Bu protokole göre Birliğimiz 
‘ücretlerinin eksik bildirilmesini 
önlemek amacıyla mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama 
alanlarında meslek icra eden 
disiplinlere ilişkin olarak yıllık 
bazda asgari ücret seviyeleri 
belirleyerek SGK`ya iletecektir’.
Yine bu protokole göre SGK; ‘Sosyal 
güvenlik bilincinin artırılması 
amacıyla TMMOB tarafından 
dağıtımı sağlanacak dokümanların 
hazırlanmasına yardımcı olmayı, 
mühendis ve mimarların 
ücretlerinin, TMMOB tarafından 
belirlenerek kuruma iletilen asgari 
ücretlerin altında olmaması için 
gerekli tedbirleri almayı, diğer 
konularla ilgili olarak teknik destek 
sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet 
ve uyum içinde işbirliği yapmayı 
kabul ve taahhüt etmektedir’.

Birliğimiz açısından bu protokolü 
imzalanmasının dayanağı ise 
24-25 Eylül 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilen TMMOB 41. 

Dönem Olağanüstü Genel 
Kurulu`nun aldığı karardır:

‘Mühendis, mimar ve şehir 
plancıları meslek örgütleri ile 
birlikte tüm emekçilerin insanca 
yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı 
mücadelesine katılırlar. TMMOB, 
üyeleri olan emekçi mühendis, 
mimar ve şehir plancıların da 
aralarında bulunduğu tüm işçi 
sınıfı için insanca yaşam ücretinin 
belirlenmesi mücadelesini diğer 
emek ve demokratik kitle örgütleri 
ile birlikte verir. TMMOB ve bağlı 
odalar yasa ve yönetmeliklerden 
aldıkları yetkiyi emekten yana 
değerlendirerek, insanca yaşanılacak 
ücreti mühendis, mimar, şehir 
plancıları için asgari ücret olarak 
ilan eder ve uygulanmasını sağlar.’

Biz biliyoruz:
İlk işe girişte TMMOB tarafından 
belirlenmiş asgari ücretin altında 
ücret alan meslektaşlarımızın 
durumları örgütümüzün bu çabayı 
güçlendirmesi ile düzelebilecektir.

Birliğe bağlı Odalarımızın Yönetim 
Kurulları, olası yanlış uygulamaların 
düzeltilmesi için yoğun çaba sarf 
etmektedir, sarf edecektir.

‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiç birimiz’ sözümüzden 
hareketle; sorunu olan üyelerimizin 
başvuracağı yer başta Odası olmak 
üzere TMMOB’dir. Açık deyimiyle 
örgütlülüğümüzdür.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Kadına Yönelik Şiddete Hayır
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’ 
dolayısıyla 24 Kasım 2014 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 25 Kasım 
1960; Dominik Cumhuriyetinde, 
Trojillo Diktatörlüğü`ne karşı 
direnen Mirabel kardeşlerin, 
cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret 
ettikten sonra tecavüz edilerek 
öldürülmelerinin tarihidir. Bu olayın 
ardından tüm dünyada kadına 
yönelik şiddete karşı kampanyalar 
düzenlenmiş, 1981 yılında da 
Kolombiya`nın başkenti Bogota`da 
toplanan 1. Latin Amerika ve 
Karayip Kadınlar Kongresi`nde 
Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü 
gün olan 25 Kasım, ‘Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü’ olarak ilan 
edilmiştir. Bu kararı benimseyen 
Birleşmiş Milletler`in 1999`daki 
kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi 
‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü’ 
olarak anılmaktadır.

25 Kasım günü; dünya üzerinde 
yaşayan tüm kadınların ve kız 
çocuklarının giderek artan ve 
çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları 
cinsiyete dayalı şiddeti bir kez daha 
anımsatma günüdür.
Bugün, kadına yönelik şiddet 
olgusunun hem kadına hem de 
tüm topluma dayatılan ideolojik 
bakıştan, çağdışı ve gerici anlayıştan, 
ekonomik koşullardan, politik 
gelişmeler ve kültürel etkenlerden 
ayrı tutulamayacağı gerçeğini 
dünyanın gündemine tekrar tekrar 
taşıma günüdür.

BM Kadınlara Yönelik Şiddetin 
Önlenmesi Bildirgesi`nde kadına 
yönelik şiddetin; kadınlara 
yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı 

ve bir kadına sırf kadın olduğu 
için yöneltilen ya da oransız bir 
şekilde kadınları etkileyen bir 
şiddet olduğu belirtilmektedir. 
Bu şiddet, aynı zamanda kadının 
ekonomik ihtiyaçlarından yoksun 
bırakılmasını da içeren, erkekler ve 
kadınlar arasındaki eşit olmayan güç 
ilişkilerinin bir göstergesi, kadınları 
zorla bağımlı bir konuma sokmanın 
toplumsal mekanizmalarından 
birisidir.

Kadına dönük her türden 
ayrımcılık ve şiddet ortamını 
temellendiren nedenler savaş 
durumlarında güçlenir. Eril 
kavramlar olan militarizm, ırkçılık 
ve milliyetçiliğin kendini var ettiği 
siyasal ve ekonomik temel, kadın 
düşmanlığını üretir ve besler. Bu 
nedenle kadınlar savaşın yarattığı 
yıkımlardan ve baskılardan daha 
fazla etkilenmektedirler.

Dünyada emperyalist saldırganlık, 
özellikle kadınlara dehşet saçıyor. 
IŞİD gibi çeteleriyle; kaçırılma, 
satılma, tecavüz gibi her türlü şiddet 
ve zorbalıklarla göçe zorlanan 
kadınlar yaşamdan koparılıyor.

Maalesef kadına yönelik şiddetin 
ve kadın cinayetlerinin her 
geçen gün artarak yükseldiği 
bir ülkede yaşıyoruz. Savaş ve 
şiddet bu denli korkunç boyutlara 
ulaşmışken AKP yönetimindeki 
devlet, inatla, vahşi kapitalizmin 
uygulamalarıyla, özellikle dini 
referanslarla güçlendirilen kadın 
düşmanı politikalarını sistemli bir 
şekilde hayata geçiriyor; kadınlara 
sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam 
biçimi olarak dayatılıyor. Devletin 
desteğini alan katiller ‘öldürme 
hakkımı kullandım’ diyecek kadar 
pervasızlaşıyor. Direnen kadınlara 

yönelik baskıyı her gün daha da 
arttıran siyasi iktidar, insanlığına 
kulak veren Kader Ortaya`yı 
katlediyor. Sadece 2014 yılında 37 
trans birey nefret cinayeti nedeniyle 
aramızdan ayrılmışken LGBT`lere 
yönelik nefret körükleniyor.

Kadına yönelik şiddet evden sokağa, 
tüm toplumsal alana, işyerlerine, 
akademik ortama kadar artarak 
yaygınlaşıyor.

Kadına, trans bireylere, LGBT`lere 
yönelik ayrımcılık, sömürü 
ve şiddet; eşitsizliğin, sınırsız 
tüketimin, sömürünün, yoksulluğun 
sistemleştirildiği kapitalizmin 
doğal sonuçlarından sadece 
biridir. Egemen sınıfın çıkarlarına 
hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı 
çözülmeden özgür ve eşit bir toplum 
oluşması mümkün değildir.

Bu nedenle başta kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi olmak üzere 
kadına, yaşamın içinde hak ettiği 
yerin kazandırılması için TMMOB`li 
Kadınlar olarak söylemimizi 
‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ temelinde 
oluşturmaktayız.

Kadınların, kadın oldukları için 
karşı karşıya kaldıkları şiddet, 
taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi 
sorunların çözümünde örgütlü bir 
mücadele verilmesi gerektiği açıktır.

Bizler, evde sokakta ya da 
çalıştığımız yerlerde kadınlar 
olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve 
sömürünün arkasında erkek egemen 
kapitalist düzen olduğunu biliyoruz. 
Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, 
inancımız farklı olabilir, çalışma 
alanlarımız farklı olabilir ama maruz 
kaldığımız sömürü aynıdır. Bizi 
yok sayan, emeğimiz ve bedenimiz 
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üzerine çöreklenen bu erkek egemen 
tahakkümü, bulunduğumuz her 
noktada örgütlenerek ve dayanışma 
ilişkilerimizi güçlendirerek ortadan 
kaldıracağımıza inanıyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Günü`nde örgütlü 
olduğumuz her yerde, yerellerin 
kadın platformları ile emek-meslek 
örgütlerinin örgütlü kadınlarıyla, 
yaşananlara ve yaşatılanlara karşı 
itirazım var diyen tüm kadınlarla 

birlikte olacağız. Savaşın yakıcı 
etkisini yüreğimizde hissederken, 
kadına yönelik şiddetin her 
türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist 
saldırganlığa karşı sesimizi ve 
mücadelemizi yükseltmek için 
TMMOB`li Kadınlar olarak 
sözümüzü sokakta söyleyeceğiz.

Eşit ve özgür bir ülkede 
yaşayabilmek için, emeğimizden, 
bedenimizden, kimliğimizden elini 
çekmeyen AKP iktidarına karşı, eşit 
ve özgür yarınlar için sözümüzü 

sokakta söylemeye ve mücadelemizi 
Haziran’ın izinde büyütmeye devam 
edeceğiz.

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz 
bizim.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın TMMOB`li Kadın 
Örgütlülüğü

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

AKP, Birliğimize ve Bağlı Odalarımıza Yönelik Baskıcı Tutumunda
Hız Kesmiyor, Torba Yasadan Sonra Şimdi de Torba Tebliğ 

AKP her geçen gün yeni bir düzenleme ve uygulamayla 
Birliğimizi etkisizleştirmenin yeni adımlarını atıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 24 Aralık 2014 tarihli 
Resmi Gazete` de yayımladığı Tebliğ ile TMMOB ve 
bağlı Odaları Bakanlığın alt birimine dönüştürülmek 
isteniyor.
Anayasaya aykırı bir şekilde, Bakanlık kendini 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının şikayet ve ihbar 
makamı olarak organize etmeye çalışıyor. Tebliğe göre 
Bakanlığa yapılacak şikayet ve ihbarları öncelikle Valiler 
inceleyecek, hazırlanan raporlar Bakanlığın Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığınca değerlendirilecek.

Gene Tebliğ ile 12 Eylülcülerin bile uygulama ihtiyacını 
hissetmediği bazı yasal düzenlemeler de 30 yıl sonra 
uygulamaya konuluyor. Yurtdışına çıkacak olan Oda 
yöneticilerinin en az 15 gün önceden Bakanlığa 
bildirileceği, Bakanlığın değerlendirmesi sonucunda 
uygun görülenlere yurtdışı çıkış izni verileceği Tebliğ 
hükmü haline getiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Teftiş Kurulları, kendi 
bakanlıklarındaki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları bir 
yana bırakarak, Birliğimiz ve Odalarımız hakkındaki 
ihbar ve şikayetleri inceleyeceklermiş!

Siyasi iktidarın, bilimi ve tekniği halkın yararına 
kullanmayı amaç edinmiş, kamu yararı ve hukukun 
üstünlüğü ilkelerinden taviz vermeyen, faaliyetleri ile 
halkın gözünde haklı bir itibar kazanmış Birliğimiz 

ve Odalarımız üzerinde bir ihbar mekanizması 
örgütleyerek kendilerini gizlemeye çalıştığı açıktır.

Ancak bilinmelidir ki mühendis mimar ve şehir 
plancılarının örgütü olan TMMOB`nin ve bağlı 
Odalarının bütün işlemleri ve uygulamaları şeffaf, 
denetlenebilir ve üyeleri tarafından hesap sorulabilir bir 
süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Sahip olduğumuz demokratik işleyiş ve bugün 
yaşanmakta olan karanlık süreçte Odalarımızın 
üstlenmiş olduğu görevler yalnız üyelerimiz tarafından 
değil, halkımız tarafından da görünür ve anlaşılır bir 
seyir izlemektedir.

Yine bilinmelidir ki siyasi iktidarın hiçbir manevrası, 
ranta dönük politikalarının ve bu politikaların 
doğurduğu usulsüzlüklerin üstünü örtmeye 
yetmeyecektir.

Meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB`nin 
tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, 
AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, 
ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğimizi herkese bir kere daha 
duyuruyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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şehir planlama hizmetlerinin ve 
toplumsal yarar için çalışan mücadeleci 
meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesi, 
iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir 
bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenle 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama 
disiplinleri sosyoekonomik yapı ve kamu 
idari yapısındaki yeni liberal dönüşüme 
paralel bir değişim/dönüşüm sürecine 
tabi tutulmuştur.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve 
yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; 
bu canların hesabını soran ve rant 
dağıtımına karşı toplumsal faydanın 
peşinde koşan TMMOB ve bağlı 
Odaları iktidar tarafından yok edilmek 
istenmektedir. Önce mali denetim 
tehdidiyle, sonra miting meydanlarında 
hedef gösterilerek, ardından yetkilerini 
kısıtlayıp bu özerk ve demokratik 
işleyişe sahip kurumlar üzerinde 
vesayet oluşturmaya çalışan iktidar hala 
istediğine ulaşamamış ve bundan sonra 
da ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa 
içerisinde gündeme getirilen düzenleme; 
TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtarak, 
parçalanmış bir yapıyla ülkemizin 
mühendis ve mimarlarının toplumdan 
yana gür sesini kesmek istemektedir.

Ülke genelinde hükümetlerin, kent 
ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin 
hatalı uygulamalarına, halkın 
çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine 
dair bilimsel-teknik bilgiyi kamuoyu 
ile buluşturan ve sorunlara çözüm 
üretmeye çalışan TMMOB ve Odalarımız 
etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP 
hükümetleri, farklı düşünceleri 
bastırmaya, eleştirileri göz ardı etmeye ve 
itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde 
halkın yaşadığı sorunlara, doğal 
alanlardaki tahribatlara karşı mücadele 

etmekte, kamusal yarar ve değerleri 
korumak amacıyla yürütülen dava 
süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. 
Bilimsel bilgi ışığında görüş ve 
eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak 
yerel veya genel iktidarın bilinçli bir 
şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka 
aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel 
dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre 
sorunları, enerji politikaları gibi çok 
çeşitli alanlarda TMMOB daima kamu 
yararından yana tavır almış, iktidarda 
hangi siyasi irade olursa olsun doğruları 
söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele 
etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi 
bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline 
gelmiştir.

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, 
bilimi yok sayan bir perspektifle, 
mühendisleri, mimarları ve şehir 
plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine 
görev edinmiştir. AKP iktidarı, bu 
çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on 
iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal 
alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri kaldırma ve 
çevre sorunlarına dair algı yönetme 
hazırlığındadır. ‘3194 Sayılı İmar Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı’; imar, yapı denetimi, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri 
mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür 
ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve 
kadastro genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, 
iller bankası, belediye gelirleri yasaları ve 
TMMOB Yasası`nda yapılması öngörülen 
değişiklikleri içermektedir.
Söz konusu değişikliklerin ana temalarını 
şöyle özetleyebiliriz:
• Kentsel topraklara el koyma amaçlı 

kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini 
merkezileştirme ve hızlandırmak,

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına 
mülksüzleştirme yoluyla el koymak,

• ‘Kamulaştırma’yı yeni sermaye birikim 
süreci için kullanmak,

TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin
Kentsel ve Doğal Değerlerinin
Talanına ve Meslek Örgütlerimizin
Etkisizleştirilmesine Karşı
Mücadelesi Büyüyerek Sürecek 

Bugün ülkemizde egemen olan ranta 
dayalı sermaye birikim politikaları AKP 
iktidarı elinde esasen kentsel-kırsal-
kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi 
veya el konulması şeklinde yapılaşma 
üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı 
olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine 
dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak 
sanayisizleşme, tarım alanlarının talanı, 
kültürel varlıklar ve doğal kaynakların 
tasfiyesi ile şekillendirilen yeni liberal 
dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin 
yağmalanması, kentsel-kırsal alanlardaki 
halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi 
yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel 
dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal 
değerlerinin yapılaşmaya açılması 
gibi rant eksenli totaliter politikalarla 
sürmektedir.

Yürütülen bu yeni sağ politikalar 
karşısında duran, mühendislik, mimarlık, 

Odalardan Açıklama: AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa 
Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin 
Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında...
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• Bütün kamusal ülke kaynaklarını 
metalaştırmak,

• Yapı ve kent mimarisini AKP`nin 
eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik 
motifleriyle bezemek,

• Yapı üretim sürecini ve mühendislik, 
mimarlık, şehir planlama hizmetlerini 
kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, 
kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

• Anayasal dayanağı bulunan kamu 
kurumu niteliğindeki, özerk, 
demokratik, yerinden yönetim 
kuruluşları olan TMMOB ve bağlı 
Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak,

• Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla 
meslek alanlarımız ve örgütlerimizi 
işlevsizleştirmek,

• Yapı üretim sürecinde şehir planlama, 
mimarlık ve mühendisliğin 
tasarım sürecini teknik müşavirlik 
firmalarının faaliyet alanına sokarak 
önemsizleştirilmek.

AKP iktidarı TMMOB`yi, yeni liberal 
dönüşüm programları uyarınca 
yıllardan beri hedefine koymuştu. Bizzat 
dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008`in 
Aralık ayında, 2009 Mart ayındaki 
yerel seçim kampanyasını başlattığı 
bir konuşmasında, TMMOB`ye bağlı 
Odaların yürüttüğü yargı mücadeleleri 
üzerine, ‘Danıştay`a dava açarlar, bilmem 
nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın 
derler. Bir de belediyelerimiz bunlarla 
uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda 
yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle 
yapamıyoruz…’ diyordu.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu, bütün meslek 
kuruluşları üzerine 2009`un Eylül 
ayında, çok kapsamlı bir rapor hazırladı 
ve gereğini yapması için Başbakanlığa 
iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir 
gece yarısı operasyonuyla, yabancı 
mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-
mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir 
yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun 
hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa 
ve yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve 
bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda topladı. 
TMMOB`yi otoriter bir tarzda vesayet 
altına alma yönünde adımlar attı; 2013 
Temmuz ayında yine bir ‘torba yasa’ 

içinde TMMOB ve bağlı Odalarını 
sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği 
daha yaptı. İki yıl önceki TMMOB 
Yasası`nı değiştirme girişimi ise TMMOB 
ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya 
üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu 
son torba tasarı ile konu tekrar gündeme 
getirildi.

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun 
Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle, 
İmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası`nda 
yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Yasa ve onun devamı 
niteliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik 
değişiklikleri ile, bir yandan ülkenin tüm 
doğal tarihi, kültürel varlıklarıyla yapılı 
ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar 
rantına açarken diğer yandan yapı üretim 
ve denetim sürecindeki mühendislik-
mimarlık projeleri arasındaki bilimsel-
teknik bağları koparmakta, meslek 
uygulamalarını kuralsızlaştırmakta, 
meslektaşlarımızın Anayasa, 
uluslararası sözleşmeler ve TMMOB 
yönetmelikleriyle güvence altına 
alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi 
kılmaktadır. Bilimsel-teknik denetimin 
olmadığı, eleştirinin yapılmadığı 
ortamda, depremde daha fazla hasar 
gören yapılar, çevresel sorunlarla, halk 
sağlığı problemleriyle boğuşan bir 
toplumsal tablo oluşacaktır.

Yeni değişikliklerle; mühendislik, 
mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve 
ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-
küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla 
demokratik ve merkezi yapılardan 
rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, 
siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara 
bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca 
Odaların bağımsızlığı ortadan 
kaldırılmak istenmektedir.

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
insanca barınma hakkı, yapı denetimi, 
kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su 
kaynakları gibi alanlarda mühendislik, 
mimarlık, şehir planlamanın mesleki 
denetim ve bilimsel–teknik kriterlerini 
devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde 

kararnameler ve torba yasalarla yargı 
kararlarını gözetmeyen mevzuat 
düzenlemeleri yapmakta, evrensel 
bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye 
etmektedir.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi 
iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve 
rekabet temelli müdahalelerine açık bir 
yapıya dönüştürülmek, istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, 
şehir plancıları ve meslek örgütleri; 
ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş 
yararı bütünlüğündeki mücadelesini 
sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılığına 
ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 
1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu 
demokratik mevzileri koruyacaktır. 
Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte 
eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, 
gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, 
bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki 
yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir.

Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, Halk Tv’de, Semra Topçu’nun Hazırlayıp 
Sunduğu ‘Güne Başlarken’ Programında Son Torba Yasa İle İlgili 
Açıklamalarda Bulundu

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Halktv’de Semra Topçu’nun 
hazırlayıp sunduğu ‘Güne Başlarken’ 
programının konuğu oldu.

30 Aralık 2014 tarihinde yapılan 
ve ‘3194 sayılı İmar Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 
konuşulduğu programa ilgi büyüktü.

Gazeteci / yapımcı sayın Semra 
Topal’ın sorularına Ertuğrul Candaş 
özetle şöyle yanıt verdi:

‘Türkiye’nin esas gündemi aslında 
bu tasarıdır ve bu tasarıda ele alınan 
mülkiyet konusudur. Az da olsa 
bugünlerde bu tasarı konuşuluyor. 
Bugün bize göre bu tasarı ile evrilmek 
istenen süreç Türkiye’nin en önemli 
gündemlerinden biri. Ama, maalesef, 
manşetlere taşınmıyor, taşınmak 
istenmiyor. Bu kanun tasarısı ne 
getiriyor?  Önce özetle mülkiyet 
hakkının güvencesini ortadan 
kaldırıyor ve menkul değere çevirip 
bir sertifika ile piyasaya sunuyor, 
diyebiliriz.

Bizi şu anda izleyen herkes şunu 
biliyor. Türkiye’nin mülkiyet sistemi 
devlet garantisine dayalıdır. TC yazar 
tapunun üstüne. Elbette tapunuz belli 
kısıtlamalara tabidir, ama, tapunuzun 
başına neler gelebilir bunu bilirsiniz. 

Çünkü bunlar, yani tapunuzu 
kullanma hakkınızın kısıtlılıkları, 
kanunlarda yazılıdır. 

Örneğin çok önemli bir kamusal 
ihtiyacın giderilmesi noktasında 
kamulaştırma kanunu bilirsin, 
taşınmazının kamulaştırılabileceğini 
bilirsin, böyle bir riskin olduğunu 
bilirsin. 

Bu tasarı ile tapunun güvencesi 
kalkıyor. Biz böyle anlıyoruz, başka 
anlama şekli de yok zaten. Taslak 
diyor ki, yuvarlak nedenlerle, 
(nedenleri tek tek saymıyor), flu 
(muallak) ortam yaratarak senin 
tapulu taşınmazını bu muallak alanını 
içine alırım diyor. Sonra da menkul 
değere çevirip, sertifikalandırırım ve 
dahası ileride pazara da sundururum 
diyor. Bu tehditler ortada ve böyle 
olmayacağına dair hükümler açık ve 
net yazılmamış bu Tasarı Kanunda.

Sertifika konusu (Taslaktaki duruma 
birebir uymasa da), 1989 yıllarında 
Türkiye’nin tartışma konusu 
olmuştur. Kısmen projelerde Halkalı 
gibi, Eryaman gibi projelere kaynak 
aktarmak için uygulama konusu 
olmuş ama başarılı olamamıştır. 
Amerikan sistemindeki gibi bir 
takım kaynak yaratma türü konut 
yapımı denendi ama başarılı olmadı. 
O zamanki tartışmalarda Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
da yer almıştır; çok net biçimde 
vurgulanmıştır, Türkiye’de karşılığı 
yoktur, uygulanabilirliği yoktur diye.

Artık mülkiyetim var tapum var diye 
sevinmeyiniz, kendinizi güvende 
hissetmeyiniz,  güvencesi olmayan 
bir şeyin peşinden gideceksiniz diye 
uyarıyoruz.

Niçin bu kadar duyarlıyız?

Bakın bahsettiğim tasarının 4. 
maddesi şöyle bir muallak ortam 
yaratıyor. Diyor ki, jeolojik sakıncalı 
afet riski altındaki alanlarda bulunan 
taşınmazlar için bu maddeye 
göre imar hakkı transferine esas 
menkul değerlendirmeler yapılır ve 
taşınmazlar sertifikalandırılır.

Afet riski alanlar denince sadece 
deprem riskli alanları almıyor. 
Türkiye’nin % 90’ı afet riski 
altındadır, o yada bu biçimde. Kentsel 
dönüşüm uygulamalarında gördük 
ki afet riski denilen alanlar kentin 
değerli yerlerine el atma yöntemi 
olarak kullanılmıştır.

Tasarıda, oldukça muğlak ifadelerle 
tapuya el koymanın yolu açılmıştır.

Usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir, diyor, oysa bu tür önemli 
konular ayrıntılarıyla yasaya 
konulmalıdır.

Mülkiyeti mekandan koparıp 
piyasaya sunarsanız yabancılar 
alır; buna engel olan bir şey yok ki. 
Hak değere dönüşüyor, sertifika 
oluyor; bunu yabancıların almasını 
engelleyen bir şey yok. Yabancıların 
Türkiye’de mülkiyet hakkı almalarının 
da fırsatı gelişecektir; toprak adı 
altında değil ama sertifika olarak 
artacaktır. Toprak satışı önemlidir. 
Bakın ineğiniz satılır adam alır gider, 
arabanızı satarsanız alır gider ama 
toprağı satarsanız siz gidersiniz.

Bu kanun yasalaşsın, iddia ediyorum 
tapunun borsası kurulacaktır. Bugün 
Türkiye’de borsa kimin elindeyse 
burada da onların olacaktır.’  

Semra Topal’ın, ‘Ocak ayında bu 
yasa çıkarsa gerekçeyi rant olarak 
koyduğumuza göre, ekonomide 

52 www.hkmo.org.tr



BasındanBasından
Harita Bülteni Ocak 2015

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, Kanal B’de Emre Saklıca’nın Hazırlayıp 
Sunduğu ‘Güncel’ Programında Son Torba Yasa İle İlgili Açıklamalarda 
Bulundu

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, 30 
Aralık 2014 tarihinde, KANAL B’de 
Emre Saklıca’nın hazırlayıp sunduğu 
‘Güncel’ programının konuğu oldu.

Programın temel konusu ‘3194 sayılı 
İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı’dır.
Ertuğrul Candaş, sayın Emre 
Saklıca’nın sorularına şöyle yanıt 
verdi:
‘3194 sayılı imar kanunu kentleşmenin 
anayasasıdır. Yani bugün bu yasa 
tasarısıyla kentleşmenin anayasasında 
değişiklikler yapılıyor. Bu konuyu 
kamuoyunun gündemine taşımaya 
çalışıyoruz; neden yapıyoruz bunu, 
çünkü önemli tespitlerimiz var da 
ondan.

Öncelikle, bu taslağın mülkiyet 
hakkının güvencesini ortadan 
kaldırdığını söyleyebiliriz. Mülkiyet 
hakkının tapuya tescili ve bunun 
devlet güvencesi ortadan kaldırılarak, 
bu hak menkul değere çevriliyor ve bir 
sertifika ile piyasalaşıyor. Nerelerde 

olabilecek bu işler, riskli alanlarda 
olacak. Ülkemizin tamamı bir şekilde 
riskli alan içine sokulabileceğine göre, 
artık bu tasarının yasalaşması halinde 
hiçbir yerde vatandaşın tapusunun 
güvencesi yok kalmayacak demektir.
Bu konuyu biraz açmak gerekirse, 
tapu denilen şey, kapitalistleşmenin 
bir ürünüdür. Şöyle diyor, Tasarının 
madde 4’ü … afet riskli alanlarda 
bulunan taşınmazlar için de bu 
maddeye göre imar hakkı transferine 
esas menkul değer belirlemektedir. 

Yani haktan değere dönüşüm yapılır, 
sertifikalandırılır, diyor. Devletin 
güvencesinde olan tapu sertifikaya 
çevriliyor.  Daha sonra borsaya 
çevrilecek ve birilerinin elinde 
toplanacak bu sertifikalar. Garibanın 

sıkıntıları gidermek için kaynak 
arayışı mıdır diye sorabilir miyiz?’ 
sorusuna Candaş şöyle yanıt verdi:

‘Evet rant arayışıdır, rant aktarışıdır. 
Biz diyoruz ki bu kanunu 
okuduğumuzda parası ve siyasi gücü 
olana kendi imar hakkını kendisinin 
belirlemesinin yolu açıyor.

Ek madde 5’te,  bir taşınmazın imar 
planını değiştirmeyi talep edince 
imar hakkında değişiklik olan değerin 
% 40’ını mal sahibi verir, % 60’ı 
mal sahibine kalır. Bizim kentlerde 
planlı kentler yapmalısınız; dünyada 
da kentin ihtiyaçlarına göre imar 
planları yapılır. Burada kişiler kendi 
imar planı için karar verebilecek. 
Kentlere yeni bir darbe vuracak, 
birilerine rant aktarımı sunacak.’

‘Dört Bakanın yolsuzluk 
tartışmalarında, burada öğrendiğimiz 
rant sisteminin yasal zemini mi 
hazırlanıyor, bu yolsuzluktan 

daha fazlası mı gündeme geliyor?’ 
sorusuna ise:
‘Ben bu konuya girmem, tape 
doğrudur yanlıştır, o bakan bunu 
yapmış, şunu yapmış; işin o tarafına 
girmem. Ben sadece HKMO genel 
başkanı olarak bizim mesleği 
ilgilendiren ve panellerimizde, 
toplantılarımızda işlenen konuların 
sözcülüğünü yapıyorum. Artısı 
eksisiyle yasadaki riskleri 
anlatıyorum. Hepsi budur.

İmar rantı her dönemde olmuştur, 
tamam bu dönemdeki gibi hiç 
olmamıştır; bunu söylemek bizim 
namus borcumuzdur, birileri para 
kazanacak diye çocuklarımızın 
geleceğine el koyanlara lanet olsun 
diyoruz.

Bu aşamada diyoruz ki, mülkiyet 
üzerine yaptığınız bu radikal 
değişimle imar planlarını özel 
taleplere göre yapmanız bizim bugüne 
kadar geliştirdiğimiz hiç bir bilim 

ve tekniğe uymadığı gibi ahlakımıza 
da uymaz. Tarihe belki de bir not 
düşmek gereği vardır bugün. Bu notu 
görevimiz kapsamında düşüyoruz.

Madde 6’da, yeşil saha olarak 
planlanan taşkın koruma alanlarını 
yeşilden düşüyor. Bu ne demek? 
Mevcut kentlerimizde zaten 
insanlarımızın kullanımında 
olan yeşil alanları tüketmişiz; yok 
denecek kadar az. Herkes şunu 
söyler; gideceğimiz, yürüyeceğimiz, 
konuşacağımız yeşil alanlar yok. 
Bütün dünyada bir kişiye düşen yeşil 
alan 10 m2 olarak düşünülür en az. 
Yasa taslağını hazırlayanlar, mevcut 
taşkın alanlarını yeşil alan sayacağım 
diyor, oranı böyle tutturacağım 
diyor; böylece mevcut alanları imara 
açabilecek; gerçek yeşil alanlarımız 
da gidecek. Taşkın alanları insanların 
yeşil alan olarak kullanabilecekleri 
alanlar değildir. Bu nedenle, bu 
Taslak yaşama geçerse, kullanılabilir 
yeşil alanlar azalacaktır’.
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elinde eğer tapusu varsa, bu tasarı 
yasalaşırsa o da gidecek yani.
Tasarının amacı, mülksüzleşmeyi ya 
da tapusuzlaşmayı sağlayacaksa ve 
bu herkese uygulanacaksa amenna. 
Ama, tasarı bunu demiyor. Bu 
tasarı tapuların birilerinin elinde 
toplanmasını sağlayacak. İtiraz 
burayadır.
Sertifika konusu, tasarıdaki sertifika 
konusuyla birebir uymasa da, 
ülkemizde,  özellikle 1989 yılında 
ciddi ciddi tartışılmıştır. O yıllarda, 
bazı büyük toplu konut projelerine 
kaynak oluşturmak için bir sertifika 
sistemi öngörülmüştü. Ancak 
uygulanamadı. Sistemimize bu 
sertifika olayı uymuyordu, insanlar 
bu sertifikaya güvenmedi ve sistem 
başladığı gibi bitti. Dikkat çekmek 
istediğin nokta şudur ki, o yıllarda 
kurumları adına yetki kullanan 
insanlar şunu itiraf etmek zorunda 
kaldı, dediler ki, bu sistemle para 
kaynağı yaratmaya çalışıyoruz, ama 
gariban - yoksul kesim için bu süreç 
tehditler içeriyor. Bu tespit ve itiraf 
çok önemliydi ve hala önemlidir.

Konu çok önemlidir.  Türkiye’nin 
bugün tartışması gereken en önemli 
gündem bize göre bu olmalıdır.

Eğer Taslak bu haliyle yasalaşırsa 
hiç kimsenin mülkiyeti garantide 
değildir. Bunu ülke olarak tartışmak 
zorundayız. Mülkiyet konusu, öyle ben 
yaptım oldu zihniyetiyle ele alınacak 
bir konu değildir. 

Bu konu, yabancıların sertifika adıyla 
ülkemizden yeni toprak alışlarının 
önünü de açacaktır. Bu tespiti de 
yapmak durumundayız.

Yabancılara toprak satışı konusunda 
belli bazı kısıtlıklar var. Şimdi 
soralım, bu sertifikalar yabancıların 
eline rahatça geçer mi geçmez mi?  
Bu kısıtlılıklar ortadan kalkar mı, 
kalkmaz mı?

Tekrarlıyoruz ve HKMO olarak diyoruz 
ki bu konu Türkiye’nin ikinci gündemi 
değildir, birinci gündemidir bu konu;  
bunu tüm yönleriyle tartışalım. 

Bu taslak ayrıca, parası olana imar 
hakkını kendin belirleyebilirsin 
diyor.  Bunu kabul etmemiz olanaklı 
değildir. Bir plan, en genel olarak 
kentin ve kentlinin ihtiyaçlarına 
göre hazırlanır. Uygulaması da aynı 
kapsamda yapılır. Özel taleplere göre 
plan veya tadilatı yapmak kentleri 
bitirir. Bugün beğenmediğimiz kentleri 
bile ileride bizlere aratır. Bu taslak, 
bu haliyle, planlı kentleşme anlayışı 
çerçevesinde mutlaka reddedilmeli, 
yasalaşmamalıdır.

Bu taslakla yeşil alanlar da azaltılıyor. 
Yeşil alan sorunu bugün kentlerimizin 
en büyük sorunlarındandır. Ama 
Taslak, taşkın koruma alanlarını da 
DOP’un içine alarak aslında, fiiliyatta 
yeşil alanları azaltıyor. Taşkın koruma 
alanları zaten insanlar için riskli 
alanlardır. Bu alanları yeşil alan gibi 
DOP un içine almak, kullanılması 
riskli alanları insanlara yeşil alan diye 
yutturmaya çalışmaktan başka bir şey 
değildir.

Piyasacı mantık bu taslakla o kadar 
abartmış ki işi, bu taslakla mezarlıklar 
bile ticarileştiriyor, insanları 
mezarlıklarında bile ayrıştırıyor. 
Biz bunları uydurmuyoruz, bunları 
taslaktan okuyoruz.

Bu taslak, ayrıca TMMOB’u da 
etkisizleştiriyor. TMMOB ve bileşeni 
Odaların toplumcu ve kamucu yanı 
bu Taslakla hedef alınmıştır.  Bize göre 
TMMOB’a yönelen bu saldırı ülkenin 
ve yurttaşların aleyhinedir. TMMOB’un 
etkisizleştirilmesinden sadece ve sadece 
bir avuç rantçı gruplar ve onlardan 
beslenen çıkarcı diğer gruplar yarar 
sağlar. Sırf bu grupların işine geliyor 
diye, ülkenin kalbine bir hançer daha 
saplamak hiç kimsenin yararına 

olmayacaktır. Emin olun TMMOB 
bu ülkenin çok şeyidir.  İnanın bana, 
Hükümet olsam en fazla dikkatle 
dinleyeceğim, kulak kesileceğim örgüt 
TMMOB’dur. Bu örgüte ve ülkeye bu 
haksızlık yapılmamalıdır.
Şu bilinmeli ki, TMMOB ve bileşeni 
Odaların organları atamayla değil de, 
seçimle belirlenecekse, bu odalar kral 
çıplaktır demeye devam edeceklerdir. 
Bu bilinmelidir.

Oda başkanımız Ertuğrul Candaş 
dinleyicilerden canlı yayında gelen bazı 
sorulara da yanıt verdi.

‘Bu yasa Türkiye’yi parçalamak değil 
midir?’ dinleyici sorusuna, ‘Herkes 
kedine göre yorum çıkarır, manzara 
böyle görülmüyor demek isterdim ama 
diyemiyorum.’ diye yanıt verdi.
Ertuğrul Candaş, ‘Parası olan imar 
hakkına sahip olacak mı’ sorusunu 
ise şöyle yanıtladı: ‘Maalesef olacak 
ve ayrıca, belediyeler bunu bir gelir 
kapısı olarak kullanacak; gücü olan 
arsa toplayabilecek; sertifika topladığı 
için de imar değişikliği için idareye 
baskı yapıp talepte bulunabilecek, 
değer artışının ya da imar hakkının 
% 40’ını vererek, %60’ını kar olarak 
cebine indirecek. Garip bir bölüşüm 
olacak yani. Bu konu uzmanlarınca 
konuşulmalıdır. Bu konu sıkıntılıdır. 
Dikkat etmeliyiz, akıllı olmalıyız.’

‘Mezarlıkların özel alana açılması 
gerçek mi?’ sorusuna ise, ‘Yasa, ben 
bunu özel mezarlığa çevirebilirim diyor, 
normal ama, işlettirebilirim kavramı da 
var bu cümlede. Bu kelime ne anlama 
geliyor? İşte, kapitalist-emperyalist 
sistem mezarlıklardan bile zengin 
yaratacak ve dahası insanları dinine 
mezhebine göre mezarlıklarda bile 
ayıracak.

Sonuç olarak, ben ülkeden umudumu 
hiç kesmedim, bu ülkeden umutluyum, 
yeni yıla da umutlu girmek istiyorum.’ 
dedi.
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Ertuğrul Candaş, ‘Bu olaya kaza 
demek olanaksızdır’ diyerek, 
diyerek, ‘Ermenek’te felakete neden 
olan maden ocağında yürütülen 
çalışmalar, bilim ve tekniğe 
uygun yürütülmediği için, bu 
maden ocağının imalat (işletme 
haritalarının) yeterli olmaması 
nedeniyle, fark edilmeden eski 
bir maden ocağına alttan girilmiş, 
o eski maden ocağında zamanla 
biriken gaz, toz ve su; sel olmuş, 
kum olmuş yeni maden ocağındaki 
felakete neden olmuştur. Bu 
felaketin temel nedenini maden 
ocaklarında yapılan çalışmaların 
teknikten ve bilimden yoksun 
olmasına bağlamalıyız. 

Felaket olan ocağıyla ilgili 
televizyonlarda harita diye 
gösterilen şey kroki niteliğinde 
bile değildir. Madencilik en 
zor işkollarından biridir. Bu 
işkollarında çalışanların da, 
denetim yapanların da hepsinin 
yeterli bilgi ve birikimde olması 
gerekir; teknikten ve bilimden 
maksimum düzeyde yararlanmayı 
bilmesi gerekir. Bu madenlerin 
birbiriyle ilişkili doğru haritaları 
yoktur

Harita olmayınca, yeraltında 
karanlık bir odada kazı yaparsan, 
nereyi kazdığını bilemezsin. Bu 
sadece Emenekle ilgili değil, 
hemen hemen her maden ocağında 
bu sorun vardır. Sadece maden 

Ermenek Maden Faciasına İlişkin Odamız Görüşleri 19 Kasım 2014 Tarihinde, 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş Tarafindan Ulusal Kanal Haberde 
Açıklandı

ocaklarında değil, kentlerimizde 
yerin altında ne olduğunu 
bilmiyoruz. Yeraltının haritaları 
yeterli hassasiyette değildir.
Zonguldak’da eski maden 
ocaklarına baktığımızda 
Fransızların o dönemlerde – 
yaklaşık 100 sene önce- ürettikleri 
haritalar hala geçerliliğini 
korumaktadır. 
Madencilikte harita çok önemlidir. 
Eğer bir maden ocağında bir 
inceleme yapılacaksa ilk bakılan 
teknik belge haritalardır. Eğer bu 
haritalar olmazsa, Ermenek’te 
olduğu gibi maden faciaları 
kaçınılmaz oluyor. Sonra da, 
canımız acıyor, üzülüyoruz.’

‘Maden ocaklarının 
denetlenmesinde Odanızın 

sorumluluğu var mı?’ diye sorulan 
soruya Candaş,  ‘Odamızın 
sorumluluğu Anayasa ve yasalara 
bakınca meslektaş üzerinde de, 
yapılan mesleki faaliyet üzerinde 
de vardır. Ancak bu Odaların 
yaptığı, yapması gereken faaliyetler 
bir biçimde hükümet tarafından 
engellenmeye çalışılmaktadır. Bakış 
açısı burada önemlidir.

Madencilikle ilgili madencilik 
yönetmenliğinin 4. maddesinin ‘r’ 
bendinde, haritacı tanımı harita 
mühendisi, harita teknikeri, 
topoğraf, teknisyen olarak 
tanımlanmaktadır. Yani harita 
mühendisi, diğer mesleklerle 
eşit sayılmaktadır. Bu durumda, 

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş 8 Ekim 2014 tarihinde saat 12.15’te meydana gelen ve 18 işçinin 
sular altında kalarak can verdiği maden kazasıyla ilgili  Ulusal Kanal’da ‘Haber’ programında canlı 
yayına katılarak Odamızın görüşlerini açıkladı. 
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Odamızın meslektaş üzerinde 
denetimi olsa neye yarar ki, 
meslektaşlarımız bu işkolunda 
çalıştırılmıyorlar zaten. 
Mühendise ihtiyaç duymuyorlar, 
haritaya imza attırmıyorlar; 
sorunlar böylece daha da 
karmaşık hale geliyor.
Temel sorunlardan biri bu zaten.
Bununla ilgili tüm görüşlerimizi 
kamuoyuna açıkladık, yargıya 
da gittik. Bu yönetmeliğin bu 
maddesini iptal ettirmek istedik. 
Ama henüz sonuç alamadık. 
Peşini bırakmayacağız. Yargıya 
gitmekle yetinmedik, Örneğin 
bugün Bakan beye (Taner Yıldız 
beye) kendi adımla bir mektup 
yazıldı, madencilikle ilgili 
alınması gereken önlemler mektup 
olarak kendilerine iletildi. Artık iş 
kazaları nedeniyle insanlarımızın 
ölmesine dayanamıyoruz.

Sorunu, meslek alanımızla ilgili 
sorunu, çözmek istiyoruz. Bu 
bizim sorumluluğumuz. Ama 
itiraf etmek gerekir ki, sorunların 
çözümü istediğimiz hızda ve 
istediğimiz düzeyde olamıyor.
Eğer tespit ettiğimiz sorunların 
çözümü gerçekleşemezse, daha 
çok Soma göreceğiz, Ermenek 
göreceğiz.’ dedi.

‘Bu tarz kazalar önlenebilir 
mi? Sorusuna evet önlenebilir, 
gelişmiş ülkeler zaten bunu 
başarmış, örnekleri çokça vardır 
dedi.  

Candaş, ayrıca; ‘Nerede ne iş 
yaptığınızı bilmek zorundayız. 
Gözünüz bağlı yeraltında bu işleri 
yaparsanız başka maden ocağına 
da girersiniz, başka felaketler de 
başınıza gelir. Bizde madencilik 
faciası denince ilk akla gelen afet 

olduktan sonra yapılan kurtarma 
çalışmalarıdır.
Başarı ya da başarısızlık bu 
kurtarma çalışmalarına göre 
değerlendirilmektedir. Bu 
yanlıştır. Olması gereken, maden 
faciaları olmadan, alınması 
gereken önlemleri almaktır.

Örneğin madencinin baretine 
takılacak bir çiple bir çok şeyi 
önceden bilebiliriz. Bu önerimiz 
teknik detayları ile benim 
imzamla Cumhuriyet gazetesinde 
tam sayfa yayınlanmıştır. Ama 
kim okudu, kim ne sonuç çıkardı 
bilmiyoruz. Eski hamam, eski tas 
işler devam ettirilip gidiyor.

Ayrıca, Soma’daki maden 
faciasını bir anımsayalım 
lütfen, oraya madencilerin 
haklarını savunmak için bilgi 
toplamaya giden avukatların 
ellerini kelepçelemeyip gerçek 
suçluların ellerini kelepçeleseydik, 
Ermenek’teki bu kaza olmazdı. 
Bunları söylemek zorundayız. 
301 kişi öldü, kimler suçlu; 
avukatlar mı? Gerçek suçlular 
bulunup kamuoyunun karşısına 
çıkarılsaydı Ermenek’teki maden 
sahipleri önlem almazlar mıydı? 
Kabul edilebilir şeyler yaşanmıyor 
bizim ülkemizde. Bunlardan 
bir mühendis olarak utanç 
duyuyorum.’ dedi.

Yeni düzenlemeler bir çözüm 
getirecek mi sorusuna ise; 
‘yeni düzenlemeler iyi niyetle 
hazırlanmış olsa bile, buna bazı 
çevrelerin izin vermeyecektir. 
Meclisteki düzenlemelere 
müdahale edilip iyi bir düzenleme 
çıkacağını sanmıyorum. Bu 
konuda Odamıza da bir danışma 
yapılmamıştır.

HKMO olarak öneriyoruz: 
Mevcut maden ocaklarında 
devletten hiçbir kuruş talep 
etmeden mesleğimizle ilgili 
olarak tüm maden  ocaklarında 
teknik bir çalışma yapalım, bütün 
maden ocaklarına ayrı ayrı rapor 
hazırlayalım, bunu devletin önüne 
hiçbir bedel almadan sunalım. 
Ama bize bu yetki verilmeyecek. 

Neden? Çünkü biz alınması 
gereken gerçek tedbirleri ortaya 
koyduğumuz zaman, bunları 
yapmaya bütçemiz yok denecek 
ya da malum çevreler devreye 
girecek, baskı grupları oluşturacak 
ve sonuç alınamayacaktır. Ama 
biz bunu yapmaya söz veriyoruz; 
hazırız.

Diğer taraftan, maden 
haritalarının yeterli doğrulukta 
üretilmemesinin bir nedeni 
de, kayıt altına girmekten 
çekinilmesidir. Çünkü haritaların 
gösterdiği gerçek rezervden 
rahatsız olunacak. Kayıt dışılık 
gizlenemeyecek.

Candaş, ‘Türkiye’nin kadastrosu 
bitti mi?’ sorusuna, ‘Kadastro 
bitecek bir şey değildir. Kadastro 
yaşar... Eğer biri size kadastro bitti 
diyorsa kadastroyla ilgili hiçbir 
bilgisi yoktur demektir. Kadastro 
güncel tutulur. Yaşam olduğu 
sürece kadastro yaşar...’

Candaş sonuç olarak, ‘Biz 
yalnızca eleştiren bir kurum değil, 
sorumluluk alan elini taşın altına 
koyan, çözüm önerisi getirip 
takipçisi olan kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek odasıyız, biz 
bu bilinç içinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.’ dedi.
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Şubelerimizden Haberler/Adana

Yalova

Seyhan Belediye Başkanlığı Ziyareti

Çukurova Belediye Başkanlığı Ziyareti Çukurova Belediyesi Danışma Kurulu

Şube Yönetim Kurulumuz, 04.10.2014 
tarihinde Seyhan Belediye Başkanımız 
Sayın Zeydan Karalar’ı ziyaret etmiştir. 
Yönetim Kurulumuzca öncelikle 
Odamız faaliyetleri ve mesleğimiz 
uygulamalarının Belediye çalışmaları 
içerisindeki yeri hakkında ön 
bilgilendirme yapılmıştır.

Harita Emlak ve Kamulaştırma 
Müdürü Sayın Turan Yılmaz’ın da 
hazır bulunduğu toplantıda başta 
Seyhan İlçesi başta olmak üzere 
tüm Adana’da imar planı uygulama 
sürecinde yaşanılan olumsuzluklar 
tartışılarak çözüm yolları aranmıştır.

Toplantıda; Şube Başkanımız; 
planlama ve uygulama süreçlerinde 
yaşanılan olumsuzlukların yarattığı 
ve artarak büyüyen sorunların 

çözümünde tek çare gibi gösterilen 
‘Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının’ 
konu hakkında söz söyleme hak ve 
yetkisine sahip herkes ile tartışarak ve 
kentin ihtiyaçlarının iyi analiz edilerek 
yapılması gerektiğini söyledi. Sayın 
Karalar Şubemizin görüşlerini haklı 
bulduğunu bu ve benzeri çalışmalarda 
Odamızın görüşlerini dikkate alacağını 
şube yönetim kurulumuza bildirdi. 

Toplantının son bölümünde, 
09.07.2013 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen İmar 
Kanunu’nun 8. maddesine eklenen 
(ı), (i) ve (j) bentlerinde Odaların 
yapmış oldukları mesleki denetimlerin 
yapılamaz hale gelmesi konusu 
konuşulmuştur. Şube Yönetim 
Kurulumuzca; ilgili maddeye eklenen  
(ı), (i) ve (j) bentlerinde yer alan 

‘Mesleki Denetim’ tanımının Odamızı 
ilgilendirmediği, Odamızın kurulduğu 
günden bu güne İmar Kanunu’nun 
8. maddesinde belirtilen şekilde 
mesleki denetim yapmadığı konularına 
vurgu yapıldı. Yönetim Kurulumuz, 
Odamızın yapmış olduğu denetimin 
ilgili büro/şirketin söz konusu 
serbest harita kadastro mühendislik 
müşavirlik hizmetleri’nin yapmaya 
yetkisinin bulunup bulunmadığının 
ve Odamız ücret tarifesine uygun 
biçimde yapılıp yapılmadığının 
denetimi olduğunu dile getirdi. 
Odamızca gündeme getirilen konulara 
son derece duyarlı biçimde yaklaşan 
Sayın Zeydan Karalar, söz konusu 
denetimi arayacaklarını ve mesleğimizi 
ilgilendiren tüm uygulamalarda 
Şubemiz ile beraber hareket edeceğini 
bildirmiştir.

Şubemiz Yönetim Kurulunca 07.10.2014 tarihinde 
Çukurova Belediyesi Başkanı Sayın Soner Çetin 
makamında ziyaret edilmiştir.

Başkan ve ilgili bürokratlarında hazır bulunduğu 
toplantıda Belediye faaliyetlerini durma noktasına 
getiren; ‘75. Yıl Cumhuriyet Orman Alanı’,  ‘Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahası’, iptal edilen planlar 
ve plan uygulamaları ve ‘Kentsel Dönüşüm 
Uygulamaları’ konuları konuşulmuştur.

Şubemizce yapılan meslek, meslektaş ve Odamız 
uygulamalarının önünü açacak önerilerimiz 
Sayın Soner Çetin ile paylaşılmıştır. Son bölümde 
de Sayın Zeydan Karalar ile paylaşılan ‘Mesleki 
Faaliyet Denetiminin’ konusu Sayın Soner 
Çetin ile de paylaşıldı. Sayın Çetin, Odamızca 
düzenlenen TİP Sözleşmenin Belediyeye 
yapılan serbest harita kadastro mühendislik 
müşavirlik hizmetlerinde Çukurova belediyesince 
aranacağını söyledi. Sayın Başkanın olumlu 
yaklaşımlarına teşekkür ederiz.

30.08.2014 tarihinde yapılan Çukurova Belediyesi 
Danışma Kurulu’na Şubemiz adına Şube Başkanımız 
Sayın Hasan Zengin katılmıştır.

Danışma kurulunda Şube Başkanımız, belediye 
çalışmalarında mesleğimiz uygulamaları, 
meslektaşlarımızın sorunları, Çukurova Belediyesi 
çalışmalarını durma noktasına getiren plan iptalleri ve 
çözüm önerileri konularında görüşlerini katılımcılar 
ile paylaşmıştır.
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Koza Tv’ de ProgramAdana Planlama Çalışmalarını Etkileyen Mania Kriteri 
Konusunda Yapılan Basın Açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Yapılan Görüşme

Ülkemizin ilk havaalanı olan ve 1937 yılından günümüze sorunsuz hizmet 
veren Şakirpaşa Havalimanı’nın Mania planı 2005 yılında Şubemizce 
hazırlanan şartname esaslarına göre ihale edilerek, yine Adana Şubemizce 
kabulü yapılarak onaylanmıştır. Gelinen süreçte Adana Şakirpaşa 
Havalimanı’nın hava trafiğini etkileyen manialar belirlenerek ilgili 
belediyeye bildirilmiştir. Ancak gelinen süreçte söz konusu manialar ortadan 
kaldırılmadığı gibi, sanki mania planı yokmuş gibi planlama süreçleri 
tamamlanmıştır. 
Sonuçta basit önlemlerle mevcut manialar ortadan kaldırılarak sorun 
çözülmesi sağlanmamış mevcut manialar katlanarak çoğalmıştır. Dolayısıyla 
Odamızca yapılan tüm uygulama ve çözüm önerilerine rağmen çözüm 
sağlanamamıştır. Aynı durumun Adana’da 2. Havaalanı olan İncirlik 
Havalimanı’nda da ortaya çıkması üzerine Şubemizce mania planının yarattığı 
sorunlar üzerine basın açıklaması düzenlenmiştir.

11.11.2014 tarihinde yapılan ‘Adana Kent Konseyi Genel Kurulu’ toplantısına Şubemiz adına Şube Başkanımız Sayın 
Hasan Zengin katılmıştır. 

Adana Kent Konseyi toplantısından sonra Şube Başkanımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü ile 
bir görüşme yapmıştır.

Yapılan görüşmede Kentsel Dönüşüm, iptal edilen plan ve uygulamalar, mania planları, 75. Yıl Cumhuriyet Orman Alanı 
ve Yaban Hayatını Geliştirme Sahasının Adana’nın planlama süreçlerine yaptığı olumsuz etkiler ve Odamızın bu sürece 
bakışı ve çözüm önerileri konuları görüşülmüştür. Görüşme sonunda Sayın Başkan Odamızın görüş ve önerilerine önem 
verdiğini söylemiştir.

Adana’nın uydu kanalında yer 
alan Koza TV’de 30.10.2014 
tarihinde yapılan programa 
Şube Başkanımız Hasan 
Zengin katılmıştır. 

Canlı yayın konuğu olan 
Şube Başkanımız Adana’da 
yaşanılan planlama ve 
uygulama süreçleri, kentsel 
dönüşüm konularında 
Odamız görüşlerini 
anlatmıştır.
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7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’na Katılım Sağlandı

Şube Bültenimiz Ankara Ölçeği Çıktı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca 15-17 Ekim 2014 
tarihlerinde yapılan Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’nun yedincisi 
demokratik kitle örgütlerinin, belediye başkanlarının, ilgili Bakanlık yetkililerinin 

Şubemizin Onüçüncü, Yönetim Kurulumuzun ilk bülteniyle 
karşınızdayız.

10 yıldır yayın hayatına devam eden bültenimiz artık 
çok daha geniş bir yelpazede, çok daha geniş editoryal 
perspektifte hareket edecek. Bu çerçevede eski bültenlerimize 
ek olarak birkaç yenilik getirdik. 
İçeriğinden editoryal dizgisine, baskısından yepyeni 
tasarımına kadar tamamen Harita Mühendislerinin 
emeğiyle, uzun uğraşlar sonucu çıkarttığımız bültenimiz 

‘Ankara Ölçeği’nin tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını 
diliyoruz. 

Bültenimizi 01.11.2014 tarihinden itibaren şubemizden ve 
temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

Ayrıca sanal olarak da 
http://issuu.com/lazurivb/docs/ankara_
olcegi_20141025_0617_convert linkinden bültenimize 
ulaşabilirsiniz.

2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumuna Katılım Sağlandı

Oda Genel Başkanımız Sayın Ertuğrul Candaş Kentsel 
Dönüşüm ve Rant ilişkisi, konuya ilişkin mevzuat ve 
6306 sayılı Kanun’un doğurduğu sonuçlar, arazi yönetim 
politikalarımızın olmayışı ve sonuçları ile kentsel 
dönüşüm sürecindeki bütün meslek disiplini ve aktörlerin 
sorumluluklarını içeren konularda bir konuşma yaptı. 

Sempozyumda; ‘HKMO’nun hiçbir zaman, İdarelerin 
hukuka ve tekniğe uygun olmayan çalışmalarını bir fırsatçı 
zihniyetiyle izlemediği, aksine, İdarelerin çalışmalarına 
birikimlerini katarak, ortak çalışmalar yaparak, en doğru 
projelerin yaşama geçirilmesini sağlanmaya çalıştığı’ 
vurgusu yapıldı ve en azından ‘Kentsel Dönüşüm’ diye 
sunulan bu sürecin, ülke olarak eski yanlışlardan dönmek 
için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği, gelinen 
aşamada HKMO’nun bu sürece katkı vermek için, konunun 
ilgililerini bu sempozyum gibi etkinliklerde bir araya 
getirdiği, tartıştırdığı ve sorunlara ortak çözüm aradığı, 
vurgusu yapıldı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca 11-12 
Eylül 2014 tarihlerinde yapılan  Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumunun ikincisi demokratik kitle örgütlerinin, 
Odaların, belediye başkanlarının, ilgili Bakanlık yetkililerinin ve 
çalışanların katılımı ile Antalya’da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında, HKMO Antalya Şube Başkanımız 
Sayın Veysel Barut tüm sempozyum katılımcılarını selamlayarak 
sempozyumun başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Ardından 

ve çalışanların katılımı ile Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
Çorum’da düzenlendi. Ankara Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Erkan Oğuzhan Erdoğdu da Sempozyuma 
katılım sağladılar.

Sempozyumun açılışında, Çorum Valisi Ahmet Kara, Sempozyum 
Eşbaşkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney ve Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü birer konuşma yaptılar.

Geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlikte ev sahipliği yapan Hitit 
Üniversitesi ve Rektörüne, etkinliklerin düzenlenmesinde emek 
veren ve katkı sağlayan herkese ve katılımcılara sevgilerimizi iletiyor, 
kutluyor ve teşekkür ediyoruz.
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Çankırı İl Temsilciliğimiz, Çankırı Kadastro İl Müdürlüğü, Çankırı İl Özel İdaresi, 
Çankırı Belediyesi ve Üyelerimiz Ziyaret Edildi

25.09.2014 tarihinde Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Vadi, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan 
Oğuzhan Erdoğdu ve Şube Müdürü 
Nalan Kayıket tarafından Çankırı İl 
Temsilciliğimiz ve üyelerimiz ziyaret 
edildi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Çankırı 
Temsilcimiz Sayın Evren Kabaca ile 
birlikte, Çankırı Kadastro İl Müdürü 
Sayın Engin Yüksel makamında ziyaret 
edildi. Şube Başkanımız Recep Vadi 
Odamızın mesleki örgütlenmesi ve 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 
Sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma koşulları ve karşılaşılan teknik 
sorunlar ile Odamızın anılan konulara 
yönelik çözüm önerileri ve etkinlikleri 
dile getirdi.

Sayın Engin Yüksel Çankırı Kadastro 
Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve 
Çankırı özelinde meslektaşlarımız 
ve kurum ilişkilerine yönelik bilgiler 
verdi.

Çankırı ilinde Odamızın yapacağı 
panel ve çalıştay benzeri etkinliklerde 
her zaman Şubemizle birlikte hareket 
etmeye hazır olduklarını da belirttiler.

Çankırı İl Özel İdaresi Genel 
Sekreter Yardımcısı meslektaşımız 
Sayın Mustafa Çıbık makamında 
ziyaret edildi. Çankırı ili geneli ve 
belediyelerinde olmak üzere İmar 
planlarının uygulanmasında 18. 
Madde Uygulamaların önemi Belediye 

Meclisindeki ve İmar Komisyonundaki 
Harita Mühendislerinin etkinliği ve 
bu dönemde Harita Mühendisleri 
ile yapacakları ortak çalışmalardan 
bahsederek kurumun etkinlik 
alanındaki tescile esas işlemler 
ve diğer mesleki konularda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Çankırı Belediyesi İmar 
ve Şehirleşme Şube Müdürü Sayın 
Seda Yazıhan makamında ziyaret 
edildi. Sayın Seda Yazıhan ile Yapı 
Aplikasyon projesi ve Fenni Mesuliyet 
işlemleri üzerinde konuşularak 
bu uygulamaların Çankırı İlinde 
de başlatılmasının mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza getireceği yararlar 
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Kurum ziyaretlerimizin sonunda 
akşam saat 19.30 de Çankırı da 
bulunan toplam 20 üyelerimizle 
toplantı düzenlendi.

Şube Başkanımız Sayın Recep Vadi 
Odamızın genel yapısı, çalışma 
ilkeleri, politikaları, Şubemiz 
tarafından yürütülen faaliyetler 
ve Çankırı’da bulunan üyelerimiz 
ile mesleğimizin çalışma alanları 
hakkında bilgi verdi. Toplantıda, 11. 
Dönem Çalışma Programımızda yer 
alan, temsilciliklerimizde yapmayı 
planladığımız çalışmalar anlatıldı. 
Karşılıklı ve ayrı ayrı olmak üzere 
üyelerimizle sohbet ortamında 
geçen toplantıda; mesleki denetim 

uygulamaları, üye aidatları, Odamız 
yazılı kurallarının ivedilikle ve 
zamanında sonuçlandırılması, Odamız 
tarafından yapılan etkinliklerin 
sonuçları ve anılan konulara ilişkin 
edinilen tecrübelerin yayınlanması, 
Oda ve üye ilişkilerinin geliştirilmesi 
ve karşılıklı çaba sarf edilmesi, inşaat 
ruhsatlarında mesleğimizin diğer 
Mühendislik disiplinleri ile eş olarak 
imza yetkisinin olması, fotokopi 
TİP sözleşme kullanımının acilen 
sonlanması ve uygulamadaki haksız 
rekabetin engellenmesi hususları 
dile getirilerek tartışılmış olup, Şube 
Başkanı Recep Vadi açıklama ve 
bilgilendirmeler yapmıştır.

SHKMMB üyelerimizle teknik 
programlar hakkında yaşadıkları 
sorunlar değerlendirildi ve bu konuda 
bilgi verildi. Mahkemelerde bilirkişilik 
yapacakların niteliklerinin neler 
olduğu ve konuya ilişkin karşılaşılan 
sorunlar ve Odamızdan beklentiler 
dile getirildi. 

Ziyaretlerimiz süresince bize destek 
olan Çankırı İl Temsilcimiz Evren 
Kabaca, Temsilci Yardımcıları Yunus 
Caca, Mustafa Lafçı ve toplantıya etkin 
katılım sağlayan Çankırı’da serbest ve 
kamuda çalışan meslektaşlarımıza ve 
meslektaşlarımızın meslek alanımıza 
ilişkin duyarlı katkılarından dolayı 
ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.
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Şubemize Bağlı İl ve İlçe Temsilcilerimizin Katılımlarıyla Temsilciler Toplantısı 
Gerçekleştirildi

HKMO Ankara Şubesi olarak, 
Şubemize bağlı il ve ilçe 
temsilcilerimizin de katılımlarıyla 
06.09.2014 tarihinde temsilciler 
toplantısı yapıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan 
Şube Başkanımız Sayın Recep 
Vadi, Şubemizin çalışmalarından 
kısaca bahsettikten sonra, meslek 
alanlarımıza yönelik son zamanlarda 

yaşanan gelişmeler hakkında bir değerlendirmede bulundu. Oda olarak üyelerimize ulaşmamızda temsilcilerimizin büyük rol 
oynadığının altını çizdi ve Şube Yönetimi olarak her konuda temsilcilerimizin yanlarında olduğumuzu belirtti.
Ardından Genel Merkez Yönetimi ve Şubemizin katılımıyla Odamız faaliyetleri kapsamında Çevre Şehircilik Bakanı ve Genel 
Müdür seviyesinde yapılan ziyaretlerin gündemi olan Mesleki Faaliyet Denetimi, LİHKAB, Kentsel Dönüşü Uygulamaları ve 
CBS konulu mesleki alanımıza ilişkin değerlendirmeler temsilcilerimize aktarıldı. Sözü edilen konuların yasal ve idari boyutları 
açıklanarak temsilcilerimiz mevzuat kapsamında bilgilendirildi.

Ayrıca; Temsilciliklerde etkinlik yapılması, temsilcilerimizin faaliyet alanında mesleğimizi ilgilendiren hususlarda duyarlılık 
göstermesi, Odamızın kurumsal kimliğinin temsilciliklerimizde de etkin olarak yansıtılması gerektiği vurguladı.

Toplantıya katılan Odamız Genel Sekreteri Sayın Levent Özmüş de konuşmasında, Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak 
yapılan çalışmalar, ziyaretler ve gelinen durum hakkında temsilcilerimize bilgi verdi. Eskişehir eski il temsilcimiz Sayın İdris 
Uzun mesleki faaliyet denetimi uygulamalarının ve temsilcilik işleyişlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak bir eğitim 
verdi. Ataması yeni yapılan temsilcilerimiz için, mesleki faaliyet denetimi yaparken nelere dikkat edilmesi ve temsilcilik 
dosyaları hazırlanırken neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Eğitimin ardından karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda temsilcilerimiz bulundukları il ve ilçelerde yasadıkları 
sıkıntıları dile getirirken mesleki denetim uygulamaları için neler yapılabileceği, üyelerimize daha iyi nasıl hizmet verilebileceği 
tartışıldı, katkı ve öneriler alındı.

Verimli geçen toplantıya katılan tüm temsilcilerimize, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Sayın İdris Uzun’a Şube 
Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ederiz.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri 
ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik’ kapsamında Şubemizce 
15-16 Kasım 2014 tarihleri arasında 
MİSEM’de eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin 1. gününde
• TMMOB ve Oda Mevzuatı, Bilirkişilik 

İlkeleri,
• Bilirkişilik Mevzuatı,
• Kamulaştırmanın Sosyal ve Ekonomik 

Etkileri, 

• Bilirkişilik Raporlarının 
Hazırlanması,

2. gününde ise;
• Hukuksal Çerçeve,
• Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları,
konularında eğitime katılan üyelerimize 
eğitmenler tarafından bilgi verilmiştir. 
Eğitime, katkı sağlayan eğitmenlerimiz, 
Sayın Namık Gazioğlu, Sayın 
Abdulkadir Karakuş’a katkılarından 
dolayı, Şubemiz ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.
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Odamızca Düzenlenen Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunun İkincisi 
İlimizde Gerçekleşti

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları

11-12 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan 
2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu, demokratik kitle 
örgütlerini, Odaları, belediye 
başkanlarını, ilgili Bakanlık yetkililerini, 
çalışanlarını ve ayrıca vatandaşları bir 
araya getirdi.

Sempozyumun açılışını yapan HKMO  
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, ‘kentsel 
dönüşümün, Türkiye’de arazi yönetimi 
boyutu çerçevesinde ele alınması 
gerektiğini, dönüşüm uygulamaların 
özellikli imar uygulaması olduğunu, bu 
kapsamda bir model oluşturulmasının 
gerektiğini, dönüşümün binaların yıkılıp 
yapılmasına indirgenemeyeceğini ve 
buna indirgenen dönüşüm projeleri ile 
aslında dönüşüm yapılmadığını, kentsel 
sorunları büyüterek geleceğe aktarılmış 

olduğunu’ belirterek, bu konuda 
uyarılarda bulundu.

Sempozyumun açılışında, Şube 
Başkanımız Veysel Barut tüm 
sempozyum katılımcılarını selamlayarak 
sempozyumun başarılı geçmesi 
dileğinde bulundu. Şube Başkanımız 
Veysel Barut’tan sonra, Odamız adına 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 
da sempozyum ve kentsel dönüşüm 
uygulamaları konularında genel bir 
değerlendirme yaptı. Yerel Basında 
yer bulan sempozyuma yoğun katılım 
olmuştur. 

Adana, İstanbul ve İzmir’den birçok ilçe 
belediyesinin belediye başkanlarının 
katılım sağladığı Sempozyuma, 
Sempozyum tarihinin Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı 

8–9 Kasım 2014 tarihlerinde, Şube Eğitim Salonunda 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi düzenlendi.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi; Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Tayfun 
Çay ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertaş tarafından verildi.  Şube 
Başkanımız Veysel Barut yaptığı konuşmada; eğitmen 
hocalarımıza ve katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ettikten 
sonra yapılacak olan sınavda başarılar diledi.  Eğitim sonunda 
değerlendirme sınavı yapıldı.

11. Dönem Şube Yönetim Kurulumuzun başlatmış olduğu 
‘Cumartesi Kahvaltı Buluşmaları’ kapsamında Serbest olarak 
çalışan meslektaşlarımız Mustafa Turkut ve Zafer Köse’nin 
bürolarında biraraya geldik. Meslektaşlarımız yapılan 
ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler. Şube 
Başkanımız Veysel Barut ise Cumartesi günleri kahvaltıda 
serbest çalışan meslektaşlarımızla buluşarak hem üyelerimizle 
bir araya geliyoruz hem de kendileri ile ülke, kent ve mesleğimiz 
ile ilgili gündemler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz 
diyerek nazik davetlerinden dolayı meslektaşlarımız Mustafa 
Turkut ve Zafer Köse’ye teşekkür etti.

ile aynı tarihte olması nedeniyle İlimiz 
İlçe Belediye Başkanlarından sadece 
Muratpaşa Belediye Başkanı katılım 
sağlamış maalesef diğer Belediye 
Başkanlarımız Uluslararası boyutta bir 
Sempozyuma ilgi göstermemişlerdir. 

Her bir katılımcının övgüyle söz ettiği 
ve çok yararlandıklarını belirttiği 
bu sempozyumun üçüncüsünün de 
mutlaka yapılması gerektiğini, bu 
konuda hükûmetin ve muhalefetin tüm 
temsilcilerinin yeni sempozyumda yer 
almasının sağlanarak, dönüşüm sürecini 
kentleşme için bir fırsata dönüştürerek, 
eskiden yapılan ve yine sürdürülen aynı 
hatalardan kurtulmak için, ülke olarak 
topyekün seferberlik oluşturulmasının 
sağlanmasında Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın önderlik 
yapması gerektiği belirtildi.

Odamızca düzenlenen Uluslararası 
Kentsel Dönüşüm Sempozyumunun 
ikincisinin Antalyamızda  
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
başta Odamız Genel Merkez Yönetim 
Kurulu olmak üzere HKMO Kentsel 
Dönüşüm Komisyonu Başkanı Değerli 
Hocamız Prof. Dr. Nihat Enver 
Ülger’e, sunumlarıyla katkı veren 
değerli akademisyenlere, Bakanlık 
Bürokratlarına, Belediye Başkanlarına 
ve değerli misafirlerimize şükranlarımızı 
sunarız. 
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Antalya Expo 2016 Ajansı ve Şantiye 
Ziyareti

Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi 
Şantiyesi Ziyareti
Şubemiz 12. Dönem Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
Komisyonu öncülüğünde 18 Ekim Cumartesi günü 
Aksu Çayı Taşkın Koruma ve Toplulaştırma Projesi 
Şantiyesi ziyaret edildi. Projenin Müteahhidi olan 
Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Özcan Yapı 
Üret. San. ve Tic.  A.Ş. Ortak girişiminin personeli 
olan meslektaşımız Tufan Yılmaz proje ve yapılan 
imalatlar  hakkında ziyarete gelen yaklaşık 20 kadar 
meslektaşımıza bilgiler verdi. Hep beraber Şantiye 
Binasında öğlen yemeği yendikten sonra Proje hakkında 
kısa bir sunum yapıldı.

Ziyaretin Öğleden sonraki kısmında meslektaşımız 
Tufan Yılmaz proje güzergahı boyunca yapılan imalatları 
yerinde göstererek bilgi verdi.  
Aksu Çayı Taşkın Koruma ve Toplulaştırma Projesi 
Şantiyesine yapılan bu ziyaretin düzenlenmesinde 
katkısı olan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu 
üyelerine ve DSİ çalışanı olan  meslektaşımız Ertuğrul 
Özkalaycı ve Proje hakkında değerli bilgiler vererek 
bizlerle yakından ilgilenen meslektaşımız sayın Tufan 
Yılmaz’a teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.

18 Ekim Cumartesi günü Şubemiz Sosyal ve Kültürel 
Faaliyetler Komisyonu’nun organize ettiği Antalya 
EXPO 2016 Ajansı ve Şantiyesi ziyaret edilerek bilgi 
alındı. EXPO 2016 Antalya Ajansı Proje ve Yapım İşleri 
Müdürü Mimar Hidayet Erşan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek Antalya EXPO 2016 Projesi 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

HKMO Antalya Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz 
bu ziyarette ilgi ve alakalarından ve 
misafirperverliklerinden dolayı EXPO 2016 Antalya 
Ajansı Proje ve Yapım İşleri Müdürü Sayın  Hidayet 
Erşan ve Ajans personeline şükranlarımızı sunarız. 

Antalya Kadastro İl Müdürlüğü Ziyareti

29 Eylül 2014 tarihinde, 12. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri olarak Antalya Kadastro Müdürlüğü’ne 
atanan Sayın Fatih Ata’yı makamında ziyaret ettik. 
Şube Başkanımız Veysel Barut Kadastro Müdürlüğü’ne 
atanan Sayın Ata’yı Yönetim Kurulu adına tebrik 
ederek hayırlı olmasını diledi.

İl Müdürü Sayın Fatih Ata ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, Kadastroya sunulan tescile 
konu işlem dosyalarıyla ilgili standart birliğine yönelik 
bir çalışma yaptıklarını söyleyerek konuyla ilgili Oda 
ile birlikte bir seminer yapmak istediklerini söyledi. 
12. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak Sayın Ata’yı 
tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.

2014 Antalya Yapex Yapı Fuarında 
Stand Açtık
Antalya Şubesi olarak 2014 Antalya Yapex Yapı Fuarında 
stand açarak katılım sağladık. ‘İnovasyon, Koruma, 
Tasarım ve Teknik’ temalı fuarda envanterimizde 
bulunan Piri Reis’in Antalya ve Kıyıları konulu 7-8 parça 
haritalarını sergiledik. Ücretsiz Harita Bültenlerimizin 
sergilenmesinin yanı sıra Oda Yayınlarımızdan olan 
kitaplarımız da satışa sunuldu.

Ayrıca mesleğimizle ilgili çeşitli aletler sergilenip, 
Odamız, mesleğimiz ve meslek alanlarımızla ilgili 
tanıtım yapıldı.
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Kepez Belediye Başkanının Odamızı Ziyareti

13 Ekim Pazartesi günü Kepez Belediye 
Başkanı Sayın Hakan Tütüncü Şubemizi 
ziyaret etti. Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Veysel Barut; ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, gerek 11. Dönem 
gerekse bu dönem Şube Yönetim Kurulları 
zamanında yapılan ortak faaliyetlerde 
verdiği destek ve katkıdan dolayı teşekkür 
ederek, bundan sonra da beraber çalışmak 
istediklerini söyledi. Kepez Belediye Başkanı 
Sayın Hakan Tütüncü ise; meslek odalarını ve 
STK’ları ziyaret ederek ülke, kent ve mesleki 
konularla ilgili görüşlerini dinlediklerini 
ve bu görüşlere önem verdiklerini ifade 
ederek bilhassa Harita ve Kadastro  
Mühendisleri Odası ile geçen dönem Şube 

Başkanı olan Ramazan Eciş ile çok güzel 
çalışmalara imza attıklarını aynı şekilde Şube 
Başkanımız Veysel Barut ve Yönetim Kurulu 
ile de beraber ortak çalışmalar yapmak 
istediklerini söyledi. Kepez Belediyesi 
olarak Harita Mühendislerinin önemini 
çok iyi kavradıklarını dolayısıyla Yönetim 
kademesindeki bürokratların çoğunun 
Harita Mühendisi olduğunu ifade etti.

Başkan Tütüncü ayrıca Eylül ayı içerisinde 
düzenlenen 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’na Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısından dolayı katılamadığını 
ancak kendisinin Akdeniz Belediyeler 
Birliği Başkanı olması hasebiyle ortak bir 

çalışma yapabileceklerini ve bu konuda 
destek beklediklerini söyledi. Başkan 
Tütüncü Kentsel Dönüşümün İlimizde 
güzel bir uygulaması olmadığından dolayı 
kamuoyu tarafından önyargı ile bakıldığını 
ifade ederek inşallah İlçemizde Kentsel 
Dönüşümün güzel örneklerini yapacağız 
dedi.

Şube Başkanımız Veysel Barut ise İlimizde 
ikincisisi ikincisi İlimizde düzenlenen 
Kentsel Dönüşüm Sempozyumun çok 
güzel ve verimli geçtiğini ancak İlimizdeki 
Yerel Yönetimlerin maalesef yeterli ilgiyi 
göstermediklerini ifade ederek bu konuyla 
ilgili yapılacak çalışmalara her zaman destek 
vermeye hazır olduklarını söyledi. Başkan 
Barut yapılan toplantıda ayrıca Sayın Hakan 
Tütüncü’ye ve Başkan Yardımcısı Mustafa 
Sağdur’a meslektaşlarımızın Belediyeler 
de yaşadığı bazı sıkıntıları dile getirerek 
yaşanılan bu sıkıntıların giderilmesini talep 
etti. 

Yapılan ziyaretin ardından Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Şube Başkanımız 
Veysel Barut ve Şube II. Başkanımız İbrahim 
Atçakarlar ile birlikte ‘Küba’ temalı Fotoğraf 
sergisinin açılışını gerçekleştirdiler.

Şube II. Başkanımızın Fotoğraf Sergisi
Şube II. Başkanımız İbrahim Atçakarlar’ın 
‘Küba’ temalı fotoğraf sergisi Şubemiz Sergi 
Salonu’nda açılmıştır.

Şube II. Başkanımız İbrahim Atçakarlar’ın 
Küba gezisinde çektiği fotoğraflardan 
değerlendirdiği 35 adet fotoğraftan oluşan 
fotoğraf sergisinin açılışını Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Şube Başkanımız 
Veysel Barut ve Şube II. Başkanımız İbrahim 
Atçakarlar’ın hep beraber açılış kurdelasını 
keserek yapmışlardır. Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü yaptığı konuşmada; 
fotoğraf sergisi çalışmasından dolayı başta 
İbrahim Atçakarlar’ı Şube Yönetimini tebrik 
ederek serginin hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Kendisinin de Kübayı geçmiş 
senelerde ziyaret ettiğini ifade ederek oradaki 
elde ettiği intibalarını ve gözlemlerini anlattı.
Yapılan açılış merasiminden sonra hep 
beraber sergi gezildi. İbrahim Atçakarlar 
sergilenen her bir fotoğrafın hikayesini 
sergiye gelen konuklara anlatarak, Fotoğraf 

Sergisi’nin 13-21 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Şubemiz Sergi Salonu’nda 
sergileneceğini, tüm meslektaşlarımızı ve 
yakınlarını beklediğini ifade etti.

Sergiye katılan meslektaşlarımızda Şube 
Başkanımız İbrahim Atçakarlar’ı yaptığı bu 
güzel çalışmadan dolayı tebrik ederek başarılı 

çalışmaların devamını temenni ettiler. Şube 
Yönetimi olarak İbrahim Bey’e önümüzdeki 
ay yapacağı Hindistan Gezisi’nde de güzel 
fotoğraflar çekerek bizlere ve üyelerimize 
sunmasını bekliyoruz ve başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.
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Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı 

7 Ağustos 2014 Perşembe günü Şube toplantı 
salonumuzda, Mesleki Faaliyet Denetimi ve Mesleki 
Sorunlar hakkında , Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, Şube 
Sekreteri Kubilay Öksüz, Şube Saymanı Atilla Yurttaş, 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve serbest çalışan 
üyelerimizin katılımı ile serbest çalışanlar toplantısı 
yapılmıştır.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak açılış konuşmasında; 
çıkarılan torba yasanın bazı üyelerimiz tarafından 
yanlış algılanarak mesleki faaliyet denetiminin 
yaptırılmasının zorunlu olmadığı kanaatine varıldığını 
fakat bu düzenlemenin Odamızın üyesi üzerinde yaptığı 
Mesleki Faaliyet Denetim yetkilerini kısıtlamadığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan muhtelif tarihli 
açıklamalarda da bu hususun ifade edildiğini, mesleki 
faaliyet denetimi yaptırmayan üyelerimizin haksız 
rekabet ortamı yaratarak mesleğimize zarar verdiğini 

ve mevzuatımız kapsamında yapılan mesleki faaliyet 
denetiminin Odamızca aynı kararlılıkla yerine getirilerek, 
hem meslek alanımızın ve hem de meslek etiğine saygılı 
üyelerimizin haklarının korunmasına devam edileceğini 
vurguladı.  
HKMO Bursa Şubesi olarak kurumlardan alınan bilgiler 
doğrultusunda gelen iş listeleri kontrol edilerek Mesleki 
Faaliyet Denetimi yaptırmayan Büro/Şirketler tespit 
edildiği, Mesleki Faaliyet Denetimi yaptırmaları gereken 
iş listeleri taraflarına yazı ile iletildiği ve iş listelerinin en 
kısa sürede tamamlanarak Odamıza teslim edilmesinin 
gerekliliği aksi taktirde kanuni sürecin başlatılacağı 
konusunda üyelerimiz uyarıldı.

Yapılan sunum sonrasında toplantıya katılım sağlayan 
serbest çalışan üyelerimizin Mesleki Faaliyet Denetimi 
ve haksız rekabetin önlenmesi konusundaki görüş ve 
önerileri dinlendi. 

Atanan Üyelerimiz Ziyaret Edildi
23 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuz; 
Mudanya Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı 
görevine atanan Sayın Metin Şen, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na 
Daire Başkanı olarak atanan Sayın Hakan Bebek, 
Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 
Müdür olarak atanan Sayın Ahmet Ergin Muşlu’yu 
makamında ziyaret etmiştir.

Şube Başkanımız Ali Faruk Çolak, Üyelerimize 
yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Şubemizce 
hazırlanan plaketi takdim etmiştir. Üyelerimiz 
Metin Şen, Hakan Bebek ve Ahmet Ergin Muşlu 
Şubemizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir. Sonrasında mesleki konular üzerinde fikir 
alışverişinde bulunulmuştur.

HKMO Kocaeli Temsilciliği 14 Kasım 2014 Cuma günü, 
Başkan Murat Selim Çepni,  Sayman Şenol Kalafat ve 
İKK Temsilcisi Hamit İlker Ulusoy ile birlikte Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
Bursa Akademik Odalar Birliğindeki Şube 
Merkezimizde gerçekleşen ziyarette, HUS Projelerinin 
Yapı Aplikasyon ve Fenni Mesuliyet olarak uygulanma 
süreci, karşılaşılan sorunlar ve mevcut uygulamalar 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Teknik şartname 
gereği Yapı denetim şirketlerinde çalışan harita 
mühendislerinin fenni mesul olamayacağı, projelerde 
fenni mesul olabilmek için Büro Tescil Belgesi’nin 
zorunlu olduğu bildirildi. Yapı aplikasyon ve fenni 
mesuliyet projelerinde fiyatlandırmalarda ne gibi 
değişikliklerin yapılabileceği konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerin sonunda Şube Başkanımız Ali Faruk 
Çolak ziyaretlerinden dolayı Kocaeli Temsilciliği 
yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Kocaeli  Temsilciliği  Şubemizi Ziyaret Etti
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11. Geleneksel Bowling Turnuvası Yapıldı

Şubemizin her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği Bowling Turnuvası’nın 
on birincisi Carrefour Alışveriş 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dereceye giren takım ve oyunculara 

kupa ve madalyalarını verdiği törende 
konuşan Şube Başkanımız Ali Faruk 
Çolak, ‘HKMO olarak onbirincisini 
düzenlediğimiz ve geleneksel haline 
getirdiğimiz bowling turnuvasını, 
üyelerimiz ve onların aileleri ile 

bir araya gelerek iş stresinden uzak 
hoşça eğlenceli bir ana imza atmak 
için gerçekleştirdik’ dedi. Turnuva 
sonunda takımlarda birinciliği 
Murat Karaoğlu’nun kaptanlığındaki 
takım, ikinciliği Ali Günakın’ın 
kaptanlığındaki takım, üçüncülüğü 
Ufuk Ay’ın kaptanlığındaki takımlar 
kazandı.

İki oyun üstünden gerçekleşen 
turnuvada birinci, ikinci, üçüncü 
takımların yanı sıra en iyi bayan ve 
en iyi erkek oyunculara da madalya 
verildi. Bayanlar da birinciliği Fatma 
Gülnar elde ederken erkelerde 
birinciliği ise Arslan Hazım Battır elde 
etti.

ÇOMÜ Geomatik Mühendisliği Tanışma Etkinliği 

ÇOMÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği ‘Geomatik 
Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Öğretim Yılı Tanışma 
Etkinliği’ Mühendislik Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü Eğitim 
salonunda gerçekleştirildi.

Açılışa HKMO Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, Şube 
Saymanı Atilla Yurttaş, Şube Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Önsoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, Bölüm Başkan 
yardımcısı R. Cüneyt Erenoğlu, Bölüm Başkan yardımcısı 
Özgün Akçay, öğretim üyeleri, çok sayıda meslektaşımız, 
öğrenciler ve etkinliğe destek veren firma temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, Şube Başkanı 
Ali Faruk Çolak açılış konuşmalarını yaptılar. Daha sonra 
Üniversite Rektörlüğü’ne, sunum yapan Doç. Dr Niyazi Arslan’a 
ve Konferansın hazırlığı sırasında desteklerini esirgemeyen Ali 
Faruk Çolak’a plaket takdim edildi.

Şube Başkanı Ali Faruk Çolak konuşmasında oda olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek Çanakkale`deki 
Geomatik Mühendisliği Bölümü`nün var olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken ÇOMÜ Geomatik Mühendisliği 
bölümünün şube etkinlik alanımızda lisans seviyesinde 
mühendislik eğitimi veren tek üniversite olduğunu, ayrıca 
Tavşanlı-Gemlik ve İznik’te ön lisans seviyesinde eğitim veren 
üç meslek yüksek okulu olduğunu belirtti. Meslektaşlarımızın 
bu yüksek okullarda zaman zaman uygulama ve mesleki 
alanlara ilişkin derslere girmekte olduğunu, meslek yüksek 

okullarına ve öğrencilerimize katkıda bulunduğundan bahseden 
Ali Faruk Çolak; CBS, Kentsel dönüşüm, İmar planları 
hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı ve mesleğe katılacak genç, 
bilgi ve becerilerini doğru kullanabilen mühendis arkadaşlara 
olan ihtiyacın önemini vurguladı.

Yeni öğretim yılında kendilerine başarılar dileyen Ali Faruk 
Çolak, bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan Geoteknik 
Ltd. Şti.’ne, Satlab Geosolutions Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti’ne, 
Sistem Aş’ye ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi dekan yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’na ve Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel’e teşekkür etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Tanışma Etkinliği’nde Doç. Dr. Niyazi Arslan’ın Harita 
ve Kadastro Mühendisliğinin Türkiye deki yeri ve önemini 
anlatan sunumu tamamlandıktan sonra firmalar tarafından 
kurulan stant alanına geçildi. Sunumlar sonrasında tüm 
öğrencilere arazi uygulamaları yaptırılarak katılım sertifikası 
verildi. ÇOMÜ akademik kadrosu, üyelerimiz ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizle Çanakkale Park Yeşil Tesislerinde akşam 
yemeği yenildi. 
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FIG 2018 Hazırlık Toplantısı

7. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumuna 
Katıldık

Diyarbakır İKK’ya  Hollanda’dan Ziyaret

15. THBTK Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı  

Kış Kapıda Şengal ve 
Kobane Dışarıda…

2018 yılında İstanbul’da yapılacak 
olan FIG 2018 Kongresi için 01 
Kasım 2014 Cumartesi günü 
Ankara Barcelo Hotel Altınel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Şube 
Başkanımız Can Deniz Akdemir 
ve Şube Sekreterimiz Şilan Parlak 
katılmıştır. Toplantıda FIG 2018 
hazırlıkları hakkında bir sunum 
gerçekleştirilmiş ve FIG 2018 
hazırlıkları hakkındaki görüş ve 
öneriler alınmıştır.

2015 yılında Ankara’da yapılacak 
olan 15. THBTK’nın Danışma 
Kurulu toplantısı, Kurultay 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener 
başkanlığında yapılmış ve toplantıya 
yürütme kurulu üyesi olan Şube 
Sekreterimiz Şilan Parlak katılmıştır.

Toplantı, Kurultay Yürütme 
Kurulunun çalışmalarını özetlemesi 
ile başlamış, Kurultay sloganı, 
Kurultay ana teması, oturum 
konuları ve içeriği, Kurultay 
kapsamındaki sosyal etkinlikler 
ile Kurultay kapsamındaki eğitim 
etkinlikleri görüşüldükten sonra 
genel görüş ve öneriler alınarak 
sonlandırılmıştır. TMMOB Diyarbakır İl 

Koordinasyon Kurulu, IŞİD`ın 
saldırılarından kaçan Şengal 
ve Kobane halkları için yardım 
kampanyası başlattı. TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun 18 Ekim 2014 
tarihli toplantısında; Diyarbakır 
İKK’nın ‘Kış Kapıda, Şengal ve 
Kobanê Dışarda! Konteyner Kente 
Destek Ol!’ kampanyası talebinin 
uygunluğu, kampanyaya destek 
konusunda odalara çağrı yapılması 
kararı alındı. Kampanyaya katılmak 
isteyen üyelerimizin HKMO 
Diyarbakır Şubesiyle iletişime 
geçmesi gerekmektedir.

15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 
Çorum’da Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu`nun 
yedincisi düzenlendi.

Toplantıya Şube  Başkanımız Can 
Deniz Akdemir katılmıştır.

Hollanda Sosyalist Parti milletvekili 
Saadet Karabulut  ve Partinin Genel 
Sekreteri Hans van Heijningen 
Şengal ve Kobanê konusunda 
temaslarda bulunmak, kampları 
ziyaret etmek ve yürütülen 
yardım çalışmaları hakkında bilgi 
almak amacıyla, Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret etti.
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Nükleer Karşıtı Platformun Eğitim Kampına Katıldı

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ziyaret Edildi

Yalova Belediye Başkanı Ziyaret Edildi

Bileşeni olduğumuz Nükleer Karşıtı 
Platform’un İstanbul Bileşenleri 
tarafından 21-25 Temmuz 2014 
tarihleri arasında Marmaris Beldesi 
Turunç’ta düzenlenen ‘Eğitimcilerin 
Eğitimi’ kampına katılım sağladık.

Kampta NKP’nin nükleer güç 
santrallerine karşı uzun zamandır 
yürüttüğü mücadelede yer alan 
deneyimli aktivistler, konunun 
uzmanları bilim insanları ve ekoloji 
mücadelesinin yanında toplumsal 
mücadelenin bir çok alanında emek 
veren insanlar bir araya geldi.

Oldukça yoğun bir programla 5 gün 
süren kampta, nükleer enerji problemi; 
NKP’nin tarihinden İstanbul, Sinop ve 
Mersin’deki mücadele süreçlerine, ÇED 
raporlarına karşı yürütülecek hukuki 

Yalova İl Temsilciliğimiz tarafından 
8 Ağustos 2014 tarihinde Yalova 
Belediyesi Fen İşleri  Müdürü 
Murat Kuleli ziyaret edildi. Ziyarete 
Yalova İl Temsilcimiz Cemil Selçuk, 
üyelerimiz Yalçın Tunç, Osman 
Nuri Dikici, Cihan Altunbaş, Özgür 
Teztürer katıldı.

Yalova İl Temsilciliğimiz tarafından 
23 Temmuz 2014 tarihinde Yalova 
Belediye Başkanı Vefa Salman 
ziyaret edildi. Ziyarete Yalova 
İl Temsilcimiz Cemil Selçuk, 
üyelerimiz Yalçın Tunç, Fazıl 
Özyıldırım, Osman Nuri Dikici, 
Burçin Tangürek, Cihan Altunbaş, 
Ali Kılınç, Adil Yele, Özgür Teztürer, 
Can Bartın Akdemir ve Ferruh 
Harcvuran katıldı.

süreçlerden nükleer güç santrallerinin 
yarattığı atık problemlerine dek 
birçok yönüyle mercek altına alındı. 
Aktivistlerin özellikle yerel halklarla 
iletişim kurarken dikkat etmeleri 
gereken noktalara da eğilinen kampta, 
ülke çapında basın ve internet medyası 
olanaklarının etkin kullanımına dair 
de çalışmalar yürütüldü ve alternatif 
enerji kaynaklarının dünya üzerindeki 

kullanımı ve fayda-maliyet analizlerini 
içeren sunumlar gerçekleştirildi.
Her günün sonunda gerçekleştirilen 
forumlarla da, nükleere karşı 
mücadeleyi güçlendirmeye katkı 
sağlayacak farklı yollar araştırıldı. 
Nükleer karşıtı mücadelenin vizyonu 
ve nasıl geliştirilebileceği, toplumda 
farkındalık yaratmanın yeni ve daha 
etkili yollarla nasıl sağlanabileceği 
üzerine fikir paylaşımında bulunuldu. 
Nükleere karşı mücadelede önemli 
bir viraj olan kamp, nükleer güç 
santrallerine yaslanan ve alternatif 
kaynaklara yönelmeyerek devasa 
maddi ve manevi kayıplar yaratan 
enerji politikalarının ülke geleceği 
için oluşturduğu tehdidi anlama ve 
mücadeleyi gençleştirip güçlendirme 
anlamında önemi bir boşluğu 
doldurdu.

18. ve 19. Dönem Şube 
Başkanımız Mehmet Ali 
Candaş Ziyaret Edildi

18. ve 19. Dönem Şube Başkanımız 
Mehmet Ali Candaş’ı kaybettik.

Rahatsızlığı nedeni ile 6 Eylül 2014 
tarihinde Şube Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Alişan Çalcalı, Üye Örgütlenme ve 
Dayanışma Komisyonu üyelerimiz 
Nail Güler, Mustafa Erdemli ve 
Rifat Gelbal Trabzon Beşikdüzü’nde 
bulunan evinde ziyaret etmişlerdi.
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Tekirdağ Ergene Belediyesi Ziyaret Edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ziyaret Edildi

17 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Tekirdağ ili Ergene İlçe Belediyesi Belediye 
Başkan Yardımcısı Hülya İnci ziyaret edildi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube II. Başkanımız Turğay 
Erkan ve Şube Yönetim Kurulu üyemiz Akif Yılmazkaya, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyesi Alişan 
Çalcalı ve Çorlu Temsilcimiz Erol Gölçek katıldı. Toplantıda Ergene Belediyesinde yaşanan özellikle 18. madde 
uygulamasına yönelik sıkıntılardan bahsedilirken, mesleki faaliyetler konusunda belediyeler ile meslek Odalarının 
ortak hareket etmesi gerekliliği vurgulandı. Ergene Belediyesi’nde bizleri misafir eden Belediye Başkan Yardımcısı 
Hülya İnci’ye ve toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

17 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz tarafından 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Kamulaştırma Daire Başkanı Yüksel 
Özdal ve Fen İşleri Daire Başkanı 
Oktay Çolpan ziyaret edildi. Ziyarete 
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, 
Şube II. Başkanımız Turğay Erkan, 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Akif 
Yılmazkaya, HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Alişan 
Çalcalı, Tekirdağ Temsilcimiz 
Ercan Kısa ve üyelerimiz Ulaş 
Karabacak ile Önder Aydın katıldı. 

Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü Ziyaret Edildi

17 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz tarafından Tekirdağ Kadastro İl Müdürlüğü 
ziyaret edildi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, Şube II. Başkanımız Turğay Erkan, Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Akif Yılmazkaya, HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyesi Alişan 
Çalcalı, Tekirdağ Temsilcimiz Ercan Kısa ve 
üyelerimiz Ulaş Karabacak ile Önder Aydın katıldı. 
Toplantıda İmar Yasası’nda yapılan değişiklikler ile 
Odaların yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığı vurgusu 
yapılırken, geçmiş dönemdeki uygulamanın aynı 
şekilde devam ettiği ve Kadastro müdürlüklerinin 
de bu çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi. 
Kadastro müdürlüklerinde yapılan işlerde sözleşme 
alınmasının zorunlu olduğu vurgulanırken bu 
uygulamanın mesleğimizi ve meslektaşlarımızın 
haklarının korunması açısından önemine değinildi. 
Tekirdağ Kadastro İl Müdürlüğünde bizleri misafir 
eden Kadastro Müdürü İlker Harun Endoğru’ya ve 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Toplantıda son yasal düzenlemeler 
ile Büyükşehir olan Tekirdağ 
Belediyesi’nde yürütülen mesleki 
faaliyetler ile teknik uygulama 
sorumluluğunun gerekliliği vurgusu 
yapılırken meslek odası olarak 
bölgede çalışan meslektaşlarımızın 
her türlü sorununda mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın yanında yer 
alacağımız belirtildi. Toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçen başta 
Tekirdağ İl Temsilcimiz Ercan Kısa 
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Alişan Çalcalı olmak üzere 

bizleri konuk eden Kamulaştırma 
Daire Başkanı Yüksel Özdal, Fen 
İşleri Daire Başkanı Oktay Çolpan’a 
ve toplantıya katılan üyelerimize 
teşekkür ederiz.
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü Ziyaret Edildi
17 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
tarafından Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Müdürlüğü Kamulaştırma Daire Başkanı Zeki Özcan 
ziyaret edildi.

Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube II. 
Başkanımız Turğay Erkan, Şube Yönetim Kurulu üyemiz 
Akif Yılmazkaya, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Yedek üyesi Alişan Çalcalı, Tekirdağ Temsilcimiz Ercan 
Kısa ve üyelerimiz Ulaş Karabacak ile Önder Aydın 
katıldı. Toplantıda yeni oluşan Büyükşehir Belediyesi 
çerçevesinde verilen hizmetler konusunda bilgi alınırken 
idari alanın genişlemesi sonucunda teknik eleman 
yetersizliklerinin olduğu belirtildi. Tekirdağ Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde bizleri misafir eden 
TESKİ Kamulaştırma Daire Başkanı Zeki Özcan’a ve 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

YTÜ Tanışma Çayı Gerçekleştirildi

30 Eylül 2014 Salı günü YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde tanışma çayı düzenlendi. Öğrenci 
Komisyonunun etkinliklerinin tanıtıldığı sunumdan 
sonra Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım Şube 
etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Konuşmalardan sonra 
müzik dinletisi ile devam eden tanışma çayı ikramlarla 
devam etti. Tanışma Çayının düzenlenmesinde emeği 
geçen başta YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fatma Gül Kılıç’a, HKMO Öğrenci Komisyonu 
üyelerimize, toplantıya katılan YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü öğretim görevlilerine ve öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.

2018 FIG Hazırlık Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

2018 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan FIG Kongresi hazırlık toplantısı İstanbul Taksim’de yapıldı. FIG Başkanı 
Chrissy Potsiou ile FIG Ofisi Yöneticisi Louise Friis Hansen 2018 yılında İstanbul’da yapılacak olan FIG kongresinin 
hazırlıklarının konuşulması, kongre mekânları ve diğer teknik hazırlıklar ile ilgili olarak HKMO Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, HKMO Dış ilişkiler Komisyonu üyeleri ve Şube yöneticilerimiz ile bir araya geldiler.

Toplantılara HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, İkinci Başkan Harun Reşit Sever, Genel Sekreter Levent Özmüş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Olcay Korkmaz, İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Turgay Erkan, Evrim Savaş 
ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı/Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Kahveci 
katılmışlardır.
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Ölümünün 7. Yılında Gülseren Yurttaş ve İş Cinayetleri Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı

TMMOB İstanbul İKK tarafından 27 Eylül 2007 tarihinde İSKİ Melen Çayı Boğaz Geçiş Projesi’nin Sarayburnu Şantiyesi’ndeki 
Kutay İnşaat Firması’nın taşeronu olan DETEK (Deniz Teknolojisi Limited Şirketi) adlı firmada çalışan değerli meslektaşımız, 
şube eski müdürümüz ve yoldaşımız Gülseren Yurttaş’ın, vinç bomunun kopması sonucunda meydana gelen ‘iş kazası’ değil bir iş 
cinayeti sonucu hayatını kaybetmesinin 7. yılında olayın meydana geldiği yerde basın açıklaması yapıldı. Şube sekreterimiz Evrim 
Gülcan Savaş’ın okuduğu basın açıklamasında ‘Aradan geçen zamana rağmen iş cinayetlerinin artarak devam ettiği ve son 12 yıl 
içinde kayıtlara geçen 14670 insanımızı kaybettiğimizi’ belirtti. Savaş, basın açıklamasının sonunda kârın ön planda tutulduğu, insan 
yaşamının değersizleştirilerek taşeronlaşmaya ve denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerdeki, tersanelerdeki, fabrikalardaki, maden 
ocaklarındaki 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 etti. 

Aynı gün içerisinde Oda çalışanlarımız tarafından Gülseren Yurttaş’ın Bilecik Gölpazarı’nda bulunan ailesi ve mezarı da ziyaret edildi.

Kartal Ekoloji Çadırında Kahvaltılı Üye Toplantısı Gerçekleştirildi

11 Ekim 2014 Cumartesi günü 
saat 11:00’da Kartal Belediyesi 
Ekoloji Çadırında Kartal, Pendik, 
Maltepe ve Tuzla Bölgesi’nde çalışan 
meslektaşlarımızla birlikte kahvaltılı bölge 
toplantısı yapıldı.

Kahvaltıdan sonra başlayan üye 
toplantısında Kartal Belediye Başkan 
Yardımcısı ve Kartal İlçe Temsilcimiz 
Ali Apaydın toplantıya katılan 
meslektaşlarımıza teşekkür ederken 
haritacılık sektörü ve Odamızın bu güne 
kadar geçirdiği süreç hakkında kısa bir 
bilgilendirmede bulundu. Bölgede çalışan 
üyelerimizi Oda çalışmalarına katılmaya 
ve Odamıza sahip çıkmaya çağırdı. 

Daha sonra söz alan Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım son dönemlerde Arap 
Baharı diye adlandırılan süreç ile başlayan 
ve bugün Suriye’de Kobene’de yaşanan 
olaylar karşısında içinde bulunduğumuz 
toplumun aydınları arasında yer alan 
harita mühendislerinin de yaşananlara 
sessiz kalmaması gerekliliğini belirti. 
Torba yasalarla meslek odaları üzerinde 
oluşturulmaya çalışılan baskılara karşı 
tüm Oda bileşenleri olarak birlikte 
durmamız gerektiğini söyledi.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım’dan 
sonra Şube Sekreterimiz Evrim Savaş 
Odamız 23. Dönem Yönetim Kurulunun 
bu güne kadar geçen süreç içerisinde 
gerçekleştirdiği etkinlikler konusunda bir 
sunum yaptı. 

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB 
arasında imzalanan mühendis en 
az ücret protokolü hakkında bilgi 
verirken, mühendislere verilecek 
ücretler konusunda hem kamuda 
çalışan meslektaşlarımız, hem serbest 
çalışan meslektaşlarımız hem de 
ücretli çalışan meslektaşlarımızın bu 
protokolün uygulanmasında özen 
göstermesi gerekliliğini belirtti. Yapılan 
harita işlemlerinde özel sektör çalışanı 
üyelerimizin Odamız en az ücret 
tarifesine uygun olarak yapmasının 
birçok yerde şikâyet konusu olan yüksek 
kırımlı işlerin önüne geçme konusunda 
önemli olduğu vurgulandı.

Konuşmalardan sonra söz alan üyelerimiz 
aidat ödemeleri konusunda kendilerine 
gelen tebligatlar hakkında bilgi almak 
istediklerini belirtti. Aidatlar konusunda 
Şube Başkanımız aidatların Oda üye 
ilişkisi arasında önemli bir bağ olduğunu, 
düzenlenen Oda etkinliklerinin bu 
gelirler ile gerçekleştirilebildiğini, 
ancak Odaların mali denetimlerinin 
bakanlıklara bağlanması ile tahsil 
edilmeyen aidat borçları nedeni ile bu tip 
bir uygulamaya gidildiğini belirtti.

Meslek Odaları konusunda en büyük 
sorunlardan birisinin mesleki etik 
olduğu vurgulanırken, Oda çalışmaları 
ve üniversite eğitimi sürecinde bu 
konuya daha çok değinilmesi gerekliliği 
vurgulandı. Ayrıca Oda tarafında üyelere 

mesleğimizin Endüstriyel Ölçmeler, CBS 
gibi spesifik konularda eğitim verilmesi 
istendi. İstanbul’un büyük bir kent olması 
nedeni ile üyelerin Şubelerde yapılan 
etkinliklere katılımının sınırlı kaldığı, bu 
nedenle Anadolu yakasında da bir şube 
mekânının olması ya da etkinliklerin 
bu bölgelerde yapılmasının katılımı 
arttıracağı vurgulandı.

Toplantının sonunda söz alan Kartal 
Belediye Başkan Yardımcısı ve Kartal 
İlçe Temsilcimiz Ali Apaydın, 2006 
yılında yapılan üye toplantısında 
benzer sorunların bulunduğu geçen 
sekiz seneye rağmen birçok sorunun 
aynı şekilde devam ettiğini belirtti. 
Katılımın yetersizliği konusunda 
toplantı formatının belki değiştirilmesi 
gerekliliğini vurguladı. Kamu çalışanları, 
serbest çalışanlar ve ücretli çalışanların 
ayrı toplantılar yapılmasının katılımı 
arttırabileceğini belirtti.

Toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçen başta Kartal İlçe Temsilcimiz Ali 
Apaydın’a Temsilci Yardımcımız Metin 
Ağırman’a, Pendik-Tuzla İlçe Temsilcimiz 
Birol Yavuz’a, Temsilci Yardımcımız 
Güneş Aydın’a, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Emrah Volkan’a, Kartal Belediyesi 
Ekoloji Çadırında verilen kahvaltı için 
Kartal Belediyesi Aşçılık Okulu ve Kadın 
Emeğini Güçlendirme Derneği’ne, 
toplantı salonunu bizlere açan Kartal 
Belediye Başkanlığına ve katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz.
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Kadıköy Bölgesinde Üye Toplantısı Yapıldı

Arnavutköy Belediyesi 
Ziyaret Edildi

11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 15:30’da Kadıköy 
Bölgesi’nde çalışan meslektaşlarımızla üye toplantısı 
gerçekleştirildi. Duyurunun geç yapılması nedeni ile yetersiz 
katılımın olduğu toplantıda bölgede çalışan mühendislik 
büroları tarafından yapılan yapı aplikasyon belgeleri 
uygulamaları ve Oda faaliyetleri görüşüldü. Toplantıya 
katılan üyelerimize ve toplantı mekanını sağlayan Mimarlar 
Odası Anadolu Yakası Temsilciliğine teşekkür ederiz.

17 Ekim 2014 tarihinde Arnavutköy 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü 
Yasin Çakır, Arnavutköy Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürü Ersin 
Demir Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve Çatalca Temsilcimiz Leyla Poyraz 
tarafından ziyaret edildi. Yapılan 
görüşmede Belediye tarafından 
verilen yapı ruhsatlarında yapı 
aplikasyon projesinin alınmasının 
zorunlu olduğu ve Odaların belgeyi 
veren üyesinin sicil durumunun 
incelenebilmesi için ruhsat kısmında 
adının belirtilmesi gerekliliği 
vurgulandı. Toplantıda bizleri konuk 
eden Arnavutköy Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürü Yasin Çakır 
ve Arnavutköy Belediyesi Emlak 
ve İstimlak Müdürü Ersin Demir’e 
teşekkür ederiz.

Bakırköy Bölge Toplantısı 
Yapıldı

Tekirdağ’da Çalışan Meslektaşlarımızla Toplantı Gerçekleştirildi

17 Eylül 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
tarafından Tekirdağ’daki kurum ziyaretlerinden sonra 
bölgede çalışan meslektaşlarımızla 50.Yıl Rıhtım Çay 
Bahçesi’nde bölge toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda 
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım Şube çalışmaları 
konusunda bilgi verdi. Bölgede çalışan meslektaşlarımız 
özellikle mesleki rekabet konusunda sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz yapılan 
işlerde Oda birim fiyatlarına uyulmasının daha nitelikli 
işler yapılması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için 
vazgeçilemeyecek bir koşul olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca 
ücretli çalışan meslektaşlarımızın TMMOB ile SGK arasında 

imzalanan protokole göre asgari mühendis ücretinin 
altında çalıştırılamayacağı vurgulanırken, bölgede çalışan 
meslektaşlarımız için bu konuya dikkat edilmesi istendi. 
Toplantıya Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube II. 
Başkanımız Turğay Erkan, Şube Yönetim Kurulu üyemiz 
Akif Yılmazkaya, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Yedek üyesi Alişan Çalcalı, Tekirdağ Temsilcimiz Ercan Kısa 
ve üyelerimiz Ulaş Karabacak, Adnan Erdoğan, Alper Bakla, 
Muharrem Ersin, Gediz Coşkun, Bahadır Yazıcı, İlker İlerler, 
Önder Aydın, Hasan Çakır, Turgut Bolat, Burak Kasımoğlu 
ve Mehmet Karaağaç katıldı. Toplantıya katılan üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Şişli Bölge Toplantısı Yapıldı

18 Ekim 2014 tarihinde Şişli 
Bölgesinde çalışan üyelerimiz ile Şube 
toplantı salonunda üye toplantısı 
yapıldı. Şube etkinlikleri hakkında 
bilgi verilirken kamu ve özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın sorunları 
üzerine görüşüldü.

Toplantıya katılan üyelerimize 
teşekkür ederiz. 18 Ekim 2014 tarihinde Bakırköy 

Bölgesi’nde çalışan üyelerimiz ile 
İnşaat Mühendisleri Odası Bakırköy 
Temsilciliğinde üye toplantısı 
yapıldı. Şube etkinlikleri hakkında 
bilgi verilirken, kamuda ve özel 
sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları üzerine görüşüldü. Toplantı 
salonunu sağlayan İMO Bakırköy 
Temsilciliği’ne ve toplantıya katılan 
üyelerimize teşekkür ederiz.
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Çatalca Belediyesi Ziyaret Edildi

Arnavutköy Kadastro Şefliği Ziyaret Edildi

17 Ekim 2014 tarihinde Çatalca’da bulunan meslektaşlarımız 
ile birlikte Çatalca Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, 
Fen İşleri Müdürü Barış Genç ve İmar Müdürü Edip Ünal 
ziyaret edildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan görüşmede 
Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel Belediye çalışmaları 
hakkında bilgi verirken Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 
Belediye hizmetlerine yönelik bir tarafta idare diğer tarafta 
serbest çalışan mühendis ve mimarlar bulunduğunu, bu 
hizmetler aşamasında iki tarafında uyum içinde çalışması 
gerekliliğini belirtti. Sayın Güzel, Odaların hem meslek 
disiplinleri açısından hem de halk açısından büyük önem 
taşıdığını, yerel idarelerde bulunan kişilerin de Odalara sahip 
çıkması gerekliliğini belirtti. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 
harita sektörü açısından yapı aplikasyon belgeleri ve inşaat 

işlerinde teknik uygulama sorumluluğu’nun belediyelerde 
yerleşmesi gereken bir uygulama olduğunu, bunun sonucunda 
sağlıklı kentleşmede önemli bir adım atılacağını vurguladı. 
Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Çatalca Temsilcimiz 
Leyla Poyraz başta olmak üzere Çatalca Belediyesi’nde bizleri 
konuk eden Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, Fen İşleri 
Müdürü Barış Genç ve İmar Müdürü Edip Ünal’a ve toplantıya 
katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

17 Ekim 2014 tarihinde bölgede çalışan meslektaşlarımızla 
birlikte Arnavutköy Kadastro Şefliğinde Üyemiz Tamer 
Yıldız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından ziyaret edildi. 
Çatalca Temsilcimiz Leyla Poyraz’ın da katıldığı toplantıda 
tescile tabi işlemlerde Oda sözleşmesinin mutlaka alınması 
gerekliliği ve yapılan işlerin temsilciliğimizde mesleki 
faaliyet denetiminin yapılmasının gerekliliği belirtildi. 
Toplantıya ev sahipliği yapan Sayın Tamer Yıldız’a ve 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Okan Üniversitesi’nde Tanışma Çayı Yapıldı

21 Ekim 2014 Salı günü saat 14:00 da Okan Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü’nde Tanışma çayı düzenlendi. Tanışma 
çayında İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Nejat Tuncay 
açılış konuşmasında Okan Üniversitesi’nde Geomatik Mühendisliği 
Bölümü’nün olmasına değer verdiklerini ve önemsediklerini, 
Geomatik Mühendisliğini yaşamın her alanında önemli bir meslek 
olarak gördüklerini belirterek tanışma çayı dolayısı ile katılan Şube 
Yöneticilerimize teşekkür etti. Geomatik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver Ülger meslek hayatının başından 
itibaren Oda çalışmaları içinde yer aldığını ve İstanbul Şubenin 
kuruluşunda bulunduğunu vurgulayarak, Odanın üyelerinin önünü 
açması üyelerin de Odalarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. 
Öğrenci Komisyonunun etkinliklerinin tanıtıldığı sunumdan 
sonra Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım Şube etkinlikleri 
hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver 
Ülger’e toplantının düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci üyemiz 
Nergis Durak’a, Araştırma Görevlisi Can İban’a, toplantıya katılan 
YTÜ Öğrenci üyemiz Can Boz’a ve Okan Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz.
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Üyemiz Hüseyin Mercan’ın İşe İadesi için 
Yapılan Basın Açıklamasına Katıldık
23 Ekim 2014 Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğü önünde İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
araştırma görevlisi ve üyemiz Hüseyin Mercan’ın işe iadesi 
için yapılan basın açıklamasına katıldık. Saat 12.30’da 
Asistan Dayanışmasının yaptığı basın açıklamasına 
Eğitim-Sen Genel Merkezi, Öğretim Üyeleri Derneği, 
Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz katıldı. Yapılan 
açıklamada 50/d kadrosu nedeni ile işten çıkartıldıktan 
sonra bölüm ve fakülte kararı ile 33/a kadrosuna alınmasına 
rağmen Hüseyin Mercan’ın işten çıkartıldığını, açılan 
dava sonucunda mahkemenin 4 Eylül tarihinde işe iade 
kararını verdiğini ancak İTÜ Rektörlüğü’nün bu kararı 
uygulamadığı vurgulandı. Bunun sonucunda mahkeme 
kararını hiçe sayarak kamuoyunu yanıltan İTÜ Rektörü 
hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve sonucunda 
savcılığın dosyayı kabul ederek YÖK’ten soruşturma 
için izin istediği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine oturma 
eylemine son verdiklerini belirttiler.

30. Yıl Plaket Töreni Yapıldı Üyemiz Hüseyin Mercan İTÜ’de 
Ziyaret Edildi

TMMOB’nin 60. Yıl Dönümü için 
Taksimde Stant Açıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken bölüm 
ve fakülte kurullarının oy birliği ile almış olduğu 
33/a statüsüne geçiş kararına rağmen İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işine son verilen ve 
yapılan hukuksuzluk karşısında İTÜ Rektörlüğü önünde 
oturma eylemi başlatan üyemiz Hüseyin Mercan, 
Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

20 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’nin kuruluşunun 
60. yılı olması nedeni ile İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu ile birlikte Taksim Galatasaray Lisesi 
önünde Oda tanıtım masaları açıldı. Açılan tanıtım 
masalarında Şube ve Oda yayınlarımız ile birlikte 
Oda çalışmalarımız hakkında bilgi verildi. Tanıtım 
masalarından sonra İstanbul İKK tarafından saat 
18:00 da 60. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yapıldı.

19 Ekim 2014 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Çatı Restaurant’ta meslekte 30. yılını dolduran 
meslektaşlarımıza Şubemiz tarafından hazırlanan 
plaketleri kahvaltılı toplantı sonrasında verildi. 
Toplantıya katılan üyelerimize ve etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen şube emekçilerimize 
teşekkür ederiz.
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‘Rantsal Dönüşüm Olmadan Kentsel Dönüşüm Mümkün Mü?’ Etkinliği Yapıldı

26 Ekim 2014 Pazar günü Yalova 
Belediyesi Raif Dinçkök Kültür 
Merkezi’nde HKMO İstanbul Şubesi 
tarafından ‘Rantsal Dönüşüm olmadan 
Kentsel Dönüşüm Mümkün mü?’ 
başlıklı panel forum etkinliği yapıldı. 
İTÜ Geomatik Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Doç Dr. M. Tevfik Özlüdemir’in 
moderatörlüğünü yürüttüğü etkinliğe 
Beykoz Belediyesi Eski Başkan 
Yardımcısı Harita Mühendisi Dr. Erdal 
Köktürk, YTÜ Harita Mühendisliği 

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gür, 
Avukat Ziya Çelik ve Sulukule Roman 
Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma 
Derneği’nden Şükrü Pündük katıldı.

6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun’ kapsamında riskli alan 
olarak ilan edilen Yalova Bağlarbaşı 
Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm 
uygulaması yapılmasının gündeme 
gelmesi üzerine Şubemiz ve HKMO 
Yalova il Temsilciliği tarafından 
düzenlenen etkinlikte Kentsel 
Dönüşüm uygulamaları farklı 
boyutlarda ele alındı. İlk konuşmayı 
yapan Dr. Erdal Köktürk Türkiye’de 
Kentsel Dönüşüm uygulamaları 
ve yasal mevzuat konusunda bilgi 
verirken 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’un çok sert 
yaptırımlarının bulunduğunu belirtti. 
Panelin başlığında da belirtildiği gibi 
ülkemizdeki uygulamaların daha 
çok rantsal boyutu ile tartışıldığını 
belirten Köktürk, Kentsel dönüşümün 
ilk olarak Amerika’da uygulanmaya 
başladığı ve buradan sonra İngiltere 
ile birlikte Avrupa’da uygulandıktan 
sonra 2000’li yıllardan itibaren de 
değişik kanun maddeleri çerçevesinde 
Türkiye’de uygulandığını söyledi. 
Ancak diğer ülkelerde katılımcılığın 
önemsendiği ve kentsel dönüşümün 
vazgeçilmez parçası olduğunu, oysa 
ülkemizde kentsel dönüşümden 
etkilenen ve orada yaşayan halkın 
sürece en son aşamada katıldığını 
belirtti. 6306 sayılı yasa ile afet 
riski altındaki alan olarak ilan 
edilen yerlerde Bakanlığın çok fazla 
yetkisinin bulunduğu belirtilirken 
en son riskli alan kararının 18 Aralık 
2013 olmasının ve bundan sonra riskli 
alan ilanının bulunmamasının 17 
Aralık operasyonu ile denk gelmesinin 
düşündürücü olduğu belirtildi.
YTÜ Harita Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Mehmet Gür Türkiye’de yapılan 
Kentsel Dönüşüm uygulamaları 

hakkında bilgi verirken bu 
uygulamalarda kapsamlı bir araştırma 
yapıldığı ve analizler çıkartıldıktan 
sonra bölgede yaşayan halka 
kentsel dönüşüm bölgesi ile ilgili 
tasarımların sunulduğunu belirtti. 
Yalova Bağlarbaşı Mahallesi’nde afet 
riski olarak ilan edilen alanın jeolojik 
yapı anlamında sıkıntılı olduğunu 
vurguladı.

Panelde söz alan Avukat Ziya Çelik, 
özellikle İstanbul’da yaşanan kentsel 
dönüşüm örneklerinde Kürtler, 
Roman vb. azınlık olarak tabir 
edilebilecek insanların yaşadığı 
bölgelerin seçildiği belirtildi. Yalova’da 
da Roman vatandaşların yaşadığı 
Bağlarbaşı Mahallesi’nin seçilmiş 
olmasının İstanbul Sulukule örneğini 
akla getirdiğini belirten Ziya Çelik 
Kentsel Dönüşüm uygulamalarında 
vatandaşlara maketler ile projelerin 
sunulmasının yerine hukuki 
dayanakların bulunduğu sağlam 
sözleşmelerin yapılması gerektiğini 
vurguladı. Bu gün açısından kentsel 

dönüşümün en büyük sorununun 
vatandaşın devlete güveninin 
olmaması olduğunu, bunu İstanbul 
Sulukule, Başıbüyük gibi birçok alanda 
gördüğümüzü söyledi.

Son konuşmacı olan Sulukule Roman 
Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma 
Derneği’nden Şükrü Pündük, 
Sulukule’de yaşanan Kentsel Dönüşüm 
sonucunda evlerini ve mahallelerini 
kaybettiklerini belirterek kendilerinin 
çalışma alanlarından 40 km ilerde 
Kayabaşı’nda yapılan apartmanlara 
yerleştirildiğini, ancak geçimini 
müzikle karşılayan romanların 
buradan tekrar Sulukule civarına geri 
döndüğünü belirtti. 

Daha önce evi olanların şu an kirada 
oturduğunu, geçimini kaybeden 
mahallenin uyuşturucu tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğunu belirti. Kentsel 
Dönüşüm bölgelerinin romanların 
yaşadığı bölgelerin seçilmesinin 
nedeninin kendilerinin zayıf halka 
olarak görülmesi olduğunu belirtti. 
Bu nedenle Sulukule’de kendilerinin 
yaşadığı sıkıntıları aynı özellikleri 
taşıyan Bağlarbaşı Mahallesi’nin 
çekmemesi gerektiğini söyledi.

200 kişinin katıldığı etkinlikte 
panelden sonra katılımcıların 
görüş belirttiği ve panelistlere soru 
sordukları Forum bölümü ile devam 
edildi. Etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen Yalova Temsilcimiz 
Cemil Selçuk’a, Temsilci Yardımcımız 
ve Yalova Belediyesi İmar Müdürü 
Levent Kasap’a, salonu kullanımımıza 
açan ve her türlü yardımı gösteren 
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a, 
etkinliğimize sunumları ile katkı veren 
Dr. Erdal Köktürk’e, Dr. Mehmet Gür’e, 
Av. Ziya Çelik, Şükrü Pündük, oturum 
yürütücülüğünü gerçekleştiren Doç. 
Dr. M. Tevfik Özlüdemir’e ve emeği 
geçen Şube personelimiz ile etkinliğe 
katılan üyelerimize teşekkür ederiz.
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Haydarpaşa`nın Yağmalanmasına Karşı Nöbetteydik
Kentteki yaşam alanlarımızın yok 
edilmesine ve Haydarpaşa’nın talan 
edilmesine dur demek için Haydarpaşa 
Dayanışması’nın çağrısıyla her 
Pazar 13:00-14:00 saatleri arasında 
gerçekleştirilen oturma eylemleri 
devam ediyor. Geçmiş yıllar da İstanbul 
dışından eğitim için gelen harita 
mühendislerinin hatıralarında da 
önemli yeri olan Haydarpaşa Tren Garı 
ve toplumsal belleğimiz yok edilmek 
isteniyor. Bu nedenle HKMO İstanbul 
Şubesi olarak bu hafta nöbet sırası 
bizdeydi.

Haydarpaşa dayanışması bileşenleri 
ve İstanbul halkı; 104 yıldan 
beridir gar olarak hizmet veren ve 
İstanbul’un simgesi haline gelmiş 
dünya kültür mirasımız Haydarpaşa 
Garı ve Limanının endüstriyel işlevini 

devam ettirmesi, ayrıca bu bölgede 
uygulanmak istenen yağma projelerinin 
hayata geçmemesi için mücadelesini 
sürdürüyor.

Haydarpaşa Garı ve Limanı ile çevresi 
hakkındaki yağma projesi (Haydarpaşa 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı) 
geri çekilinceye, Haydarpaşa Garı 
ve Limanının endüstriyel işlevini 
sürdürmesinin önündeki engeller 
kaldırılıncaya kadar Haydarpaşa Gar 
merdivenlerinde oturma eyleminde 
tepkimizi göstereceğiz.

Ulaşım hakkına, yaşam hakkına, 
kültürel mirasımıza, toplumsal 
belleğimize ve Haydarpaşa’ya sahip 
çıkmak için 2 Kasım 2014 Pazar günü 
13:00-14:00 saatleri arasında Şubemiz 
tarafından düzenlenen ve Haydarpaşa 

Garı’nda sohbetimizle, müziğimizle, 
karikatür sergimizle gerçekleştirdiğimiz 
145. Pazar buluşmasında basın 
açıklamasını Yönetim Kurulu Üyemiz 
Selin Bostan okudu.

Basın açıklamasına ve Haydarpaşa 
nöbetine katılan üyelerimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

İTÜ’de Tanışma Çayına Katıldık

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde 
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü ile 
HKMO Öğrenci Komisyonunun 
ortaklaşa düzenledikleri tanışma 
çayına katıldık. Tanışma çayında söz 
alan Geomatik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Doğan Uçar bölüme 
yeni gelen öğrencilerin Odamızla 
birlikte yapılan bu etkinliklere 
katılımının daha fazla olması 
gerektiğini belirtti. Şube Başkanımız 

Mehmet Yıldırım Odamızın öğrenci 
komisyonu çalışmaları içerisinde 
yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızın 
aktif rol almasının gelecekte 
kuracakları ilişkiler açısından da 
önemli olduğunu belirtti. Jeodezi 
ve Fotogrametri Kulübü Danışmanı 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik 
toplantıya katılmayan öğrencilerin 
sonraki süreçlerde buralarda yer 
alacaklarına olan inancını belirttikten 
sonra Odamız ve Kulübümüzle 

birlikte meslek alanımızda ulusal 
ve uluslar arası birçok etkinliğin 
yapıldığını ve bu etkinliklerin genç 
meslektaşların ufkunun açılmasında 
belirleyici olduğunu belirtti. 
Konuşmalardan sonra HKMO 
Öğrenci Komisyonu etkinlikleri ile 
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 
etkinliklerini anlatan sunumlar 
yapıldı. Sunumlardan sonra Bölüm 
kantininde tanışma çayı etkinlikleri 
devam etti.

Tanışma çayına katılan üyelerimize, 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Doğan Uçar’a JFK Bölüm Danışmanı 
Rahmi Nurhan Çelik’e, Jeodezi 
ve Fotogrametri Kulübüne ve 
HKMO İstanbul Şubesi Öğrenci 
Komisyonuna teşekkür ederiz.
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Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı Keşan’da İnteraktif Cors Eğitimi Düzenlendi

Kamulaştırma davalarında görev yapacak bilirkişilere 
yönelik olarak 02.11.2014 tarihinde TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Perpa Eğitim ve 
Konferans Salonu’nda Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi 
gerçekleştirildi.

Eğitime 45 meslektaşımız katıldı. Yoğun olarak 
gerçekleşen eğitimde Arş. Gör. Ahmet Yılmaz 
meslektaşlarımızı bilgilendirdi. Eğitimi veren Sayın 
Arş. Gör. Ahmet Yılmaz’a, toplantı salonu konusunda 
yardımcı olan EMO İstanbul Şubesi’ne teşekkür 
eder, bilirkişilik eğitimini başarı ile tamamlayan 
meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

8 Kasım 2014 tarihinde Keşan’da Şube Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Turğay Erkan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Akif Yılmazkaya, Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonumuzdan Nail Güler, Hüseyin Çiçek, Rifat 
Gelbal ve Keşan Bölgesi’ndeki meslektaşlarımızın 
katılımıyla İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in sunumu ile 
‘Sürekli Gözlem Yapan Sabit GNSS Referans İstasyonları 
(Cors) Ağı’ İnteraktif semineri gerçekleştirildi.

Verimli geçen toplantı ve eğitimin yapılmasında emeği 
geçen Keşan İlçe Temsilcimiz Serkan Deniz’e, İnteraktif 
seminer sunumu yapan Meslek İçi Eğitim Komisyonu 
Üyemiz İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’e ve toplantıya 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yazılım Eğitimlerimiz Başladı
Şubemiz gerek meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren 
güncel mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
meslektaşlarımızla buluşturan başlıklardaki çalışmalarını, 
gerekse meslektaşlarımızın istem ve talepleri 
doğrultusunda şekillenen eğitimlerini sürdürmektedir. 

Bu kapsamda 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde Şube Toplantı 
Salonumuzda NETCAD Temel Eğitimi kursu düzenlendi.

Film Gösterimi Yapıldı
23. Dönem Yönetim Kurulu olarak bundan sonra her 
ay gündemle ilişkili olmasına çalışacağımız bir film 
gösterimi gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
karar doğrultusunda ilk gösterimimiz 19 Eylül 2014 
tarihinde ‘İçimdeki Yangın’ adlı film ile yapıldı. Orta 
Doğu’daki iç savaşın en karanlık dönemine ışık tutan, 
En İyi Yabancı Film Oscar’ına aday gösterilen filmi 
Öğrenci Komisyonumuz ve Genç Harita Mühendisi 
meslektaşlarımızla birlikte izledik.
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Bölge Ziyaretlerimiz Seferihisar ile 
Devam Ediyor

Bölge Ziyaretlerimiz Dikili-Bergama ile 
Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Stratejik Plan Toplantısına Katıldık

Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın mesleki 
sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretebilmek 
adına, bölge ziyaretlerimiz kapsamında 03 Temmuz 2014 
tarihinde Seferihisar ilçesindeki üyelerimiz ile birlikteydik. 
Bölge toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanımız M. 
Kubilay Yıldırım, Şube Saymanımız Nejat Toscalı, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Özhan Kaynarca ile Şube Teknik 
Görevlimiz Filiz Dede katıldılar. Katılımın yoğun olduğu 
toplantıda, üyelerimizin TUS uygulamalarındaki sorunları 
ve çözüm önerileri birlikte değerlendirildi. Katılım 
sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

19 Temmuz 2014 tarihinde Dikili-Bergama ilçelerinde, 
kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızla ikinci 
kez bir araya gelindi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, Şube Saymanımız Nejat 
Toscalı, Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Saatçı katıldılar. 
Toplantıda örgütlü gücümüzün son çıkan yasalarla 
azaltılmaya çalışıldığı, bu durumun ancak üyelerimizin 
desteğiyle aşılabileceği vurgusu yapıldı. Ayrıca güncel 
ve mesleki sorunlar ile çözümlerine yönelik görüşler 
paylaşıldı. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz.

Karabağlar Belediyesi Stratejik Plan 
çalışması kapsamında fikir alışverişinde 
bulunmak üzere 17 Temmuz 2014 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 
Yönetim Kurulu Başkanımız M. 
Kubilay Yıldırım katılmıştır.

Odamızın kurucu üyelerinden olan 
10.ve 11. Dönemlerde İzmir Şube 
Başkanlığı görevini de yürüten değerli 
meslektaşımız Karabağlar Belediye 

Başkanı, Sayın Muhittin Selvitopu, 
5 yıllık süreç içerisinde belediyeyi 
katılımcılığı sağlayarak ortak akılla 
yönetmek hedefinde olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca bu ve benzer 
davetlerin her zaman yapılacağını dile 
getirmiştir.

Toplantıda Şube Başkanımız M. 
Kubilay Yıldırım söz alarak, imar 
programlarında ağırlıklı olarak 

bulunan imar planı uygulamaları ve 
kamulaştırma işlemlerinin hedeflenen 
sürede ve gerçek değerlere yakın 
rakamlar üzerinden tamamlanması için 
öncelikle stratejik planlar ile 5 yıllık 
imar programlarının ilişkilendirilmesi 
gerektiğinin altını çizmiştir. Ayrıca 
imar planı uygulamalarındaki 
güçlükler nedeniyle klasik plan 
yapma anlayışı yerine konu ile 
ilgili tüm meslek disiplinlerinin 
ortak çalışmasına olanak veren 
platformların sürece katkı koymasının 
önemli olduğunu belirtmiş, düzenli 
kentlerin oluşmasının ilk koşulunun 
katılımcı Belediyecilik anlayışının 
benimsenmesi olduğunu vurgulamıştır. 
Harita ve Harita Bilgilerinin belli bir 
standartta üretilerek yönetilmesinin, 
E-Belediye hizmetlerinin altlığının 
oluşturulması yönünden önem arz 
ettiğini, bu çalışmalarla Belediye 
hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi 
ile kamu kaynaklarının daha etkin 
değerlendirilebileceğini ifade etmiştir.
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Karşıyaka Belediye Başkanı Ziyaret Edildi

Foça Belediye Başkanını Ziyaret Ettik

Şube Yönetim Kurulumuz, 31 Mart 
2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 
Karşıyaka Belediye Başkanı olarak 
seçilen Hüseyin Mutlu Akpınar’ı ziyaret 
ettiler. 12 Ağustos 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarete Yönetim 
Kurulu Başkanımız M. Kubilay 
Yıldırım, Şube Sekreterimiz Nilüfer 
Barışcan, Şube Saymanımız Nejat 
Toscalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Özhan Kaynarca, Ufuk Kansu, Neslihan 
Yiğit ve Sunay Özkılıç katıldılar. 
Şube Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, 
yerel yönetimlerin demokrasilerde en 
önemli kurumlardan biri olduğunu, 
bu nedenle meslek odaları ve diğer 
sivil toplum örgütleri ile de diyalog 

Şube Yönetim Kurulumuz, 14 
Ağustos 2014 tarihinde Foça Belediye 
Başkanı Gökhan Demirağ’ı ziyaret 
ettiler. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız M. Kubilay Yıldırım, Şube 
Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Semih Saatçı, Ufuk 
Kansu ve Sunay Özkılıç’ın yanı sıra 
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
temsilcileri de katılmıştır.
Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
Yıldırım, öncelikle 25 Ağustos 
- 02 Eylül 2014 tarihlerinde 
Şubemiz yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecek olan 13. Yaz 
Eğitim Kampımıza başkanımızı 
davet ederek, katılımlarının bizleri 
onurlandıracağını ifade etmiştir. Ayrıca 
harita mühendislik hizmetlerinde 
uygulama birliğinin sağlanması için 
özellikle belediyelerle Odamızın 

içerisinde katılımcı ve paylaşımcı 
bir yönetim anlayışı benimsemesi 
gerektiğini, böylelikle kentin daha 
planlı ve sağlıklı gelişmesinin 
sağlanacağını belirtmiş ve konuşmasına 
şöyle devam etmiştir: ‘6495 sayılı yasa 
ile İmar Kanununun 8. Maddesine 
yapılan bir eklenti sonucu, sadece 
mesleki faaliyet denetimi yapan 
Odamız da dahil TMMOB’a bağlı tüm 
Odalar ekonomik olarak olumsuz 
etkilenmiştir. Ancak gücünü üyesinden 
alan, Anayasal bir kuruluş olan ve özel 
yasa ile kurulan Meslek Odalarının 
bilimden, toplumdan ve emekten 
yana çalışmaları durmaksızın devam 
edecektir.’

Şube Başkanımız, yine meslektaşlarımız 
tarafından yapılan harita mühendislik 
hizmetlerinde Oda-Üye ilişkilerinin 
daha sağlıklı takibi ve kamu zararı 
oluşmaması için tescile esas işlemler 
veya parsel bazındaki TUS işlerinde 
Belediyelerce Oda onaylı belgelerin 
aranması gerektiğini de altını çizerek 
vurgulamış, HKMO İzmir Şubesinin 

birlikte çalışması gerektiğini, ortak 
etkinliklerde bir araya gelinmesinin 
büyük fayda getireceğini ifade 
etmiştir. 6495 sayılı Yasa ile TMMOB 
ve bileşeni Odaların mali yönden 
zayıflatılmaya çalışıldığını, Odaların 
görev ve sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde önemli bir yeri olan 
mesleki denetimin, üyelerin mesleki 
devamlılıklarının kontrolü anlamına 
geldiğini vurgulamıştır.

yetki alanında kalan 107 Belediyeye 
gönderdiği ayrıntılı bir yazı ile 
konunun hassasiyetini ilettiğini 
belirtmiştir. Ayrıca Sayın Başkanı bu 
yıl Foça’da düzenlenecek olan 13. Yaz 
Eğitim Kampımızın açılışına da davet 
etmiştir.

Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın  
Hüseyin Mutlu Akpınar ise; kentlerin 
geleceğinin doğru planlanması 
gerektiğini, düzenli yapılaşırken 
aynı zamanda kente nefes aldıracak 
yeni spor alanları, dinlenme alanları 
oluşturulmasının da önemli olduğunu 
söyleyerek, bunu başarabilmek için 
de halkla birlikte hareket etmenin 
önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca 
Belediyenin stratejik hedeflerini 
belirleme sürecinde Odaların 
görüşlerini çok önemsediğini ve harita 
mühendislik hizmetleri ile ilgili her 
zaman üzerine düşen görevi yapmaya 
çalışacağını belirtmiş, programının 
uygun olduğu zamanlarda Odamızca 
düzenlenen etkinliklerde yer almaktan 
memnuniyet duyacağını ifade etmiştir. 

Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan 
Demirağ ise düzenli kentleşmenin 
sağlanması için imar hizmetlerine 
önem verdiğini belirtmiştir. Ayrıca 
gerek bu yıl onüçüncüsü Foça ilçesinde 
gerçekleştirilecek Yaz Eğitim Kampı 
için, gerekse  harita mühendislik 
faaliyetleri ile ilgili doğru adımlar 
atılabilmesi konusunda her zaman 
üzerine düşen görevi yapmaya 
çalışacağını belirtmiştir.
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Çiğli Belediye Başkanı Sayın Hasan Arslan’ı Ziyarete Gittik

Şube Yönetim Kurulu olarak 19 
Ağustos 2014 tarihinde Çiğli Belediye 
Başkanı Sayın Hasan Arslan’ı ziyaret 
ettik. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, 
Şube Saymanımız Nejat Toscalı, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ufuk 
Kansu, Suzan Doğan ve Sunay Özkılıç 
katılmıştır.

Şube Başkanımız Mustafa Kubilay 
Yıldırım, 6495 sayılı Yasa ile 
İmar Kanunu’na yapılan eklenti 
sonucu Odamızın da dahil olduğu 
tüm TMMOB bileşeni Odaların 

ekonomik yönden zayıflatılmaya 
çalışıldığını ve Üye-Oda ilişkilerinin 
bu süreçten zarar görmemesi için her 
türlü çabanın gösterileceğini ifade 
etmiştir. Ayrıca Odamızın görev ve 
sorumluluklarını yerine getirebilmesi 
için belediyelerde yürütülen 
harita mühendislik hizmetlerinde 
mesleki devamlılık kontrollerinin 
yapılmasının önemli olduğunu, bu 
konuda Şubemizin hassasiyetini dile 
getirmiştir. Çiğli Belediye Başkanı 
Sayın Hasan Arslan ise; toplumda 
önemli bir yeri olan Meslek Odalarına 
karşı duyarlılığını ifade etmiş ve 
birlikte yapılacak her türlü çalışmanın 

içinde yer alabileceği vurgusunda 
bulunmuştur.

Foça Kaymakamını Ziyaret Ettik

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi temsilcileri ile birlikte Foça Kaymakamı 
Niyazi Ulugölge’yi ziyaret ettiler. 14 Ağustos 2014 
tarihindeki ziyarete Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
M. Kubilay Yıldırım, Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Semih Saatçı, Ufuk Kansu ve 
Sunay Özkılıç katılmıştır.

Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım 25 Ağustos’ta 
Foça Polen Tatil Köyü’nde başlayacak olan 13. Yaz 
Eğitim Kampımızın açılışında, Sayın Niyazi Ulugölge’yi 
aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı dile 
getirmiştir.
Sayın Niyazi Ulugölge ise; Odaların da kamusal yarar 
gözettiğini belirtip, Odamızdan talep gelmesi halinde 
ortak etkinlikler düzenlenerek birlikte çalışmalarda 
bulunulabileceğini ifade etmiştir.

2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumuna Katıldık

Genel Merkezimizce 11-12 Eylül 
2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 
2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’na Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz İsmail Mutaf katıldı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar 
Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin 
Mutlu Akpınar, Buca Belediye Başkanı 
Levent Piriştina, Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Şenol, Çiğli 

Belediye Başkanı Hasan Arslan 
gibi bir çok Belediye Başkanının da 
katılım gösterdiği sempozyumda 
ülke gündeminde önemli bir yeri 
olan Kentsel Dönüşüm uygulamaları 
hakkında görüş alışverişlerinde 
bulunuldu.
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13. Yaz Eğitim Kampı Başarıyla Gerçekleştirildi

Bu yıl onüçüncüsü Foça/Pollen Tatil 
Köyü’nde düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampımız 25 Ağustos-02 Eylül 2014 
tarihleri arasında yapıldı. Kampımıza 
farklı illerdeki üniversitelerden 
Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik/
Harita Mühendisliği bölümlerinde 
okuyan öğrencilerin yanında HKMO 
yöneticileri, konularında uzman 
konuşmacılar ve davetliler katıldı.

Ayrıca bir çok meslektaşımız da kamp 
alanımıza ziyarette bulundular.
Kamp için hazırlanan program 
dahilinde “Örgütümüz için 
Mücadele”, “Spor, Sanat ve Medyada 
Mücadele”, “Oda Tarihinden 
Mücadele”, “Doğa ve Çevre İçin 
Mücadele”, “Eğitim ve Yaşamda 
Mücadele”, “Siyasette Mücadele”, 
“Haklarımız İçin Mücadele” 
konularında oturumlar düzenlendi. 
Ayrıca öğrencilerin hem mesleki hem 
de güncel yaşamlarına farklı açılardan 
bakabilmelerine katkı sağlamak üzere 
çeşitli forumlar ve söyleşilerle de 
programımız zenginleştirildi.

Öğrenciler, mesleki etkinliklere 
katılmanın yanında kültürel ve sosyal 
gelişimleri için hazırlanan çeşitli 
konulardaki atölye çalışmalarında, 

spor turnuvalarında ve oryantiring 
yarışmasında eğlenme fırsatını 
yakaladılar.

Program çerçevesinde gün gün 
gerçekleştirilen tüm etkinliklerde 
öğrencilerin yoğun katılımları 
kampımızın başarılı geçmesine katkı 
sağlamıştır.

Örneğin, Kampın 4. gününde yapılan 
Soma Ziyareti kapsamında öğrenciler, 
harita çalışmalarının önemli bir 
uygulama alanı olan madenler 
hakkında bilgi sahibi olabilmeleri 
amacıyla Soma’daki Ege Linyit 
İşletmelerine düzenlenen teknik 
geziye katıldılar. Bu kurumda üyemiz 
Ahmet Dertsiz tarafından yapılan 
teknik sunumdan sonra Soma’da 
meydana gelen maden faciasında 
hayatlarını kaybeden madencilerin 
bulunduğu mezarlığı ziyaret etme 
imkanına sahip oldular.

Kampın 5. gününde yapılan söyleşide, 
devlet üniversitelerimizden İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Çete, hazırladığı 
sunum ile, bölümün kuruluş süreci, 
akademik kadro, fiziki yapı ve 
donanım hakkında öğrencilere bilgi 
verdi.

Kampın 6. gününde ise odamızın 
kurucu üyelerinden olan CHP İzmir 
Eski Milletvekili Erdal Karademir’in 
moderatörlüğünde, CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa Balbay ile yine 
kurucu üyelerimizden Karabağlar 
Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 
“Siyasette Mücadele” başlığı altında 
bilgi ve tecrübelerini öğrencilere 
aktardılar.

Muhittin Selvitopu; meslek 
alanlarımızı ilgilendiren 
mücadelelerden de bahsederek 
gençlerin yaşamın her alanına 
dinamizm kattığını vurgulamış, 

umudun gençlerde olduğunu 
belirtmiştir.

Mustafa Balbay ise, Jean Jacquet 
Rousseau’nun “Bir toplumu 
aydınlatmak yönetmekten zordur” 
sözünden yola çıkarak halkın 
bilinçlendirilmesinin demokrasinin 
en önemli aşamalarından biri 
olduğunun altını çizdi. Mücadelede 
gençlerden beklentisinin yüksek 
olduğunu belirterek Atatürk’ün hayatı 
boyunca 3997 kitap okuduğunun 
tespit edildiğini, gerçek rakamın 
bunun da üstünde olduğunu, 
gençlerin başta yakın tarihe yönelik 
kitaplar olmak üzere çok kitap 
okuması gerektiğini belirtti.

Kampın son günündeki veda 
yemeğinin ardından, atölye 
çalışmalarında bulunan öğrenciler 
hazırladıkları sunumları sergilediler. 
Ayrıca spor turnuvalarında başarı 
gösteren öğrenciler ödüllerini 
alırken tüm katılımcılara da katılım 
sertifikaları takdim edildi.
Hazırlanan program çerçevesinde, 
Yaz Eğitim Kampımıza katılan, 
katkı koyan ve kampın başarı ile 
tamamlanmasını sağlayan herkese 
ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz.

Benzer etkinliklerde tüm 
üyelerimizin katkı ve katılımlarını 
bekleriz.
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Salihli-Akhisar-Alaşehir  Bölge Ziyareti

TKGM İzmir 3. Bölge Müdürü Ziyaret Edildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
İzmir 3. Bölge Müdürlüğü görevine yeni 
atanan Sayın Habil Oğan’ı 30 Ekim 2014 
tarihinde makamında ziyarete gittik.

Ziyarete Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şube Sekreterimiz 
Nilüfer Barışcan, Şube Saymanımız Nejat 
Toscalı, Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Özhan Kaynarca, Ufuk Kansu, Tarkan 
Abacı ve Neslihan Yiğit katıldılar.

Toplantıda söz alan Başkanımız M. 
Kubilay Yıldırım, kuruluşu 1840’lı 
yıllara dayanan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün harita mühendislik 
hizmetleri açısından en önemli yere 
sahip kuruluşlardan olduğunu, Odamız 
ile TKGM’nin tecrübelerini birleştirerek 

mesleki sorunların tartışıldığı ortak 
etkinlikler düzenlemesini arzu ettiğini 
dile getirmiştir.

Sayın Habil Oğan ise TKGM’yi en iyi 
anlayacak meslek disiplininin harita 
mühendisliği olduğunu, bu açıdan 
bakıldığında Oda ile TKGM’yi bir 
bütünün ayrılmaz parçaları olarak 
düşünmek gerektiğini vurgulamıştır.

İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü 
Sayın Habil Oğan’a teşekkür eder, yeni 
görevinde başarılar dileriz.

HKMO 44. Dönem II. Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

HKMO 44. Dönem II. Başkanlar Kurulu toplantısı 
27.08.2014 tarihinde Şubemiz ev sahipliğinde Foça’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik Yönetim 
Kurulu üyeleri, TMMOB Yönetim-Yürütme Kurulu Üyesi 
ile Şubemiz adına Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan ve Şube Saymanımız 
Nejat Toscalı katıldılar. Açılış konuşması ve toplantı 
gündemi hakkında bilgilendirme, Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ve Genel Sekreter Levent Özmüş 
tarafından yapıldı.

Açılış konuşmasının ardından ‘Mali Durum ve Mesleki 
Denetimler’, ‘Dava Süreçleri’ ve ‘Şengale İnsani Yardım’ 
başlıklı gündem maddeleri hakkında katılımcılara detaylı 
bilgiler verildi.

Ayrıca 13. Yaz Eğitim Kampının gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen İzmir Şube Yönetim Kurulumuza teşekkür 
edildi.

18 Ekim 2014 tarihinde Salihli-Akhisar-Alaşehir 
ilçelerinde, kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya gelindi. 
Toplantıya Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Şube Saymanımız Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Özhan Kaynarca, Neslihan Yiğit ve Manisa 
Temsilcimiz M. Sefa Önatlı, Manisa Temsilci Yardımcıları 
Mehmet Ünal, Taner İçöz, Tankut Tansel, Akhisar 
Temsilcisi Mehmet Zeybel, Salihli Temsilcisi Tamer Aluş, 
Alaşehir Temsilcisi İ. İlkay Ak ile birlikte söz konusu 
bölgede çalışan meslektaşlarımız da katıldı.

Mesleki ve güncel sorunların konuşulduğu toplantıda 
çözüme yönelik çalışmalar konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca mesleğimizi doğrudan ilgilendiren ve 
son zamanlarda çıkarılan yasaların örgütlü gücümüze 
zarar vermesinin, ancak üyelerimizin desteğiyle 
engellenebileceği dile getirildi. Katılım sağlayan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz
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TMMOB 60. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Acı Kaybımız

TMMOB’nin 60. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında 20 Ekim 2014 tarihinde Tepekule’de 
düzenlenen kokteyle katıldık.

Etkinliğe birçok belediye başkanı, milletvekilleri, meslek 
odalası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, üniversite 
rektörleri ile Şube Başkanımız Mustafa Kubilay Yıldırım, 
Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, Şube Saymanımız 
Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özhan 
Kaynarca, İsmail Mutaf, Tarkan Abacı, Ufuk Kansu ve 
Suzan Doğan katıldılar.

Eski Şube Başkanlarımızdan, 
değerli meslektaşımız Mustafa 
Kaynarca’yı kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tüm sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

Kâtip Çelebi Üniversitesinde Düzenlenecek 
Etkinlik için Hazırlık Toplantısı Yapıldı 

30 Ekim 2014 tarihinde Şubemizde, Kâtip Çelebi 
Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesinden öğretim 
üyeleri, yönetim kurulu üyelerimiz ve Şubemiz 14. Dönem 
Kırsal-Kentsel Çalışma ve Çevre İzleme Komisyonu 
üyeleri ile birlikte toplantı yapıldı.
 
Toplantıya Kâtip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Çete, Doç. Dr. Özşen 
Çorumluoğlu, Uzman Dr. İbrahim Asri, Celal Bayar 
Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Uluç Çağatay, Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şube Sekreterimiz Nilüfer Barışcan, Şube 
Saymanımız Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Özhan Kaynarca, İsmail Mutaf, Ufuk Kansu ve Neslihan 
Yiğit  katıldılar.

Toplantıda Şubemizin, Aralık ayında Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa 
yapmayı planladığı ve mesleğimizdeki modern 
yaklaşımların ele alınacağı etkinliğin hazırlıklarına yönelik 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Tüm katılımcılara değerli katkıları için teşekkür ederiz.

CBS Günü Etkinliği Yapıldı

Şubemiz tarafından Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) kültürünün 
farklı kesimlere tanıtımını ve 
yaygınlaştırılmasını amaçlayan ‘CBS 
Günleri’ kapsamında 19 Kasım’da 
Tepekule Kongre Merkezi’nde panel 
şeklinde bir etkinlik düzenlendi.

Başta meslektaşlarımız olmak üzere 
değişik meslek gruplarından iki yüzden 
fazla katılımcının yer aldığı etkinliğin 
açılış konuşmasını Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım yaptı. Başkan 

Yıldırım konuşmasında, dünyanın 
hepimiz için ortak bir yaşam alanı 
olduğunu, bu alan üzerindeki verilere 
göre üretilen bilgilerin erişilebilir ve 
paylaşılır olması halinde bir değerinin 
söz konusu olacağını belirtti. Ayrıca 
dünyada 1999, ülkemizde de 2002 
yılından beri Kasım ayının üçüncü 
Çarşamba gününün ‘Dünya CBS 
Günü’ olarak kutlandığını, HKMO’nun 
da ülke genelinde CBS çalışmaları 
kapsamındaki sektörel ve akademik 
alanda tüm gelişmeleri izleyerek ve 
destekleyerek gerekli katkıları yapmayı 
mesleki sorumluluk olarak gördüğünü 

vurguladıktan sonra bu etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde büyük katkı 
sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Komisyonumuza da teşekkür etti.

Dr. İlhan Ekincioğlu’nun 
moderatörlüğünü üstlendiği panele, 
Prof. Dr. Çetin Cömert, Dr. Tevfik 
Türk ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü Yerel Yönetim Uygulamaları 
Şube Müdürü Ayhan Kavşut da 
konuşmacı olarak katıldı.

Katkı ve katılım sağlayan herkese 
teşekkür ederiz.
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Aydın Bölge Ziyareti

Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Eğitimi Yapıldı

12 Kasım 2014 tarihinde Aydın İl 
Temsilciliği’nde kamu ve özel sektör 
çalışanı meslektaşlarımızla toplantı 
yapıldı.

Toplantıya Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şube 2. Başkanımız ve 
Aydın Temsilcimiz Mustafa Fillik, Şube 

Saymanımız Nejat Toscalı, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Özhan Kaynarca, 
Ufuk Kansu, Neslihan Yiğit, Aydın 
Temsilci Yardımcılarımız M. Anıl 
Çetin, Mustafa Özdemir ile birlikte söz 
konusu bölgede çalışan meslektaşlarımız 
katıldılar.

Toplantıda Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım,  son zamanlarda 
çıkarılan torba yasalarla Üye-Oda 
ilişkilerinin zayıflatılmaya çalışıldığını 
belirtmiş, böyle bir dönemde Oda 
örgütlülüğümüzün zedelenmemesi 
için dayanışma içerisinde olunması 
gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca mevzuatımız çerçevesinde 
mesleğimizin ve üyelerimizin çıkarlarının 
korunması adına gerekli adımların 
atılmasının önemini ifade etmiştir. 

Toplantıya katılan üyelerimizin, gerek 
yereldeki gerekse de diğer çalışma 
bölgelerindeki kurumlarda yaşadıkları 
sıkıntıları dile getirmesi üzerine bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri 
hakkında çeşitli değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

Lisanslı Harita ve Kadastro 
Bürolarıyla Biraraya Gelindi
Şube etkinlik alanımızda Lisanslı 
Harita ve Kadastro Bürosu açan 
meslektaşlarımız ile birlikte 04 Kasım 
2014 tarihinde Şubemizde toplantı 
yapıldı.

Toplantıya Şube Başkanımız Mustafa 
Kubilay Yıldırım, Şube 2. Başkanımız 
Mustafa Fillik, Şube Sekreterimiz 
Nilüfer Barışcan, Şube Saymanımız 
Nejat Toscalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz İsmail Mutaf, Semih 
Saatcı, Ufuk Kansu, Neslihan Yiğit ve 
Tarkan Abacı ile birlikte şubemiz yetki 
alanındaki 19 Lisanslı Büro müellifi 
katılmıştır.

Toplantıda LİHKAB sürecinde 
bugüne kadar edinilen tecrübeler 
doğrultusunda değerlendirmeler 
yapılmış olup lisanslı harita ve kadastro 
bürolarının da Oda örgütlülüğünün 
bir parçası olduğu belirtilerek çeşitli 
konularda dile getirilen sorunların 
çözümünde birlikte hareket etmenin 
önemi vurgulanmıştır.

Katılım sağlayan herkese teşekkür 
ederiz. 

Kamulaştırma davalarında görev 
yapacak üyelerimize yönelik olarak 14-
15 Kasım 2014 tarihlerinde Şubemizde 
Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi 
gerçekleştirildi.

2 gün süren eğitim; Harita Mühendisi-
Emekli Öğretim Görevlisi İbrahim 
Erişir ve Harita Mühendisi-Ege 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi İbrahim Aykol 
tarafından verildi. Eğitime 23 
meslektaşımız katıldı.

Bilirkişilik Eğitimini başarı ile 
tamamlayan meslektaşlarımız 
sertifikalarını almaya hak kazandı.

Katkı ve katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Ödemiş Bölge Ziyareti

Ödemiş ve Tire ilçelerinde 
kamu ve özel sektör çalışanı 
meslektaşlarımızla 08 Kasım 2014 
tarihinde biraraya gelindi.

Toplantıya Şube Başkanımız 
Mustafa Kubilay Yıldırım, Şube 
Saymanımız Nejat Toscalı, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Özhan Kaynarca 
ve Neslihan Yiğit ile birçok 
meslektaşımız katılmıştır.
Üyelerimizin kurumlarda 
yürüttükleri harita mühendislik 
hizmetlerinde uygulama 
farklılıklarından dolayı yaşadıkları 
sıkıntıları anlattıkları toplantıda 
bu sorunların çözümleri hakkında 
Odamızdan beklentileri ifade 
edilmiş, çeşitli konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 
Katılım sağlayan meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Konya Kadastro Müdürü Ziyaret Edildi Şubemizce Bayramlaşma Düzenlendi
Şehrimize yeni atanan Konya Kadastro Müdürü Bahattin 
Kozlu, Şube Yönetim kurulumuzca makamında ziyaret 
edilmiştir.

Şube Yönetim Kurulumuzca 08 Ekim 2014 Çarşamba günü 
Saat 17:00’da üyelerimizle bayramlaşma programımız 
düzenlendi. Katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Milli Bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, 
toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu 
vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez 
daha minnetle yâd edildiği manevi günlerdir. Bu vesile ile 
üyelerimizin ve milletimizin Cumhuriyet bayramını kutlar 
tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize 
şükranlarımızı sunarız.

Zafer Bayramı 
Kutlama Mesajı

Bizler için kanlarının son damlasına 
kadar mücadele eden Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi 
minnet ve saygı ile anıyoruz. 30 
Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu 
Olsun!

Şubemizce Bayramlaşma 
Düzenlendi
Şube Yönetim Kurulumuzca 31 
Temmuz 2014 Perşembe günü Saat 
17:30’da üyelerimizle bayramlaşma 
programı düzenlendi. Katılım 
sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

2.Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumuna Katılım Sağlandı

Şube Başkanımız Doç. Dr. Fatih İşcan, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Merkezince Antalya’da 
düzenlenen 2. Uluslararası Kentsel 
Dönüşüm Sempozyumuna katılım 
sağlamıştır.
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Konya Büyükşehir 
Belediyesi Emlak Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı, 
Kamulaştırma Şube 
Müdürü Ziyaret Edildi
Şube Yönetim Kurulumuzca, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı, Kamulaştırma 
Şube Müdürlüğü görevine 
atanan Üyemiz Hüseyin Kök 
makamında ziyaret edilmiştir. 
Üyemizi tebrik eder yeni 
görevinde başarılar dileriz. 

Aşure Etkinliğimiz Düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı, Harita Şube 
Müdürü Ziyaret Edildi

15 Kasım 2014 Cumartesi günü Şube 
hizmet binamızda Aşure etkinliğimiz 
gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan 
tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Şube Yönetim Kurulumuzca, 
Konya Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 
Harita Şube Müdürlüğü görevine 
atanan Üyemiz Mustafa Bekdik 
makamında ziyaret edilmiştir. 
Üyemizi tebrik eder yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı, Emlak ve Uygulama Şube Müdürü Ziyaret Edildi

Şube Yönetim Kurulumuzca, Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı, Emlak ve Uygulama Şube Müdürlüğü görevine atanan 
Üyemiz Cüneyt Durmuşcan Gedik makamında ziyaret edilmiştir. Üyemizi 
tebrik eder yeni görevinde başarılar dileriz.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanı Üyemiz Nurullah 
Osmanlı Şube Yönetim 
Kurulumuz ve Özel Sektör 
Temsilcilerimiz ile birlikte 
makamında ziyaret edilmiş 
olup sektörümüzün sorunları 
hakkında şubemiz görüşleri 
iletilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Ziyaret Edildi
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Şubemize Bağlı Temsilciliklerimizde Geleneksel Yemek ve Toplantı Düzenlendi

Büro ve Şirket Sahibi Üyelerimiz ile Toplantı Yapıldı Ordu İl Temsilciliğinde 
Söyleşi Düzenlendi

Samsun Şube Denetlemesi Yapıldı Yazılım Eğitimi Yapıldı

ile tanışmalarını sağlamak, amacıyla 
Şubemizce her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen İftar Yemeği Samsun’da 
bulunan üyelerimize 11.07.2014 
tarihinde Toptepe Meşe Tesisleri’nde, 
Amasya’da bulunan üyelerimize 
05.07.2014 tarihinde Amasya 
Pirler Parkı’nda, Ordu’da bulunan 
üyelerimize 09.07.2014 tarihinde 
Grand Tesk Otel’de, Sinop’ta bulunan 
üyelerimize ise 12.07.2014 tarihinde 
Sinop Yelken Kulüp’te düzenlenmiştir.

Serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri üreten büro/şirket sahibi 
üyelerimiz ile 23.08.2014 tarihinde Şubemiz hizmet binasında toplantı 
yapılmıştır.

Toplantıda; mühendislik hizmetleri ücretlerinin değerlendirilmesi, 
yapı denetim uygulamasında mühendislik görevinin değerlendirilmesi, 
LİHKAB’ların görev alanlarının ve yetkilerinin değerlendirilmesi, 6360 Sayılı 
Kanun, (3 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile ilgili Kanun) ve 5403 
Sayılı (Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun) Kanunda, 6537 Sayılı 
Kanun ile yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, kurumlar ile yapılan 
yazışmalar ve diğer görüşlerin değerlendirilmesi konuları konuşulmuş ve 
üyelerimiz ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Toplantı sonrası Şube Başkanı Sayın Mustafa Akkul yönetim kurulu adına 
katılan üyelerimize ayrı ayrı teşekkür etmiştir.

Ordu İl Temsilciliğinde, üyelerimiz 
ile DSİ misafirhanesi toplantı 
salonunda güncel konuların 
konuşulup tartışıldığı bir 
söyleşi düzenlendi. Söyleşinin 
düzenlenmesinde büyük emek 
harcayan üyemiz Celil Türk’e 
teşekkür ederiz.

25 Ekim 2014 tarihinde Samsun Şube Denetlemesi, 
Denetleme Kurulu Üyeleri Şafak Fidan ve Hasan Yalçın 
Arıpınar’ın katılımı ile Şube hizmet binamızda yapılmıştır. 
Denetleme Kurulu Üyeleri çalışmalarımızdan dolayı Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şube çalışanlarına teşekkür 
etmişlerdir.

Üyelerimizin bilimsel gelişmeleri yakından takip 
etmeleri ve kendilerini sürekli yenilemeleri amacıyla 
06-07 Kasım 2014 tarihleri arasında Şubemizde, 
üyelerimiz ve diğer meslek gruplarının bulunduğu 
kursiyerlerin  katılımıyla NETCAD kursu 
düzenlendi. 

Kursta özellikle netcad (anamodül – netsurf) 
üzerinde uygulamalı anlatımlar gerçekleştirildi. Kurs 
sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitimci 
olarak katkı sağlayan Burak Özdemir’e katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Yemeğe Şube eski başkanları ve 
Oda üyeleri aileleri ile birlikte 
katıldı. Katılımın oldukça yüksek 
olduğu yemeğin sonrasında yapılan 
toplantıda, gündemde olan Mesleki 
Faaliyet Denetiminde yaşanan 
sorunlar konuşulmuş, güzel sohbetler 
sağlanmıştır. Başkanımız Sayın 
Mustafa Akkul, katılan üyelerimize 
teşekkür ederek bundan sonraki 
yapılacak etkinliklerde beraber olmayı 
dilemiştir.

Üyelerimiz arasındaki birlik ve 
beraberliği pekiştirmek, birbirleri 
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Geleneksel 30. Yıl Plaket 
Töreni ve Bahar Yemeği 
Düzenlendi

TMMOB Trabzon  İKK’nın 
‘Ortahisar İmar Sorunları 
Tespit ve Çözüm Arama 
Çalıştayı’na  Katkı Sağladık

Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri ile Toplantılar Düzenlendi

Şubemizde Bayramlaşma…

Geleneksel olarak her yıl 
düzenlediğimiz 30. yıl plaket töreni ve 
geleneksel bahar yemeği etkinliğimiz 
bu yıl 06 Haziran 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Etkinlik,  Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Recep Nişancı’nın yapmış olduğu açılış 
konuşması ile başladı. Konuşmasında 
mesleğimizdeki birlik ve beraberliği 
vurgulayan Doç. Dr. Recep Nişancı, 
mesleğimizdeki bu bütünleyici tavrın 
eskiden olduğu gibi gelecek yıllarda da 
devam edeceğini belirtti.

Başkanın konuşmasının ardından 
TMMOB yönetim kurulu üyesi sayın 
Ali Fahri Özten konuşmalarını yapmış 
ve plaket törenine geçilmiştir.
Meslekte 30. yılını dolduran; Salih 
Demir, Ferruh Zeki Apaydın ve Turay 
Sandıkçı’ya plaketler takdim edilmiştir.
Plaket töreninin ardından yemeğe 
geçilmiştir.

Yemekten sonra konuk sanatçı Kont 
Adnan ve ekibi eşliğinde yöresel şarkılar 
dinlenmiştir. Büyük bir katılımla 
gerçekleştirilen bu eğlence, gecenin 
ilerleyen saatlerinde son bulmuştur.

Ortahisar Belediyesi ve TMMOB 
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu’nun 
ortaklaşa düzenlediği ‘Ortahisar İmar 
Sorunları Tespit ve Çözüm Arama 
Çalıştayı’na,  Ortahisar Belediye 
Meclisi Başkan vekili Nusret Onur, 
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Ali Vedar Çiftçi, TMMOB 
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Mustafa Yaylalı ve daire 
amirleri katıldı. Toplantıda Ortahisar 
Belediyesi imar problemleri ve 
çözüm için neler yapılması gerektiği 
hakkında konuşmalardan bir bildiri 
derlenmiştir. 

Şube Geleneksel Yemeğimiz 
Düzenlendi
Geleneksel olarak her yıl 
düzenlediğimiz iftar yemekleri geniş 
katılım ve yoğun ilgi ile Trabzon, 
Rize, Giresun ve Artvin illerinde 
gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik 
ve dostluk mesajlarının verildiği bu  
etkinliklere katılan tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında
bir araya gelen üyelerimizden 
görüntüler… 

Trabzon ilinin büyükşehir olması ile birlikte plansız alanlardaki taşınmazların 
bölünebilme kriterlerinin yeniden ele alınması sebebiyle çeşitli olumsuzluklar 
yaşanılması üzerine SHKMB ile iletişime geçilmiş ve çeşitli toplantılar 
yapılmıştır. 

Bu toplantılara SHKMB’ler, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğünden Bölge 
Müdürü, Kadastro ve Tapu Müdürleri, Trabzon Belediyesinden yetkililer, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmışlardır. Ortak yürütülen çalışmalar 
sonucu sorunlar önemli ölçüde aşılmıştır. Trabzon’a bağlı bütün köylerin 
mahalle olması sebebiyle bu bölgelerde SHKMB’lerin Belediyeler ve Tapu 
Müdürlükleri nezdinde yaşadıkları sorunlar bu toplantılarda tek tek ele 
alınmıştır. Bunun sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge 
Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 
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LİHKAB ve SHKMMB’ler 
Hakkında Çalışmalar

Giresunda ‘Kentsel Dönüşüm Paneli’ Etkinliği Düzenlendi

SHKMMB’ler  tarafından üretilen parselasyon niteliğindeki 
veya birkaç işlemi bir arada bulunduran ayırma, yola terk vb 
işlemler ile birlikte yapılaması gereken arazi irtifak hakları ve 
cins değişikliği  işlemlerinin sadece LİHKAB’lar tarafından 
yapılması çeşitli sorunlara yol açmıştır. Başta SHKMMB’leri 
ve vatandaşlarımızı etkileyen bu duruma çözüm bulmak 
amacıyla Serbest Bürolar, LİHKAB’lar ve diğer taraflarla, 
Şubemizde bir araya gelinerek konu tartışılmıştır. Şubemiz 
tarafından konu hakkında hazırlanan görüş ve öneriler yazılı 
olarak Trabzon Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü’ne 
sunulmuştur.

Giresun’da Giresun Belediyesi ve 
Şubemizin ortaklaşa düzenlediği 
‘Kentsel Dönüşüm Paneli’ yapıldı. 
Oturum başkanlığını TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri 
Özten’in yaptığı panelde, İTÜ 
Geomatik Mühendisliği öğretim 
üyelerinden Sayın Prof. Dr. 
Tahsin Yomralıoğlu,  KTÜ Harita 
Mühendisliği bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Bayram Uzun ile 
Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdür Yardımcısı Ercan Durhan 
katılmışlardır. 

Panele Giresun’dan; Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Hasan Hilmi 
Erzincan, Mimarlar Odası Başkanı, 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, 
kamu kurumlarından idareci ve diğer 
temsilciler, çeşitli meslek gruplarından 
temsilciler, HKMO Giresun İl 
Temsilcimiz, Giresun Üniversitesi 
Harita ve Kadastro Meslek Yüksek 
Okulundan öğrenciler ve vatandaşlar 
iştirak etmişlerdir. Trabzon’dan ise 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 

akademisyenler ve yönetim kurulu 
üyelerimiz katılım sağlanmıştır.

Panelin açılışında Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Hasan Hilmi 
Erzincan’a Şube Başkanımız tarafından 
katkılarından dolayı, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Harita Mühendisliği 
Bölümü, GİSLAB Laboratuvarında 
hazırlanan Giresun Haritası takdim 
edilmiştir.Sayın Özten yaptığı 
konuşmada, çağdaş kent perspektifi 
çizerek TMMOB’nin Türkiye’de 
uygulanmakta olan kentsel dönüşüm 
çalışmaları hakkındaki görüşlerini 
sunmuştur. Sayın Durhan sunumunda 
Giresun yerelinde yapılan çalışmalar 

ve kentin genel sorunları üzerinde 
durmuştur. Sayın Yomralıoğlu 
konuşmasında, harita mühendisliği 
mesleği ile kentsel dönüşümün 
kesiştiği alanları özetlerken kent 
bilgi sistemlerine vurgu yapmıştır.  
Sayın Uzun sunumunda kentsel 
dönüşüm çalışmalarında mülkiyet 
haklarının önemine işaret ederek bu 
noktada mesleğimize düşen görevleri 
özetlemiştir.

Panelin sonuç kısmında; ‘Odağında 
insan olan, halkın karar süreçlerine 
katıldığı, insanları yerinden 
etmeyen - etse bile yeni yerinde 
mutlu eden - sadece fiziki çevrenin 
değil aynı zamanda sosyal ve 
kültürel çevrenin yaşam kalitesinin 
de yükseltildiği bu tür projelerin 
etkin şekilde yönetilebilmesi için 
gerekli yasal mevzuatın bir an önce 
düzenlenmelidir’’ denildi.

Etkinliğin sonunda panelistlere 
plaketler takdim edilerek aile fotoğrafı 
çekilmiştir. 

Öğretmenler Günü’nde KTÜ’de Bir Dizi 
Ziyaret Gerçekleştirildi

Şube Başkanımız Recep Nişancı, Eski Şube Başkanımız 
Fazıl Uzun, Şube Saymanımız Dr. Okan Yıldız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Yard. Doç. Dr. H. Ebru Çolak ile 
Ahmet Türesin Tamzaralı; KTÜ Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Olkan Çuvalcı ve Harita Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık’ın Öğretmenler 
Günü kutlandı. 
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Geleneksel ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri’ Etkinliği Düzenlendi
Dünya’da 1999 yılından beri 
kutlanmakta olan  ‘Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Günleri’, aynı anda 
15 Kasım Cumartesi günü şube 
binamızda yapılan etkinlikle kutlandı. 
Ondördücüsünü  düzenlediğimiz 
etkinlik kapsamında şubemiz Mehmet 
İbrahim Demirer konferans salonunda 
söyleşi düzenlenmiştir. Söyleşiye; 
Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. 
Recep Nişancı, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığından Müşavir 
Nihat Şahin, Sebat Proje Mühendislik 
Müşavirlik Tic. Ltd. Şti. Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Öztürk ve İTÜ 
Geomatik Mühendisliği öğretim 
üyelerinden Sayın Prof. Dr. Tahsin 
Yomralıoğlu konuşmalarıyla katkı 
sunmuşlardır.

Konuşmalarda özetle Dünya’da CBS 
kutlamalarının ne zaman başladığı, 
mesleğimiz açısından CBS’nin önemi, 

diğer mesleki konular, şubemizin 
gerçekleştirdiği ve planlanan bir takım 
etkinlikler hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. 

Etkinliğe birçok üyemizin yanı sıra 
KTÜ Harita Mühendisleri bölümünün 
öğrencilerinin katılımıyla GISDAY 
pastası kesilerek CBS etkinliği 
tamamlanmıştır. 

Oda Çalışanımız Rahmetli Mehmet 
İbrahim Demirer’i Aramızdan Ayrılışının 
1. Yılında Andık

Üyelerimize Kamulaştırma Bilirkişilik 
Eğitimi Verildi

26 Kasım 2013 yılında aramızdan ayrılan şube 
çalışanımız rahmetli Mehmet İbrahim Demirer’i, 
aramızdan ayrılışının 1. yılında kabrinde ziyaret ettik. 
Bununla birlikte Yönetim Kurulumuzun aldığı karar 
doğrultusunda Konferans salonuna ‘Mehmet İbrahim 
Demirer Konferans Salonu’ ismi verilmiştir. Çalışkan, 
özverili ve sevecen kişiliğini ve emeklerini hiçbir zaman 
unutmayacağız.

Kamulaştırma bilirkişilik eğitimi her yıl olduğu gibi 
bu yılda isteyen üyelerimize şubemiz Mehmet İbrahim 
Demirer Konferans Salonu’nda verilmiştir.

Toplam 24 üyemize eğitim verilmiştir. Bu yıl Giresun 
ilimizden yoğun talep gelmesi sebebiyle eğitimin bir 
kısmı Giresun’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda 
sertifikalarını alan üyelerimizle hatıra fotoğrafları 
çekilmiştir.
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Geleneksel Yemek Gebze Üye Ziyareti

Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren meslektaşlarımızla 
İftar Yemeği’nde Seka Park Marmara Restaurant’ta 
buluştuk.

Seka Park’ta üyelerimizle birlikte düzenlenen İftar 
Yemeği’nde dayanışma ve birliktelik duygularımızı 
güçlendirdik. Birlikte hareket etmenin, ortak duygular 
paylaşmanın, saygının ve örgütlülüğe olan inancın verdiği 
güçle halkın mühendisleri olarak en büyük dayanağımızın 
örgütlü Odacılık olduğunu bilerek faaliyetlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Kocaeli Temsilciliği olarak Gebze İlçesi’nde serbest çalışan 
meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, 
aynı zamanda yapı aplikasyon projesi ve fenni mesuliyet 
konusunda bilgilendirmek amacı ile bir araya geldik.

Toplantıya; Temsilcilik Başkanımız Murat Selim 
Çepni, Sayman Şenol Kalafat, İzmit Belediyesi Emlak 
İstimlak Müdür Vekili Recep Barış ve serbest çalışan 
meslektaşlarımız katıldı. Toplantıda meslektaşlarımızın 
karşılaştığı sorunlar ve çözüm amacına yönelik çalışmalar 
ile fenni mesuliyetin nasıl uygulanması konusunda 
çalışmalara yer verildi.

Bahar Yemeği

Üçüncüsü düzenlenen Bahar 
Yemeği’nde meslekte 30. yılını 
dolduran İlyas Şeker, Ercüment 
Şahin ve İbrahim Baz’a 30. Yıl 
Plaketleri de verildi. Geçmiş dönemde 
Temsilciliğimiz adına hizmet veren 
Murat Yazıcı ve Hüseyin Devrim 
Aliosmanoğlu’na da hizmet plaketleri 
takdim edildi.

Belediye Ziyaretleri
Meslektaşlarımız Derince Belediye 
Başkanı Ali Haydar Bulut ve İzmit 
Belediye Başkan Yardımcısı Serkan 
Yeğnidemir makamlarında ziyaret 
edilerek hayırlı olsun temennilerinde 
bulunuldu. Önümüzdeki süreçte 
yapacağı çalışmalar için başarılar 
dilendi. Ayrıca mesleğimizle ilgili 
konularda her zaman yardımcı 
olmaktan büyük onur duyacağımız 
iletildi.

LİHKAB Toplantısı Temsilciliğimiz yetki alanında faaliyet gösteren 
LİHKAB sahipleri Şahin Alparslan Öztürk, 
Cebrail Kaya, Yusuf Yararlı, Ahmet Akif Sekmen, 
Uğurcem Yekte, İskender Kabaoğlu ve Sonel 
Yılmaz ile Temsilcilik mekanımızda bir araya 
geldik. Düzenlenen toplantıda; Temsilciliğimizin, 
faaliyet gösteren LİHKAB’ların yanında 
olduğunu göstermek ve mesleki konularda 
karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözümler 
konularına yer verilmiştir.

Başkanlar Kurulu Toplantısı

İstanbul’da düzenlenen Başkanlar 
Kurulu toplantısına katılarak 
Temsilciliğimiz görüşlerini ve 
etkinlik alanımızdaki çalışmalarımızı 
aktardık. Oda Genel Merkezi, 
Şubeler ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerin bir araya geldiği 
toplantıda sorunlarımızı ve 
gündemimizi tartıştık.

KOCAELİ
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CBS Uzmanlığı ve Mesleki Yeterlikler Paneli

HKMO Kocaeli Temsilciliği 
yürütücülüğünde 3 Nisan 2014 
tarihinde ‘CBS Uzmanlığı ve Mesleki 
Yeterlikler Paneli’ geniş bir katılım ile 
İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda 
yapıldı.

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri, özel sektör çalışanları, 
meslektaşlarımız, KOÜ öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Kocaeli Temsilciliğimiz 
ve KOÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü Öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Murat S. Çepni, etkinliğin 
açılışında yaptığı konuşmada; 
panelin düzenlenmesinden duyduğu 
memnuniyeti belirterek katılımcılara 
ve emeği geçenlere teşekkür etti. 
Yapılan açılış konuşmasının ardından 
panelist olarak etkinliğe katılan İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun Z. 
Şeker sunum eşliğinde konuşmasını 

09.10.2014 tarihinde, Kocaeli Kadastro Müdürlüğü’ne atanan 
üyemiz Kemal Memiş’i makamında ziyaret ederek kendisine 
görevinde başarılar diledik.

Toplantıda Kocaeli Temsilciliği kapsamında yaptığımız çalışmalar, 
bölgemizde örgütlenme, çalışmalarımız ve mesleki sorunlarımız 
konusunda bilgilendirmeler yaptık ve görüş alış-verişinde bulunduk. 

Ziyaretimizde Odamızın bölgemizde artan etkinliği ve mesleki 
katkılarımız için karşılıklı iyi dileklerde bulunduk.

Aynı gün Yönetim Kurulumuzun büyük bölümünün de içinde 
bulunduğu Serbest Çalışanlar toplantısı Kadastro Müdürlüğü ev 
sahipliğinde gerçekleşmiştir.  Yeni Kadastro Müdürümüze ve tüm 
Kadastro personeline çalışmalarında başarılar dileriz.

yaptı. Şeker, konuşmasının ilk 
bölümünde kavramsal olarak ‘standart’ 
terimine açıklık getirerek coğrafi bilgi 
sistemleri terminolojisi açısından ‘CBS 
Uzmanı’ tanımından ne anlaşılması 
gerektiği hususunda bilgiler verdi. 
Daha sonra ülkemizde özel ve devlet 
üniversitelerde genel olarak coğrafi 
bilgi sistemleri eğitiminin hangi 
seviyelerde verilmekte olduğuna 
ilişkin geniş bir irdeleme yaptı. Bu 
amaçla tarihsel bir perspektif içinde 
CBS eğitiminin üniversitelerimizin 
hangi bölümlerinde ve ne tür araçlar 
kullanılarak yapıldığını; içerik, 
kapsam, süre ve öğrenim çıktıları 
yönünden analiz ederek değerlendirdi. 
Prof. Dr. Dursun Z. Şeker ayrıca 
CBS meslek standardı belirleme 
çalışması yapılmasının doğuracağı bazı 
sakıncalar üzerinde durdu.

Etkinliğe panelist olarak katılan KOÜ 
Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ozan Arslan sunum 
eşliğinde yaptığı konuşmasının ilk 
bölümünde; ulusal ve uluslararası 
bazda yapılmış çeşitli CBS Uzmanlığı 
tanımlarından örnekler verdi. 
Ülkemizde mesleki yeterliklerin 
tanımlanma süreci bağlamında 
ulusal mesleki yeterlik sistemi, ulusal 
meslek standardı ve hazırlık süreci 
konularında bilgiler veren Arslan, 

taslak halinde ilgili kamu kurum ve 
üniversite tarafından hazırlanmış olan 
mevcut ulusal meslek standartları 
ve yetkinlikler üzerinde geniş bir 
değerlendirme yaptı. Taslakta geçen 
kimi yeterliklerin tanımlarındaki 
eksikliklere dikkat çeken Doç. 
Dr. Ozan Arslan,  ‘Coğrafi Bilgi/
Geomatik’ alanında mesleki yeterlilik 
ve belgelendirmeyle ilgili uluslararası 
standartlar ve organizasyonların (OGC, 
ISO/TC 211 vb.) yaptığı çalışmaların 
gözönünde bulundurulması gerektiği 
belirtti.

Panelin son bölümünde katılımcıların 
konu ile ilgili soru, düşünce 
ve yorumlarına yer verildi. Bu 
bölümde özetle; bu tür bir meslek 
standardı belirleme çalışmasının 
bağımsız bir kurum yerine bir kamu 
kurumu tarafından yapılmasının 
doğuracağı bazı sonuçlar, CBS 
Uzmanı tanımındaki yeterliklerle 
ilgili eğitimlerin tamamının Harita 
Mühendisliği/Geomatik Bölümleri’nde 
verilmekte olduğu, CBS Uzmanı 
tanımının kavramsal olarak çok geniş 
bir yelpazeye sahip olması ve bu kadar 
geniş çerçevedeki bir uzmanlığın lisans 
derecesine sahip bir bireye sertifika 
programı ile kazandırılmasının 
getireceği problemler üzerinde verimli 
ve yararlı bir tartışma yapıldı.

Kocaeli Kadastro Müdürlüğü Ziyareti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak 
İstimlak Daire Başkanı Ziyareti

7. Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumuna Katıldık

6251 sicil numaralı üyemiz Hasan Özer Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire 
Başkanlığı’na atanmıştır. Üyelerimizin aldıkları 
görevlerle ilgili mutluluğumuzu paylaşmak ve kendisine 
görevinde başarılar dilemek amacı ile 10.10.2014 
tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdik.

Yerel Yönetimler, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın 
yönetimlerde daha etkin görevler almaları konusunda 
değerlendirmelerde bulunduğumuz ziyaretimizde, 
Odamız çalışmaları ve Daire Başkanlığı faaliyetleri 
hakkında karşılıklı bilgilendirmeler yapıldı.
Görüşmede Meslek Odası olarak Yerel Yönetimlerin 
faaliyetlerinde katkı vermek ve Kent insanının daha iyi 
bir kentsel hayata kavuşması için çalışmalarda paydaş 
olmak istekliliğimizi de ayrıca belirttik.

Bizler meslek örgütlülüğü olarak üye ve 
meslektaşlarımızın gerek yerel yönetimler gerekse 
merkezi idareler bazında önemli görevler yürütecek 
birikimleri olduğuna ve bu konuda en uygun meslek 
disiplinlerinden birisi olduğumuza inanıyoruz. Bu 
inançla üyemiz Hasan Özer’e görevinde başarılar diler, 
daha çok Harita Mühendisinin sorumlu konumlarda 
görmeyi ümit ederiz.

Üyelerle Piknik Düzenlendi
21.09.2014 tarihinde Maşukiye’de üyelerimiz ve 
eşleri ile birlikte piknik düzenlendi. Üyelerimizle 
birlikte düzenlenen piknikte dayanışma ve birliktelik 
duygularımızı güçlendirdik.

Birlikte hareket etmenin ortak duygular paylaşmanın, 
saygının ve örgütlülüğe olan inancın verdiği güçle 
halkın Mühendisleri olarak en büyük dayanağımızın 
örgütlü Odacılık olduğunu bilerek faaliyetlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Çorumda yedincisi düzenlenen Mühendislik 
Sempozyumuna Yönetim Kurulumuz adına Şenol Kalafat 
katılım sağlamıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İmar Daire 
Başkanı Ziyareti
10.10.2014 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar 
Daire Başkanlığı görevine yeni atanan Sayın Osman 
Günler’i makamında ziyaret ettik.
Ağırlıklı olarak yapı aplikasyon projesi ve fenni 
mesuliyetle ilgili gelinen aşama, yapılması gerekenler ve 
beklentiler, ilçe belediyelerindeki uygulamaların genel 
durumları gibi konular son derece iyi niyetli ve çözüm 
üretmeye dönük bir anlayışla ele alınmıştır.

Kocaeli Kenti’nde Temsilciliğimizin kurulduğu günden 
bu güne en çok önemsediği konulardan biri olan yapı 
aplikasyon projesi ve fenni mesuliyet uygulamalarında 
şu an itibari ile önemli bir aşamaya gelinmiş olup 
gerek üye meslektaşlarımızın konuya sahip çıkmaları, 
gerek Yerel Yönetimlerin diyaloğa açık bir tutum 
sergilemeleri, gerekse Odamızın çalışmalarını kararlı bir 
şekilde sürdürmesi sonucunda çok daha iyi noktalara 
geleceğimize inanıyoruz.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Daire 
Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemde Kent bileşenleriyle 
uyumlu şekilde başarılı çalışmalar yürütmesini diliyoruz.
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Bursa Şube Ziyareti

Oda Tanıtım Günleri

14.11.2014 tarihinde Teknik Uygulama Sorumluluğu 
ve Fenni Mesuliyet - ücretlendirme konusunda strateji 
uygulama amacı ile Bursa Şube ziyareti yapılmıştır. 
Ücretlendirme konusunda karşımıza çıkan sorunlar 
karşısında çözüm üretmek, Genel Merkez Teknik 
Komisyonuna ücretlendirme konusunda katkı sağlamak 
amacıyla ortak çalışma yapılmıştır.

Toplantı sonrasında birçok konuda ülke genelinde de 
uygulama ve sorunlarının benzer olduğu görüşüne 
varılmıştır. En akılcı çözümün Bakanlık düzeyinde 
gerçekleştirilebileceği konusunda bir düşünce 
oluşmuştur.

Odamızca 05-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Bülent Ecevit 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine tanıtım günleri düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda Odamıza yeni üye olmak isteyen öğrencilere ve 
mühendislik fakültesinin diğer bölümlere Odamız faaliyetleri, 
bilimsel çalışmaları ve yayınlar hakkında bilgiler verilmiştir 
ve tanıtımlar yapılmıştır. Organizasyon Zonguldak Bölge 
Temsilciliği’nin Üye Öğrencileriyle, Odamızın bir faaliyeti 
olarak düzenlenmeye devam edecektir.

ZONGULDAK 

Yapı Aplikasyon Projesi, Fenni 
Mesuliyet Uygulaması ve 
Ücretlendirilmesi Toplantısı Yapıldı 

Serbest çalışan üyelerimizle İzmit Belediyesi Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Üyesi Vural Gerim konu ile ilgili yönetmelik 
hakkında üyelerimize bilgi verdi.

Temsilcilik Yönetim Kurulu üyesi Hamit İlker Ulusoy 
da ücretlendirme ve örnek uygulamalar konusunda bilgi 
vererek soru cevap şeklinde üyelerimizi bilgilendirdi.
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Oyun Üç kozsuz: Doğu, beşli Pikten Pik dörtlü atak etti.
Üç kozsuz nasıl yapılır? 
-YORUM- Önce üç kozsuz için yeterli sayımız var mı? 
Yok, mu? Ona Bakalım. Daha sonra iki eldeki sayıları 
sayalım: 
Güneyde; pik’ten dört, kör’den as ve rua yedi, karo’dan üç 
ve sinekten iki puan olmak üzere toplam onaltı onör sayı 
vardır. 
Kuzeyde; Pik’ten puan yok, kör’den bir, karodan iki ve 
sinekten beş olmak üzere toplam sekiz onör sayısı vardır. 

İki elde bulunan onör sayıların toplamı ise; onaltı artı 
sekiz olmak üzere toplam yirmidört puandır. Bilindiği 
gibi üç kozsuz oynamak için limitte yirmibeş puan 
yeterlidir. Üç kozsuz oynayan Güney ve Kuzeyin karşılıklı 
iki elinde, birinci dereceden keser kart olan üç as 
bulunmaktadır. Bu üç as, üç kozsuz oynamak için iyi bir 
kart ve iyi bir başlangıç demektir. 

Ayrıca; Batı, ilk konuşmacı olarak oyun açtığına göre 
elinde en az oniki ya da en fazla ondört onör puanı 
vardır. Doğunun elinde üçlü pik en fazla dört ya da hiç 
onör puanı yok demektir.

ÇÖZÜM: Batı beşli pik’ten dörtlü pik atak ederek oyunu 
başlatmıştır. Yerden pik ikili, Doğu üçlü pikten pik vale 
verdi. Şimdi doğrudan alacağımız elleri sayalım. Bir 
pik, iki kör, bir karo ve bir sinek olmak üzere toplam 
beş el alıyoruz. Üç kozsuz yapmak için toplam dokuz el 
almamız gerekiyor. Bu şu demektir. Fazladan dört el daha 
almalıyız. 

Oyun açan Batının elini beşli pik, kör dam ikili ya da 
üçlü kör, As karo yanında tek ya da ikili ve ya üçlü karo 
var. rua ve valeden üçlü sinek. 

İlk eli pik as ile alalım. Bu bizi kazançlı çıkartır. Çünkü; 
Batı el tutup pik çekerse Güney elinde bulunan pik onlu 
dokuzuncu eli almasını sağlar. Öğle ise Doğuda oynayan 
oyuncuya el geçirmemek gerekir. Bunun için karo ası 
Batıda umarak elden yere doğru küçük bir karo oynanır. 
Batı as koymaz ise yerden karo damı koyarız. Üçüncü 
elde yerden küçük kara oynarız. Doğu ne koyarsa koysun 
Batıda karo ası ikili umarak elden küçük karo veririz. 
İkili karodan as ile eli alan Batı ne gelirse gelsin. Sinek 
ruayı Batıya vererek ilerden kestirme yöntemi ile üç 
kozsuzu yaparız. Eğer karo as Batıda ikili değilse oyun 
batar.

Yukarıda verilen dört elin dağılımını kuramsal olarak 
inceleyelim:

2005 yılında tarafımızdan dört bilinmeyenli bir 
denklemin onüçüncü dereceden açınımı yapılmıştır. 
Bu açınımda dört bilinmeyenli bir denklemin 
onüçüncü dereceden açınımından elde edilen alt küme 
katsayılarının toplamı 67.108.864 olarak bulunmuştur. 
Yapılan bu açınım 2007 Yılında Ankara da yapılan 11. 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayında yayınlanmıştır. 
Dört bilinmeyenli bir denklemin onüçüncü dereceden 
kuramsal açınımı; briç ellerinin gelme olasılıklarına 
uygulanarak 2007 yılında HARİTA BÜLTENİ 68’de 
‘BRİÇ ELLERİ VE GELME OLASALIKLARI’ başlıklı 
yazı da ‘her hakkı HKMO tarafından saklıdır’ dip notu 
ile sayfa 67 ve 68’de ayrıca yayınlanmıştır. Bu yayında, 
briç ellerinin tüm dağılımları incelendi. Elde edilen 
kuramsal bulgulara göre briç ellerinin dört seri halinde 
dört kişiye gelme olasılıkları kesin olarak saptandı.  İlgi 
duyanlar bu iki yayına baka bilirler.  Aslında şunu bir 
kere daha söylemek gerekirse, maça, kupa, karo ve sinek 
serilerinden oluşan ve her bir serinin kart sayısı birden 

Üç Kozsuz için Çıkar Yolu Nedir?

BRİÇ Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.com

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
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onüç’e kadar kartı içeren briç ellerinin dört ele gelme 
olasılıkları tamı tamına (67108864) adettir. 

Güneyin elininde bulunan (4,4,2,3) dağılımının bu dört 
el içinde gelme olasılığının neden en fazla el olduğunu 
yukarda adı geçen tablodan bir alıntı ile inceleyelim. 
Dört seriyi içeren ve dört elde bulunan dağılımlarının 
gelme olasılıkları aşağıda verilen tabloda Güney, Kuzey, 
Batı ve Doğu şeklinde sıralandığını görürüz. Tablonun 
otuzsekizinci sırasında bulunan Güneyin elinin; 
(4,4,2,3) olarak dört maça, dört kupa, iki karo ve üç 
sinek gelme olasılığı 67108864 de 900900 yani yüzde 
1.34 ve tüm (4,4,2,3) dağılımlarının gelme olasılığı ise 
10810800 yüzde 16,1 dir. Bu dağılım verilen dört elin 
en yüksek gelme olasılığına sahip olan el olduğu tablo 
incelendiğinde gözükmektedir. Briç ellerinin dağılımı 
ile ilgili kuramsal sonuçlar sırası geldikce ilerki sayılarda 
verilmeye devam edilecektir.

Kozsuz Oyunlarda Onbir Kuralı: 

Bazen yazdıklarımızı tekrarlıyoruz. Bu tekrarlarda şu 
yararı vardır: Kozsuz briç oyununda ilk açılışta ortağına 
elinde bulunun kart sayısını ve büyüklükleri hakkında 
bilgi vermenin bir yolu vardır. Bu yöntem bilinirse 
kozsuz oynayan karşı oyuncuları batırmanında bir yolu 
vardır. 

Şöyle ki: Batı pik dörtlü oynadı. Yerden pik ikili 
kondu. Doğuda bulunan oyuncu ortağının elindeki pik 
onörlerinin sayısını Onbirkuralı ile bilir.

Nedir onbir kuralı?

Doğuda bulunan oyuncu ortağının attığı dörtlü pik 
sayısını onbirden çıkarırsa yedi sayısını bulur. Dörtlü pik 
atak eden batı baştan dördüncüyü açtığına göre, doğunun 
elinde dörtlü pik de dahil olmak üzere dört adet dörtten 
büyük kart vardır. Kendi elinde ise dörtten büyük üç 
adet maça kartı vardır. Doğu ve Batının elinde ki dört 
ve dörtten büyük kartların toplam yedi adettir. Doğu 
kendi ve ortağının elinde bulunan maça kart sayısını 
onbir den çıkarırsa geriye dört büyük kart kalır. Bu dört 
kart Güneyin elinde bulunmaktadır. İşte bu kurala onbir 
kuralı denmektedir.

Onbir kuralı ortaklar tarafından yeterince uygulanmasa 
hiç çıkarı olmayan oyunlarının iki üç fazla çıktığı 
görülmüştür. Yukarda verilen dört elin açınımı aşağıda 
verilmiştir. İyi oyunlar.

22 (10,1,1,1) 1716 5148 0,00–0,01

23 (9,2,1,1) 8580 102960 0,01–0,15

24 (8,3,1,1) 25740 308880 0,04–0,46

25 (8,2,2,1) 38610 463320 0,06–0,69

64350 772200 0,10–1,15

26 (7,4,1,1) 51480 617760 0,08–0,92

27 (7,3,2,1) 102960 2471040 0,15–3,68

28 (7,2,2,2) 154440 617760 0,30–0.92

308880 3706560 0,46–5,52

29 (6,4,2,1) 180180 4324320 0,27–6,44

30 (6,3,3,1) 240240 2882880 0,36–4,30

31 (6,5,1,1) 72072 864864 0,11–1,29

32 (6,3,2,2) 360360 5045040 0,54–7,52

852852 13117104 1,27–19,55

33 (5,5,2,1) 216216 2594592 0,32–3,87

34 K(1,3,5,4) 360360 7927920 0,54–11,81

35 B(5,2,2,4) 540540 6486480 0,81–9,67

36 (5,3,3,2) 792792 8936928 1,18–13,32

1909908 25945920 2,85–38,66

37 (4,4,4,1) 450450 1801800 0,67–2,68

38 G(4,4,3,2) 900900 10810800 1,34–16,11

39 D(3,4,3,3) 1201200 4804800 1,79–7,16

Dört Değişkenli ve Dört Seri Dağılımlı Elleri
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İki dönem Ankara Barosu başkanlığından sonra 
2013 yılında Türkiye Barolar Birligi 8. Başkanı 
seçilen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
eski dekanı ceza hukukçusu Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, alışılmışın dışında bir Baro başkanlığı 
örneği göstererek yalnızca Baro üyelerinin 
meslek sorunlarına kapanıp kalmayarak, 
hukuk mesleğinin sorunlarının ülkemizin 
genel sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği 

anlayışıyla çalışmalar yürütmektedir. Türkiyeyi 
kasabalarına dek adım adım gezerek halkın 
sorunlarını yakından gören Metin Feyzioğlu 
Türkiye'nin liberal dünyaya teslim olmamış tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla da Baro öncülüğünde 
etkinlikler düzenlemekte ve ülke kalkınmasına 
katkıda bulunacak birlikteliklere gitmektedir. 
Bu etkinliklerden çıkardığı sonuçlara yaptığı 
konuşmaları da ekleyerek yayınladığı Çıkış 
Yolu adlı kitabı kısa sürede 10. baskı yapmıştır. 
"Türk Milleti çok daha güzel, güvenli, mutlu, 
refah içinde yaşayacağı aydınlık bir geleceğe 
layıktır. Geçmişte bunu çok daha zor şartlar 
altında başardık. Bugün de başaracak güçteyiz. 
Öğretmenimiz Türkiye'dir; sevdamız, adımız, 
soyadımızdır..." diyen Feyzioğlu, kitaptaki 
değerlendirmelerin halkın birinci elden 
değerlendirmeleri olduğunu, yazdıklarının 
halktan öğrendiklerinden başka bir şey 
olmadığını vurgulamaktadır.
Kitapta hukuk sistemimizin yap boz 
tahtasına dönüştürülmesinin yanında, eğitim 

sistemimizden sağlık sistemimize kadar, sanat 
kurumlarımızın tasfiyesinden tarımımızın 
içinde bulunduğu çıkmaza dek onlarca temel 
sorunumuz açık ve anlaşılır bir biçemle dile 
getirilmektedir. Kitabın temel özelliği, sorunları 
yalnızca dile getirmek değil, ortaya konan 
her sorunun sonunda bir "çıkış yolu"nun 
da maddeleştirilerek anlatılması olarak öne 
çıkmaktadır.

"Çıkış Yolu, özlediğimiz Türkiye'nin yoludur" 
diyen Feyzioğlu "12 Eylül hukukundan azami 
düzeyde istifade eden iktidar, bu hukuku, 
özgürleşme ve demokratikleşme yönünde kalıcı 
anlamda değiştirmeyi hedeflememiştir. 12 Eylül, 
baskısını arttırarak devam etmektedir. Siyasi 
muhalefetin, 12 Eylül yıkımıyla mücadelede 
gerekli adımları inandırıcı bir şekilde atmamış 
olması da toplumu maalesef alternatifsiz 
bırakmıştır..." anlayışıyla "Yorulmak, yılmak, 
vazgeçmek yok... Umutsuzluk yok..." şiarını 
kitabın ana teması olarak belirlemiştir.

(Kemal Sadık Gökçeli, 1923 Hemite, Osmaniye - 28 Şubat 2015, İstanbul) 

Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biridir. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer 
alan Bebek öyküsü ile ilk romanı İnce Memed, Cumhuriyet gazetesinde tefrika edildi. Yaşar 
Kemal'in kitapları yüz kırktan fazla değişik ülkede yayınlanmıştır. Yalnızca İnce Memed, kırk 
dile çevrilerek yayımlandı. 

Yaşar Kemal, pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıştır. 

İlk edebiyat çalışmasını ortaokuldan ayrıldıktan sonra Ağıtlar adıyla derlediği ve 1943'de 
Adana Halkevi›nce basılan çalışması olmasına karşın, röportajlarıyla ünlenmiştir. Cumhuriyet 
gazetesi ard arda ona röportaj siparişi vermiştir. 1953-54 yılları arasında Cumhuriyet'te tefrika 
edilen İnce Memed aynı zamanda radyolarda da tiyatro sanatçıları tarafından okunarak 
tefrika edilirdi.

Yaşar Kemal bundan sonra durmadan, ömrü boyunca hepsi birbirinden değerli 23 roman, 2 
öykü, 1 çocuk romanı, 1 çeviri, 8 röportaj, 10 deneme-derleme, 4 destansı roman, 1 şiir kitabı 
olmak üzere yaklaşık 50 kitap yazdı. Yapıtlarında yereli evrensele, Anadolu›nun ıssızlığında 
kaybolmuş insanı dünyanın bilincine taşıdı.

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 40 ödül, 7 fahri doktorluk payesi aldı.

Yaşar Kemal, ¨Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, 
sömürüyorsa, feodalite mi, burjuvazi mi... Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben 
sanatımla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. [...] Ben etle kemik nasıl biribirinden 
ayrılmazsa, sanatımın halktan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata 
inanmıyorum.¨ demişti.

Yaşar Kemal, derin kültür kökleriyle Anadolu'ya bağlı bir yazar olarak değerlendirilmektedir. 
Antikçağ'da İzmirli Homeros, Ortaçağda halk ozanımız Yunus Emre, Yeniçağda Nazım 
Hikmet'den sonra dördüncü Anadolu mitosu olarak Yaşar Kemal anılır.

Yaşar Kemal anlatımına yanlızca gerçeklik değil, ona büyük bir düşgücü katar. Okur anlatılan 
olayların büyüsüne kapılarak bir solukta okuduğu yapıtlarda aslında ustaca sindirilmiş folklor 
bilgisi, yoğun psikoloji, şaşırtıcı insan davranışları vardır.

Yaşar Kemal Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır.

Çıkış Yolu / Metin Feyzioğlu

Bilgi Yayınevi
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“(...)
Ağa baktı ki iş kötü. Elleri titremeye başladı. Biliyordu ki 
ağzını açsa kurşunu yiyecekti. Bunca eşkıya görmüştü. Bunlar 
salt kendini öldürmeye gelmişlerdi. Mahsustan düşünmüşler 
taşınmışlar, tertibat almışlar, öyle gelmişlerdi. Ağır ağır kalktı. 
Öteki odaya geçti. Hacı da arkasından. Bir torba aldı Hacıya 
verdi. Hacı torbayı aldı geldi. Ağa da önünde. Memed gürledi:
“Hacı, dök ortaya da say.”
Hacı altınları ortaya döktü. Altınlar lamba ışığında donuk donuk 
parladı. Saydı. Tam beş yüz altındı.
Memed:
“Ağa” diye gene gürledi, “uzun etme!”
Ağa tekrar odaya girdi. Hacı da arkasından. İki torba çıkarıp 
verdi.
Memed:
“Tamam mı?” diye sordu.
Ağa:
“Tamam oğlum.”
Hacı tekrar altınları döktü saydı. Bin üç yüz lira tamamdı. Hepsini 
torbalara doldurdu.
Memed:
“Hacı” dedi, “yüzünü ağaya geri ver. Belki bugünlerde bir haceti 
vardır.”
“Hacı gönülsüz gönülsüz yüz altını yeniden saydı, ortaya koydu. 
Çıktı gitti.
Memed:
“Ağa”, dedi, “senin için çok akıllı adam derlerdi de... Gerçekten 
akıllıymışsın. Keşki senin gibi dostum olaydı. Kusura kalma para 
için, biz daha yeni eşkıyayız. Para gerekti.”
Ağa taş kesilmiş ağzını açmıyordu. (...)

(Çakırcalı Efe - YKY, 15. baskı, s. 40)

102 www.hkmo.org.tr



KÜLTÜR&SANATKültür & Sanat
Harita Bülteni Ocak 2015

Aynı Yerde Üç Tapınak!
Tanrıça Kibele - Augustus Tapınağı - Hacıbayram Camii

Augustus Tapınağı

Monumentum Ancyranum (Ankara Anıtı) adı, Ankara’nın 
Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Augustus ve Roma 
Tapınağı’nı ya da Res Gestae Divi Augusti olarak bilinen 
ve ilk Roma imparatoru Augustus’un yaptığı işlerin tekrar 
dökümünü yapan, tapınak duvarı üzerine kazınmış yazıtı 
kasteder. Bu yazıt Res Gestae Divi Augusti’nin dünya 
üzerinde bilinen en eksiksiz kopyasıdır. Yapı 14 Ekim 1972 
tarihinde 1. derece kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Augustus Tapınağı, Ankara Ulus’ta Hacı Bayram Câmii 
bitişiğindedir. MÖ 25 yılından sonra, Frigya tanrısı 
Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. 
Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galat 
hükümdarıAmintos’un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma 
İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere 
yaptırılmıştır. Bizanslılar zamanında çeşitli eklemeler yapılıp, 
pencereleri açılarak kilise haline getirilmiştir.

Bu tapınak 1555 yılında İmparator Ferdinand’ın yolladığı 
Hollandalı Busbecque tarafından bulunmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, 1930 yılında Dr. 
Hamit Zübeyr Koşay tarafından gerçekleştirilen kazılarda, 
tapınağın tüm mimari yapısı ortaya konmuştur.

Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindedir. Etrafını 
çevreleyen boyuna on beşer, enine altışar adet kırk iki, 
tapınağın kapısı önünde dört, arkada iki adet sütunun yerleri 
bulunmaktadır. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli 
olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. Aslı roma 
tapınağında bulunan ve Agustus’un başardığı işleri gösteren 
Latince ve Yunanca dilleri ile yazılmış vasiyetnamesi (Res 
Gestae Divi Augusti) bir yazıt ile bu tapınağın türbeye bitişik 
duvarına konulmuştur. Günümüzde bu tapınağın, bakım, 
onarım ve temizlik çalışmaları devam ettirilmektedir.

Tanrıça Kibele

Anadolu’da yapılan kazılar, ana tanrıça figürünün MÖ 6500 
- 7000’lere kadar dayandığını ortaya çıkartmıştır. Analığı, 
üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve dolayısıyla bereketi 
simgeleyen tanrıça, ayakta, oturmuş ya da uzanmış olarak 
betimlenir; düzgün vücudu her zaman tasvir konusudur.

Heykellerin bir bölümünde doğum yaparken görülür. 
Otururken ya da doğum anındaki bazı heykellerde yanında 
iki leopar veya aslan bulunur. Ana tanrıçanın kutsal hayvanı 
olan leopar, hayvanların kraliçesi olduğunu ve doğa üzerindeki 
sınırsız egemenliğini simgeler. Bazen kollarında, çeşitli 
efsanelere göre tanrıçanın hem çocuğu, hem de sevgilisi olan 
Attis’i taşır.

Kibele figürünün kökeni Anadolu’da çok eski dönemlere 
dayanır. Örneğin Hitit ve Hurriler tarafından tapınılan Kubaba, 
tartışmalı da olsa, çok sonraları oluşacak Kibele’ye öncülük eden 
figürlerden biri sayılır Bu heykel 1958 yılında Konya’nın Çumra 
ilçesindeki Çatalhöyük köyünde bulunmuştur.

En yaygın kullanımı Frig uygarlığındadır. Frigya mitolojisinde 
bir ana tanrıça olan Kibele’ye genellikle dağ zirvelerinde 
tapınılırdı. Doğa ile özdeşleştirilmiş, özellikle bazı vahşi 
hayvanlarla ilişkilendirilmiştir.

Ankara’da Hacı Bayram Camisinin bulunduğu tepenin 
Kibele’nin doğup yaşadığı yer olduğu söylenmektedir.

Anadolu’da çok sayıda Kybele anıtı vardır. Afyon-Eskişehir 
civarında yeralan açık hava tapınaklarında niş içinde, iki 
yanında arka ayakları üzerinde birer aslan duran ana tanrıça 
kabartması bulunur. Ana tanrıçaya tapınmaya gelenlerin, 
bereket ve doğurganlıktan pay almak için Kybele’nin ve 
aslanların üreme organlarına dokunarak aşındırdıkları 
görülmektedir.
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Hacıbayram Camii

Hacı Bayram Câmii, Ankara’nın Altındağ ilçesinin Ulus 
semtinde bulunan tarihi camidir. Augustus (Ogüst) 
Tapınağı’nın bitişiğindedir. İlk zaviye olarak yapılış tarihi 
hicri 831 yılı (1427/1428) olan caminin ilk mimarı Mimar 
Mehmet Bey hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Günümüzdeki mimari yapısı 17. ve 18. yüzyıl camilerinin 
karakterlerini taşımaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen 
bir plana sahip yapı, taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit 
çatılıdır. Cami, adını bahçesindeki Hacı Bayram 
Türbesi’nden alır. Mihrap duvarına bitişik olan türbe, 
1429 yılında yapılmıştır. Kare planlı, sekizgen tamburlu 
türbenin üzeri kurşun kubbe ile örtülüdür. Caminin 
bahçesinde ayrıca 18. yüzyıla ait Osman Fazıl Paşa türbesi 
bulunmaktadır. Sekizgen planlı yapı, doğrudan duvarlara 
oturan bir kubbeyle örtülüdür. Eskiden türbede bulunan 
Osman Fazıl Paşa’nın sandukası sonradan aile mezarlığına 
götürülmüştür.

Camii ahşap ve ahşap üzerine kalem-işi süslemeleri, çini 
süslemeleri bakımından da oldukça zengin bir yapıdır. 
Cami içindeki ahşaplar üzerinde Nakkaş Mustafa’ya ait 
boyama nakışlar vardır. Caminin güneydoğu duvarında 
iki şerefeli bir minare bulunur. Bu minare kare planlı taş 
kaideli, silindirik tuğla gövdelidir.

Cami 1714 yılında Hacı Bayram Veli’nin torunlarından 
Mehmet Baba tarafından tamir edilmiştir. 1940 yılında 
da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen 
cami ve külliyesi en son Ankara Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde orijinaline uygun olarak yenilenmiş ve 14 
Şubat 2011 tarihi itibariyle ibadete açılmıştır. Kapalı alanda 
dört bin beş yüz, açık alanda bin beş yüz olmak üzere 
toplam kapasite altı bin kişinin ibadet yapmasına uygun 
hale getirilmiştir.

(Kaynak - wikipedia)
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Son Duyuru!

Odamız tarafından 25.07.2014 tarihinde tüm üyelerimize yapılan duyuru ile üye aidat borçları hakkında; Yönetim Kurulumuzun 
15.07.2014 tarih 15/180 sayılı kararı paylaşılmış, söz konusu karar çerçevesinde üyelerimizin 31.12.2013 tarihine kadar olan 
birikmiş aidat borçlarını 31.08.2014 tarihine kadar ödemeleri gerektiği, bu tarihten sonra belirtilen tarihe kadar biriken üye aidat 
borçlarını ödemeyen üyelerimiz hakkında İcra ve İflas Kanunu`na göre borç takibi işlemlerine devam edileceğinden; konunun, 
üyelerimizin dava ve avukatlık ücretleri ile karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Bu konuda üyelerimizin biriken aidat borçlarını HKMO:BİS Üye Girişinden yararlanarak veya Şube ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerimize başvurarak öğrenmeleri ve yukarıda bahsedilen ve halen Oda WEB sayfasında yayında olan duyuru 
çerçevesinde 9 taksit imkânı ile ödeyebilecekleri bildirilmiştir.

Son olarak konunun önemini bir kez daha dikkatlerinize sunuyor, bu durumda olan üyelerimizin mağduriyet yaşamamak için 
daha duyarlı olacağına ve Odamıza, örgütlü gücümüze sahip çıkacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla. HKMO
Ağustos 2014

Duyuru!

Son günlerde Oda birimlerine Kadastro Müdürlüklerinden gelen yazılarla ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro 
Dairesi Başkanlığının 22.12.2014 tarih ve 97098 sayılı yazısı ilgi tutularak, serbest çalışan harita mühendislerince kadastro 
müdürlüklerine sunulan Tip Sözleşmelerin damga vergisinin ödendiğinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 26. maddesi 
gereği kadastro müdürlüklerince aranması gerektiği belirtilmekte, 2009 yılına ait Tip sözleşmelerinin damga vergisi ödenmeyen 
ve noksan ödenenlerin tespiti için maliye kuruluşlarına bildirilmek üzere 2009 yılına ait Tip Sözleşmelerin Müdürlüklere 
gönderilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere Odamızca düzenlenen Tip Sözleşmelerin kullanıldığı durumlarda, serbest çalışan harita mühendislerinin mesleki 
faaliyet denetimi yaptırmak üzere ilgili birimlerimize başvurmaları halinde başvuran ilgilinin harita mühendisi olup olmadığı, 
idari ya da adli bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığı ve ürettiği hizmet karşılığı aldığı ücretin Odamızca belirlenen hizmet 
ücretlerine uygun olup olmadığı yönünde sınırlı bir inceleme yapılmakta ve Tip Sözleşmenin aslı ilgili idaresine sunulmak üzere 
başvuran harita mühendisinde kalmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Odamızın mesleki faaliyet denetimi yapıp yapmadığı aranmaksızın sunulan Tip 
Sözleşmeler kabul edildiğinden, Odamızca mesleki faaliyet denetimi yapılmadan ilgili idarelere sözleşmeler sunulduğu gibi, 
fotokopi ile çoğaltılan çok sayıda sözleşmenin de İdarelere sunulduğu sanılmaktadır.

Hukuki belge olarak değerlendirilebilecek nitelikteki Tip Sözleşme asılları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Birimlerine sunulmak 
üzere görüldükten sonra harita mühendisine geri verildiğinden ve ancak İdareye sunulan Tip Sözleşmeleri vergi hukuku açısından 
hukuki nitelikte belge özelliği taşıyabileceğinden, vergi hukuku yönünden bir sorumluluğu bulunmayan Odamızca hukuki 
nitelikte belge verme olanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunda Odamızı yıpratmak amaçlı yayılan söylentilerin aksine Odamızın 
konu hakkında herhangi bir şikâyeti yâda ihbarının olmadığını, olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. 

Belirtilen nedenlerle konunun hukuki boyutu böyle olmakla birlikte, Odamızın iş yükü ve personel durumu dikkate alındığında 
ilgi kayıtların gözden geçirilerek bilgi verilmesi de ayrı bir görevlendirme ve mesai gerektirdiğinden istenen belge ve bilgilerin 
Odamızca verilmesi de olanaksız bulunmaktadır.

Sorunun bundan sonraki boyutunun Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce birlikte değerlendirilerek etkin bir 
işbirliği ve düzenleyici işlemlerle çözümlenebileceği düşünülmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.
HKMO

Aralık 2014
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15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı II. Duyuru

Sayı : 3/B15-3533                                                                              02/12/2014
Konu : 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
             II. Duyuru. 
 
Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlemekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın onbeşincisi 
25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara’da ATO Kongre ve Sergi Sarayı`nda gerçekleştirilecektir. Bilimin ve teknolojinin hızla 
ilerlediği günümüzde Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada 
yaşanılan ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 
yönünde temel bir görevi de yerine getirmektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği alanındaki teknik ve sosyal gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, bu 
gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi, diğer meslek alanları ile ilişkilerin derinleştirilmesi etkinliğimizin temel hedefleri arasında yer 
almaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında ve hizmet sürecinin her aşamasında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve bu alanda serbest çalışan kişi ve kuruluşlar yirmisekiz yıldır sürdürülen Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda tekrar buluşacaklar. Önceki kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda da toplum ve kamu 
yararı çerçevesinde, ülkenin gelişmesi ve kalkınması yönünde mesleki politikaların oluşturulmasına önemli katkı ve destek 
sağlayacaklardır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15’inci  Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay çalışmaları için birinci duyuruda da 
belirtildiği üzere aşağıdaki konu başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir:

• Dünyada ve ülkemizdeki siyasal, ekonomik, toplumsal gelişmeler ve meslek alanına yansımaları,
• Harita ve Kadastro Mühendisliğinin geleceği ve geliştirilecek politikalar,
• Sürdürülebilir gelişme çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği,
• Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar,
• Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik,
• Gelişmiş ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları,
• Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik,
• Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik ve akreditasyon,
• Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,
• Kentsel dönüşüm, kent ve demokrasi,
• Türkiye kadastrosunun temel sorunları (mülkiyet, orman, mera, afet) ve çözüm önerileri,
• Kentsel ve kırsal Alan Düzenlemesi,
• Kamu ölçmeleri,
• Kamulaştırma,
• Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi, yabancıların mülk edinimleri,
• Coğrafi Bilgi Sistemleri,
• Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar ve yasal düzenlemeler,
• Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş analizi,
• Fotogrametri, uzaktan algılama ve uydu teknolojilerinin kullanımı,
• LiDAR ve yeni sayısal harita üretimi teknolojileri,
• Yer kabuğu hareketleri ve tektonik
• Sürekli gözlem yapan ulusal ve yerel referans istasyonları sistemleri,
• Türkiye Jeoiti, düşey kontrol ağları, yükseklik sisteminin modernizasyonu
• Mühendislik ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri,
• Kartografya ve mekansal bilişim
• İnternet tabanlı harita hizmetleri ve mashup uygulamaları
• Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri
• Kartografik genelleştirme
• Harita projeksiyonları
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• Afet ve risk yönetiminde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yeri ve uygulamaları,
• Mesleğimizin diğer mesleklerle arakesiti,
• Çevre ve doğa (Küresel ısınma, HES, Nükleer ve termik santraller)
• Çağdaş teknolojiler ve uygulamalar

Yukarıda sıralanan başlıklarda Odamıza ulaşması beklenen bildiriler için özet gönderimi 22 Aralık 2014 tarihinde sona erecek, 
değerlendirme sonuçları 2 Şubat 2015 tarihine kadar açıklanacaktır. Bildiri özetleri kurultay web sayfası üzerinden online olarak 
gönderilecektir. Harita Mühendisliği ve komşu disiplinlerde çalışan akademisyen ve uygulamacıların kurultaya bildirileri ile 
destek vermeleri beklenmektedir. 

Kurultay öncesinde (23-24 Mart 2014) talep olması halinde aşağıdaki konularda eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Eğitim 
başvuruları 23 Şubat 2014 tarihine kadar kurultay web sayfası üzerinden yapılacaktır. 

• Uzaktan Algılama      • Coğrafi Bilgi Sistemleri
• İnsansız Hava Araçları ile Harita Mühendisliği Uygulamaları  • Google Maps API ile Web Tabanlı Harita Uygulamaları

Hem bildiri sunarak hem de aktif katılım sağlayarak mesleğimizle ilgili üniversiteler, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, 
meslektaşlarımız ve diğer disiplinlerden katılımcıların katkıları, kurultayımıza büyük güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 
sizi düşünceleriniz, eleştirileriniz ve her türden katkınızla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir 
işlevi olan kurultayımıza katılmaya tekrar davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ                     Prof.Dr. Haluk ÖZENER              Prof.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ
HKMO Yönetim Kurulu Bşk.          THBTK Kurultay Bşk.               THBTK Yürütme Kurulu Bşk.

Önemli Tarihler:
Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 22 Aralık 2014
Genişletilmiş bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 2 Şubat 2015
Tam bildiri metinlerinin son gönderim tarihi: 2 Mart 2015

Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri Yenilendi

Üyelerimiz adına, Odamızca her yıl düzenli olarak yaptırılan 
Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 18/08/2014 – 17/08/2015 
tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

Ferdi Kaza Poliçelerinde bu dönem limitler, vefat ve sürekli 
sakatlık halinde 25.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

Üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortasından faydalanabilmeleri 
için 65 yaş altında olmaları ve Harita Mühendisleri Odası 
kayıt sisteminde TC Kimlik Numaralarının bulunması 
gerekmektedir.

Bu yıl yaptırılan Ferdi Kaza Sigortalarına ait sertifikalar 
üyelerimize e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.   Üyelerimiz 
sertifikalarının e-posta adreslerine ulaşmaması halinde, 
Oda Genel Merkezi ile iletişime geçebilir ve belirtecekleri 
yeni e-posta adreslerine sertifikalarının gönderilmesini talep 
edebilirler.

HKMO
Ağustos 2014
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Lihkab Tescil Yönergesi

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE 
BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; konuya ilişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete`de yayımına kadar Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolarının tescil işlemlerinin yapılmasını, mesleki faaliyetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
izlenmesini ve denetimini, lisanslı harita ve kadastro bürolarının meslekî faaliyet denetimi açısından değerlendirilmelerine esas 
olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarını ve bu kapsamda üretilen harita mühendislik 
hizmetlerini ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun 32 ve 39 uncu 
maddelerine, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 6ncı maddesine 
ve HKMO 44. Olağan Genel Kurulunca Oda Yönetim Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) HKM: Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya yüksek 
mühendisini, 
b) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,
c) Kanun: 16/6/2005 tarih ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,
ç) LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,
d) LİHKAB Büro Tescil Belgesi: HKMO`ya kayıt ve tescilini yaptıran LİHKAB`ın, LİHKAB Hizmeti yapmaya yetkili olduğunu 
belirten belgeyi,
e) LİHKAB Yönetmeliği: 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,
f) Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini,
g) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
ğ) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
İfade eder.

Duyuru!

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi 
Hakkında. 

Bilindiği üzere, 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu yapılmış, TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği Genel Kurul`da görüşülerek 
kabul edilmiş ve TMMOB`nin onayına sunulan Yönetmelik TMMOB`ce onaylanarak Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu`nun 22/08/2014 tarih ve 19/243 sayılı kararıyla ‘Yönetim Kurulunca 28.06.2011 tarihli Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesinin kaldırılmasına, 44.Olağan Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadarLisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi’nin yürürlüğe konulmasına, söz konusu yönergenin Odamız resmi web 
sayfasında ve yayımlanacak ilk bültende duyurulmasına,’ karar verilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
LİHKAB Tescili, Tescil İçin Gerekli Koşullar, Tescil Yenilemesi

LİHKAB tescili
MADDE 5 – (1) Kanun ve LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde lisans belgesi alan Lisanslı Mühendis LİHKAB hizmetlerini 
yapabilmek için HKMO`ya kayıt ve tescil yaptırarak LİHKAB Tescil Belgesini almak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar yıllık 
onayını yaptırmak zorundadır.

LİHKAB`ın tescili için gerekli koşullar, belgelendirme ve tescilin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere LİHKAB`ın tescil edilmesinde ve yıllık 
onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.
 a) Tescil Edilmesinde 
1) Başvuru Formu 
2) Lisans Belgesi Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı) 
3) Hizmet Binası Kontrol Formu 
4) Yemin Tutanağının Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı)
5) İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi 
6) Vergi mükellefi olduğuna dair belge (Şube/Temsilcilik Onaylı) 
7) 1 Adet Resim 
8) Tescil Ücreti (İlk Açılış)
b) Tescilin yenilenmesinde
1) LİHKAB Tescilinde Değişiklik Olmadığına Dair Taahhütname
2) Yıllık Onay Ücreti

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİHKAB Personel Listesi, Genel Denetim

 
LİHKAB HKM personeli ve listesi
MADDE 7 - (1) LİHKAB`da ücretli çalışan her HKM`nin Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.  (2) LİHKAB`da Çalışan 
HKM`nin ücretinin HKMO Asgarî Ücretine uygun olması gerekir.

Genel denetim 

MADDE 8 - (1) Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının hizmet üretimi HKMO mevzuatı çerçevesinde denetime 
tabidir. 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme, Ücret Tarifesi ve Mesleki Faaliyet Denetimi

Sözleşme
MADDE 9 – (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında LİHKAB Yönetmeliğinin 49. maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme 
doldurularak iş sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleşmenin aslı LİHKAB da arşivlenir. EK-1 Form`da tanımlanan iş listesi 
doldurularak aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir.

Ücretler
MADDE 10 - (1) Lisanslı bürolar sözleşme kapsamına aldıkları işleri LİHKAB ücret tarifesine göre yapmak zorundadırlar. Ücret 
tarifesine uymayanlar hakkında bu Yönergenin 14. maddesindeki belirtilen usule göre idari yaptırımlar uygulanır.

Mesleki faaliyet denetimi ve ücretleri
MADDE 11 - (1) Oda tarafından mesleki faaliyet denetimi yapılır. Bu faaliyet denetimi Oda tescili ve sicil durumuna, LİHKAB 
Yönetmeliğinin 49. maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme kullanılıp, kullanılmadığına ve tip sözleşmede belirtilen hizmet 
bedelinin ücret tarifesine uygunluğuna ilişkindir.
(2) Mesleki Faaliyet Denetimi karşılığı LİHKAB tarafından HKMO`ya ödenecek mesleki faaliyet denetimi ücreti iş sayıları 
dikkate alınarak kademeli olarak HKMO Genel Kurulu tarafından belirlenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
HKMO ve LİHKAB Yetki ve Sorumlulukları

 
HKMO yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) HKMO`nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) HKMO Yönetim Kurulu, LİHKAB tescillerin yapılmasında, Büro Tescil Belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların 
iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.
b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri 
alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, 
bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.
c) HKMO`ca işin içeriği ve onayı ile ilgili bir denetim yapılmadığından, üretilen hizmetin bilim ve tekniğe, meslek gereklerine 
aykırı olması halinde sorumluluk hizmeti üreten ve kabul edene ait olacaktır. Ancak üretilen hizmetle ilgili olarak mesleğin genel 
menfaatine, meslek etiğine, meslektaşların hak ve çıkarlarına aykırı bir davranışın sonradan saptanması halinde HKMO mevzuat 
kapsamında gerekli inceleme, girişim ve araştırmaları yaparak, her türlü yasal girişimi ve yaptırımı uygulayacaktır.
LİHKAB yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) LİHKAB sahibi Lisanslı Mühendisler, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Kanun, 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Tapu Planları Tüzüğü, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi 
Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik, bu Yönerge ve TMMOB ve 
HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı harekette bulunulan durumda, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır, gerek görülmesi halinde HKMO 
Onur Kuruluna sevk edilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
İdari yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO`ya verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, 
Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan veya büro açma koşullarını kaybeden,  LİHKAB`ların tescil belgeleri HKMO 
Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.
(2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili Yasa ve Yönetmeliklere 
uymayan, usulüne uygun TİP Sözleşme düzenlemeyen mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da 
eksik yapan, EK-1 Form iş listesini her ay düzenli olarak ilgili Oda Birimlerine teslim etmeyen, tescile esas koşullarda meydana 
gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO`ya bildirmeyen veya HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen LİHKAB`lar 
savunmaları alındıktan sonra gerektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilir.
(3) İdari yaptırımların uygulanmasında 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği Disiplin Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar dikkate alınır.
Yönergede hüküm bulunmayan haller

Madde 15 – (1) Bu Yönerge hüküm bulunmayan hallerde 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 
24954 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, 10/7/2002 tarihli ve 24811 
sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ve 11/3/2006 tarihli ve 26105 
sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki 
Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 16 – (1) 28/6/2011 tarihli Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Odamız resmi web sayfasında yayımlanır ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de yayımlandığı tarihte başka bir karara gerek 
kalmaksızın yürürlükten kalkar.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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•  1582 sicil numaralı üyemiz Hasan Ali Kanıtürk 
Bakırköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.
•  2654 sicil numaralı üyemiz Osman Nuri 
Osmanlı İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal 
Planlama Daire Başkanı olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  3071 sicil numaralı üyemiz Celal Bozoklar, 14.11.2014 tarihinde 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanı 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  3612 sicil numaralı üyemiz Metin Şen Mudanya Belediyesi Teknik 
Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

•  3913 sicil numaralı üyemiz Derviş Şen Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’ne Şube Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  4177 sicil numaralı üyemiz Mehmet Işık Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi 
Şube Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  4311 sicil numaralı üyemiz Yüksel Özdal Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  4456 sicil numaralı üyemiz Fuat Atalay Osmangazi Belediye 
Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  4952 sicil numaralı üyemiz Zeki Özcan Tekirdağ Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire 
Başkanlığı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  5456 sicil numaralı üyemiz Kubilay Öksüz 05.05.2014 tarihinde 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  6076 sicil numaralı üyemiz Ahmet Ergin Muşlu 11.08.2014 
tarihinde Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 
müdür olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

•  6131 sicil numaralı üyemiz Hülya İnci Ergene Belediye Başkan 
Yardımcısı olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  6443 sicil numaralı üyemiz Hakan Bebek Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı 
olarak Atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

•  6654 sicil numaralı üyemiz Ulaş Ankıtcı 08.08.2014 tarihinde 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire 
Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  7455 sicil numaralı üyemiz Hakan Alban Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma 
Şube Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

•  8297 sicil numaralı üyemiz Hakan Armağan Antalya Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Bölge Müdür Yardımcısı olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

•  13042 sicil numaralı üyemiz Fatih Ata Antalya Kadastro 
Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

Atananlar Emekli Olanlar

•  7436 sicil numaralı üyemiz Sevim Gökçe Turan ve Barış Güngör 
çifti 17.05.2014 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  8427 sicil numaralı üyemiz Umut Başkurt ile Hilal Tümtürk çifti 
16.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  9330 sicil numaralı üyemiz Temel Çevik 31.10.2014 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  10216 sicil numaralı üyemiz Suat Eryılmaz ile Binnaz  Özdoğan 
çifti 17.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  10401 sicil numaralı üyemiz Nihan Boztaş ile Atıl Erdoğan çifti 
29.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  10528 sicil numaralı üyemiz Ekrem Alp ile Ahsen Eren çifti 
30.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  11063 sicil numaralı üyemiz Necati Göka ile Begüm Yurtseven çifti 
22.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  11372 sicil numaralı üyemiz Bağış Tayyip Yılmaz ile Nurefşan Öner 
çifti 03.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  11432 sicil numaralı üyemiz Çağdaş Çalcalı ile Derya Kırıl çifti 
16.11.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  11446 sicil numaralı üyemiz Gökhan Şanverdi ile Deniz Elif Kutan 
çifti 23.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  12430 sicil numaralı üyemiz Gizem Şarlak ile Ali Aşbay çifti 
30.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  12656 sicil numaralı üyemiz Özlem Öztürk 25.10.2014 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  12780 sicil numaralı üyemiz Tülay Dönmez 10.08.2014 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  13268 sicil numaralı üyemiz Celal Sarıoğulları ile Gül Koçyılmaz 
çifti 13.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  13411 sicil numaralı üyemiz Elif Ezber 12.10.2014 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•  13435 sicil numaralı üyemiz Ferhat Çetinkaya ile Medine Akıncı 
çifti 09.08.2014 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•  13610 sicil numaralı üyemiz Yunus Emre Yüksel 02.08.2014 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenenler
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 3148 sicil numaralı üyemiz Celil 
Çolak’ın 14.09.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Yusuf adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 6201 sicil numaralı üyemiz Özcan 
Özçelik’in 10.10.2014 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Alp Tunga adını 
verdikleri bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ 
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 hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 6970 sicil numaralı üyemiz Bahattin 
Gümüş ile Sevilay Gümüş çiftinin 
16.08.2014 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. İlke adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 6997 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Fatih Yıldırım ile Serap Yıldırım 
çiftinin 14.11.2014 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Mira adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 7149 sicil numaralı üyemiz  Emrah 
Ayhan ile Bahar Ayhan çiftinin 
30.08.2014 tarihinde   bir  erkek 
çocukları olmuştur. Mustafa Burak adını 
verdikleri bebeğe ‘aramıza hoş geldin’ 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 7223 sicil numaralı üyemiz Gökmen 
Kurt ile Sinem Kurt çiftinin 14.08.2014 
tarihinde bir Kız çocuğu olmuştur. 
Lara adını verdikleri bebeğe ‘aramıza 
hoşgeldin’ diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
 7635 sicil numaralı üyemiz Nesibe 
Gülşah Güreşci ile Faruk Güreşci 
çiftinin 23.07.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Tuna adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 7871 sicil numaralı üyemiz Ozan 
Sayar ile Eda Sayar çiftinin 29.09.2014 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Ata adını verdikleri bebeğe ‘aramıza 
hoşgeldin’ diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

Doğanlar

 8109 sicil numaralı üyemiz  Muhammed 
Sufi Berber  ile Hülya Berber çiftinin 
01.09.2014 tarihinde  bir kız çocukları 
olmuştur. Ahsen adını verdikleri 
bebeğe, ‘aramıza hoş geldin’ diyerek 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8130 sicil numaralı üyemiz Tayfun 
Sinan Polat ile Mehtap Polat çiftinin 
30.07.2014 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Zeynep Ela adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8410 sicil numaralı üyemiz Özgür Kara 
ile Zeynep Kara çiftinin 11.08.2014 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Zümra adını verdikleri bebeğe ‘aramıza 
hoş geldin’ diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
 8602 sicil numaralı üyemiz Yılmaz 
Eroğlu ile Pınar Eroğlu çiftinin 
12.07.2014 tarihinde ikiz erkek çocukları 
olmuştur. Mehmet Berkin ve Yiğit Ata 
adlarını verdikleri bebeklere ‘aramıza 
hoş geldin’ diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz. 
 8888 sicil numaralı üyemiz Mert 
Pirdoğan ile Semra Pirdoğan çiftinin 
30.12.2014 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Zümra adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoş geldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 8989 sicil numaralı üyemiz Hanefi  
Murat  Keleşoğlu ile Deniz Keleşoğlu 
çiftinin 12.11.2014  tarihinde bir çocuğu 
olmuştur.  Karan  adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
 9293 sicil numaralı üyemiz Alaaddin 
Kaman ile Pınar Kaman çiftinin 
10.10.2014 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Hatice Doğa adını verdikleri 
bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

 9357 sicil numaralı üyemiz Halis 
Kurtaran`ın 12.11.2014 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Fahrettin 
Altay 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, meslektaşlarımıza 
mutluluklar dileriz.
 9716 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
Burak Yeşiloğlu ile Burcu Yeşiloğlu 
çiftinin 06.08.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Can Bartu adını 
verdikleri bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 9868 sicil numaralı üyemiz  Sadık 
İncekara  ile Kamer Ceren İncekara 
çiftinin 24.10.2014 tarihinde  bir  erkek 
çocukları olmuştur. Şükrü Kerem adını 
verdikleri bebeğe, ‘aramıza hoş geldin’ 
diyerek meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
 9998 sicil numaralı üyemiz Zeynep 
Yılmaz Uzer ile 9830 sicil numaralı 
üyemiz Enver Uzer çiftinin 04.08.2014 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Hayal adını verdikleri bebeğe ‘aramıza 
hoşgeldin’ diyerek, meslektaşlarımıza 
mutluluklar dileriz.
 10062 sicil numaralı üyemiz Serkan 
Gür’ün  bir çocuğu olmuştur. Çınar adını 
verdikleri bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
10599 sicil numaralı üyemiz Onur 
Sevencan ile Cansev Kılıç Sevencan 
çiftinin 13.11.2014 tarihinde bir erkek 
çocuğu çocuğu olmuştur. Yiğit adını 
verdikleri bebeğe ‘aramıza hoşgeldin’ 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
11525 sicil numaralı üyemiz Öngün 
Şumnulu Esirtgen ile 9580 sicil numaralı 
üyemiz Fatih Esirtgen çiftinin 07.08.2014 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Kuzey adını verdikleri bebeğe ‘aramıza 
hoşgeldin’ diyerek, meslektaşlarımıza 
mutluluklar dileriz.
 12422 sicil numaralı üyemiz İsa Gökcül 
ile Arzu Gökcül çiftinin 02.10.2014 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Yavuz adını verdikleri bebeğe ‘Aramıza 
hoş geldin’ diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
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Aramızdan Ayrılanlar

• Meslektaşımız Mesut Emre Çakır 07.10.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 44 sicil numaralı üyemiz Orhan Hamdi Kalıpçı 
09.02.2015 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 122 sicil numaralı üyemiz Özhan Aysev 10.09.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 123 sicil numaralı üyemiz Ahmet Kayhan 
Kendirli 15.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 301 sicil numaralı üyemiz Ethem Demirel’in 
eşi 03.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 416 sicil numaralı üyemiz Yusuf Gündüz 16 Eylül 
2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 600 sicil numaralı üyemiz İsmail Sekban 02.02.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 804 sicil numaralı üyemiz Mehmet Vasfi Asal 
27.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 928 sicil numaralı üyemiz Tahsin Bardakçı 
19.02.2015 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 1006 sicil numaralı üyemiz Şükrü Telli’nin annesi 12 
Kasım 2014 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1037 sicil numaralı üyemiz Temel Öztürk 15.10.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1046 sicil numaralı üyemiz Enver Tuna ve 3593 sicil 
no’lu üyesi Ali Faik Tuna’nın annesi  05.10.2014 
tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1062 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Kavlak’ın 
annesi 02.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 1086 sicil numaralı üyemiz Mustafa Kaynarca 
18 Kasım 2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 1881 sicil numaralı üyemiz İsmail Taşkıran’ın eşi 
01.09.2014 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1945 sicil numaralı üyemiz Zeynel Demir’in oğlu 
10.08.2014 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2007 sicil numaralı üyemiz Ömer Demiral 27.10.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2221 sicil numaralı üyemiz Fazlı Eroğlu’nun babası 
Hüseyin Eroğlu 13.10.2014 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 2243 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali Candaş 
31.12.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2615 sicil numaralı üyemiz Paşabey Arslan 13.02.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2692 sicil numaralı üyemiz Ercan Küçükoğlu’nun 
annesi 15.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2731 sicil numaralı üyemiz Mehmet Aydın’ın 
annesi 10.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2769 sicil numaralı üyemiz Ahmet İpekçi`nin annesi 
Zeynep İpekçi 06.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2836 sicil numaralı üyemiz İsmail Bozloy’un 
annesi 29.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2889 sicil numaralı üyemiz Hasan Zengin’in 
kayınbiraderi 03.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 2967 sicil numaralı üyemiz Süheyl Kırkıcı’nın babası 
Yahya Kırkıcı 30.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3261 sicil numaralı üyemiz Hülya Demir`in babası ve 
3262 sicil numaralı üyemiz Sadık Demir kayın pederi 
İlhan Pelenk 03.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3404 sicil numaralı üyemiz Levent Atalay’ın 
annesi 01.11.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3647 sicil numaralı üyemiz Mustafa Tok’un 
babası 19.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3709 sicil numaralı üyemiz Fatih Gümrükcü’nün 
kardeşi 28.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 3879 sicil numaralı üyemiz Güler Bilgin’in babası Hasan 
Durmaz 21.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 4125 sicil numaralı üyemiz Yılmaz Yakan’ın annesi 
Fatma Yakan 04.10.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 4129 sicil numaralı üyemiz Ceyhun Cem Kolcu 
12.07.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 4206 sicil numaralı üyemiz Ali Ün’ün babası 21.09.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4685 sicil numaralı üyemiz Kıyas Uslu’nun 
kayınvalidesi 26.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 4894 sicil numaralı üyemiz Aydın Bezirganoğlu 
16.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 4951 sicil numaralı üyemiz Akın Köksal 24.02.2015 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5132 sicil numaralı üyemiz Emin 
Yakuphanoğullarından’ın babası 25.11.2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 5154 sicil numaralı üyemiz Nurhan Kartal’ın 
annesi ve 5935 sicil numaralı üyemiz Ali Kartal’ın 
kayınvalidesi 29.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 5466 sicil numaralı üyemiz Faik Ahmet Sesli’nin 
babası 14.07.2014 tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 6687 sicil numaralı üyemiz Gökhan Önoğlu’nun babası 
17.07.2014 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7430 sicil numaralı üyemiz Orhan Güven’in annesi 
Asiye Güven 03.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 7709 sicil numaralı üyemiz Melih Yamaç’ın annesi 
ve 10066 sicil numaralı üyemiz Özlem Yamaç’ın 
kayınvalidesi Hasret Yamaç 19.09.2014 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailelerine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7814 sicil numaralı üyemiz Ali Özkan 23.09.2014 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 9705 sicil numaralı üyemiz Adem Şekerli’nin 
annesi 27.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 9857 sicil numaralı üyemiz Seher Köksal’ın 
babası  08.11.2014 tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 9955 sicil numaralı üyemiz Tamer Karaca’nın babası 
16 Ekim 2014 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 10013 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Avşar’ın 
babası 15.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 10745 sicil numaralı üyemiz Serkan Kocaoğlangil’in 
annesi 16.08.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 11746 sicil numaralı üyemiz Metin Coşkun’un 
bebeği 10.09.2014 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
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Maliye Bakanlığı Denetimleri Sıklaştı

Sayı : 1/G99-1546 06/08/2014
Konu : SHKMMB Asgari Ücret Denetimleri Hk.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
MDU BİRİMLERİ’NE

İlgi:  a)11/10/2013 Tarih 2013/1 Sayılı Genelgemiz
       b) Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu`nun bilgi isteme konulu yazısı.

Bilindiği üzere İlgi (a) genelge, tip sözleşmelerin kullanılması ve yasal zorunluluklarla sözleşme bedelinin tespit edilen maktu 
miktar üzerinden alınması ve Mesleki Faaliyet Denetiminin yapılmasının zorunluluğu hususunda yayınlanmıştı.

Aradan geçen süre zarfında söz konusu genelgenin sonuçlarının takip edilmesi neticesinde, meslektaşlarımız tarafından yürütülen 
hizmetler kapsamında en az ücret tarifesine uyulmadığı ve faturaların sözleşmeye uygun kesilmediği tespit edilmiştir. 

Tip sözleşmeye yazılan ve HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli`ne göre hesaplanan asgari sözleşme bedelinin, kesilen 
fatura bedeli ile uyuşmaması veya fatura kesilmemesi durumu meslektaşlarımız arasında haksız rekabete yol açtığı gibi,  bu 
konudaki şikâyetlerin ilgili Maliye Birimlerince irdelenmesi halinde meslektaşlarımızın zor durumda kalacağı açıktır. Nitekim 
İlgi (b)`deki Vergi Denetim Kurulu tarafından Odamıza gönderilen yazıda,  bir meslektaşımıza yönelik vergi incelemesinin 
yapılmakta olduğu bildirilmekte ve Odamızdan, söz konusu üyemize ilişkin sözleşme ve diğer belgeleri ayrıca Oda Birim Fiyat 
tarifelerini  kendilerine iletilmesi talep edilmektedir. 

Haksız rekabeti ve meslektaşlarımızın sonradan karşılaşabileceği fatura (serbest meslek makbuzu) kaynaklı vergi sorunlarının 
önlenmesi için meslektaşlarımızca düzenlenen faturaların (serbest meslek makbuzu) sözleşmelerle uyumlu olması 
meslektaşlarımızın lehine olacak ve olası mağduriyetleri önleyecektir. 

Konuya yönelik gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi konusunda bilgilerinizi, önemle rica ederim.

Levent ÖZMÜŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter

Dağıtım:
Gereği : - Şube/ Merkeze Bağlı Temsilciliklere
               - MDU Birimlerine
               - SHKMMB`ler
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25 Nisan 2012 Tarih ve 2012/12 Sayılı Genelge Hakkında

Sayı : 3/B15-1646  22/08/2014
Konu : 25 Nisan 2012 tarih ve 2012/12 Sayılı Genelgeniz Hakkında

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Bilindiği üzere; 03.04.2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik 
Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik’ ve 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nin bazı 
maddelerinde değişiklikler yapılmış Genel Müdürlüğünüzce de yapılan değişikliklerle ilgili açıklamaları içeren 25.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı 
Genelgeniz yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge`nin 3. maddesinde ‘Yapı aplikasyon projeleri, meslek odasına kayıtlı serbest harita mühendislerince veya Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisliği Bürolarınca hazırlanacaktır.’ denilerek yapı aplikasyon projelerinin Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları tarafından 
da hazırlanabileceğine ilişkin bir açıklama yapılmıştır.

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile, kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tabi olmayan işlemlerin 
yapım sorumluluğunun lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirileceği hükme bağlanarak, daha önce kadastro idarelerince 
yürütülmekte olan ve yasada belirlenen bazı iş ve işlemlerin yetki devri suretiyle ve kamusal sorumluluk verilerek, lisansla yetkilendirilen mühendislik 
bürolarına yaptırılması, idarece denetlenmesi öngörülmüştür.

Genelgeniz’de sözedilen ‘yapı aplikasyon projeleri hazırlama’ işi ise 5368 sayılı Yasa kapsamında daha önce kadastro idarelerince yürütülmekte iken, bu 
yasa ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarına devredilen iş ve işlemlerden değildir.

02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesinde, ‘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. maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve 
röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere hazırlanıp imzalanan proje olarak ifade edilmiştir.

11.03.2006 tarih ve 26105 Sayılı resmi Gazete’de yayımlanan HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde 
ise, konum belirlemeleri, yer altı ve teknik altyapı ölçmeleri, her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Bürolarının yapacağı işler arasında sayılarak bu işler kapsamındaki ‘aplikasyon projesi’ işi de serbest çalışan harita mühendisleri 
ve kuracakları Serbest Harita Kadastro Mühendislik Bürolarına özgülenmiştir.

05.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin 83. 
maddesinde de mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemlerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği 
esaslar çerçevesinde yapılacağı, plan ve projelerin zemine uygulama plânları veya krokilerinin hazırlanacağı hükme bağlanırken, 4. maddesinde yetki 
ve sorumluluğun harita kadastro mühendislerine ait olduğu belirtilmiştir.

27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Planları Tüzüğü’nün 3. ve 6. maddeleriyle de Tapu Planlarına ilişkin yetki ve 
sorumluluğun harita kadastro mühendislerince üstlenileceği hükme bağlanmıştır.

Belirtilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün aplikasyona ilişkin yetkileri tescilli parsellerin mülkiyet 
sınırlarının aplikasyonu ile mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri ile sınırlıyken, plan ve projelerin zemine uygulanması yetki ve sorumluluğu Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları’na aittir.
Dolayısıyla Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarına tanınan yetki, daha önce kadastro idaresince yürütülmekte iken 5368 sayılı Yasa ile 
devredilen tescilli parsellerin mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ile mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri yetkisidir.

Sonuç olarak Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları yapı sürecinde sadece Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesinde belirtilen 
ve yapı yapmak isteyen yapı sahiplerinin yapı projelerinin hazırlanmasına esas olacak belgeleri idareden almak için başvuru dilekçesine eklemeleri 
gereken Aplikasyon Krokisini düzenlemek ve onaylamak yetkisine sahip iken; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları Yapı 
Aplikasyon Projesi, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki (Yapı Röleve Ölçü Krokisi) düzenlenmesinde, yapı aplikasyon projesinin arsaya 
uygulanmasında, yapının mesleki sorumluluğunun üstlenilmesinde yetkili ve sorumludur.

Dolayısıyla serbest çalışan harita mühendisi ve Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarına ait yetki kapsamında olup, daha önce 
kadastro idaresince yürütülmeyen, dolayısıyla da 5368 sayılı Yasa kapsamında kadastroca devri söz konusu olmayan ‘yapı aplikasyon projeleri’nin 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarınca hazırlanmasına olanak olmadığından söz konusu Genelge`nin 3. maddesinden ‘…veya Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisliği Bürolarınca…’ ifadesinin çıkarılması hususunda,

Bilgi ve gereğini dileriz.
 
Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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Mesleki Faaliyet Denetimi Hakkında Görüş İstemi Hk.

Sayı : 3/B15-1647  22/08/2014
Konu : Mesleki Faaliyet Denetimi Hakkında Görüş İstemi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

İlgi:  a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın basın açıklaması.
        b) Odamızın 2013/1 sayılı Genelgesi.

Bilindiği üzere, 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 73. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen (ı) bendi ile ‘Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili 
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun, vize ve 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.’ hükmüne yer verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ilgi (a) da kayıtlı basın açıklamasında, yapılan bu yasal düzenlemeyle, ‘hiçbir şekilde Meslek Odalarının Kanunlarda 
verilen yetkilerinin ortadan kaldırılmadığı, üyeleri üzerindeki mesleki denetime ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmediği, yapılan düzenlemenin, 
3194 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan ve idarelerce onaylanan ruhsat eki projelerin, mesleki denetim adı altında idare dışında ayrıca meslek odasınca 
incelenerek onaylanması uygulamasına son verilmesinden ibaret olduğu’ belirtilmiştir.

Bu yasal düzenlemeden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen açıklamalarından anlaşılacağı üzere, yasal düzenleme, 3194 sayılı 
Kanun kapsamında hazırlanan ve idarelerce onaylanan harita, plan, etüt ve projelerin yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruluşça 
incelenerek vize ve onayına tabi tutulamayacağına ilişkin olup, düzenleme Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca mimarlık/mühendislik meslek alanlarındaki hizmetlerde, hizmetin ilgili odaya kayıtlı mimar/mühendis 
tarafından yapılıp yapılmadığının ya da mimar/mühendisin hizmetin yapılması sırasında yasal kısıtlılığının bulunup bulunmadığının, mevzuat 
gereği Meslek Odalarınca belirlenen en az ücret tarifelerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine ilişkin Meslek Odalarının üyeleriyle ilgili denetim 
yetkilerini ortadan kaldırmamaktadır.

Nitekim 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanun`un 2 inci maddesinde;
 ‘…..
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;…’ hükmü ile ihtisas odalarının mesleki faaliyetlerde ve 
meslektaşların birbiri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak görevi TMMOB ve Odalara verilmiştir.

Odamızca da, 01.11.2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği’nin ‘hizmeti üreten gerçek 
veya tüzel kişiler ile kuruluşların mesleki denetimini, ürettikleri hizmetlerin asgari ücret tarifesine uygunluğunun denetimini’ kapsadığına ilişkin 2. 
maddesi, denetimin işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımayacağına ilişkin 9. maddesi hükümleri, yukarıda sözü edilen TMMOB 
Yasası, İmar Kanunu’na eklenen ilgili hüküm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın basın açıklaması ve konuya ilişkin yargı kararları da dikkate alınarak 
ilgi (b) de kayıtlı 2013/1 sayılı Genelge’mizle konuya açıklık getirilerek özetle; ‘Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik hizmeti üreten gerçek ve 
tüzel kişiler ile kuruluşların, mesleki faaliyet ve ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğunun denetimini yaptırmakla yükümlü olduklarına; 
Odamızca yapılacak mesleki faaliyet denetiminin, işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamı taşımayacağına, hizmeti yapanın odaya kayıtlı 
meslek mensubu olup olmadığına, mesleğini serbest icra yetkisi bulunup bulunmadığına, meslekten süreli veya süresiz men edilip edilmediğine, 
disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığına, sicil durumuna, Odamızca onaylı ‘Tip Sözleşme’nin kullanılıp 
kullanılmadığına ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygun olup olmadığına ilişkin olacağına, hizmete ilişkin sözleşmelerin 
mevzuat gereği Odamızca hazırlanan Tip Sözleşme ile düzenlenmesinin ve mesleki faaliyet denetimi sırasında Odamız mesleki faaliyet denetimi 
görevlisine sunulmasının zorunlu olduğuna’ ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, üyelerimiz ve ilgili birimlerimize uygulamaların bu Genelgemiz 
doğrultusunda yapılması bildirilmiştir.

Fakat yaşanan süreçte, İmar Kanunu`nun 8. maddesine eklenen söz konusu düzenleme, Odaların mesleki faaliyet denetimi yapma yetkisinin kaldırıldığı 
şeklinde yorumlanarak, üyelerimiz tarafından, ürettikleri hizmetlere ilişkin mesleki faaliyet denetimleri yaptırılmamaktadır.

Konu, Odamız yetki ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi yanında hizmet alanının niteliği gereği kamunun can ve mal 
güvenliğine, kamu yararına ve vergi mevzuatı gereği kamu gelirlerine ilişkin olduğundan, üyelerimizin ürettikleri hizmetlerin mesleki faaliyet 
denetimlerini Odalarımız ilgili birimlerine yaptırmalarının zorunlu olduğuna ve yapılan düzenlemeyle Odaların mesleki faaliyet denetim yetkisinin 
kaldırılmadığına ilişkin Genel Müdürlüğünüzün görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konunun Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi ve görüşlerinizin ivedilikle Odamıza gönderilmesi hususlarında,
Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.
 
Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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Madencilik Faaliyetleri Hakkında

Sayı : 2/A-3470  19/11/2014
Konu : Bilgilendirme

Sayın,
 Taner YILDIZ
 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 Ankara

Sayın Bakanım, 
Bildiğiniz üzere, madencilik sektörü, dünyanın en zorlu ve en riskli iş kolu olarak gösterilir. Bu nedenle, madencilik sektöründeki 
işlerin uzman kişilere gördürülmesi, daha yakından izlenmesi ve daha fazla denetlenmesi gerekir. Hal böyle iken, Türkiye`de, 
özellikle yer altı madencilik sektöründe, işlerin gerektiği gibi yürütülmediği ve denetlenmediği söylenmekte, gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında bu alanda çok geride olduğumuz bilinmektedir.

Sayın Bakanım, 
Yine bildiğiniz üzere, madencilik sektörü, birçok meslek disiplinini içinde barındırır ve bu sektördeki pek çok iş de haritacılık 
mesleğiyle doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerdeki madencilik faaliyetleri incelendiğinde, Harita Mühendislerinin maden 
ocaklarında, imalat haritalarının oluşturulması işleri başta olmak üzere, daha birçok işte (proje, ölçme, aplikasyon vbg.) çalışarak 
bu sektörün önemli emekçileri arasında yer aldıkları görülür. Ancak, ülkemizdeki durum maalesef böyle değildir.

Sayın Bakanım,
Yukarıdan beri özetlemeye çalıştığımız nedenlerle ve ayrıca, son zamanlarda maden ocaklarında yaşanan ölümlerin bir an önce 
sona erdirilmesi amacıyla, meslek alanımızla ilgili olarak, aşağıda belirttiğimiz konularda bizzat şahsınızı Bilgi`lendirmeyi ve 
konuya ilişkin Öneri`lerimizi bizzat şahsınıza sunmayı görev sayıyoruz.

BİLGİ VE ÖNERİLER
Maden haritacılığı, özellikle yeraltı madenciliğinde iş ve işçi güvenliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Yeraltı ocakları 
sürülürken, yeraltındaki eski maden ocakları ve karstik boşluklar gibi büyük hacimlerde su veya gaz bulundurabilecek boşluklara 
veya yerüstündeki önemli tesislere (baraj, santral vb.) ne kadar yaklaşıldığının insan duyu organları ile algılanması mümkün 
olamadığından, bu gibi unsurlardan güvenli mesafelerde çalışmayı mümkün kılacak tek unsur yüksek doğrulukta ve kalitede 
maden haritaları yapmaktır. Bu nedenle, mühendislik ilkelerine dayalı madenciliğin yaygınlaştığı 19. Yüzyılın sonları ve 20. 
Yüzyılın başlarından itibaren, gelişmiş ülkelerde maden haritacılığı değer kazanmıştır. Maden haritalarında sadece yeraltı imalat 
haritaları ile yetinilmemiş, çalışmanın yer üstü ile ilgisinin kurulabilmesi bakımından maden havzalarının yerüstü topoğrafik 
haritalarının yapımına da aynı oranda önem verilmiştir.

Ülkemizde 150 yıldır kömür madenciliğinin yürütüldüğü Zonguldak`ta 100 yıl öncesine ait sanat eseri niteliğinde madencilik 
haritalarına rastlanmaktadır. Madenciliğin devlet eliyle yürütüldüğü 1990`lı yıllara kadar oluşturulan harita birimlerinde haritacılık 
çalışmaları titizlikle yürütülmüş ve bu birimlerinde Harita Mühendisliği mensuplarının çalıştırılmasına büyük önem verilmiştir. 
Ancak, madencilikte özel işletmelerin yaygınlaşmasıyla kar odaklı çalışma anlayışının yerleşmesi, maden haritacılığının giderek 
niteliksiz hale gelmesine neden olmuştur. Harita Mühendisliği çok geniş yelpazede hizmet veren bir disiplindir. Bunun neticesinde 
bu meslek mensupları yüksek ücretlerle değişik sektörlerde iş bulabilmektedirler. Maliyetleri düşük tutmak isteyen çoğu maden 
şirketi, bu nedenle, işletmelerinde Harita Mühendisi çalıştırmak yerine, ilgili disiplinde yeterli eğitimi olmayan teknikerleri, 
teknisyenleri, topoğrafları veya başka disiplinden mühendisleri istihdam etmeyi tercih etmektedir. Bunun sonucunda, maden 
haritaları niteliksizleşmeye ve maden haritalarının önemi konusundaki bilinç giderek kaybolmaya başlamıştır.

Yeraltı madenciliğinde bir diğer önemli husus da, maden üretiminin yerüstünde yol açtığı tasmanları (kayma – çökme) gösteren 
tasman hasarlarıdır. Tasman, yerüstündeki baraj, enerji santralleri vb. mühendislik yapılarına hasar verebileceğinden, tasman 
hesapları yapılır ve hesaplar neticesinde güvenli çalışma mesafesi olan topuk mesafeleri belirlenerek haritalara işlenir. Bununla da 
yetinilmeyerek yerüstünde gerçekleşen tasmanları izlemek ve gereken önlemleri alabilmek adına rutin olarak tasman ölçmeleri 
gerçekleştirilir. Ancak bu uygulamalar, madencilikte yaşanan ve yukarıda zikredilen gelişmeler neticesinde neredeyse tamamen 
terk edilmiştir. Tasman hesaplamalarının ve ölçmelerinin yapılmaması neticesinde, üretilen kömürden elde edileceği hesaplanan 
gelirden kat be kat fazla maliyetlere yol açan, işletmenin kendi havalandırma bacalarına ve asansör kuyularına zarar verebilecek 
kadar olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.
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Yetersiz ve niteliksiz maden haritacılığının son bedeli Karaman Ermenek`te 18 can ile ödenmiştir. Bir daha bu tip olayların 
yaşanmaması için acilen Maden Haritası Üretim Yönetmeliği oluşturularak yürürlüğe konulmalıdır.

Bu yönetmelikte bulunması gereken başlıca hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Maden haritaları 1/1000 ölçekli yeryüzeyi topoğrafik haritaları ile aynı ölçekte, doğrulukta ve koordinat sisteminde üretilmeli     
ve onlarla bütünleştirilmelidir.
2) Belirli mesafelerde açılacak kontrol sondaj kuyularından yeryüzeyinden maden ocağına koordinat taşınarak yeraltındaki  
konumsal hatalar kontrol altına alınmalıdır.
3) Üretimler imalat planlarına günlük olarak işlenmeli ve yine sürülecek damar mesafesi plan üzerinden belirlenerek bunun 
dışına çıkılmaması sağlanmalıdır.
4) Maden içerisindeki tüm detaylar haritalarda uygun sembolojilerle gösterilmeli, risk senaryoları kurgulanarak acil durum 
saklanma ve kaçış yerleri belirlenmelidir.
5) Düşey kurtarma için risk senaryolarında belirlenmiş saklanma noktaları yeryüzeyinde önceden işaretlenmelidir ve 
ilişkilendirilmelidir.
6) Tüm maden çalışanları iyi harita okur-yazarı olacak şekilde eğitilmelidir.
7) Ocaklarda Harita Teknik Sorumlusuolarak Harita Mühendisi bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir.

Ayrıca gelişen teknoloji ve insana verilen değerin artmasıyla, madencilerin yeraltındaki faaliyetlerinin yerüstünde oluşturulan bir 
merkezden çevrimiçi (online) izlenmesi uygulaması da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamada, yeraltında yangın korumalı 
RF (radio frekans) sensörleri kurulmakta, madencilere ve hareketli araçlara takılan çipler yardımıyla ocaktaki tüm aktiviteler yer 
üstünde izlenebilmektedir. Bu sayede bir kaza anında bir çalışan hareketsiz hale gelse bile yeri yerüstünden tespit edilebilmektedir.

Diğer taraftan, dünyada maden kazalarına düşey müdahale ağırlık kazanmıştır. Düşey kurtarmanın en önemli unsurları yerüstü 
ile bütünleşik doğru bir maden haritası ve yüksek sondaj teknolojisidir. Bu konuda gerekli teknolojilerin edinilmesi ve insan 
kaynağının yetiştirilmesi öncelikli işlerden olmalıdır. 

Sayın Bakanım,
3213 sayılı Maden Yasası’na dayanılarak yürürlüğe konulan ‘Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 
4. maddesinin (r) fıkrasındaki haritacı tanımı içinde,  Harita ve Kadastro Mühendisi`nden başka,  Harita Teknikeri,  Harita 
Teknisyeni ve Topograf yer almaktadır. Oysa ki, 3458 sayılı Yasa’nın 1.  ve 2. maddelerinde, ancak mühendis ve mimar unvanına 
sahip olanların mühendislik ve mimarlık unvan yetkisi ile mesleki faaliyette bulunabilecekleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 33. maddesinde de mühendis ve mimarların mesleki faaliyette bulunabilmek için uzmanlıklarına 
uygun meslek odasına kayıt yaptırmak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Hal böyle iken, Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nce 12.12.2010 tarihli bilgi edinme başvurumuza, 25 Ocak 2011 tarihli ve 
B.15.0.MGM.0.01.02.02-550160 sayılı cevap yazılarında özetle,  imalat-halihazır haritalara imza atan kişinin/kişilerin imza atma 
yetkisinin olup olmadığı konusunda Genel Müdürlüklerince kontrolün yapılmadığı ve ilgili Müdürlüğe verilen imalat-halihazır 
haritalarda Harita ve Kadastro Mühendisi imzası şartı aranmadığı belirtilmektedir.

Açıklanan nedenlerle, üretilen imalat-halihazır haritaların sonuçları itibarı ile telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açtığı 
Ermenek`te yaşanan son maden faciası ile de görülmüştür. Bu tip uygulamalara bundan böyle izin verilmemesi için üretilen 
haritaların kontrolünün daha dikkatli yapılarak imza yetki sahibi Harita ve Kadastro Mühendisinin olması koşulu aranmalı, 
Yönetmeliğin 4. Maddesinin (r) fıkrasındaki haritacı tanımı Harita ve Kadastro Mühendisi olarak değiştirilmelidir.

Sayın Bakanım,
Biz, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, talep edilmesi halinde, yukarıdanberi özetlemeye çalıştığımız tüm 
hususlarda, Bakanlığınıza her türlü teknik katkıyı ve desteği vermeye hazırız. 
Durumu ve önemini bilgilerinize, gereğini takdir ve tensiplerinize saygılarımızla arz ederiz.
 
Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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