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�Ç�NDEK�LER

Bültenimizin bu say�s�nda kapak konusunu 11-15 May�s 2009 tarihleri aras�nda Ankara ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi'nde yap�lacak olan 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay�m�za 
ve 4 Nisan 2009  tarihinde Ankara'da yap�lan TMMOB 40. Dönem II. Dan��ma Kurulu 
Toplant�s�'na  ay�rd�k. 

Odam�zca düzenlenen  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay� 11 May�s 2009 Pazartesi 
günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 10:00 da aç�l�� konu�malar� ile ba�lay�p 
5 gün devam edecek ve 15 May�s 2009 Cuma günü kapan�� oturumu ile tamamlanacak 
olan kurultay�m�za 2000 ki�inin kat�l�m sa�lamas� planlanmaktad�r. Haberimizin ayr�nt�lar�n� 
bültenimizde yay�ml�yoruz.

Uluslararas� Kartografya Birli�i (ICA) Orta ve Bat� Avrupa Kartografya Sempozyumu     15-17 
�ubat 2009 tarihlerinde Viyana'da düzenlendi. Uluslararas� Etkinlikler Bölümünden haberimizin 
detaylar�n� bulabilirsiniz.

HKMO'dan Haberler Bölümünde;  TMMOB 40. Dönem II. Dan��ma Kurulu toplant�s�,  HKMO 
�zmir �ube Dan��ma Kurulu ve Temsilcilik toplant�s�n�, HKMO Kastamonu Temsilcilik bünyesinde 
yap�lan üye toplant�s�n�, HKMO Antalya �ubemiz ziyaretini,   HKMO Trabzon �ube Dan��ma 
Kurulu toplant�s�n, HKMO Diyarbak�r �ube II. Dan��ma Kurulu toplant�s�n�, Odam�zca haz�rlan�p, 
Kamu �hale Kurumuna iletilen 4734 say�l� Kamu �hale Yasas� De�i�ikli�i ve Dan��manl�k Hizmet 
Al�mlar� Uygulama Yönetmeli�i (taslak) Hakk�nda Görü� ve Önerilerimizi, Genç Haritac�lar 
Günleri 2009 etkinli�imiz hakk�nda yap�lan çal��malar�,  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
I. Ö�renci Kurultay� haz�rl�klar�n� bu say�m�zda sizlere ula�t�r�yoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; Odam�zca 27 �ubat 2009 tarihinde yap�lan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi rektörlük ziyaretini ve  ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i  Bölümü 
ö�rencilerinin kat�l�m� ile gerçekle�en "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� ile Harita ve 
Kadastro Mühendisli�i" konulu forumu,  TMMOB Maden Mühendisleri Odas�'n�n 7-8 Mart 2009 
tarihinde Antalya'da düzenledi�i 2. ö�renci kurultay�nda Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN'in 
konu�mac� olarak kat�ld���  "Ö�renci Örgütlenmesinde Meslek Odalar�n�n Yeri ve Önemi" konulu 
paneli bulabilirsiniz. 

Ya�anabilir gelecek için..." slogan�yla, 02-06 Kas�m 2009 tarihlerinde �zmir Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek olan TMMOB Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi'ne yönelik 
haz�rl�k çal��malar�n�, HKMO Adana �ubemiz yürütücülü�ünde 27-28 �ubat 2009 tarihinde 
yap�lan Kamula�t�rma Bilirki�ili�i e�itimini, Odam�zca, I. ve II. yar�y�l olmak üzere y�lda iki 
kez yay�nlanan  Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'ndeki i�lem kalemlerine ili�kin haz�rlanan 
Hesaplama Modülleri haberimizi, Kocaeli �l Temsilcili�imizin yeni hizmet mekan� aç�l���n�, 
Zonguldak �l Temsilcili�i bürosunun aç�l���n�, Kayseri'de TMMOB'ne ba�l� meslek Odalar�n�n 
hizmetlerini tarihi Sümer Kampüsünde sürdürmek �çin çal��malara ba�land� haberlerini HKMO'dan 
K�sa K�sa bölümünde sizlerle payla��yoruz.

5841 Say�l� "Çe�itli Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun" ile; 5237 say�l� Türk Ceza 
Kanununun 154 ve 187 inci maddeleri ile 3402 say�l� Kadastro Kanununun 12 inci maddesi 
de�i�tirilerek ve Kadastro Kanununa bir madde eklenerek, kamu arazilerinin i�galinin önünün 
aç�lmas�, 8 Mart gününü Dünya Emekçi Kad�nlar Günü,  Türk Mühendis ve Mimar Odalar� 
Birli�ini ve bile�eni Odalar�n� henüz tan�yamayanlar, Sulukule'deki kentsel dönü�ümün nas�l 
rantsal dönü�üme dönü�tü�ü, Yerel Yönetimlerden beklentiler beyannamesi ve �ller Bankas� Genel 
Müdürlü�ü'ne yaz�lan Ö�renim ve Nitelik Çizelgeleri ile ilgili bas�n aç�klamalar�n�  HKMO'dan 
Bas�na ve Kamuoyuna bölümünde bulabilirsiniz. Ayr�ca TMMOB çal��malar�n� TMMOB 
Güncesinden takip edebilirsiniz. 

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

Görü�, öneri ve katk�lar�n�z� bekledi�imizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kal�n. 

Yay�n Kurulu
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MERHABA

De�erli meslekta�lar�m�z, sevgili arkada�lar, 
de�erli dostlar; Ocak 2009 da yay�mlad���m�z 
73 say�l� bültenimizde 2009 y�l�n�n ilk yar�s�nda 
her yönüyle devingen ve zor bir sürecin 
ya�anaca��n� belirterek günümüze ili�kin baz� 
saptamalarda bulunmu�tuk.

Ba�ta küresel kapitalizmin ya�ad��� kriz ve 
ülkemizdeki yans�malar�, yerel seçimler, 
NATO'nun 60. y�l kutlamalar� ve G-20 
zirvesi, çiçe�i burnunda ABD ba�kan� Barack 
Obama'n�n Türkiye'yi ziyareti ve iki y�l 
önce ba�lat�lan soru�turma kapsam�nda 12 
inci dalgada gözalt�na al�nanlar, hukuksal 
tart��malar ve meslek alan�m�zla ilgili yasa ve 
ikincil mevzuat düzenlemeleri �eklinde k�sa bir 
özet verilebilir.

Sevgili Dostlar,

'Ba�ka bir dünya var ve mümkündür' 
diyenler, bu gün dünyan�n dört bir yan�nda 
mücadelelerini onurla sürdürmektedirler. 'Ba�ka 
Dünya yok' iddias� k�r�lmaya ba�lanm��t�r. 
�ngiltere, Almanya, Fransa ba�ta olmak 
üzere Avrupa'n�n birçok kentinde yüz 
binlerce küreselle�me kar��t�  2 Nisanda 
geçekle�tirdikleri eylemler ile ya�an�lan krizin 
bedelini ödemeyeceklerini hayk�rd�.

Neo-liberal politikalar�n uluslararas� alandaki 
örgütlenmesinin parçalar� olan IMF, Dünya 
Bankas�, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurulu�larca 
dayat�lan 'Serbest piyasa ve küreselle�menin 
bütün insanl��a ve dünyaya refah getirece�i, 
bütün sorunlar� çözece�i' iddialar�n�n birer 
safsatadan ibaret oldu�u art�k aç�kça ortadad�r. 
Ya�an�lan kriz bizim krizimiz de�il kapitalizmin 
kendi krizidir. Kriz herkesi etkiliyor gibi 
gösterilse de esas olarak sermaye s�n�flar�n�n 
ya�ad��� sorunlar emekçi s�n�flar�n üzerine yeni 
yükler yüklemekte ve kamuya ait olan kaynaklar 
özel sektöre krizi a�mak ad�na aktar�lmaktad�r. 
Kriz büyüdükçe kapitalizmin egemen s�n�flar�n�n 
ve devletin hastal�kl� anatomisi ortaya 
ç�kmaktad�r. 

Krizi en az zararla atlatabilmenin sosyal devlet 
politikalar�na dönmekle mümkün olaca�� 
bilinmektedir. �lk olarak Özelle�tirme �daresi 
Ba�kanl��� kapat�lmal� ve özelle�tirmeler 
durdurulmal�d�r. Özelle�tirilen kamu tesisleri, 
fabrikalar hemen kamula�t�r�lmal�d�r. IMF'nin 
dayatt��� programlar reddedilmeli ve 
i�sizlik tehdidiyle ücret dü�ürmelerin önüne 
geçilmelidir. Emekçilerin haklar�n�n gasp 
edilmesine izin verilmemelidir. K�sa çal��ma 
ödene�i ve i�sizlik sigortas� fonundan i�çilerin 
yararlanma süresinin uzat�lmas� ve ko�ullar�n�n 

geli�tirilmesi gerekmektedir. Halk�n ve toplumun 
gereksinimleri ön planda tutulmal�, çal��anlar�n 
i�i ve sat�n alma gücü korunmal�, yat�r�m a��rl�kl� 
bir ekonomik programa ivedilikle geçilmelidir. 
Kapitalizmin içsel çeli�kilerini, ya�ad��� krizin 
faturas�n� emekçilere ve halka ödettirmesine bu 
kez izin verilmemelidir. 

Türkiye, cari aç��� 40 milyar dolar, d�� borcu 
276.5 milyar dolar (78 milyar dolar� kamu 
sektörü, 13.5 milyar dolar� Merkez Bankas�'n�n, 
185 milyar dolar� ise özel sektör) borcu olan 
bir ülkedir. ABD gibi Türkiye ekonomisi de 
üretmemektedir. Bu nedenle do�rudan yabanc� 
sermaye ve s�cak para giri�ine ba��ml� hale 
getirilen ülke ekonomisinin bu alanda meydana 
gelecek durgunlukla küçülece�i ortadad�r. 

D�� kaynak giri�lerinin durdu�u, d�� talebin 
darald��� bir dönemde IMF reçetesi ile iç 
talebin azalaca�� bir süreçte kriz artarak 
devam edecektir. Meydanlarda halk�n ümü�ünü 
s�kt�rmayacaklar� yönünde hamasi nutuklar at�l�p 
ard�ndan IMF ile ilk bulu�mada anla�maya 
haz�r�z mesajlar� verilmesi halk� bir kez daha 
kand�r�lm�� konuma dü�ürmü�tür.

Sevgili Arkada�lar,

Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel 
yönetimlerde gereksinimi olan temel yakla��m 
'toplumcu ve halkç� bir yerel yönetim 
anlay���'d�r. Bu anlay�� kat�l�mc�l���n önünü 
açan, toplumun de�i�ik kesimlerine karar 
alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde söz 
hakk� tan�yan politika ve uygulamalar�n hayata 
geçirilmesidir. Mart 2009'da göreve gelen 
yerel yönetimlerden beklentimiz bu yakla��ma 
uygun bir yönetim anlay���n�n benimsenmesi 
yönündedir. 

29 Mart 2009 yerel seçimleri, ülkede var 
olan durumu ortaya koymas� ve siyasi iktidara 
küçük de olsa bir gözda�� vermesi aç�s�ndan 
önemli sonuçlar do�urmu�tur. Alt� çizilmesi 
gereken en önemli nokta iktidar partisinin 
önceki seçime oranla oy kaybetti�i gerçe�idir. 
22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %47 
oy oran�na sahip olan ve bu oran�n 2009'da 
%50'nin üzerine ç�kaca��n� dü�ünen siyasi 
iktidar, ald��� %38,8 oy oran�yla önemli bir 
gerileme ya�am��t�r. Her ne kadar Ankara 
ve �stanbul'da bir de�i�iklik olmad�ysa da oy 
kayb� ya�anm��t�r. Sadece toplama bakmak 
ve Türkiye'nin içinde bulundu�u s�k�nt�l� sosyal, 
siyasal ve ekonomik duruma bir çözüm 
bulamayan iktidar�n hala yerel yönetimde ön 
planda oldu�unu söylemek ve bir de�i�imin 
gerçekle�emeyece�ini dü�ünmek yan�lt�c� 

olacakt�r. Oy oranlar� da zaten halk�n AKP'den 
zannedildi�i kadar memnun olmad���n� 
göstermi�tir, Ba�bakan da seçim sonuçlar�n�n 
kendisini tatmin etmedi�ini söyleyerek bu 
ba�ar�s�zl��� ya da ba�ar� kayb�n� do�rulam��t�r. 
AKP, var olan sosyo-ekonomik durumda 
iyile�tirme yapmaya çal��mak yerine, seçim 
vaatleri kapsam�ndaki 'sosyal yard�mlar'la 
toplumu bir 'sadaka toplumu' haline getirmi� ve 
kendi iktidar�na muhtaç b�rakm��t�r. 

De�erli Arkada�lar,

Bildi�imiz gibi bu sene 4 Nisan 1949'da 
emperyalizmin ihtiyaçlar� çerçevesinde halklara 
kar�� kurulmu� olan, ama kendisinden 6 y�l 
sonra kurulan Var�ova Pakt�'na kar�� kuruldu�u 
imaj� yay�larak me�ruiyeti yalan üzerine bina 
edilmi� geli�mi� ülkelerin refah�n� sa�layan örgüt 
NATO'nun 60. ya� günü kutland�. NATO, II. 
Dünya Sava�� sonras� olu�an politik ayr�mda, 
�ngiliz Lord Ismay'�n deyi�i ile 'Ruslar� d��ar�da, 
Almanya'y� ala�a�� edilmi� halde ve ABD'yi 
içeride' tutmak için kurulmu�tur. Kuzey Atlantik 
Antla�mas� Örgütü (NATO), emperyalizmin 
tahakküm, i�gal ve katliam hesaplar�n�n tüm 
kirini, tarihi boyunca üzerinde ta��yarak varl���n� 
sürdürmü�tür. 

Bir taraftan Obama'yla cilalanm�� 'bar��ç�l 
iklim' yönlendirmeleri yap�l�rken, di�er taraftan 
yer kürenin her kö�esini silahlar�n�n menzili 
içine alan bu örgütün do�um günü kutlan�yor. 
Kurulu� prensipleri aras�nda yer alan 'Üye 
ülkelerden birine yap�lan sald�r�, tamam�na 
yap�lm�� kabul edilir' maddesi gerekçe edilerek, 
emperyalist ç�karlar temelinde istenen ülkeye 
NATO kapsam�nda müdahale ediliyor. Bugün 
de Irak'tan sonra Afganistan, i�gal güçleri için 
bir kara deli�e dönü�tükçe, ABD'nin NATO 
üzerinden ortaklar�na daha çok tutunma, yeni 
suç ortaklar� olu�turma ve onlar� Afganistan 
batakl���na çekme gayretleri artm��t�r. 
Manas Üssü'nü de kaybeden ABD, gözünü 
Karadeniz'e dikmi�tir. AKP'nin tutumundan da 
güç al�narak Trabzon'da üs talebi aç�kça dile 
getirilmi�tir. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri 
rolü de artt�r�lmak istenmektedir. 

Sevgili Dostlar,

Obama'n�n Türkiye'ye gelmesi sürecinde aç�k 
bir �ekilde gördük ki Türkiye üzerinden kap� 
arkalar�nda yine farkl� pazarl�klar yap�lmaktad�r. 
Kürt sorunuyla ilgili çözüm planlar�yla geldi�i 
için siyasi iktidarca tedirginlikle, di�er 
siyasilerce de co�kuyla kar��lanan Obama'n�n 
ülkesi ABD y�llarca Kürt halk�n� kimyasal 
silahlarla, kontrgerilla örgütlenmeleriyle imha 
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etmeye çal��arak onun kimli�ini, dilini reddetti. 
�imdi çözümden bahsedilmesi arkas�nda ba�ka 
planlar oldu�unu gösteren, samimiyetten uzak 
aç�klamalard�r. 

Obama'n�n TBMM'de yapt��� aç�klamalar 
Türkiye'nin Ortado�u'daki emperyalist politikalar 
için kullan�lmak istendi�inin aç�k bir kan�t�d�r. 
ABD hegemonyas�nda yürütülen bu emperyalist 
sava�ta Türkiye'ye dü�en rol ABD'nin askerlerine, 
sava� uçaklar�na ve sömürü politikalar�na 
bir geçi� güzergâh� sa�lamak ve toplumsal 
hayat� felç eden kamusal alan�n tasfiyesini h�z 
kesmeden tamamlamakt�r. Biz, NATO'nun 
ba�kanl�k koltu�unda oturan Obama'y� ve 
elçilerini bir kez daha ülkemizde istemiyoruz. 

De�erli Dostlar, 

Barolar Birli�i ve akademisyenler taraf�ndan 
'Hukuk Devleti �çin Kamuoyuna Duyuru' ile 50 
maddelik bir 'hat�rlatma' metni geçen hafta 
baz� gazetelerde yay�mlanm��t�r. Bu metnin 
temel eksenini Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi 
Kararlar�, TC Anayasas� ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ve temel hak ve özgürlüklerin 
korunmas�na dair evrensel ilkeler olu�turmaktad�r. 
Bu 50 maddede vurgulanan herkesin e�it 
olarak sahip oldu�u ki�i hak ve özgürlükleri, 
yarg� ba��ms�zl��� ve güvencesi, suçsuzluk 
karinesi (bir ki�inin suçunun kan�tlanana kadar 
masum say�lmas� gerekti�i), adil yarg�lanma 
hakk�, savunma hakk�, ifade özgürlü�ü, susma 
hakk�, özel hayat�n dokunulmazl��� (telefonlar�n 
yasal izin ve gerekçe olmadan dinlenemezli�i) 
sorgulama, arama, delillerin toplanmas� ve 
de�erlendirilmesi ve tutuklama sürecinin bir 
hukuk devletinde nas�l i�lemesi gerekti�i ve 
bütün bu hak ve özgürlüklerin son dönemde 
Türkiye'deki tutuklama dalgas�nda nas�l ihlal 
edildi�idir. Hukukun arkas�na s���n�larak 
temel ve evrensel insan hak ve özgürlüklerinin 
demokrasi ve hukuk ad�na h�zla ve aç�kça ihlal 
edildi�i bu dönemde, hukukçular�n bu sürecin 
arkas�nda durmad�klar�n� ve bu süreci i�letenlerin 
gölgesinde kalmayacaklar�n� vurgulamas� 
dikkate de�erdir. �ktidar taraf�ndan hukuki 
oldu�u öne sürülen bu süreç hukukçular için 
hukuk devleti ve demokrasiye bir sald�r�d�r ve 
vatanda�lar�n yarg�ya ve yarg�n�n adilli�ine 
olan inanc�na çok büyük zarar vermektedir. 
Uluslar aras� ve ulusal belgelerle kabul görmü�, 
evrensel ilkelere dayanan ve hukuk devletinde 
gerçekle�me olana�� bulan insan hak ve 
özgürlüklerin böylesine ihlal edilmesine kar�� 
ortaya konulan bu hakl� tepki, süreç bu �ekilde 
devam ederse hukuk devletine olan güvenin yok 
olaca��n�n alt� �srarla çizilmektedir. 

Soru�turma sürecinde gözalt�na al�nanlar, 
hakk�nda delil arananlar, takip edilenler, 
suçlananlar (sadece) 'suçlular' de�ildir. Gladyo 
tipi örgütlenmelerin ortaya ç�kmas�n� sa�layacak, 

demokratikle�menin ve bar���n önünü açacak 
geli�melerden uzakla��larak kamuoyunda korku 
ve panik havas� yaratacak amaca evrilmekte 
olan bu geli�meler göz korkutarak modern 
bir cad� av�na dönü�mektedir. McCarthy 
döneminde ya�ananlara benzer bir süreç 
bugün Türkiye'de de ya�anmaktad�r, böylece 
demokratik mücadele üzerinde bir bask� 
kurulmaya çal���lmaktad�r ve medya destekli bir 
korku toplumu yarat�lmaktad�r.

Son y�llarda her 1 May�s'ta oldu�u gibi bu sene 
de mitingin Taksim meydan�nda yap�lmas�na 
�stanbul Valili�i taraf�ndan izin verilmemi�tir. 
Bugün Türkiye'nin gereksinim duydu�u �ey 
özgürlük ve demokrasidir. 1 May�s 1977'de 
36 yurtta��m�z�n ya�am�n� yitirdi�i katliam�n 
ard�ndan 1 May�s ile özde�le�en Taksim alan� 
kendi halk�na, i�çisine, emekçisine kapat�lamaz. 
Aksine emekçilerin, i�çilerin, halk�n bask�lara, 
sald�r�lara, tehditlere, cinayetlere, k��k�rtmalara 
ra�men bedelini etiyle, kan�yla, gözya��yla 
ödedi�i bir tarihi içeren 1 May�s özde kabul 
görmeli ve Taksim kendi emekçisine, halk�na, 
i�çisine aç�lmal�d�r. Yoksa di�er 160 ülkede 
��çi ve Dayan��ma Günü olarak kutlanan ve 
1 May�s'�n ülkemizde de tatil edilmi� olmas� 
nedeniyle 'onlarda var, bizde de olsun' 
mant���n�n ötesine geçilmedi�ini gösterecektir. 
Emekçilerin, i�çi s�n�f�n�n, halk�n yan�nda 
eme�e sayg� ve haklar�n geli�tirilmesine destek 
olunmad��� aç��a ç�kacakt�r. Bunun yan� 
s�ra her insan�n �ehrin her kö�esini özgürce 
kullanma hakk� vard�r. 1 May�s'�n Taksimde 
yap�lmas�n� engelleyen zihniyet ayn� zamanda 
kamusal alan�n halk taraf�ndan özgürce 
kendini ifade etme iste�ini de engellemekte ve 
yapay s�n�rland�rmalar getirerek ek bir bask� 
mekanizmas� daha kurmaktad�r.

De�erli dostlar, sevgili arkada�lar,

Mesleki çal��ma alan�m�zdaki geli�melere 
bakt���m�zda, kamu ihale yasas� çerçevesinde 
Dan��manl�k Hizmet Al�m� �hale Uygulama 
Yönetmeli�i 2009'da yay�mlanarak yürürlü�e 
girdi. Yönetmelik kapsam�nda Harita 
Mühendislik Hizmetleri yap�mla ilgili hizmet 
olarak tan�mland� ve i� deneyim belgelerinin 
al�nmas� ve süresinin 15 y�la ç�kar�lmas� 
yönünde de�i�iklik yap�ld�. Gerek yasa gerekse 
yönetmelikte yer alan k�sa liste olu�turulmas�nda 
tekelle�menin önüne geçilmesi için kurum ve 
kurulu�lara Odam�z�n görü�leri iletilerek duyarl� 
olunmas� istendi. Ayr�ca Yönetmeli�in iki 
maddesinin iptali için de Dan��tay'a iptal davas� 
aç�ld�.

03.7.2009 tarih ve 5403 say�l� Toprak Koruma 
ve Arazi Kullan�m� kanunu gere�i ç�kart�lmas� 
gereken 'Tar�m Arazilerinin Korunmas� ve 
Arazi Toplula�t�rma Tüzü�ü'nün Dan��tay 1. 
Dairesinde görü�ülmesine ba�land�. Tüzük 

çal��malar�na kat�larak katk� ve destek verilmesi 
yönündeki çal��malar�m�z, Tar�m ve Köy ��leri 
Bakanl��� ve Tar�msal Üretim ve Geli�tirme 
Genel Müdürlü�ü'nün engellemelerine kar��n 
devam etmektedir. Son olarak Dan��tay 
1. Dairesinde görü�ülmekte olan Tüzük 
çal��malar�na kat�larak görü� ve önerilerimizi dile 
getirmek istedi�imizi yaz�l� olarak Dan��tay'a 
bildirdik. Odam�z Tapu Planlar� Tüzü�üne 
yönelik uygulama genelgesinin ç�kar�lmas� 
çal��malar�na devam etmektedir. Tamamlanma 
a�amas�nda olan Oda görü�ümüz Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�üne iletilerek katk� 
verilecektir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda 2007'de 
yap�lan de�i�iklik nedeniyle haz�rlanan 
Odam�z raporunu kitap �ekline dönü�türme 
çal��malar�m�z devam etmektedir. Lisansl� Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� kanununda 
de�i�iklik giri�imleri devam etmekte olup Oda 
olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�üne 
iletti�imiz Oda Raporu çerçevesinde 
de�i�ikliklerin yap�lmas� gerekti�i üzerinde 
durulmaktad�r. Ancak mevcut kanuna göre lisans 
say�s� ve yerleri belirlendi ve lisans s�nav� tarihi 
de 11 Ekim 2009 olarak kesinle�tirildi. Orman, 
Kadastro ve Tapu Kanununda de�i�iklikler ve 
bu de�i�ikliklere ili�kin Odam�z aç�klamalar� ve 
görü�leri haz�rlanan rapor ve bas�n aç�klamalar� 
ile üyelerimize ve kamuoyuna iletildi. 

Genel Merkez ve �ubelerimizce yürütülmekte 
olan 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay�, Genç Haritac�lar Günleri, HKMO 
Ö�renci Kurultay�, HKMO Yaz E�itim Kamp�, 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TMMOB 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi ve di�er 
panel, forum gibi etkinlik çal��malar� devam 
etmektedir. �ubelerimizin istekleri do�rultusunda 
Kamula�t�rma Bilirki�ilik E�itimleri de 
sürdürülmektedir.

Odam�z kurulu�undan bu yana bir yandan 
mesle�in geli�imi, meslekta�lar�m�z�n haklar�n�n 
korunmas� ve geli�tirilmesi yönünde çal��malar�n� 
sürdürürken bir yandan da mühendisli�i, bilimi 
ve tekni�i ülke kalk�nmas�nda, geli�mesinde, 
halk�n ve toplumun mutlulu�u için halk�n 
hizmetine sunulmas� bilinci içerisinde mücadele 
etmektedir. Odam�z, mühendislerin ya�ad�klar� 
sorunlar�n asl�nda ülkede ya�an�lmakta olan 
s�k�nt� ve sorunlardan ba��ms�z olmad���n� her 
platformda dile getirerek kurtulu�un tek ba��na 
olamayaca��n� hayk�rmaktad�r. 

Ya�am� kucaklamak, bar��� tesis etmek, insana 
sayg� duymak, eme�i en yüce de�er kabul 
etmek insan yüre�i ta��maktan geçer.

Sevgi ve dostlukla'

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
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12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay� 11 May�s 2009 Pazartesi günü 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
saat 10:00 da aç�l�� ile ba�layacakt�r. 
5 Gün devam edecek ve 15 May�s 
2009 Cuma günü kapan�� oturumu ile 
tamamlanacak olan kurultay�m�zda; GNSS, 
Fotogrametri ve 3B Modelleme, GNSS ile 
Fay Gözlemleri, Fotogrametri, e- Servisler, 
CBS Uygulamalar�, Uzaktan Alg�lama, 
Mühendislik Ölçmeleri, Mekansal 
Bili�im, CBS ve Mobil Uygulamalar, 
Jeodezi, Kadastro, CBS ve Risk 
Yönetimi, Kadastroda De�i�im, Ta��nmaz 
De�erlemesi ba�l�klar�nda 19 teknik oturum 
yap�lacakt�r. Teknik oturumlar�n yan� s�ra 
biri yine teknik olmak üzere iki adet de 
Gençlik Oturumu düzenlenecektir. Kurultay 
program�nda, geçmi� kurultaylar�m�zda 
oldu�u gibi meslekta�lar�m�z�n güncel 
teknolojik geli�melerden haberdar 
olabilmeleri konusunda önemli katk� 
sa�layan 'Ölçme Teknolojileri ve Yaz�l�m 
Fuar�'da yer alacakt�r.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay�m�za 2000'e yak�n kat�l�m 
sa�lanmas� beklenmektedir.

12. TÜRK�YE HAR�TA B�L�MSEL VE TEKN�K KURULTAYI

BA�LIYOR

KAPAK KONUSU
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Daha önceki duyurular�m�zda da vurguland��� gibi kurultaylar�m�z, bilimsel 
geli�melerin meslekta�lar�m�za ve kamuoyuna duyurulmas�, bu geli�meler 
do�rultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekle�tirilen çal��malar�n 
payla��m�, mesleki sorunlar�m�z�n belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 
geli�tirilmesini amaçlamaktad�r. Bunun yan�nda meslekta�lar�m�z�n ve ö�renci 
arkada�lar�m�z�n sosyal kayna�malar�n�n da sa�lanmas�, sosyal ve toplumsal 
içerikli etkinliklerinin gerçekle�tirilmesi amac�na yönelik olarak ülkemiz ve 
mesle�imiz ad�na yeri doldurulamaz bir hizmeti kesintisiz sürdürmektedir ve 
sürdürmeye de devam edecektir.

Bu yönüyle önemsedi�imiz ve daha etkin k�l�nmas� gerekti�ine yürekten 
inand���m�z Kurultay�m�zda 72 adet ayr� bildiri ile görü�, dü�ünce, deneyim 
ve birikimler kat�l�mc�larla payla��lacakt�r.

Kurultay�m�zda ayr�ca; TMMOB Ba�kan� Mehmet SO�ANCI 
yürütücülü�ünde, 'Kapitalizmin Küresel Krizi ve Türkiye'ye Yans�malar�' 
ba�l�kl� oturum yap�lacakt�r. Oturumun konu�mac�lar�,  Prof.Dr. Hayri 
KOZANO�LU, Prof.Dr. Korkut BORATAV ve Prof.Dr. ��aya Ü�ÜR'dür. 
'Mesle�imiz ve Gelecek' konulu oturuma CHP Milletvekili Ya�ar A�YÜZ, 
TKGM Genel Müdürü M.Zeki ADLI, �stanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muhammet �AH�N ve Özel Sektörden Celal BE��KTEPE konu�mac� 
olarak kat�lacak olup, oturum  Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN  
yürütücülü�ünde gerçekle�ecektir. HKMO K�rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyon Ba�kan� Hüseyin ÜLKÜ yürütücülü�ünde gerçekle�ecek olan 
'Gelecek Ellerimizde mi?' konulu özel oturumun konu�mac�lar�,  Prof.Dr. Aziz 
KONUKMAN, Metin YE��N ve CHP Milletvekili Kemal KILIÇDARO�LU'dur. 
Yürütücülü�ünü HKMO  Jeodezi ve Navigasyon Komisyon Ba�kan� Prof.Dr. 
Rasim DEN�Z'in yapaca�� 'Mühendislik E�itimi ve Aç�l�mlar�' konulu oturumun 
konu�mac�lar� ise; Prof.Dr. Ay�egül TANIK, Yrd.Dr. Çi�dem GÖKSEL, Prof.
Dr. Tanay S�tk� UYAR ve Prof.Dr. Ömer AYDIN'd�r.

Kurultay kapsam�nda düzenlenen �lkö�retim Ö�rencilerinin Üç kategoride 
kat�l�mlar� ile yap�lacak  'Yak�n�mdaki Harita/Haritac�lar' konulu resim 
yar��mas� ve Mesleki anlamda ya�anan deneyimlerin farkl� bir bak�� aç�s� 
ile payla��m�n�n amaçland��� 'Hayat�m�zda Jeodezi ve Fotogrametri' konulu 
foto�raf yar��malar�nda dereceye girenlerin ödülleri kurultay�n kapan�� 
oturumunda sahiplerini bulacakt�r.

Kurultay kapsam�nda bir de 'Karde� Türküler Konseri' gerçekle�tirilecektir.

Kurultaylar�m�z, 

bilimsel geli�melerin 

meslekta�lar�m�za ve 

kamuoyuna duyurulmas�, bu 

geli�meler do�rultusunda 

dünyada ve ülkemizde 

gerçekle�tirilen 

çal��malar�n payla��m�, 

mesleki sorunlar�m�z�n 

belirlenmesi ve çözüm 

önerilerinin geli�tirilmesini 

amaçlamaktad�r. Bunun 

yan�nda meslekta�lar�m�z�n 

ve ö�renci arkada�lar�m�z�n 

sosyal kayna�malar�n�n 

da sa�lanmas�, 

sosyal ve toplumsal 

içerikli etkinliklerinin 

gerçekle�tirilmesi amac�na 

yönelik olarak ülkemiz 

ve mesle�imiz ad�na yeri 

doldurulamaz bir hizmeti 

kesintisiz sürdürmektedir 

ve sürdürmeye de devam 

edecektir.
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Kat�l�m�n 359 ki�i oldu�u toplant�da 
s�ras�yla; Serdar HARP (�MO), Ali 
Fahri ÖZTEN (HKMO), Musa ÇEÇEN 
(EMO), Tar�k �ENGÜL (�PO), Emin 
KORAMAZ (MMO), Mehmet TORUN 
(MadenMO), Dündar ÇA�LAR 
(JMO), �evket DEM�RBA� (JFMO), 
Atakan GÜNAY (G�daMO), Ay�egül 
ORUÇKAPTAN (Peyzaj MO), Tansel 
T�MUR (Gemi MO), Cemal GÖKÇE 
(�MO �stanbul �b), �evket AKDEM�R 
(Van �KK), Tevfik ÖZLÜDEM�R (HKMO 
�stanbul �b), �lhan DEM�RÖZ (Bursa 
�KK), Mehmet ÖZSAKARYA (MMO 
�zmir �b), �dris EKMEN (Diyarbak�r 
�KK), Erhan KARAÇAY (EMO �stanbul 
�b), Ferdan Ç�FTÇ� (�zmir �KK), Çetin 
DURUKANO�LU (Metalurji MO. �stanbul 
�b), Tar�k ÖDEN (EMO), Kemal Zeki 
TAYDA� (GIDAMO), Redife KOLÇAK 
(Peyzaj MO), P�nar HOCAO�ULLARI 
(EMO �stanbul �b), Kurtulu� KAYA (EMO 
�stanbul �b),   Remzi ER��LER (MMO 
Bursa �b), Recep ÖZMET�N (GIDAMO), 

Tores D�NÇÖZ (�stanbul �KK), �lter 
ÇEL�K (MMO �stanbul �b), Hüseyin 
ATICI (MMO Adana �b) birer konu�ma 
yapt�lar.

TMMOB Ba�kan� Mehmet SO�ANCI 
aç�l�� konu�mas� ile birlikte TMMOB bir 
y�ll�k çal��malar� çerçevesinde; TMMOB 

TMMOB 40. DÖNEM
II. DANI�MA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 40. Dönem 

II. Dan��ma Kurulu 

toplant�s� 04 Nisan 

2009 tarihinde 

Ankara‘da yap�ld�. 

Toplant�ya TMMOB 

yönetim, denetim ve 

onur kurulu üyeleri 

ile Oda ve �ube 

yönetim kurulu 

üyeleri kat�ld�.

HKMO’DAN HABERLER
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ve ba�l� odalar�n yönetmelikleri, 
düzenlenen ve düzenlenecek etkinlikler, 
kent sempozyumlar�, �KK toplant�lar�, 
TMMOB çal��ma gruplar�, Odalar ile 
yap�lan toplant�lar, Oda etkinliklerine 
kat�l�m, TSF, ASF çal��malar�, "su" 
ile ilgili çal��ma raporu, bas�n 
aç�klamalar�, birlik haberleri, yarg� 
sürecine ta��nan konular� özetledi. 
Say�n SO�ANCI, konu�mas�nda 

ayr�ca, küresel kapitalizmin 
ya�ad��� kriz ve nedenleri ile 
yerel seçimlere yönelik k�sa 
bir de�erlendirme de yapt�.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN konu�mas�na, 
TMMOB ba�kan� ve 
yönetim kurulu üyeleri ile 
dan��ma kurulu üyelerini 
Oda ad�na selamlayarak 
ba�lad�. Say�n ÖZTEN 
konu�mas�nda TMMOB'nin 
ba�ar�l� çal��malar�n� 

önemsediklerini belirtirken, dünyada 
ve ülkemizde önemli geli�melerin 
ya�and��� günümüzde TMMOB'ye ve 
ba�l� Odalara çok daha büyük görev 
ve sorumluluklar dü�tü�ünü ifade etti.

Say�n ÖZTEN konu�mas�n�;

"..Ba�ka bir dünya var ve mümkündür 
diyenler, bugün dünyan�n dört bir 
yan�nda mücadelelerini onurla 
sürdürmektedirler. "Ba�ka Dünya 
yok" söylemi k�r�lmaya ba�lanm��t�r. 
Emperyalizmin ya�ad��� bunal�mdan 
ç�kabilmek ve faturas�n� halklara 
ödetmek için 1970'li y�llar�n sonuna 
do�ru ülkelere yeni bir tasar�m ve 
modelle Neo liberalizmi dayatt�.

Küresel yeni dünya düzeni tasar�m�n�n 
sonuna gelindi�i görülmektedir. 
Kapitalist küreselle�me süreci gerçekçi 
bir kriz ile yüz yüzedir. Art�k kapitalizm 
aç�s�ndan yeni bir sistem, yeni bir 
dönem gerekti�i vurgulanmaktad�r. 

Neo liberal politikalar�n uluslararas� 
alandaki örgütlenmesinin birer parças� 
olan IMF, Dünya Bankas�, Dünya 
Ticaret Örgütü gibi kurulu�larca 
dayat�lan "Serbest piyasa'n�n ve 
küreselle�menin bütün insanl��a ve 
dünyaya refah getirece�i, bütün 
sorunlar� çözece�i" söylemlerinin 
birer safsatadan ibaret oldu�u art�k 

alg�lanmak durumundad�r. Ya�an�lan 
kriz bizim krizimiz de�il kapitalizmin 
kendi krizidir. Unutmamak gerekiyor ki, 
kapitalizm için kriz ayn� zamanda bir 
f�rsat olarak da de�erlendirilmektedir. 
Krizler herkesi etkiliyor gibi gösterilse 
de esas olarak sermaye s�n�flar�n�n 
ya�ad��� sorunlar�, emekçi s�n�flar�n 
üzerine yeni yükler yüklemek ve 
kamuya ait olan kaynaklar�n özel 
sektöre krizi a�mak ad�na aktar�ld��� 
dönemler ya�anmaktad�r. Kriz 
ilerledikçe kapitalizmin egemen 
s�n�flar�n�n hastal�kl� anatomisi ortaya 
ç�kmaktad�r. Açgözlülü�ün, ahlak 
d���, s�n�rs�z kazanç h�rs�n�n bat� 
kapitalizmini tamamen ku�att���; bu 
yozla�malar�n, burjuvazinin ola�an 
hayat biçimi haline gelmi� oldu�u 
görülmektedir.

Kapitalist teoremin önemli isimlerinden 
Adam Smith' in 1775' te söyledi�i 
ve serbest piyasa ekonomisinin 
önemli söylemlerinden olan "B�rak�n�z 
yaps�nlar, b�rak�n�z geçsinler" 
slogan� tarihe kar��maktad�r. Banka 
ve finans sektörü ile sermayenin 
s�n�rs�z, kurals�z ve vah�i dola��m� 
krizin ana nedenlerinden biri olarak 
görülmektedir. Ekonomik alandaki kriz 
kapitalizmin yaratt��� her anlamdaki 
e�itsizlikleri ve adaletsizlikleri 
derinle�tirecektir.

Türkiye'de 12 Eylül askeri darbesi 
sonras� emperyalizmin yeni sömürü 
politikalar�na göre �ekillenmi�, 

Kapitalist teoremin önemli 
isimlerinden Adam Smith‘ in 
1775‘ te söyledi�i ve serbest 
piyasa ekonomisinin önemli 
söylemlerinden olan “B�rak�n�z 
yaps�nlar, b�rak�n�z geçsinler” 
slogan� tarihe kar��maktad�r. 
Banka ve finans sektörü ile 
sermayenin s�n�rs�z, kurals�z 
ve vah�i dola��m� krizin ana 
nedenlerinden biri olarak 
görülmektedir. Ekonomik 
alandaki kriz kapitalizmin 
yaratt��� her anlamdaki 
e�itsizlikleri ve adaletsizlikleri 
derinle�tirecektir.
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emperyalizmin kurumlar�, ayaklar� olan 
kurulu�larca ba�ta IMF, DTÖ ve AB'nin 
dayatmalar�yla uygulamaya konulan 
programlar ile bu sürece eklemlenmeye 
çal���lm��t�r. 

Küreselle�menin ayaklar�ndan birini 
olu�turan özelle�tirme ile, 25 y�lda 
ülkenin üretim tesisleri, bankalar�, 
varl�klar�, tar�m arazileri parça 
parça sat�lm��t�r. Sadece üretim 
alan�nda de�il e�itim, sa�l�k ve 
sosyal güvenlik alan�nda da hizmetler 
özelle�tirilmektedir. Neredeyse her 
�eyin denetimi piyasa güçlerine 
b�rak�lmaktad�r. Sat�lmadan önce 
ayr�ca büyük yat�r�mlar yap�lan söz 
konusu varl�klar�n sat�� bedelleri 
toplam� 38 milyar dolar civar�ndad�r. 
Halk�n mal� olan bu varl�klar�n yeniden 
kurulmas� ya da kamula�t�r�lmas�/
devletle�tirilmesi için gerekli parasal 
de�er ise maalesef hesaplanmak bile 
istenilmemektedir. Kaç mislidir acaba? 

Türkiye, Cari aç��� 40 milyar dolar, 
d�� borcu ise 276.5 milyar dolar� 
(78 milyar dolar� kamu sektörü, 13.5 
milyar dolar� merkez bankas�n�n,185 
milyar dolar� ise özel sektör borcu) 
bulan bir ülke konumundad�r. ABD gibi 
Türkiye ekonomisi de üretmemektedir. 
Bu nedenle do�rudan yabanc� 
sermaye ve s�cak para giri�ine ba��ml� 
hale getirilen ülke ekonomisinin bu 
alanda meydana gelecek durgunlukla 
küçülece�i ortadad�r. Türkiye'nin 
G-20 ülkeleri içerisinde bu krizden 
en çok etkilenen/etkilenecek ülke 
oldu�u ortaya ç�kt�. Türkiye'nin 2008 
in son çeyre�inde büyüme oran� 
-%6,5 düzeyi ile en son s�rada yer 
almaktad�r. Hem in�aat hem de imalat 
sanayi üretiminde çok büyük dü�ü�ler 
ve daralmalar ya�anmaktad�r.

D�� kaynak giri�lerinin durdu�u, d�� 
talebin darald��� bir dönemde IMF 
reçetesi ile iç talebin k�salaca�� bir 
süreçte kriz artarak devam edecektir. 

Yoksulluk ve i�sizlik giderek artacakt�r.

Emekçilerin ve halk�n bu krizde 
hiçbir sorumluluklar� olmad��� 
unutulmamal�d�r. Kapitalizmin içsel 
çeli�kilerini, ya�ad��� krizin faturas�n� 
emekçilere ve halka ödettirmesine bu 
kez izin verilmemelidir. 

Ba�ta sendikalar olmak üzere, meslek 
Odalar�, demokratik toplumsal 
kurulu�lar toplumun tüm kesimlerine 
küreselle�me ve yeni dünya düzeni 
ile küresel kapitalizmin daha çok kar 
h�rs� ile tüm de�erleri nas�l yok etti�i, 
sömürüsünü nas�l hayata geçirmekte 
oldu�u anlat�lmal�d�r.

Sevgili Ba�kan, De�erli Arkada�lar,

Zengin yoksul ayr�m�n�n gözle 
görülecek kadar aç�k oldu�u, 
adaletsizliklerin ve e�itsizliklerin 
katlan�lamaz hale geldi�i, s�n�fsal 
ve toplumsal çeli�kilerin daha da 
belirginle�ti�i bugünkü ko�ullarda; 



10 Nisan 2009

emek ve s�n�fsal mücadele ekseninde 
sürecin i�letilmesi gere�i aç�kt�r. 
TMMOB, Odalardan ald��� görü�le 
yerel yönetim seçimlerine yönelik 
olu�turdu�u "Nas�l Bir Kent Nas�l Bir 
Yerel Yönetim" raporunda, toplumsal 
ve halkça bir yerel yönetim anlay���n� 
ortaya koymu�tur. Bu anlay��la 
kat�l�m�n önünün aç�lmas�, karar alma, 
uygulama ve denetim süreçlerinde 
toplumun de�i�ik kesimlerine söz 
hakk�n�n tan�nmas�n�n alt�n� çizmi�tir.

Her geçen gün yüzlerce emekçinin 
i�ten ç�kar�ld��� ve i�siz kald���, al�m 
gücünün gittikçe zay�flad���, devletin 
sosyal yönünün tasfiye edildi�i, yurtta� 
kimli�inin mü�teri, devletin tüccar ve 
ülkenin Pazara dönü�tü�ü bir dönemde 
yap�lan yerel seçimlerde halk bu 
sürecin sorumlusu olarak görülen 
sisteme ve siyasal iktidara %39 

düzeyinde oy vermi�tir. Siyasal 
iktidar�n %39 düzeyinde oy 
almas�na kar��n giderek a�a��ya 
do�ru yuvarlanmaya ba�lad��� 
anla��lmaktad�r. Siyasal iktidar seçim 
sürecinde IMF hakk�nda söylediklerini 
unutarak G-20 bulu�mas�nda hemen 
IMF ile anla�ma sürecini ba�latm��t�r. 
1958 y�l�ndan günümüze IMF ile 
Türkiye aras�nda 20 adet stand-by 
anla�mas� imzalanm�� ve yakla��k 214 

milyar dolar borç al�nm��t�r. Yüksek 
düzeyde oldu�u belirtilen faiz oranlar� 
ile geri ödemeler yap�lmaktad�r. Bir 
dönem IMF'nin Türkiye'den ba�ka 
mü�terisi kalmad��� da unutulmamal�d�r.

De�erli Dostlar, Sevgili Arkada�lar,

Bütün dünyada bugün NATO'nun 
60 �nc� y�l� kutlamalar�na kar��n 
meydanlarda, yürütülen mücadelenin 
sesleri yank�lanmaktad�r. NATO 
Emperyalizmin büyük askeri gücüdür. 
Türkiye, NATO'ya 1952 y�l�nda 
kat�lm��t�r. NATO'nun 60 �nc� y�l� 
ABD'nin dünya egemenli�i stratejisini 
gözden geçirip yeniden �ekillendirdi�i 
bir döneme denk gelmektedir. ABD, 
Ortado�u, Kafkaslar ve Orta Asya'daki 
enerji kaynaklar�n�n kontrolü ve geçi� 
yollar�n�n denetimin de NATO'nun 
görevini öne ç�karmak için hareket 
etmektedir. Rusya ile rekabet ve bölge 

ülkelerine kar�� sald�r� ve 
i�galde NATO birincil 
güç durumuna getirilmek 
istenmektedir. ABD, bir 
taraftan dünyan�n tek 
hakim gücü imaj� pe�inde 
ko�arken di�er taraftan da 
sava� masraflar�n� NATO 
ülkelerine bölerek onlar� suç 
orta�� yapma dü�üncesini 
ta��maktad�r. Yak�n 
gelecekte NATO, görev 
alan�n� geni�letecek, ABD 
ve bat� emperyalizminin 

vurucu gücü olarak daha aktif bir rol 
oynayaca�� anla��lmaktad�r..

De�erli Arkada�lar;

Son dönemde TBMM de meslek 
alanlar�m�za yönelik çe�itli kanunlar 
ç�kar�lmakta ya da de�i�iklikler 
yap�lmaktad�r. Kamu �hale Yasas�nda 
yap�lan son de�i�iklikle mühendislik, 
mimarl�k hizmetleri Dan��manl�k 
Hizmeti kapsam�na al�nm�� ve 

uygulama yönetmeli�i Mart 2009'da 
yay�mlanm��t�r. Yönetmelikte; ilgili 
meslek Odas�na kay�t ve müelliflik 
haklar�m�za yönelik hükümlerde 
yasaya ayk�r�l�klar mevcut olup, 
yönetmeli�in ilgili maddelerinin iptali 
yönünde yarg� süreci haz�rl�klar�n�n 
iyi yap�lmas� gerekmektedir. Di�er 
taraftan Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 
yürüttü�ü 3194 say�l� �mar Kanununun 
38 inci maddesinde belirtilen 
mühendis, mimar ve �ehir planc�lar� 
d���nda kalan fen adamlar�n�n görev, 
yetki ve sorumluluklar� kapsam�nda 
yürüttü�ü çal��maya TMMOB 
müdahale etmelidir. Mühendis 
ve mimarlar�n yetki ve sorumluluk 
alanlar�na tehdit ve sald�r� �ekline 
dönü�türülmesi giri�imleri �imdiden 
durdurulmal�d�r. Ayr�ca, 2499 
say�l� Sermaye Piyasas� Kanununda 
2007'de yap�lan de�i�iklikle; "Türkiye 
De�erleme Uzmanlar� Birli�i" ad�nda 
birlik olu�turulmas�, hiçbir e�itime 
dayanmadan Unvan verilmesi vb. 
de�i�ikliklere ili�kin TMMOB, daha 
önce haz�rlad��� bilimsel raporu 
yeniden gündeme getirmelidir. 
Ana muhalefet partisince anayasa 
mahkemesine yasan�n bu bölümünün 
iptali istemiyle yap�lan ba�vuru süreci 
s�k� takip edilmelidir.

Say�n Ba�kan, De�erli Kat�l�mc�lar,

Oda olarak, bu y�l içerisinde, TMMOB 
Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresini 
Kas�m 2009'da �zmir'de ba�ar�l� bir 
�ekilde gerçekle�tirmek için yo�un 
çal��malar�m�z devam etmektedir.

TMMOB ve Odalar�m�z çal��malar�n� 
yo�un bir �ekilde ülkenin dört 
bir yan�nda ba�ar�l� bir �ekilde 
sürdürmektedir. Hepimize kolay 
gelsin. Dan��ma Kurulumuzun ba�ar�l� 
geçmesini diler, sayg�lar sunar�m." 

�eklinde tamamlad�.
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HKMO �zmir �ubemizce 14 

Mart 2009 Cumartesi günü saat 

15:00'de �ube Dan��ma Kurulu 

toplant�s� gerçekle�tirildi. Toplant�ya, 

HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri 

ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü 

KUTLU, �zmir �ube Yönetim Kurulu 

ve �ube Dan��ma Kurulu üyeleri 

kat�ld�lar. 

Dan��ma Kurulu toplant�s�n�n aç�l���n� 

�ube ba�kan� Muhittin SELV�TOPU 

yapt�. Daha sonra �ube Sekreteri Lütfi 

ÜNAL taraf�ndan �ubemizin bir y�ll�k 

çal��malar� hakk�nda sunum yap�ld�. 

�ubemizin 2009 y�l� içerisindeki 

çal��malar�ndan bilgi veren 

Say�n ÜNAL özellikle; "TMMOB 

CBS Kongresi 2009"un �zmir'de 

gerçekle�tirilmesi ve çal��malar�n 

�ubemiz üzerinden yürütülmesi, Yaz 

E�itim Kamp�n�n haz�rl�k çal��malar� 

ile �l düzeyinde üye-temsilcilik 

toplant�lar�na yönelik etkinliklerin 

devam etmekte oldu�unu vurgulad�.

Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN, 

yasa ve yönetmelik düzeyindeki 

mevzuat de�i�iklikleri ve Odan�n 

giri�imleri üzerine geli�melerden ve 

yap�lmas� planlanan çal��malardan 

söz etti�i konu�mas�nda, ülke 

gündeminin h�zl� de�i�ti�ini ve 

yap�sal de�i�ikliklerin her alanda h�z 

kesmeden devam etti�ini belirterek; 

meslek alanlar�m�zdan hareketle 

TMMOB ve bile�eni Odalar�m�z�n 

olu�turduklar� politikalar�n hayata 

geçirilmesinin önemini vurgulad�. 

Dan��ma Kurulunda; Oda ve �ube 

çal��malar�, meslek alan�m�za yönelik 

son dönemdeki geli�meler ile ülke 

gündemine ili�kin birçok konuda 

de�erlendirme yap�ld�. 

HKMO �ZM�R 
�UBES� DANI�MA 
KURULU 
GERÇEKLE�T�R�LD�
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�zmir �ubemize ba�l� il ve ilçe 
temsilcileriyle 14 Mart 2009 
cumartesi günü saat 11.00'de 
�zmir �ubemizde bir toplant� 
gerçekle�tirildi. Bilgilendirme, mali 
konular, görü� ve öneriler gündemi 
ile yap�lan toplant�ya HKMO Genel 
Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, Genel 
Sayman Asiye Ülkü KUTLU, �zmir 
�ube Ba�kan� Muhittin SELV�TOPU, 
�zmir �ube II. Ba�kan� Servet 
ALABALIK, �zmir �ube Sayman� 
�brahim AYKOL, �zmir �ube Yazman� 
Lütfi ÜNAL, Üye S. Selçuk SAVCI, 
Yedek üye Mahmut KIZILTA�, Didim 
Temsilcisi Murat ALAGÖZO�LU, 
Bodrum Temsilcisi Recayi ÖZCAN, 
Milas Temsilcisi Enver TUNA, 
Kemalpa�a Temsilcisi Ali TUNALI, 
U�ak Temsilcisi Günhan DA�LI, 
U�ak Temsilci Yard�mc�s� Hüseyin 
AKÇAPINAR, Dalaman Temsilcisi 
Mehmet ONTA�, Mu�la Temsilcisi 
�ükrü TELL�, Ayd�n Temsilcisi Ahmet 
Mahir CAN, Denizli Temsilcisi 
Osman KEYSAN, Denizli Temsilci 
Yard�mc�s� Gökhan DO�RU, Salihli 
Temsilcisi Ziya KOCABIYIK, Akhisar 
Temsilcisi Mehmet ZEYBEL, Manisa 
Temsilcisi Mehmet Sefa ÖNATLI ve 
Hayati HEPO�LU kat�ld�lar.

�ube Ba�kan�m�z Muhittin 
SELV�TOPU'nun yürüttü�ü toplant�da, 
Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
Oda çal��malar�n� anlatan 

konu�mas�n�n ard�ndan Temsilcilerin 
sorular�n� cevaplad�. �ube Sayman� 
�brahim AYKOL da �ube ve ba�l� 
Temsilciliklere ili�kin mali konularda 
bilgilendirme yapt�. 

Oda çal��malar�, Oda-�ube-
Temsilcilik-Üye ili�kileri, meslek 
alan�m�za yönelik son dönemdeki 

geli�meler ile ülke gündemine ili�kin 
birçok konuda de�erlendirme, tahlil 
ve tespitler yap�ld�. Katk� ve öneriler 
gündeme getirildi. Verimli geçen 
toplant�da uygulamaya yönelik 
temsilcilik çal��malar� hakk�nda 
bilgilendirme ve de�erlendirmelerde 
bulunularak bilgi payla��m� yap�ld�.

�ZM�R �UBE 
TEMS�LC�LER 
TOPLANTISI 
YAPILDI
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Ankara �ubemizin temsilcilik 
düzeyinde üyeleri ile bulu�ma 
toplant�lar� çerçevesinde 28 
�ubat 2009 tarihinde Kastamonu 
�l Temsilcili�imizde bir toplant� 
gerçekle�tirildi. Toplant�ya HKMO 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, 
Ankara �ube Ba�kan� Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Yedek üyesi 
Mustafa ERDO�AN, Ankara �ube 
Yazman� Burak KUKUL, Kastamonu 
�l Temsilcimiz Hasan TOPÇU ve 
�l temsilcili�i etkinlik alan�ndaki 
üyelerimiz kat�ld�lar. Üyelerimizin 
geni� kat�l�m sa�lad��� toplant�da 
aç�l�� konu�malar�nda �l temsilcimiz 
Hasan TOPCU, Ankara �ube 
Yazman� Burak KUKUL, Ankara �ube 
Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil AKDEN�Z 

ve Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN k�sa birer konu�ma yapt�lar. 

Hasan TOPCU, Oda Genel 
Merkezi ve Ankara �ubemizin ortak 
kat�l�m�yla Kastamonu'da böyle bir 
toplant�n�n gerçekle�tirilmesinden 
dolay� memnunluk duyduklar�n� ifade 
etti ve tüm kat�l�mc�lara üyelerimiz 
ad�na te�ekkür etti. Say�n TOPCU, �l 
temsilcili�i olarak meslekta�lar�m�z ile 
daha önce yapt�klar� bilgi payla��m� 
ve de�erlendirmelerde öne ç�kan 
ortak konular� dile getirerek; yap�lan 
tespitleri, ya�an�lan sorun ve s�k�nt�lar 
ile önerileri aktard�.

Oda ba�kan�, �ube ba�kan� ve �ube 
Yazman� ülke gündemine ili�kin k�sa 
bir de�erlendirme yapt�ktan sonra, 
bu sürecin çal��ma alanlar�m�za ve 
üyelerimize yans�malar�, Odam�z�n 
etkinlikleri ve çal��malar�n� özetle 
aktard�lar. Aç�l�� konu�malar� 
ard�ndan üyelerimiz, mesleki, 

sosyal ve toplumsal alana ili�kin 
de�erlendirmeler yaparak hem 
durum tespitinde bulundular hem de 
nelerin yap�lmas� gerekti�i yönünde 
çözüme dair görü� ve önerilerini dile 
getirdiler. Toplant�da gündeme gelen, 
tart���lan ve bilgi payla��m� yap�lan 
konular;

• Kastamonu �l Temsilcili�inin fiziki 
mekana kavu�turulmas� yönünde 
ad�mlar�n at�lmas�, 

• �haleli i�lerde yakla��k 
maliyetlerin çok alt�nda bir 
fiyatla i�lerin al�nmas�, serbest 
çal��an meslekta�lar�m�z� çok 
s�k�nt�l� bir döneme sokmakla 
birlikte gelinen noktada 
mesle�imizin kamuoyunda 
itibar�n� zedelemekte, onurunu 
k�rmakta, ayr�ca kamuda çal��an 
meslekta�lar�m�z� da zor durumda 
b�rakt��� herkes taraf�ndan 
bilindi�ine göre mutlaka ortak 

HKMO 
KASTAMONU 
TEMS�LC�L��� 
BÜNYES�NDE 
ÜYE TOPLANTISI 
YAPILDI
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ak�lla baz� ad�mlar�n at�lmas� 
gerekti�i,

• Kamu �hale Yasas�nda yap�lan 
son de�i�iklikle meslek 
alan�m�z�n Dan��manl�k Hizmet 
kapsam�na al�nmas� nedeniyle 
çal��malar� sürdürülen Uygulama 
Yönetmeli�i'nde �� Deneyim 
Belgelerinin düzenlenmesi, 
geçerlilik süresi, a��r� tekliflerin 
engellenmesi vb. konularda 
sürece müdahale edilmesi ve katk� 
verilmesi,

• Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar�'na ili�kin 
uygulamada tekelle�meye meydan 
vermeden ve mevcut Bürolara 
s�k�nt� yaratmayacak �ekilde 
ele al�narak yeni bir düzenleme 
yap�lmas�, 

• Kadastro Müdürlüklerinde müdür 
ve yönetici konumunda olanlar�n 
ekonomik yönden kay�plar�n�n 
engellenmesi için söz konusu bu 
kadrolar�n teknik s�n�f çerçevesine 
dahil edilmesi ve görevde 
yükselmede mühendislerin önünü 
açacak olumlu ad�mlar�n at�lmas�,

• Meslek içi e�itimlerin �l Temsilcili�i 
ve bölge düzeyinde yap�lmas� 

için çal��malar�n 
sürdürülmesi,

• Teknik Uygulama 
Sorumlulu�unun 
uygulanmas� 
s�ras�nda bölgede 
ya�an�lan s�k�nt�lar�n 
a��lmas� için 
baz� giri�imlerde 
bulunulmas�,

• Tapu Planlar� 
Tüzü�ü'nün 

uygulanmas�na ili�kin Uygulama 
Genelgesi'nin k�sa sürede 
yay�mlanmas� için Genel 
Müdürlük düzeyinde giri�imlerde 
bulunulmas�, 

• Kamula�t�rma davalar�nda Bilirki�i 
olarak görev yapacaklar�n 
belirlenmesinde meslek alan�m�za 
yönelik yarg� birimlerinin 
bilgilendirilmeleri, mesle�imizin 
bu alanda tan�t�lmas� için 
çal��malar�n yap�lmas�, 

• Orman ve Maden alanlar�na 
yönelik yürütülen ve meslek 
alan�m�z içinde kalan baz� 

hizmetlerin Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeli�ine göre yerine 
getirilmesi ve bu amaçla ilgili 
kurumlar ile devam eden 
görü�melerin sonuçland�r�lmas�, 

• Kamuda çal��an mühendislerin 
ürettikleri proje, yapt�klar� i�ler ve 
sorumluluklar� dikkate al�nd���nda 
ücretlerinin dü�ük oldu�u, ayn� 
�ekilde özel sektörde çal��an 
meslekta�lar�m�z�n da yo�un emek 
içerikli çal��malar�na ra�men 
ücretlerinin dü�ük oldu�u, bu 
yönde Odan�n yay�nlad��� ayl�k 
asgari ücretlere uyulmas� ve Oda 
taraf�ndan bu uygulaman�n daha 
s�k kontrol edilmesi, 

• Oda üye ili�kilerinin daha s�cak 
tutulmas� için özellikle bu tür 
toplant�lar�n daha s�k yap�lmas� 
vb. �eklinde özetlenebilir.

Saat 14:00'de ba�layan toplant� 
18.00'e kadar devam etti. Etkinli�in 
düzenlenmesinde eme�i geçen 
Kastamonu �l Temsilcili�i ve Ankara 
�ubemize te�ekkür ediyoruz.
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Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN ve Örgütlenme Sekreterimiz 
Ufuk Serdar �NC� Antalya �ubemizi 
07.03.2009 tarihinde ziyaret etti. 
Ziyaret günü Antalya �ube Yönetim 
Kurulu  ve Çal��ma Komisyonlar� 
üyelerinin kat�l�m� ile �ube Meslek �çi 
E�itim Salonunda "3. De�erlendirme 
Toplant�s�"n�n yap�l�yor olmas� 
nedeniyle de Say�n ÖZTEN ve 
Say�n �NC� toplant�n�n ikinci 
bölümüne kat�l�m sa�lad�lar. �ube 
3. de�erlendirme toplant�s�nda �ube 
Ba�kan� �lhami OKUDAN ve �ube  
Yazman� T.Fikret HORZUM �ube  
çal��malar� hakk�nda bilgilendirme 
yapt�lar. 

�ube Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu, Yasa ve Yönetmelikler 
Komisyonu, Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonu, Mesleki 
Denetim ve Özel Sektör Sorunlar� 
Komisyonu, Bülten ve Bas�n Yay�n 
Komisyonu, Yerel Yönetimler ve 
Kamu Kurumlar� Komisyonu yapt�klar� 
çal��malar hakk�nda bilgilendirme 
yapt�lar. Oda Genel Ba�kan� Ali 
Fahri ÖZTEN, komisyonlarca 

yap�lan de�erlendirmeler sonucunda 
bir konu�ma yapt�. Say�n ÖZTEN 
konu�mas�nda; �ube komisyonlar�n�n 
çal��malar� ve komisyonda görev 
alan arkada�lara te�ekkür etti. 
Konu�mas�nda Oda çal��malar�n� 
aktaran Say�n ÖZTEN, ülkede ve 
dünyadaki geli�melere de de�indi. 
Toplant�da gündeme gelen ve 
yöneltilen sorular� yan�tlayan Oda 
Ba�kan�m�z, �ube hizmet binam�z 
ve e�itim salonunun aktif 
kullan�lmas�n�n önemine vurgu 
yaparak Oda politikalar�n�n 
belirlenmesinde geni� 
kat�l�m�n �ube komisyonlar� 
arac�l��� ile sa�lanmas�n�n 
anlaml� oldu�unu dile 
getirdi.  Aktif çal��an ba�ar�l� 
komisyon ba�kanl�klar�na, 
çal��malar�ndan dolay� 
Plaketleri verildi. Bilimsel 
ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu ba�kan� ve 
üyeleri ad�na Ö.Ömer 
ERBA�"a plaketini Genel 
Ba�kan Ali Fahri ÖZTEN, 

Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu 
ba�kan� ve üyeleri ad�na Tevfik 
ALTINAY"a plaketini �ube ba�kan� 
�lhami OKUDAN ve Mesleki 
Denetim ve Özel Sektör sorunlar� 
Komisyonu Ba�kan� ve üyeleri 
ad�na �lyas AKÇAPINAR"a plaketini 
Genel Merkez Örgütlenme 
Sekreteri Ufuk Serdar �NC�  verdiler 
ve komisyonlar�m�z�n ba�ar�l� 
çal��malar�n�n devam�n� dilediler.   

ANTALYA 
�UBEM�Z 
Z�YARET ED�LD�
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HKMO Trabzon �ubemizce 28 
Mart 2009 tarihinde, �ube Dan��ma 
Kurulu toplant�s� gerçekle�tirildi. 
Toplant�ya, HKMO Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman 
Asiye Ülkü KUTLU, Trabzon �ube 
Yönetim Kurulu ve Dan��ma Kurulu 
üyeleri kat�ld�.

Toplant�da, Trabzon �ube Ba�kan� 
Faz�l UZUN ve �ube II. Ba�kan� 
Okan YILDIZ taraf�ndan yap�lan 
sunumlarla �ube Yönetim Kurulunun 
bir y�ll�k faaliyetleri hakk�nda 
bilgilendirme yap�ld�. �ube yönetim 
kurulu ayr�ca 2009 y�l� içerisinde 
yapacaklar� etkinlikleri dan��ma kurulu 
üyeleri ile payla�t�lar.

Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN Dan��ma Kurulunda 
yapt��� konu�mas�nda; Ülkemizde 
ya�an�lmakta olan toplumsal ve 

yasal süreci de�erlendirerek, bu 
sürecin meslek alanlar�m�za ve 
meslekta�lar�m�za yans�malar�, 
özellikle 1980 y�llar�nda uygulamaya 
konulan neoliberal politikalar ve 
uygulanan programlar sonucu 
gerçekle�tirilen yap�sal de�i�imler, bu 
de�i�imlerin hem meslek alan�m�za 
hemde topluma yans�malar� ile 
gelece�e yönelik de�erlendirmelerde 
bulundu. Say�n ÖZTEN meslek 
alanlar�m�za yönelik yasa ve 

yönetmelik sürecini de�erlendirerek 
geli�meler hakk�nda kurul üyelerini 
bilgilendirdi. 

Say�n ÖZTEN konu�mas�nda, Lisansl� 
Harita Kadastro ve Bürolar�, Tapu 
Planlar� Tüzü�ü ve Genelgesi, Kat 
Mülkiyeti Kanunu, Kadastro yenileme 
çal��malar�, Toplula�t�rma Tüzü�ü, 
Kamu �hale Yasas� ve Yönetmelikleri, 
Kamu kurumlar� ile ili�kiler ve 
yaz��malar hakk�nda sorulan sorular 
ile aç�kl�k getirdi. �ube Dan��ma 
Kurulu üyeleri 2009 y�l�na ili�kin 
�ube çal��ma ve etkinliklerine yönelik  
görü�lerini dile getirdiler.

HKMO TRABZON 
�UBES� DANI�MA 
KURULU 
GERÇEKLE�T�R�LD�
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HKMO Diyarbak�r �ubemizce 11 
Nisan 2009 cumartesi günü saat 
13:00'te �ube Dan��ma Kurulu 
toplant�s� gerçekle�tirildi. Toplant�ya 
Odam�z Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü 
KUTLU, Örgütlenme Sekreteri Ufuk 
Serdar �NC�, Denetleme Kurulu Üyesi 
Zafer BEYD�LL�, �ube yönetim Kurulu, 
Mardin, Mu�, Diyarbak�r, Batman 
ve �anl�urfa �l temsilcileri ve dan��ma 
kurulu üyeleri kat�ld�lar.

�ube Dan��ma Kurulu toplant�s� 
öncesi Genel sayman Asiye 
Ülkü KUTLU, Denetleme Kurulu 
Dönem Ba�kan� Zafer BEYD�LL�, 
�ube sayman� Mehmet GÜL ve �l 
Temsilcilerin kat�l�m� ile ortak bir 
toplant� yap�ld�. Toplant�da Oda 
yönetmelikleri kapsam�nda muhasebe 
evraklar�n�n düzenlemesi ve bu 
süreçte dikkat edilmesi ve yap�lmas� 
gerekenler üzerine görü�me ve bilgi 
al�� veri�inde bulunuldu.   

�ube Dan��ma Kurulu toplant�s�n�n 
aç�l�� konu�mas�n� �ube Ba�kan� 
Yusuf B�LEN yapt�. Say�n Bilen 
konu�mas�nda 8. dönem �ube 
çal��malar� hakk�nda dan��ma 
kurulu üyelerini bilgilendirdi. Say�n 
B�LEN konu�mas�nda; TMMOB 

Diyarbak�r Kent Sempozyumu ve 
HKMO Ba�kanlar Kurulu Toplant�s�n�n 
Diyarbak�r �ube etkinlik alan� 
içerisinde yap�lmas� konular�na da 
de�indi.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN yapt��� konu�mas�nda; 
Türkiye ve dünyada ya�an�lan 
toplumsal, politik ve siyasal 
geli�meleri de�erlendirerek, ya�an�lan 
küresel krizin sorumlular�n�n çal��anlar 
ve halk olmad���na vurgu yaparak 
bu krizin mühendisleri de olumsuz 
yönde etkilemeye ba�lad���n�, 
serbest çal��an üyelerimizin-özel 
sektörümüzün s�k�nt�lar�n�n artmakta 
oldu�unu belirtti. Say�n ÖZTEN 
yerel seçimleri de de�erlendirerek 
mühendislerin yerel yönetimlerde 
sürece kat�l�mc�, karar alma, 
uygulama ve denetim de geni� 
kat�l�mc�, toplumcu ve halkç� bir 
yerel yönetimi önemsediklerine vurgu 
yapt�. Say�n ÖZTEN Lisansl� Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� ile 
ilgili son durumu, 12.Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultay�, TMMOB 
CBS Kongresi 2009, Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu gibi 
Odam�zca düzenlenen etkinlikler ile 
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
Oda çal��malar� hakk�nda dan��ma 
kurulu üyelerini bilgilendirmi�tir.

Oda Denetleme Kurulu ad�na dönem 
ba�kan� Zefer BEYD�LL�; denetleme ve 
Oda çal��malar� hakk�nda genel bir 
de�erlendirme yapt�.

Aç�l�� konu�malar�n�n ard�ndan 
Dan��ma Kurulu üyeleri; soru ve 
de�erlendirmelerini dile getirdiler. 
Gelen sorulara �ube Ba�kan� Say�n 
B�LEN ve Oda Genel Ba�kan� 
Say�n ÖZTEN yan�t verdiler. 
Dan��ma Kurulu toplant�s�nda, bir 
y�l�n ard�ndan yap�lan etkinliklerin 
de�erlendirilmesi ve 2009 y�l�nda 
yap�lacak etkinlikler de�erlendirildi.

D�YARBAKIR �UBE 
DANI�MA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI 
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05.12.2008 tarih 5812 Say�l� 
Yasa ile 4734 Say�l� Kamu �hale 
Yasas�nda yap�lan de�i�iklik sonucu 
ikincil mevzuatta de�i�iklikler gündeme 
gelmi� olup, kamu kurum ve kurulu�lar�, 
meslek odalar� bu yöndeki görü� 
ve önerilerini Kamu �hale Kurumuna 
sunmaktad�rlar. Haz�rlanacak 
yönetmeliklerin uygulamada s�k�nt�lar� 
en aza indirmesinde geni� kat�l�ml� bir 
sürecin i�letilmesinin yararl� olaca�� 
aç�kt�r.

"Dan��manl�k Hizmet Al�mlar� 
Uygulama Yönetmeli�i"nin 
de�i�ikli�ine ili�kin Kamu �hale Kurumu 
taraf�ndan haz�rlanan taslak yönetmelik 
üzerine a�a��da belirtilen hususlar�n 
de�erlendirilmesinin yararl� olaca��n� 
benimsenmi�tir. 

1- 5812 Say�l� Yasa ile Harita ve 
Kadastro Mühendislik Hizmetleri ile 
di�er mühendislik mimarl�k hizmetleri 
"hizmet" tan�m�ndan ç�kar�larak 
"Dan��manl�k Hizmeti" kapsam�na 
al�nm��t�r. Di�er taraftan "yap�mla 
ilgili hizmet" i�lerinde i� deneyim 
belgelerinin al�n�� ve kullan�m oranlar� 
de�i�tirilmi� ve geçerlilik süresi de 
yeniden belirlenmi�tir. 

Yap�mla ilgili hizmet yada yap�mla 
ilgili dan��manl�k hizmetinin tan�m� 
yasada yap�lmam��t�r. Yap�mla 
ilgili dan��manl�k hizmetinin hangi 
hizmetleri içerdi�ine ili�kin düzenleme 
yönetmeli�in 3 üncü maddesindeki 
tan�mlar bölümünde 
mutlaka yap�lmal�d�r. 
Mühendislik, 
mimarl�k ve �ehir 
planlama hizmetleri 
yap�mla ilgili hizmet 
tan�m� içerisinde yer 
almal�d�r. (Mimari, 
statik, tesisat, yol, 
kanalizasyon, 
içmesuyu, say�sal 
harita, kadastro, 
imar uygulama 
ve parselasyon 
planlar�, 
kamula�t�rma 
projeleri vb. örnek 
verilebilir)

2- Harita 
ve Kadastro 
Mühendislik 
hizmetlerinin 
Yap�mla �lgili hizmet 
oldu�una dair gerek 
Yüksek Fen Kurulu 

Karar� ve gerekse birden çok idari 
mahkemelerin bu yönde vermi� oldu�u 
kararlar bulunmaktad�r.

3- 4734 Say�l� Yasada yeni yap�lan 
düzenlemede Dan��manl�k Hizmet 
�haleleri ile ilgili bölümünde (Madde 

4734 Say�l� Kamu �hale Yasas� De�i�ikli�i ve 
Dan��manl�k Hizmet Al�mlar� Uygulama Yönetmeli�i 

(Taslak) Hakk�nda Görü� ve Önerilerimiz                 
Kamu �hale Kurumu’na �letildi
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48) bu kapsamdaki hizmetlerin teknik, 
hukuki vb. alanlardaki hizmetler oldu�u 
vurgulanm�� ve hizmet sunucular�ndan 
al�naca��n�n alt�n� çizmi�tir.

Kamu �hale yasas�n�n tan�mlar ba�l�kl� 
4 üncü maddesine istekli tan�m�: Mal 
veya hizmet al�mlar� ile yap�m i�lerinin 
ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet 
sunucusu veya yap�m müteahhidi" 
�eklinde yap�lm��t�r.  

Yasan�n 10 uncu maddesinde, 
ihaleye kat�l�mda Yeterlilik Kurallar� 
ba�l��� alt�nda; ekonomik ve mali 
yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlili�in 
belirlenmesine ili�kin istenilen birçok 
belgeye yer verilmi�tir. Mesleki ve 
teknik yeterlili�in belirlenmesi için 
istenilen belgeler aras�nda "isteklinin, 
mevzuat� gere�i ilgili Odaya kay�tl� 
olarak faaliyette bulundu�unu ve 
teklif vermeye yasal yetkili oldu�unu 
kan�tlayan belgeler" hükmü yer 
almaktad�r.

Kamu �hale Yasas� mal ve hizmet 
al�mlar� ve yap�m i�lerinin ihaleleri gibi 
çok geni� bir alan� içerdi�i dikkate 
al�nd���nda söz konusu hizmetlerin 
yerine getirilmesinde "isteklinin"  
mevzuat� gere�i kay�tl� oldu�u Oda 
kavram� fakl� yorumlanmaktad�r. 
Özellikle "mal" ve "yap�m i�leri" 
kapsam�na bak�ld���nda isteklinin 
tedarikçi ve yap�m müteahhidi olarak 
tan�mlanmas� nedeniyle mevzuat� 
gere�i ilgili odaya kay�tl� olarak 
faaliyetini sürdürmesinde, meslek alan� 
ile ilgili özel bir yasas� olmamas� 

halinde Ticaret ve/veya Sanayi 
Odas� olabilece�i dü�ünülebilir. 
Ancak Yasada dan��manl�k hizmeti 
kapsam�nda yap�lacak hizmetlerin 
teknik ve hukuki vb. hizmetler 
oldu�u ve hizmet sunucular�ndan bu 
hizmetlerin al�naca�� belirtildi�ine 
göre; ilgili isteklinin sadece Ticaret 
veya Sanayi Odas�na kay�tl� gerçek 
ve tüzel ki�ilikler olamayaca�� 
görülmelidir. Teknik ve hukuki 
hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik 
özel yasalar mevcut olup müelliflik 
ilkesinden hareketle formasyona sahip 
meslek adamlar� yetkili k�l�nm��t�r.

Anayasam�z�n 135 inci maddesi ile 
6235 Say�l� Yasa da bu yöndeki 
düzenleme ve denetleme görevlerinin 
hangi kurulu�larca yap�laca�� ifade 
edilmektedir. Bu hizmetlerin serbest 
olarak yürütülmesinde düzenleyici 
kurumlar�n yasa ile kurulan Türk 
Mühendis Mimar Odalar� Birli�i 
(TMMOB), Barolar Birli�i, Eczac�lar 
Odas�, Mali Mü�avirler Odas� gibi 
meslek odalar�n�n oldu�u gözden 
kaçmamal�d�r. Dolay�s�yla ifade edilen 
bu hizmetlerin hizmet sunucular�ndan 
al�nmas�nda "isteklinin mevzuat� gere�i 
ilgili Odaya kay�tl� olarak faaliyette 
bulundu�una ve teklif vermeye yasal 
olarak yetkili oldu�unu kan�tlayan 
belgelerin" Meslek Odalar�ndan 
al�nmas� gerekti�i aç�kt�r. �lgili 
Odas�na kay�tl� olmayan mühendis, 
mimar ve �ehir planc�s�n�n mesle�ini 
yapmaya yetkili olamayaca��, 
mesle�ini yapmada geçici yasakl� olan 
mühendis ve mimar�n mesle�ini icra 

edemeyece�i gibi düzenlemelerde 
an�lan yasa ile TMMOB'yi görevli 
k�lm��t�r.

4- Yönetmeli�in Ön Yeterlilik 
De�erlendirmesi ba�l�kl� 56 nc� 
maddesinin 8 inci bendinde ifade 
edilen �dare taraf�ndan ”Ön Yeterlilik 
Döküman�nda” belirtece�i kriterler 
içerisinde k�sa liste olu�umunda 
tekelle�meyi engelleyici unsurlar 
mutlaka yer almal�d�r. Bu konuda 
yönetmelikte zorunlu bir yönlendirme 
yap�lmas� gerekli görülmektedir. (örnek; 
yükleniminde birden fazla i� bulunan 
isteklinin yeni bir ihaleye girmesinde bu 
i�lerin belli bir oranda puan dü�ürücü 
nitelikte de�erlendirilmesi vb. gibi)
Anayasam�z�n 135 inci maddesi 
ve 6235 Say�l� Yasa bu yöndeki 
düzenleme ve denetleme görevlerini 
hangi kurulu�lar�n yapaca��n� ifade 
etmektedir. E�er k�sa liste olu�umunda 
bu önlemler al�nmaz ise gündeme 
gelece�i a�ikar olan tekelle�me tüm 
sektörlerde büyük bir kaos yaratacakt�r. 

5- Yasa da yap�lan yeni düzenleme ile 
mevcut yasan�n yürürlü�e girdi�i 2003 
y�l�ndan bu yana a��r� dü�ük tekliflerin 
yol açt��� olumsuzluklar�n giderilmesi 
amaçl� "..s�n�r de�er tespiti, sorgulama 
ve ortalamalar belirlemeye.." yetkili 
k�l�nan Kamu �hale Kurumunun bu 
yöndeki düzenlemesini yönetmelikte 
yapmas� yararl� olacakt�r. 

TMMOB

HAR�TA VE KADASTRO 
MÜHEND�SLER� ODASI
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“GENÇ HAR�TACILAR GÜNLER�” 2009 ÖN 
TOPLANTISI KONYA’DA YAPILDI 

�ki y�lda bir yap�lmakta olan Genç Haritac�lar Günleri 
2009 etkinli�inin bu y�l taleplerin de�erlendirilmesiyle 
Konya'da Selçuk Üniversitesi ile birlikte yap�lmas�na karar 
verilmi�tir.

Etkinlik Düzenleme Kurulu Ba�kanl��� için Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarl�k Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Cevat 
�NAL, Yürütme Kurulu Ba�kanl��� için Cemil CANDA� 
görevlendirilmi�tir.

7 �ubat 2009 tarihinde Selçuk Üniversitesinde Düzenleme 
Kurulu Ba�kan�, Yürütme Kurulu Ba�kan�, HKMO �ube 
Yönetim Kurulu, Bölüm Ba�kanl��� ve Selçuk Üniversitesi 
Bölüm Ö�renci Temsilcisinin kat�l�m�yla ön toplant� yap�ld�.

Toplant�ya Prof. Dr. Cevat �NAL, Cemil CANDA�, HKMO 
Örgütleme Sekreteri Ufuk Serdar �NC�, HKMO Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Mustafa ERDO�AN, HKMO Konya 
�ube Ba�kan� Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, �ube Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayd�n ÜSTÜN, Fatih ��CAN, Selçuk 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü 
Ar�. Gör. Dr. Hakan KARABÖRK ve bölüm ö�rencisi 
Berrak AKI� kat�ld�lar.

Toplant�da önceki dönemlerde gerçekle�tirilen Genç 
Haritac�lar Günleri(GHG) etkinliklerinden slayt gösterimi 
yap�ld�. Genel de�erlendirme ve bilgi payla��m� 
sonras� bugüne dek yap�lan GHG'lerden edinilen 
deneyimlerden yararlan�larak önümüzdeki GHG'ninde 
ba�ar�l� geçmesi için özverili çal��malara h�zla 
ba�lan�lmas� gereklili�i vurguland�.
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Toplant� sonucunda yap�lmas� 
planlanan çal��malar; Düzenleme 
ve Yürütme Kurulunun ortak 
toplant�s�n�n  Ankara'da yap�lmas�, 
Etkinlik kapsam�nda olu�turulacak 
komisyonlar�n, komisyonlarda görev 
alacak ö�renci ve meslekta�lar�n 
a��rl�kl� olarak Selçuk Üniversitesi(SÜ) 
ve HKMO Konya �ubesi taraf�ndan 
belirlenerek bir sonraki toplant�da 
kesinle�tirilmesi, Teknoloji Komisyonu 
üyelerinin ivedilikle belirlenmesi 
ve HKMO Web sayfas� ve bütün 
�ube sayfalar�nda GHG 2009 
duyurusunun  yap�lmas�, Destekleyici 
kurulu�lar�n belirlenmesi için 
olu�turulacak komisyona HKMO ve 
Konya �ube Yönetim Kurullar�ndan 
kat�l�m sa�lanmas�, GHG 2009 
afi�inin en k�sa zamanda bas�ma 
haz�r hale getirilmesi, Etkinli�e 
ça�r� yap�lacak üst düzey kamu 
kurum yöneticileri, siyasiler, 
üniversite rektörleri vb. için randevu 
haz�rl��� yap�larak Genel Ba�kan�n 
da kat�l�m� ile ça�r�lar�n bizzat 
yap�lmas�n�n sa�lanmas�, Konaklama 
olanaklar�n�n ara�t�r�lmas�n�n 
yap�lmas�, Gezi ve piknik yerleri 
konusunda çal��ma yap�lmas�, 
Ula��m olanaklar�n�n ara�t�r�lmas�, 
Etkinlik ve Konser için uygun mekan 
ara�t�r�lmas� ve programa uygun 
olarak de�erlendirilmesi, �lk dersin 
Prof. Dr. Ahmet AKSOY Hocam�z 
taraf�ndan verilmesi, ayr�ca Konya 
�ube ve SÜ taraf�ndan belirlenecek 
bir ö�retim üyesinin de etkinlikte 
bir ders vermesinin sa�lanmas�, bir 
sonraki ortak toplant�ya yukar�da 
belirtilen konularda haz�rl�k 
çal��malar�n�n yap�larak getirilmesi, 
Bütün üniversitelerin s�nav programlar� 
da dikkate al�narak, etkinli�in kesin 
tarihinin bir sonraki toplant�da 
belirlenmesi �eklinde ifade edilmi�tir.

“GENÇ HAR�TACILAR GÜNLER�” 2009 �LK TOPLANTISI YAPILDI 

�ki y�lda bir yap�lmakta olan Genç 
Haritac�lar Günlerinin 2009 
etkinliklerinin geni� kat�l�ml� ilk 
toplant�s� 21.02.2009 tarihinde 
Ankara'da M�SEM'de yap�ld�. 
Toplant�ya HKMO Yönetim Kurulu, 
Genç Haritac�lar Düzenleme ve 
Yürütme kurullar� üyeleri ile HKMO 
Ö�renci Birli�i üyeleri kat�ld�.Yürütme 
Kurulu Ba�kan� Cemil CANDA�'�n 
yönetti�i toplant�da, Konya'da 
yap�lan ön toplant�da konu�ulan 
konular kat�l�mc�lara aktar�ld�. 
Toplant�da;  GHG 2009 etkinli�i 
tarihinin 02-06 May�s 2009 olarak 
belirlenmesi,  �nternet Komisyonunun 
kurulmas� ve HKMO Web sayfas�nda 
ve di�er yerlerde yap�lacak internet 
yay�nlar�n�n tek elden takibi ve 
bu nedenle GHG 2009'a ili�kin 
bilgilerin komisyon üyesi arkada�lara 
iletilmesi ve onlar taraf�ndan gerek 
görülürse Yürütme Kurulunun da 

onay� al�narak yay�nlanmas�,  Etkinlik 
Sponsorluk Komisyonunun kurulmas� 
ve bu komisyonun TMMOB ve 
Odam�z �lkeleri çerçevesinde 
çal��malar�n� yapmas�, "TMMOB 
ve Ba�l� Odalar�n Düzenleyece�i 
Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk 
Uygulamalar� Esaslar� Yönergesi"nin 
uygulamas�,  Toplant�ya kat�lan 
ö�renci temsilcilerince toplant�ya 
kat�l�m say�lar�n�n belirlenmesi, kat�l�m 
say�s�n�n Konya'da bulunan ve temin 
edilebilecek konaklama olanaklar� 
dikkate al�narak Yürütme Kurulu 
taraf�ndan kesinle�tirilmesi,  Konya 
d���ndan kat�lacak ö�rencilerin 
etkinlik için bölümlerimiz taraf�ndan 
görevlendirilmesi ve üniversitelerin 
ö�rencilere otobüs tahsis etmesi için 
bölümlerden destek istenmesi, ula��m�n 
üniversitelerden sa�lanamamas� 
durumunda HKMO ilgili �ubesi 
taraf�ndan ula��m için araç temin 
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edilmesi, ula��m�n mutlaka iyi 
otobüslerle sa�lanmas� için gerekli 
özenin gösterilmesi, Etkinlik afi�inin 
öneriler çerçevesinde kesinle�tirilmesi 
ve bask�ya gönderilmesi, Etkinlik 
tarihi ve yeri HKMO Genel Merkezi 
taraf�ndan yaz�lacak bir yaz� ile 
üniversitelere bildirilmesi, Etkinli�e 
ça�r�lacak üst düzey kamu yöneticileri 
için davetiyenin HKMO Genel 
Merkezince haz�rlanmas�, ça�r� için 
SÜ Bölümümüz Ba�kan� Prof. Dr. 
Cevat �NAL, Genel Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN ve �ube Ba�kan�m�z 
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ'�n kat�l�m� ile 
davetiyelerin iletilmesi, Gezi yeri ve 
piknik alan�n�n SÜ Bölümümüz ve 
Konya �ubemizce belirlenmesi, piknik 
için yöreye has "Etli Pilav" verilmesi, 
gezi ve piknik için komisyon taraf�ndan 
fiyat ara�t�rmas� yap�larak Yürütme 
Kuruluna bildirilmesi, Etkinlik ve konser 
için mekan�n Bölümümüz taraf�ndan 
ayarlanmas� ve Yürütme Kuruluna 
bilgi verilmesi,  Konser için belirlenen 
grup ve sanatç�larla ön görü�meler 
yap�lmas� ve karar�n Yürütme Kuruluna 
bilgi verilmesi, �lk dersin Prof. Dr. 
Ahmet AKSOY, II. Dersin ise Prof. Dr. 
Hüseyin ERKAN taraf�ndan etkinlik 
program�nda belirlenen oturumlarda 
verilmesi, Düzenleme Kurulu Ba�kan� 
Prof. Dr. Cevat �NAL taraf�ndan ça�r� 
yap�lmas�,  Etkinli�in taslak program� 
üzerinde görü�ülmü�tür.

“GENÇ HAR�TACILAR 
GÜNLER�” 2009 TOPLANTISI 
KONYA DA YAPILDI 

HKMO GHG 2009 etkinlikleri 
kapsam�nda 27.03.2009 tarihinde 
Konya Selçuk Üniversitesi'nde toplant� 
yap�ld�.

Toplant�ya Genç Haritac�lar Yürütme 
Kurulu üyeleri kat�ld�.

Yürütme Kurulu Ba�kan� Cemil 
CANDA�'�n yönetti�i toplant�da 
GHG 2009 Gündemi hakk�nda 
görü�üldü. Bu kapsamda;  Kar��lama 
ve Konaklama Komisyonunda her 
üniversite için birer ki�inin belirlenmesi 
ve bu komisyonun sorumlusunun Ar�.
Gör. Fatih ��CAN olmas�,  Etkinli�in ilk 
günü olan 2 May�s 2009 Cumartesi 
günü, saat 10:00 - 12:00 aras� 
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde 
stant kurularak kay�tlar�n yap�lmas� 
ve kay�t sorumlular�n�n belirlenmesi,  

Etkinlik için 2 ve 6 May�s tarihlerinde 
SÜ-30 A�ustos Salonu ve 3, 4 ve 5 
May�s tarihlerinde ise SÜ-Malazgirt 
Salonunun kullan�lmas�, Etkinli�in 
sunucusunun Elif Selcen KARA ve 
�brahim Halil YILMAZ olmas�, Salon 
Organizasyonu için Semih SAATÇ� 
ve Teknik ��ler Komisyonunun 
görevlendirilmesi,  Ara �kram 
Sorumlusunun Emrah KOÇAK olmas�,  
Konya d���ndan gelecek misafirlerden 
sorumlu ki�inin Ar�.Gör. Osman Sami 
KIRTILO�LU olarak belirlenmesi,  
Etkinli�in ilk günü (2May�s) saat 20:00 
de Mevlana Kültür Merkezinde Semah 
Gösterisi izlenmesi,  Konaklama için 
240 ki�ilik yer ayr�lmas� ve ayr�ca 
k�z ö�renciler için 60 ki�ilik daha 
yer ayr�laca��, devlet yurtlar�nda 
kalacaklar�n beraberlerinde YURTKUR 
kimlik kartlar� ve son dönem tahsilat 
makbuzlar�n� getirmeleri, Gezi ve 
piknik komisyonu sorumlusunun Raziye 
GEL�BOLU olmas�, pikni�in SÜ-APA 
Tesislerinde yap�lmas�,  Etkinli�in 
dördüncü günü (5May�s) ö�le 
yeme�inden sonra Konya �ehir turu 
yap�lmas� ve gezilecek tarihi yerlerin 
görülmesi,  Etkinli�in üçüncü günü 
(4May�s) yap�lacak olan "Forum"a 
"L�HKAB ve Yetkin Mühendislik" 
konusunun da eklenmesi, Etkinli�in bir 
günü Murat AYDIN ve ekibinin konser 
vermesi, Etkinlik program� görü�ülerek 
karar ba�lanm��t�r.
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HKMO Ö�renci Birli�i �lk 
Toplant�s� Yap�ld� 

HKMO Ö�renci Birli�i 6 Mart 
2009 tarihinde, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� Genel Merkezinde 
topland�. Toplant�ya Genel Ba�kan 
Ali Fahri ÖZTEN, Genel Merkez 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
�NC� , Genel Merkez Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa ERDO�AN, 
Ö�renci birli�imizden; Konya Selçuk 
Üniversitesi ö�renci temsilcileri Berrak 
AKI� ve Didem TA�, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi  ö�renci temsilcisi Metin 
DEM�R, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ö�renci temsilcisi Fatih ERO�LU, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

ö�renci temsilcisi Cavit ANT,  
Gümü�hane Üniversitesi  ö�renci 
temsilcisi Mahmut Sami ÖZBEK, 
Kocaeli Üniversitesi  ö�renci temsilcisi 
Pelin ÇA�AN, Samsun Ondokuzmay�s 
Üniversitesi  ö�renci temsilcisi Baransel 
�ZM�RL� ve Erciyes Üniversitesi  ö�renci 
temsilcisi Hamdi AKTA� kat�ld�lar. 

Toplant�da HKMO Ö�renci Kurultay�, 
TMMOB Ö�renci Kurultay�,  12. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay�'nda düzenlenecek olan 
ö�renci oturumu, Genç Haritac�lar 
Günleri vb. konular hakk�nda fikir al�� 
veri�inde bulunuldu.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultay�nda ö�renciler için ayr�lan 

Gençlik Oturumunda ö�rencilerin neler 
sunaca�� hakk�nda görü�üldü. Sunu 
konu ba�l�klar� belirlendi ancak, daha 
geni� dü�ünmeleri aç�s�ndan bir daha 
ki toplant�da kesinle�tirilmek üzere 
ö�rencilere süre tan�nd�. Ö�rencilerin 
sunular�n� ne �ekilde yapacaklar� 
hakk�nda da görü� ve öneriler ortaya 
kondu. 5 incisi Konya'da yap�lacak 
olan GHG 2009 etkinli�inde 
ö�rencilerin yapaca�� forumunda konu 
ba�l�klar� göz önünde tutularak Gençlik 
Oturumu konu ba�l�klar� hakk�nda 
görü�ler de�erlendirildi. Ayr�ca, GHG 
2009 için ula��m ve konaklama 
sorunlar� da görü�üldü.

HAR�TA VE KADASTRO 

MÜHEND�SLER� ODASI

1. Ö�RENC�

KURULTAYI YAPILIYOR
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HKMO Ö�renci Birli�i �kinci 
Toplant�s� Yap�ld�

HKMO Ö�renci Birli�i, 4 Nisan 2009 
tarihinde bu y�l yap�lmas� planlanan 
HKMO Ö�renci Kurultay� ve 5 incisi 
yap�lacak olan Genç Haritac�lar 
Günleri hakk�nda görü�mek için 
HKMO Genel Merkezde topland�. 
Toplant�ya; Oda Genel Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye 
Ülkü KUTLU, Örgütlenme Sekreteri 
Ufuk Serdar �NC�, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mustafa 
ERDO�AN ve HKMO Ö�renci 
Birli�i ö�rencilerinden  Trabzon 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ö�renci 
temsilcisi Kerim ATAMAN, Samsun 
Ondokuzmay�s Üniversitesi  ö�renci 
temsilcisi Baransel �ZM�RL�, Konya 
Selçuk Üniversitesi ö�renci temsilcileri 
Didem TA� ve Berrak AKI�, Kayseri 
Erciyes Üniversitesi ö�renci temsilcisi 
Hamdi AKTA�, Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi ö�renci temsilcileri Cavit 
ANT ve Kadir T�RYAK�  Gümü�hane 
Üniversitesi  ö�renci temsilcisi Türker 
DAL, �stanbul Teknik Üniversitesi 
ö�renci temsilcisi Do�a DEM�RTA�, 
�stanbul Y�ld�z Teknik Üniversitesi 
�brahim OKUTMU�TUR ve Kocaeli 
Üniversitesi  ö�renci temsilcisi Pelin 
ÇA�AN kat�ld�lar.

Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
toplant�n�n aç�l���nda Oda çal��malar�, 
üniversiteler, mesleki çal��malar, 

Oda Ö�renci Kolu Yönetmeli�i 
ve TMMOB ö�renci etkinlikleri 
çerçevesinde bilgilendirme yaparak 
Genç Haritac�lar Günleri ve HKMO 
Ö�renci Kurultay�n�n düzenlenmesinde 
HKMO Ö�renci Birli�inin görev almas� 
ve sürecin ba�ar�l� geçirilmesinde aktif 
ve yönlendirici olmas�n�n gereklili�ini 
belirtti.

Say�n ÖZTEN'in konu�mas�n�n 
ard�ndan HKMO Ö�renci Birli�i 
çal��malar�na ba�lad�. Ö�renci 
Birli�i, uzun süren de�erlendirmeleri 
sonucunda ilgili birimlere iletilmek 
üzere baz� kararlar ald�lar.

HKMO Ö�renci Kurultay�n�n 6 
May�s 2009 tarihinde GHG2009 
son gününde yap�lmas�n�n GHG 
Yürütme Kuruluna önerilmesi karar 
al�nd�. Ö�renci Kurultay� için üye 
ö�rencilerin kat�l�mlar�n�n nas�l 

sa�lanaca��, kurultayda 
neler yap�laca�� hakk�nda 
görü� al��veri�inde 
bulunuldu. Konya'ya 
kurultay için gelecek olan 
ö�renciler için ayr�ca 
ula��m sa�lanaca��, kat�l�m 
için zorunlu olan "Ö�renci 
Üyelik" �art� toplant�da 

konu�uldu. Ayr�ca GHG 2009 kat�l�m� 
için ko�ullar�n farkl�l���ndan dolay� 
ö�renci kriterlerini her üniversitenin 
kendisinin belirlemesi kararla�t�r�ld�.

Toplant�da ayr�ca, 12. THBTK 
da yer alan Gençlik Oturumunda 
farkl� farkl� üniversitelerden gelecek 
olan bölümümüz ö�rencilerinin 
sunaca�� konular�n ba�l�klar� ve 
bunlar�n hangi üniversitelerin alaca�� 

kararla�t�r�ld�. Gençlik Oturumunun 
oturum ba�kanl���n� Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nin yapmas� kararla�t�r�ld�.

Verimli geçen toplant�da Ö�renci 
Kurultay�, 5.Genç Haritac�lar 
Günleri ve 12. THBTK hakk�nda tüm 
de�erlendirme, görü� ve öneriler 
rapora dönü�türüldü.
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PANEL - FORUM - SEMPOZYUM

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN�VERS�TES�’NDE
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SL���

FORUMU YAPILDI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
(ZKÜ) Rektörlü�ü ve Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i (JFM) 
Bölümü Odam�zca 27 �ubat 2009 
tarihinde ziyaret edildi. ZKÜ Rektörü 
Say�n Prof. Dr. Bekta� AÇIKGÖZ'ü 
ziyarete Oda Genel Ba�kan�m�z 
Ali Fahri ÖZTEN, Ankara �ube 
Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil AKDEN�Z,

Rektörlük Ziyareti  

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa ERDO�AN, Zonguldak �l 
Temsilcimiz Yrd. Dr. Hakan AKÇIN ve 
yeni mezun genç meslekta��m�z Seval 
SA�DIÇ kat�ld�lar.

Rektör Prof. Dr. Bekta� AÇIKGÖZ 
ile yap�lan görü�mede 2007 y�l�nda 
Ankara �ubemizin yürütücülü�ünde 
gerçekle�tirilen Genç Haritac�lar 
Günleri etkinli�inin ZKÜ de 
gerçekle�tirilmesinde verdikleri katk� 
ve destekten dolay� kendilerine 
Odam�z ad�na te�ekkür edildi. 
Odam�z ve �ubemiz çal��malar� 
ile Ankara �ubemizce düzenlenen 
ve bölümümüz ö�rencileri ile 
ö�retim üyelerinin kat�l�m� ile 
yap�lacak olan Forum hakk�nda bilgi 

payla��m� yap�ld�. Üniversitelerin 
özerk ve demokratik yap�da 
olmalar�, bilimsel özgürlük, e�itim, 
ö�renci kontenjanlar�n�n hiç bir 
bilimsel temele ve gerekçeye 
dayand�r�lmadan h�zla art�r�lmas�, 
bilimsel ara�t�rma ve etkinliklere 
kat�l�mda üniversitenin katk� ve 
deste�i vb. konularda Oda görü�leri 
dile getirildi. Say�n AÇIKGÖZ, 
Odam�z çal��malar�n�n önemini, 
mesleki ve sosyal alanlarda yap�lan 
Oda etkinliklerinin gereklili�ine 
dikkat çekerek zor bir görevin 
yürütülmesinde büyük u�ra�lar�n 
verildi�ini bildiklerini ifade ettiler. 
Bundan sonraki Odam�z etkinliklerine 
gerekli katk� ve deste�i vereceklerini 
belirttiler. 
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Rektör say�n Prof. Dr. Bekta� 
AÇIKGÖZ ile yap�lan görü�menin 
ard�ndan Forum'un yap�laca�� 
ZKÜ Konferans Salonuna geçildi. �l 
Temsilcili�imiz ve �ubemizce birlikte 
organize edilen Forumun konusu 
"Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� ile Harita ve Kadastro 
Mühendisli�i" olarak belirlenmi�ti. 
Foruma, Odam�z Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN, Ankara �ube 
Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil AKDEN�Z 
ve ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü ö�retim 
üyelerinden Doç. Dr. �enol Hakan 
KUTO�LU ve ZKÜ Mühendislik Mim. 
Fakültesi Dekan Yard�mc�s� Doç. 
Dr. Hakan KUTO�LU ve Üniversite 
ö�rencilerinden Ahmet SARAÇ 
konu�mac� olarak kat�ld�lar. Forumun 
yürütücülü�ünü Bölüm Ba�kan� Prof.
Dr. �enol KU�ÇU yapt�.

Forum Yönetici ve Bölüm Ba�kan�m�z 
Say�n �enol KU�ÇU, Forumun 
düzenlemesinde eme�i geçen 
ve katk�s� olan �l Temsilcili�imize 
ve �ubemize te�ekkür etti. Say�n 
KU�ÇU Odan�n çal��malar�n� ve 
mesleki alandaki kazan�mlar�n� 
dile getirerek önemini vurgulad�. 
Forumda ilk konu�mac� olarak 

Oda Genel Ba�kan�m�z A. Fahri 
ÖZTEN yapt��� sunumda, Oda 
ve TMMOB'in kurulu� süreci, 
çal��ma anlay��� ve ilkeleri, bilimsel, 
sosyal ve kültürel çal��malar�, üye 
istatistik bilgileri, çal��ma alanlar�n�, 
kurum ve kurulu�lardaki Harita ve 
Kadastro Mühendislik hizmetleri ve 
i� hacimleri, yeni aç�l�mlar, Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü 
ö�renci ve ö�retim üyeleri istatistik 
bilgileri, ö�renci etkinlikleri, ö�renci 
üyeli�i ve Oda çal��malar�na kat�l�m 
vb. konulara de�indi. HKMO 
Ankara �ube Ba�kan� Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z sunumunda Harita 
ve Kadastro Mühendisli�inin 
tan�m�ndan hareketle Harita ve 
Kadastro Mühendisli�inin bilimsel, 

sosyal, ekonomik ve teknolojik 
boyutunu irdeledi. Bugüne ili�kin 
analizler yaparak gelece�e yönelik 
öngörülerde bulundu. Müh. Mim. 
Fak. Dekan Yard�mc�s� Say�n Doç. 
Dr. Hakan KUTO�LU konu�mas�nda, 
meslek ya�am�nda Odan�n yeri ve 
önemine de�indikten sonra e�itim 
üzerine de�erlendirmelerde bulundu. 
Ö�renciler ad�na konu�an bölüm 
ö�rencilerinden Ahmet SARAÇ ise 
Oda etkinliklerinde kat�l�m�n önemi ve 
ö�renci sorunlar�n� dile getirdi.

Forumun ikinci k�sm� soru cevap 
�eklinde gerçekle�ti. Ö�rencilerden 
ve kat�l�mc�lardan gelen sorular, 
genel olarak Oda etkinliklerine 
kat�l�m, özel sektörde çal��ma 
ko�ullar�, ihaleler, i�sizlik, mesleki 
çal��ma ilkeleri ve mesleki etik, meslek 
ya�am�na haz�rl�k, ya�an�lan mali 
krizin meslek alan�m�za yans�malar� 
vb. içerikteydi.

Forumda ö�rencilerden gelen 
sorulara ve de�erlendirmelere 
yan�tlar ve aç�klamalar yap�ld�. 
E�itim sürecinin de�erlendirilmesinde 
ezbercilik ve belletme yerine; 
sorgulayan, ara�t�ran nitelikli bir 
e�itimin olmas� gerekti�i vurgulanarak 
üniversitelerin bilimsel, teknik ve 
donan�m gibi altyap�lar�na dikkat 
çekildi. Yakla��k üç saat süren 

Forumun soru cevap 
bölümü ile; genç 
meslekta�lar�m�za 
Oda, meslek ve 
meslekta� sorunlar�, 
e�itim, Odan�n 
sürece yakla��m 
ve anlay��� vb. 
hususlarda geni� 
bir aç�l�m sa�lad��� 
görüldü. 
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TMMOB Maden Mühendisleri 
Odas�'n�n 7-8 Mart 2009 
tarihinde Antalya'da düzenledi�i 
2. ö�renci kurultay�nda "Ö�renci 
Örgütlenmesinde Meslek 
Odalar�n�n Yeri ve Önemi" konulu 
panele Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN konu�mac� olarak kat�ld�. 
Yürütücülü�ünü Maden Mühendisleri 
Odas� Genel Ba�kan� Mehmet 

TORUN'un yapt��� panelde ayr�ca 
Kimya Mühendisleri Odas� Genel 
Ba�kan� Mehmet BESLEME ve Elektrik 
Mühendisleri eski Oda ba�kan�  
Cengiz GÖLTA� konu�mac� olarak 
kat�ld�lar.

Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN; 
dünden bugüne mühendis ve mimar 
örgütlenmesi, TMMOB'nin kurulu� 

süreci, yasal mevzuat 
ve günümüze kadar 
ya�anan geli�meler, 
TMMOB ve ba�l� 
Odalar�n mesle�imize 
ve ya�ama bak��lar�n� 
de�erlendirdi. Say�n 
ÖZTEN paneldeki 
sunumunda Odam�z 
etkinliklerine de 
de�inerek özellikle 
üniversiteler ile 

ili�kiler, Odam�z�n ö�renci örgütlülü�ü 
kapsam�nda gerçekle�tirdi�i Genç 
Haritac�lar Günü, Yaz E�itim 
Kamplar� gibi etkinlikler hakk�nda 
bilgiler verdi. Say�n ÖZTEN ayr�ca 
Odam�z Ö�renci Yönetmeli�i ve bu 
yönetmelik kapsam�nda olu�turulan 
Bölüm Ö�renci temsilcili�i, �ube 
Ö�renci temsilcili�i ve HKMO 
Ö�renci Birli�i'nin yap�s�n� ve 
çal��malar�n� aktard�.

Odalar�n gelece�i olan mühendis 
adaylar�n�n Odalara sahip ç�kmalar� 
gerekti�i, bu anlamda ö�renci 
kurultaylar�n�n önemli oldu�unu 
vurgulayarak, böylesi bir panelde 
konu�mac� olmaktan mutluluk 
duydu�unu dile getiren Say�n 
ÖZTEN, panelin ikinci bölümünde 
ö�renciler taraf�ndan dile getirilen 
sorular� yan�tlad�.

ODA BA�KANIMIZ AL� FAHR� ÖZTEN 
MADEN MÜHEND�SLER� ODASI 2. Ö�RENC� 
KURULTAYINA PANEL�ST OLARAK KATILDI
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ULUSLARARASI ETK�NL�KLER

Uluslararas� Kartografya Birli�i (ICA)
Orta ve Bat� Avrupa Kartografya Sempozyumu 

Viyana (Cee 2009)

ICA ve Viyana Teknik Üniversitesi taraf�ndan 15-17 �ubat 
2009 tarihlerinde düzenlenen Sempozyumun amac�, 
yak�n co�rafyada kartografya konusunda çal��ma yapan 
ara�t�rmac�lar�n ve e�itimcilerin bir araya gelmesidir. 
De�i�ik Ülkelerden 126 kat�l�mc�n�n kat�ld��� toplant�ya 
Türkiye'den TMMOB HKMO Kartografya ve Mekansal 
Bili�im Komisyonu Ba�kan� Prof. Dr. Necla ULU�TEK�N, 
Doktora ö�rencisi Filiz KURTCEBE ve Müh. Sermih 
DAL�IN �TÜ'den; SÜ'den Doç. Dr. �. Öztu� B�LD�R�C�, 
doktora ö�rencileri H. Zahit SELV� ve �lkay BU�DAYCI 
bildirileriyle ve tez tart��ma konular�yla kat�lm��lard�r. Ayr�ca 
Viyana Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yapacak olan  
Müh. Ender ÖZERDEM ve Müh. Cenan ÇEL�K dinleyici 
olarak kat�lm��lard�r. 

Doktora ara�t�rmas� yapanlar�n sunumlar� ile ba�layan 
ilk gün genç ara�t�rmac�lar�n birbirini tan�mas�, bilgi 
al��veri�inde bulunmas�, bir ço�unun ilk uluslararas� 

sunu�lar�n� yapmalar� ve hem dinleyicilerden hem de 
kartografya konusundaki uzmanlardan olu�mu� bir heyetin 
genel de�erlendirmelerinden faydalanmalar� aç�s�ndan 
ilk defa düzenlenen bir organizasyondu. �leri günlerde bu 
tür  oturumlar�n tekrar edilmesi ancak sürenin daha uzun 
tutulmas� kararla�t�r�lm��t�r. Epidemiyoloji, okul atlaslar�, 
konum bazl� hizmet sistemleri, dinamik harita tasar�mlar�, 
risk haritalar� tasar�m�, tarihi haritalar bilgi sistemleri, 3D 
modelleme, geo-istatistik, koordinat dönü�ümleri, çoklu 
gösterim veri taban�, harita kullan�m� ve kullan�c� istekleri, 
genelle�tirme, her türlü (turistik ve uçak-araba-yaya 
navigasyon) harita tasar�m�, fakl� disiplin ve hizmetleri bir 
araya getiren kompleks haritalar�n üretimi konular�nda 
yap�lan doktora ara�t�rmalar�ndaki yelpazenin bu kadar 
geni� olmas�, kartografya uzmanlar�n� mutlu etmi�tir.  

Bölgesel kartografik toplant�lar ile genç ara�t�rmac�lar�n 
yan�s�ra ayn� problemleri ya�ayan ülkelerin de 
birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalar� için Bolonya 
sürecinin kartografya e�itimine katk�lar�, neden oldu�u 
sorunlar payla��lm�� ve yak�n gelecekte kartograflar�n 
co�rafi bilgi "broker"�, görselle�tirme uzman� ve harita 
kullan�m dan��man� olarak çal��acaklar� vurgulanm��t�r. 
Tart��malarda 3D görselle�tirme ve kartografik (oriented) 
temelli tasar�m kavramlar� ön plana ç�km��t�r. Ticari CBS 
yaz�l�mlar�nda yeni geli�tirilen kartografik versiyonlar�n 
tan�t�ld��� ortamlar oldukça tart��mal� geçmi�tir. Daha 
detayl� bilgi yukar�da ad� geçen TMMOB HKMO 
Kartografya ve Mekansal Bili�im Komisyon üyelerinden 
elde edilebilir.
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HKMO’DAN KISA KISA

CBS 2009 TMMOB Co�rafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi 
Haz�rl�klar� Sürüyor

"Ya�anabilir gelecek için..." 
slogan�yla, 02-06 Kas�m 2009 
tarihlerinde �zmir Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 
olan TMMOB Co�rafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi'ne yönelik haz�rl�k 
çal��malar� sürüyor.

TMMOB ad�na sekretaryas� Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas�nca  
yürütülen Kongre ile ülke genelinde 
farkl� disiplinler taraf�ndan farkl� 
amaçlar için kullan�lan ve ülkemiz 
aç�s�ndan büyük önem ta��yan 
Co�rafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
uygulamalar�n�n, 
CBS altyap�s� ve 
kurumsalla�ma 
çabalar�n�n bilimsel 
ortamlarda tart���larak 
biçimlendirilmesine, 
deneyimlerin ve 
kar��la��lan sorunlar�n 
payla��lmas�na, çözüm 
önerilerinin tart���larak 
geli�tirilmesine katk� 
sa�lanmas� hedefleniyor.

Kongreye yönelik haz�rl�k çal��malar� 
kapsam�nda bu güne kadar 2 
Düzenleme Kurulu ve 5 Yürütme 
Kurulu toplant�s� gerçekle�tirildi. 

Kongre ana temas�n�n "TUCSB ve 
Birlikte Çal��abilirlik" olarak belirlenen 
Kongrenin konular� �öyle belirlendi: 
• Co�rafi Veri Altyap�s� / 

Standartlar
• Çevre / Do�al Kaynak 

Yönetimi 
• Ta��nmaz Yönetimi
• Tapu ve Kadastro 
• Afet Yönetimi 
• CBS Bilinci
• CBS Uygulamalar�
•  Merkezi ve Yerel 

Yönetimlerde CBS 
• Web CBS
•  TUCBS ve Birlikte Çal��abilirlik 

(Panel)
•  TUCBS, e-Dönü�üm ve Bili�im 

Politikalar�Bilgi ve �leti�im 
Teknolojileri

• CBS E�itimi

• Konum Bazl� Hizmetler

Kamula�t�rma Bilirki�ili�i 
E�itimi Verildi

HKMO Adana �ubemiz 
yürütücülü�ünde Kamula�t�rma 
Bilirki�ili�i E�itimi 27-28 �ubat 
2009 tarihinde Anemurion Oteli/
Anamur'da yap�ld�. E�itim çal��malar� 
Genel Merkezce görevlendirilen 
K�rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi 

Komisyon Ba�kan� Say�n Hüseyin 
ÜLKÜ ve Genel Merkez Yedek 
Yönetim Kurulu Üyesi Say�n Yusuf 
Çiçek ile Adana �ube Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Hasan ZENG�N, 
�ube Yönetim Kurulu Sekreteri 
�lyas KÜÇÜKTOPANA, Anamur 
�lçe temsilcisi Abdullah TURGAY, 
Mersin/Silifke temsilci yard�mc�s� 
Asl� KARAÇAVU�, Mesleki 
Denetim görevlisi H. �ener ELMAS 
ve Sezin AKGÜN taraf�ndan 
gerçekle�tirilmi�tir.  

Odam�z�n sekretaryas�n� yürüttü�ü, 
"Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i 
Olarak Görev Yapalacaklar�n 
Nitelik ve Çal��ma Esaslar�na �li�kin 
Yönetmelik" 24.11.2006 tarihinde 
resmi gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girmesiyle birlikte, Bilirki�i 
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olarak görev yapacaklar�n  ba�l� 
bulundu�u meslek Odalar�nca 
düzenlenen meslek içi e�itim 
kurslar�na kat�lmak zorunda olduklar� 
bilinmektedir. 

Bu kapsamda, Anamur �lçesi 
ve civar�nda faaliyet gösteren 
üyelerimizin yo�un kat�l�m� ile 
gerçekle�en e�itime, KKADK Ba�kan� 
Say�n Hüseyin ÜLKÜ ve GMYYK 
Üyesi Say�n Yusuf Ç�ÇEK e�itimci 
olarak kat�lm��lard�r.

KKADK Ba�kan� Say�n Hüseyin 
ÜLKÜ ve GMYYK Üyesi Say�n Yusuf 
Ç�ÇEK'in kapsaml� olarak vermi� 
oldu�u e�itim, Harita Mühendisi 
meslekta�lar�m�z ve mesle�imizin 
d���nda TMMOB'ye ba�l� farkl� 
disiplinlerdeki mühendis mimarlarca 
da ilgiyle izlenmi�tir. 2 gün süren 
e�itime 32 ki�i kat�l�m göstermi� olup 
kat�l�mc� meslekta�lar�m�za sertifikalar� 
verilmi�tir.

Kocaeli �l Temsilcili�imiz 
Yeni Hizmet Mekan�     
Aç�ld�

Kocaeli �l Temsilcili�imizin yeni 
hizmet mekan� 7 Mart 2009 
Cumartesi günü aç�ld�. Aç�l��a 
HKMO Genel Sekreteri Ertu�rul 
CANDA�, HKMO Genel Sayman� 
Ülkü KUTLU, HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu 

üyesi Özkan TALAY, �stanbul �ube 
Ba�kan� M. Tevfik ÖZLÜDEM�R, 
�ube Sekreteri Mehmet HI�IR, �ube 
üyeleri Tekin ALÇAPINAR ve Kerem 
HALICIO�LU, yedek üyeler Erol 
KÖKTÜRK ve Engin KAYA, Kocaeli 
il temsilcisi Cankut Da�dal �NCE, 
temsilci yard�mc�lar� Murat YAZICI, 
Tamer YILDIZ ve �enol KALAFAT, 
Kocaeli Üniversitesi i�yeri temsilcisi 
Murat Selim ÇEPN�, Kocaeli 

Büyük�ehir Belediyesi i� yeri temsilcisi 
Perihan TOPÇU kat�lm��lard�r.

Kocaeli Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan Vekili �lyas �EKER, 
Kuruçe�me Belediye Ba�kan� 
Ali KAHRAMAN, Kocaeli 
Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kan� Prof. Dr. Haluk KONAK, 
Kocaeli Üniversitesi �n�aat 
Mühendisli�i Bölüm Ba�kan� 
Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK, 
TMMOB Kocaeli �KK Sekreteri 
Yalç�n ERGEN, Kocaeli Kadastro 
Müdürü Metin ÖZAYDIN ile 
Elektrik Mühendisleri Odas�, 
Kimya Mühendisleri Odas�, 
�ehir Planc�lar� Odas�, Jeoloji 
Mühendisleri Odas� �ube 
ba�kanlar�, üyelerimiz ve 
ö�rencilerimiz kat�lm��lard�r.

Ankara Caddesi Havala ��han� 
Kat: 3 Kocaeli adresindeki 
temsilcilik hizmet mekan�m�z�n 
üyelerimize daha düzenli ve kaliteli 
hizmet sunulmas�na katk� sunaca��n� 
dü�ünüyor, bu süreçte eme�i geçen 
herkese te�ekkür ediyoruz.

Üyelerimizin Dikkatine!!!

Odam�zca, I. ve II. yar�y�l olmak 
üzere y�lda iki kez yay�nlanan  
Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli'ndeki i�lem kalemlerine ili�kin 
i� bedellerinin hesaplanmas�nda 
yorum farkl�l�klar�n�n oldu�u 
ve bu farkl�l�klar�n giderilmesi 

için hesaplama modüllerinin 
olu�turulmas�n�n gereklili�i  yap�lan 
görü�melerde gündeme getirilmi�tir. 

Bu çerçevede HKMOB�S üzerinden 
Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli 
kapsam�nda i� bedelleri hesaplama 
modülleri olu�turulmu�tur.

Söz konusu hesaplama modüllerine 
Odam�z web sayfas�ndaki Üye 
Giri�i'nden ula�abilirsiniz.

Zonguldak �l Temsilcili�i 
Bürosunun Aç�l��� Yap�ld�

Ankara �ubemizin etkinlik alan� 
içerisinde yer alan Zonguldak  �l 
Temsilcili�i Hizmet Bürosu'nun 27 
�ubat 2009 tarihinde aç�l��� yap�ld�. 
HKMO Zonguldak Temsilcili�inin 
etkinlik ve çal��malar�n� sürdürece�i 
yeni hizmet mekan�n�n aç�l���na

HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN, HKMO Genel Merkez 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
ERDO�AN, Ankara �ube Ba�kan� 
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Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, Ankara 
�ube Sayman� Burak KUKUL, 
Zonguldak �l Temsilcimiz Yrd. Doç.
Dr. Hakan AKÇIN, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kan� Prof. Dr. �enol KU�ÇU, 
Mühendislik-Mimarl�k Fakültesi 
Dekan Yard�mc�s�. Doç. Dr. Hakan 
KUTO�LU ve üniversiteden bilim 
insanlar�n�n, meslekta�lar�m�z�n ve 
ö�renciler  kat�ld�lar.           

Temsilcilik hizmet bürosunun aç�l�� 
kurdelesini; Odam�z Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN, Ankara �ube 
Ba�kan� Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölüm Ba�kan� Prof. Dr. �enol 
KU�ÇU ve Zonguldak �l Temsilcimiz 
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN birlikte 

kestiler. Aç�l��ta 
yap�lan k�sa 
konu�malarda, 
temsilcilik hizmet 
bürosunun önemine 
de�inilerek 
üyelerimiz, 
meslekta�lar�m�z 
ve ö�renci 
arkada�lar�n bu 
mekanda mesleki 
alanlar�m�zdan 
hareketle ba�ar�l� 
hizmet yapacaklar� 

ifade edildi. Aç�l�� kurdelesinin 
kesili�inden sonra kokteyle geçildi 
ve kokteyl esnas�nda kat�l�mc�lar 
sohbetlerine devam ettiler. Aç�l�� 
törenine kat�lamayanlar kutlama 
mesajlar� gönderdiler. 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ne 
yak�nl��� ile dikkat çeken ve konumu 
itibariyle güzel bir görüntü veren 
Temsilcilik hizmet büromuzda, e�itim 
ve toplant� salonu, kütüphane, 
mesleki denetim odas� ve ö�renci üye 
odas� yer almaktad�r.

Üyelerimiz, Zonguldak 
Temsilcili�imizin hizmet binas�na 
sahip olmas�n� kurumsalla�ma 
yönünde önemli bir ad�m olarak 
gördüklerini belirtirken önümüzdeki 
süreçte etkin bir çal��ma 
yürüteceklerini dile getirdiler. 

Hizmet Binas�n�n aç�l���nda eme�i 
geçen, katk� ve destek veren ba�ta 
�l Temsilcili�imiz olmak üzere, tüm 
arkada�lara te�ekkür ederiz. 

Kayseri’de TMMOB’ne Ba�l� 
Meslek Odalar� Hizmetlerini 
Tarihi Sümer Kampüsünde 
Sürdürmek �çin Çal��malara 
Ba�land�

Cumhuriyetimizin en önemli sanayi 
kurumlar�ndan biri olan, Kayseri 
Sümer Bez Dokuma Fabrikas�, 
Rus-Türk ortakl��� ile, Ünlü mimar, 
S. �VAN N�KOLAEV'in haz�rlad��� 
proje, 1934 y�l�nda uygulamaya 
konulmu�, 16 ay gibi k�sa bir sürede 
tamamlanarak 1935 y�l�nda üretime 
geçmi�tir. Kay�tlarda 1200 i�çi ile, 
üretime ba�layan fabrika, o tarihlerde 
ülkemiz kalk�nmas�nda çok önemli 
roller üstlenmi�tir.

Fabrikan�n imalat yapt���, onlarca 
kapal� alanl� atölyeler, mazotla 
çal��an dev elektrik santral�, i�çi 

sa�l��� için mini hastane, yatakl� 
revir, yüzme havuzu, futbol basketbol 
ve voleybol sahalar� ile, onbinlerce 
metrekarelik rekreasyon sahalar� 
ile, fabrikada çal��an i�çilerin 
e�itimlerinin yap�ld��� salonlar� 
ile, i�çi konutlar� ile, her �eyin 
dü�ünüldü�ü bu devasa tesis, uzun 
y�llar Türkiye'mize ve Kayseri halk�na 
hizmet etmi�tir.
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Tesislerdeki makinalar�n teknolojik 
geli�meler dikkate al�narak 
yenilenemedi�i için, üretim kapasitesi 
dü�ürülmü�, 1999 y�l�nda ise, fabrika 
tamamen kapat�lm��t�r.

Bu süreçten sonra, 2002 y�l�nda 
fabrikan�n bir k�sm� Erciyes 
Üniversitesi'nin baz� bölümlerine 
tahsis edilmi�tir. Tahsisi yap�lan ta� 
binalar daha iyi korunmu� olmas�na 
kar��n, fabrikan�n di�er üniteleri 
bak�ms�z ve kaderine terkedilmi� 
durumdad�r.

Kayseri Büyük�ehir Belediyesi, 
Fabrika kampus alan�nda imar 
de�i�ikli�i yaparak, farkl� amaçlar 
için kullan�m�n� sa�lamak için 
giri�imlerde bulunmas�na kar��n, 
2003 y�l�nda An�tlar Yüksek Kurulu 
binalar�n gelecek nesillere ta��nmas� 
gereken tarihi dokular oldu�u ve 
korunmas� gerekti�i yönündeki 
kararlar� ve tescili nedeni ile, imar 
de�i�ikli�i yap�lamam��t�r. 

Kayseri Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan� ile, TMMOB'ye Ba�l�, 
Mimarlar Odas�,  �n�aat MO, 
Jeoloji MO, Ziraat MO, Elektrik 
MO, Makine MO, Kimya MO, 
�ehir Planlamac�lar� Odalar� ile, 
Tabipler Odas�, Di� Hekimleri 

Odas�, Veteriner Hekimler Odas�, 
Eczac�lar Odas�, Mali Mü�avirler 
ve Muhasebeciler Odas�  ile 
HKMO Temsilcisi Mustafa YILDIZ'�n 
kat�ld�klar� �ube Ba�kanlar� ve 
Temsilcileri ile yap�lan toplant�da, 
kampüsün yukarda ad� geçen meslek 
odalar�n�n ortak kullan�ma tahsisi 
kararla�t�r�lm��t�r.

17 �ubat 2009 günü oda 
temsilcilerinin geni� kat�l�m� ile, 
kampüs alan�nda incelemelerde 
bulunmu�tur. Ak�am Eczac�lar 
Odas�nda düzenlenen yemekli 
toplant�n�n ard�ndan, Erciyes 
Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi 
Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak 
Asil �SKENDER, Ö�retim görevlileri 
Hikmet ELDEK ve Seven YÜCEL'in, 
kampüsün tarihçesi ve yap�lacak 
iyile�tirilmeler hakk�nda kat�l�mc�lara 
bilgi vermi�lerdir. Dünyada benzer 

tarihi yap�lar�n, restore edilerek halk�n 
kullan�m�na sunuldu�u örnekler, 
görsel olarak izletilmi�tir.

Restorasyonun, Finansal çözümü 
için, haz�rlanacak iyile�tirme 
projesi, Avrupa Birli�ine sunularak, 
gelecek nesillere aktar�lmas� 
gereken, tarihi mekanlar�n korunmas� 
çerçevesinde;  kar��l�ks�z kredi 
kullan�m�n sa�lanaca��, anlat�lm��t�r. 
Bu çerçevede, Erciyes Üniversitesi 
Mimarl�k Fakültesi ile, Kayseri 
Mimarlar Odas�n�n ortakla�a 
çal��malar yaparak, al�nacak 
sonuçlar�n di�er Oda temsilcilerine 
aktar�lmas� kararla�t�r�lm��t�r.

Çal��malar�n bir an önce 
neticelendirilerek, HKMO da 
aralar�nda bulundu�u meslek 
odalar�n�n ortak kullan�m�na 
sunulacak böyle kapsaml� bir projenin 
hayata geçmesini yürekten diliyoruz.

DUYURU

FERD� KAZA S�GORTASI 
POL�ÇES� DÜZENLEMES� 
DEVAM ED�YOR

ODAMIZCA 2007 
YILINDAN BU YANA, 
ÜYELER�M�ZE ÜCRETS�Z 
OLARAK VER�LEN FERD� 
KAZA S�GORTA POL�ÇELER� 
2009 YILINDA DA DEVAM 
ETMEKTED�R.

AYRINTILI B�LG� �Ç�N 
LÜTFEN �UBELER�M�ZLE 
�LET���ME GEÇ�N�Z.

R� 
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BASINA VE KAMUOYUNA

Söz konusu yasa de�i�ikli�i ile, Türk Ceza Kanununun 
(TCK)'n�n "Hakk� olmayan yere tecavüz" ba�l�kl� 154. 
maddesindeki 
"Kamu" sözcü�ü 
yasadan ç�kart�ld�. Bu 
düzenleme ile kamu 
arazi ve arsalar�n�n 
i�gali suç olmaktan 
ç�kar�lm�� oldu. 
Böylelikle mevcut 
yasada bu suça 
kar��l�k uygulanan 
6 aydan 3 y�la 
kadar hapis cezas� 
geçerlili�i kaybettirildi. 
Bu de�i�iklik, i�gal 
alt�ndaki arazilerin 
örnek bedelle 
kullan�lmas�n� Anayasa'ya ayk�r� bulan Dan��tay karar�n� 
da devreden ç�kar�yor. Dan��tay kararlar� üzerine Maliye 
Bakanl���'n�n "ecrimisil" ad�yla asl�nda ceza olarak ald��� 
bedel, i�galciye hak tan�yacak �ekilde uygulanm��t�. 
Kamu yarar� ve yarg� karar� dikkate al�narak 2004 y�l�nda 
yap�lan yasal düzenlemeyle getirilen 154 üncü madde ile 
bu uygulama sona erdirilmi�ti.

Ancak TCK'n�n 154 üncü maddesinde yeniden yap�lan 
bu de�i�iklikle devletin hüküm ve tasarrufu alt�nda olan 

ve tescile dahi konu 
olmayan da�lar, deniz 
ve göller gibi tüm 
alanlar�m�z i�galciye bir 
kez daha aç�lmaktad�r. 
Deniz ve göl gibi k�y� 
ve k�y�lar� çevreleyen 
sahil �eritlerinden 
yararlanmada 
anayasam�zda belirtilen 
"öncelikli kamu yarar� 
gözetilir" ifadesi yok 
say�larak bu bölgeler 
turizm i�letmecilerine 
yeniden aç�lmaktad�r. Bu 

düzenlemeyle örnek bedeli 
ödeyen turizm i�letmeleri 2-B arazileri ile k�y� alanlar�n� 
i�gale ve kullanmaya devam edebilecektir. Hazine 
ve defterdarl�klar bu arazilerle ilgili suç duyurusunda 
bulunamayacak, dava açamayacaklard�r. Yurtta�lar�n bu 
alanlar� kullanmalar�n�n önüne yeniden tel çitler, duvarlar 
ve özel koruma güçleri geçecek. Kamu yarar� yerli ve 
yabanc� sermaye yarar�na i�ler hale gelecek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25 �ubat 2009 tarihinde kabul edilen 5841 Say�l� 
“Çe�itli Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun” ile; 5237 say�l� Türk Ceza 
Kanununun 154 ve 187 inci maddeleri ile 3402 say�l� Kadastro Kanununun 12 inci 
maddesi de�i�tirilerek ve Kadastro Kanununa bir madde eklenerek, kamu arazilerinin 
i�galinin önünün aç�lmas� yan�nda kamu yarar� ve kamu düzeninin olumsuz yönde 
etkilenmesine dair bir düzenlemeye gidilmi�tir.

CUMHURBA�KANI’NA MEKTUP

Kamu Arazilerinin ��galine Dur Deyin!
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Bu düzenlemeyle 
kamu arazilerinin 
i�gali suç olmaktan 
ç�kacak ve tam bir af 
etkisi gösterecektir. 
��gal nedeniyle verilen 
mahkumiyet kararlar� 
tüm sonuçlar�yla 
kalkacak ve görülmekte 
olan davalar 
dü�ecektir. Kamu 
arazilerinin her yönüyle 
i�gali dönemlerine geri 
dönü� tekrar ba�layacakt�r. Bu durum gecekondula�may� 
tetikleyecek, vatanda�lar�n kamuya ait alanlara, k�y� 
alanlar�na ve denize giri�i engellenecek, kumsalda yürümesi 
k�s�tlanacak, kent içindeki kamuya ait alanlarda i�gale 
yönelik (ye�il alan, yol, park, otopark vb. alanlar) her tür 
mafyala�ma öne ç�kacakt�r. 

Ayn� kanunda yap�lan di�er bir de�i�iklikle, 3402 say�l� 
Kadastro Kanununun 12 inci maddesine eklenen f�kra ile; 
kamuya ait olup, vatanda� ad�na tapu kayd� yap�ld��� 
iddia edilen tart��mal� ta��nmazlar için hazinenin s�n�rs�z 
dava açma hakk�na k�s�tlama getirilmi�tir. Hazine bu gibi 
durumlarda 10 y�ll�k bir zaman s�n�rlamas�na sokulmu�tur. 
Eklenen geçici madde ile de bu yönde aç�lan ve henüz 
sonuçlanmam�� davalarda da ayn� sürenin geçerli olaca�� 
hükmüne yer verilmi�tir. Böyle bir düzenlemeyle ne 
hedeflenmi�tir? Kamu yarar� ve kamu düzeninin korunmas� 
daha m� güçlü bir konuma getirilmi�tir? Yoksa kamu ve 
toplum yarar�na ayk�r�, toplumsal adaleti yaralayan, güveni 
sarsan bir süreç mi yarat�lm��t�r. Anayasam�za göre herkesin 
mülkiyet ve miras hakk� koruma alt�ndad�r. Ancak özel 
mülkiyete konu olmayan kamuya ait ta��nmazlar�n kamu ve 
toplum ad�na korunmas�, geli�tirilmesi ve izlenmesiyle görevli 
kurulu�lar�n yetki ve sorumluluklar� kamu ve toplum yarar� 
ad�na mutlaka korunmal�d�r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� olarak, devletin 
hüküm ve tasarrufu alt�nda olan tüm ta��nmazlar�n belirli 
bir zümreye, ki�i ya da ki�ilere veya kurulu�lara ya da 

rant çevrelerine çe�itli 
düzenlemeler ad� 
alt�nda sunulmas�n�n 
önüne geçilmesinin 
gereklili�ini bir kez 
daha ifade ediyoruz. 
Bu yasa de�i�ikli�inin 
uygulamaya 
geçmesiyle, halk�n 
ortak mal� olan 
devletin hüküm ve 
tasarrufu alt�ndaki 
kamu arazilerinin 

bir bölümü özel mülkiyete dönü�ecek, her yönüyle bir "af" 
niteli�i ta��yacak ve k�sa sürede her türlü kaçak yap�la�may� 
ve haks�zl��� h�zland�racakt�r. Bu yönde suç i�lemeyi 
özendirecek ve bu tür uygulamalar� ödüllendirecektir. Bu 
anlay�� ise gelece�imizi karartacak ve zihinlerde çak�l� 
kalacak bir anlay��� hakim hale getirecektir. Kamu vicdan� 
bir kez daha darbe alacakt�r. 

Asl�nda at�lmas� gereken ad�m ise aç�kt�r. Kamu arazilerinin 
ya�malanmas� hemen durdurulmal�d�r. Zaten bir yandan 
özelle�tirme ad� alt�nda kamuya ait varl�k ve tesislerle birlikte 
arazi ve arsalar sat�l�rken di�er taraftan orman, mera, 
yaylak ve 2/B alanlar� ve tar�m alanlar� gibi birçok do�al 
varl���m�z elden ç�kar�lmaktad�r. Gelece�imiz elimizden 
al�nmaktad�r.

Hukukun, kamu yarar� ad�na vermi� oldu�u evrensel 
kararlar� yasa süreci ile a�mak, böyle bir süreci ola�an 
hale getirmek demokrasi kültürü ve bilinciyle asla 
örtü�memektedir. Bu tür yakla��mlarla demokrasi ve hukuk 
yara almaya devam etmektedir. Özetle aç�klamaya 
çal��t���m�z nedenler dikkate al�narak, kamu yarar� 
ta��mad��� aç�k olan ve insan haklar�na ayk�r� olan bu 
düzenlemenin Say�n Cumhurba�kan� taraf�ndan TBMM'ye 
geri göndermesini önemle talep ediyoruz. 

Sayg�lar�m�zla

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI
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Ve kad�nlar

bizim kad�nlar�m�z:

korkunç ve mübarek elleri

ince, küçük çeneleri,

kocaman gözleriyle

anam�z, avrad�m�z, yarimiz

ve sanki hiç ya�anmam�� gibi ölen

ve sofram�zdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen... 

Naz�m Hikmet

Kad�nlar�n erkeklerle e�it haklara sahip olmak yolunda 
verdi�i sava��n temsili ba�lang�c� 8 Mart 1857 y�l�nda 
Amerika'n�n New York kentinde tekstil sektöründe çal��an 
yüzlerce kad�n�n dü�ük ücretlerini, uzun çal��ma saatlerini ve 
insanl�k d��� çal��ma ko�ullar�n� protesto etmek için grevler 
yapmas� olarak kabul edilmektedir.

1910 y�l�nda Clara Zetkin, 8 Mart gününün "uluslararas� 
emekçi kad�nlar günü" olarak ilan edilmesini önerdi�inde, 
önerisi hemen kabul edilmi�tir. Ve bu tarihten itibaren 8 
Mart günü uluslararas� bir gün olarak özel bir yere sahip 
olmu�tur. Kimi çevrelerde, salt "dünya kad�nlar günü" olarak 
kabul edilen 8 Mart'�n emekçi, yani kapitalizm ko�ullar�nda 
çal��an kad�nlar�n mücadelesini simgeleyen ve onun 
kurtulu�unun ele al�nd��� bir gün olmas� büyük bir öneme 
sahiptir. 

Kad�n haklar� mücadelesinde 1975 y�l� büyük özellik 
ta��yordu. Uluslararas� Kad�nlar Y�l� olarak kutland�. Bu y�l 
etkinlikleri içerisinde Birle�mi� Milletler 8 Mart gününü Dünya 
Kad�n Günü olarak kutlamaya ba�lad�. �ki y�l sonra 1977 
de, Birle�mi� Milletler genel toplant�s�nda Kad�n haklar�, 
uluslararas� bar�� günü olarak kabul edildi.

Bu kabulün alt�nda iki temel neden aç�kland�. �lki, Dünya 
bar���n�n korunmas�, sosyal geli�im ve temel insan haklar�n�n 
kullan�lmas� için kad�nlar�n da e�itlik ve kendilerini 
geli�tirmeleri gereksinimi, �kinci neden de kad�nlara e�it 
haklar�n verilmesinin Dünya bar���n� güçlendirece�iydi. 

Günümüzde Dünya Emekçi Kad�nlar Günü kad�nlar 
aç�s�ndan çok daha farkl� bir gün . Kad�n haklar�n�n 
kazan�lmas�nda nerelerden ba�land���n� ve bugünlere nas�l 
gelindi�inin an�msanmas� için de özel bir gün. Bir çok 
geli�mi� ülkede kad�n haklar� bir çok ilerlemeler göstermi� 
olsa da, ülkemizde ve geli�mekte olan ülkelerde kad�n 
haklar� ne yaz�k ki istenen seviyelerden oldukça uzaktad�r. 

Dünya Emekçi Kad�nlar Günü dünya kad�nlar� aras�nda da 
bir dayan��ma ve deneyim de�i�imi günü.

Dünya Emekçi Kad�nlar Günü ülkemizde kad�n haklar�n�n 
kazan�lmas�, iyile�tirilmesi için konunun gündeme 
gelmesinde de önemli bir gün. Kad�n haklar�n�n ülkemizde 
kullan�m� ne yaz�k ki homojen bir da��l�m göstermiyor. 
Kazan�lan deneyimlerin, tüm ülke sath�na yay�lmas� için 
y�lda bir gün olsa da Dünya Emekçi Kad�nlar Günü ayr� bir 
önem ta��yor.

Dünya genelinde kad�n haklar�nda son y�llarda meydana 
gelen art�� dahi bir çok gerçe�i de�i�tirebilecek nitelikte 
de�ildir. Dünyadaki en fakir insanlar�n büyük bir ço�unlu�u 
kad�n, dünyadaki e�itim almam�� insanlar�n büyük 
ço�unlu�u yine kad�nlard�r. Kapitalizmin yedek i� gücü 
ordusu olarak görülen kad�nlar dünya üzerinde i� ve emek 
aç�s�ndan gerek i� yerinde, gerekse evde sömürüye maruz 
kalmaktad�rlar. Kad�nlar bugün ülkemizde de erkeklere göre 
%25 - 50 oran�nda daha az ücretle çal��t�r�lmaktad�rlar. 
Namus cinayeti ad� alt�nda cinayete kurban gitmekte, 
i�kence ve tecavüze u�ramakta, sosyal hayatta yok 
say�lmaktad�rlar. Türkiye  nüfusunun yar�s� kad�nken 
üniversiteye giren kad�n oran� yüzde 15 düzeyindedir. 
Çal��ma ya�am�na genel kat�l�m oran� kad�nlarda yüzde 
28 civar�ndad�r. Akademik alanda faaliyet gösteren kad�n 
oran�  yüzde 36 iken, siyasete kat�l�m oran� ise, 75 y�l önce 
seçme ve seçilme hakk�na bir çok Avrupa ülkeden önce 
sahip olmas�na ra�men sadece yüzde 4.4 tür. Türkiye, 
bu oranla 163 ülke içinde 150'nci s�radayken siyasi 
partilerde kad�nlar�n temsil oran� yüzde 4 ile 24 aras�nda 
de�i�mektedir. Aç�kt�r ki 21. yüzy�lda kad�nlar halen 
ekonomik, sosyal ve siyasi hayattan d��lanmaktad�rlar.

Bu gün, tüm dünyada s�rf kad�n oldu�u için sömürülen, 
tarlalarda, fabrikalarda bir kad�n i�çi olman�n, eme�in 
ve al�n terinin damla damla süzüldü�ü, annelerimizin, 
karde�lerimizin, ablalar�m�z�n günüdür. Kad�na yönelik 
ayr�mc�l���n, e�itsizli�in ve �iddetin son bulmas�  dayan��ma 
ve örgütlülük sayesinde mümkün olacakt�r. 

Bu amaçla Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
olarak bütün herkesi kad�n sorunlar�na sahip ç�kmaya, 
dayan��maya davet ediyoruz.

Ülkemizin ve dünyan�n bütün emekçi kad�nlar�n�n bu 
önemli gününü kutluyoruz. Kad�nlar�n erkeklerin ard�nda 
de�il, erkeklerle  yan yana insanca ya�ad���; erkeklere ve 
kapitalizme hizmet etti�i de�il, birlikte ya�am� var etti�i nice 
8 Martlar dile�iyle...  

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

DÜNYA EMEKÇ� KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! 
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TMMOB‘Y� TANIYAMAMAK !
Birlik Ba�kan�m�z Mehmet SO�ANCI'n�n önceki gün 
"Bergama Ovac�k Alt�n Madeni ��letmesinin Ayr�mc�l���na 
Son Verilmelidir" ba�l�kl� bas�n aç�klamas�ndan büyük 
rahats�zl�k duyan ve kendilerine münhas�r gözda�� içeren 
aç�klama Koza Alt�n ��letmeleri A.�. Ad�na Genel Müdür 
Yard�mc�s� Hayri Ö�ÜT'den geldi. Yakla��mlar� yak���ks�z 
ve bir o kadar da seviyesi dü�ük olan yaz�lar�ndan Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�ini ve bile�eni Odalar�n� 
henüz tan�yamad�klar� anla��lmaktad�r. 

Hukukun üstünlü�ünü kendi üstünlükleri gibi alg�lama 
bilincine girmi� durumunda olduklar� görülmektedir. Yar�m 
yüzy�l� a�k�n bir süredir mühendisli�i, bilim ve teknolojiyi 
emekten ve halktan yana toplumun geli�mesi ve ülkenin 
kalk�nmas� yönünde kullanmada kararl� olan TMMOB, 
ülkenin özgürle�mesi ve demokratikle�mesi için de 
mücadelesini ba�ar�l� bir �ekilde sürdürmektedir. TMMOB 
yaratt��� bu mücadele anlay��� ve kendine özgü yap�s�yla 
ülke içinde ve d���nda sayg�n bir konuma sahiptir. 

Küresel kapitalizm, 
üretti�i krizi a�mak 
amac�yla, özellikle 
1970'li y�llar�n ikinci 
yar�s�ndan itibaren 
uygulamaya koydu�u 
yeni liberal politikalar 
ile sermayenin 
küreselle�mesi ve ülke 
zenginliklerine her 
yönüyle el konulmas�nda 
her yola ba�vurmaktad�r. 
Bir taraftan ülkelere 
aç�k i�galler yap�l�rken 
di�er taraftan ekonomik 
ve siyasal i�galler 
hayata geçirilmeye 
çal���lmaktad�r. 

Türkiye'nin bu sürece 
eklemlenmesinde 
yap�sal reformlar ad� 
alt�nda h�zla ad�mlar 
at�lmaktad�r. Mera ve 

hazine arazileri, k�y� alanlar� ile orman ve 2B alanlar� ve 
maden gibi do�al varl�klar�m�za ve zenginliklerimize göz 
diken küresel sermaye her an daha fazla kar amac�yla 
gelece�imizi ad�m ad�m yok etmeye sürüklemektedir. 

Anayasam�zda da belirtildi�i üzere madenler devletin 
hüküm ve tasarrufu alt�ndad�r. Do�al olarak madenlerin 
gerçek sahibi halkt�r. Tüm stratejik madenlerimiz kamu 
eliyle ve kamu yarar� gözetilerek i�letilmelidir. 

Birlik Ba�kan�m�z bir hukuk devletinde temel ilke olan yarg� 
kararlar�na sayg� duyulmas� ve uyulmas� gereklili�ini bas�n 
aç�klamas�yla kamuoyuna duyurmu�tur. Yarg� kararlar�na 
ayk�r� davran��ta bulunan ki�i ve kurumlardan beklenen 
do�ru yakla��m; kendilerince gözda�� vererek komik 
duruma dü�mek de�il, hukukun üstünlü�ünü kabul etmektir.

Bilmeyenlere an�msatmakta yarar var, TMMOB ve 
bile�eni Odalar özgür, demokratik ve ba��ms�z bir Türkiye 
mücadelesinde emekten ve halktan yana duru�undaki 
tarihsel süreci sayg� ve onurla doludur. TMMOB ve 
Odalar� bilimin �����nda ortak ak�lla ve toplumcu bir 
anlay��la çal��malar�n� özgürce sürdürmeye devam 
edecektir. Herkes haddini bilmek durumundad�r. 

Birlik Ba�kan�m�z�n �ahs�na ve TMMOB'ye yap�lan yaz�l� 
sald�r�y� k�nad���m�z� belirtiyor, üyelerimizin ve kamuoyunun 
dikkatine sayg� ile sunuyoruz. 

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI

Bilmeyenlere 

an�msatmakta yarar 

var, TMMOB ve bile�eni 

Odalar özgür, demokratik 

ve ba��ms�z bir Türkiye 

mücadelesinde emekten ve 

halktan yana duru�undaki 

tarihsel süreci sayg� ve 

onurla doludur. TMMOB 

ve Odalar� bilimin 

�����nda ortak ak�lla ve 

toplumcu bir anlay��la 

çal��malar�n� özgürce 

sürdürmeye devam 

edecektir. Herkes haddini 

bilmek durumundad�r. 
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Engels, �ngiltere'de ��çi S�n�f�n�n Durumu isimli 
kitab�nda, 1854'de Manchester'da ya�ayan 
i�çi s�n�f�n�n ya�am ko�ullar�n� anlat�rken �öyle 
söylüyor: "...para aristokrasisinin mensuplar�, 
kendi i�yerlerine, bütün o emekçi mahallelerinin 
ortas�ndaki k�sa yoldan, sa�da-solda gizlenmi� 
iç karart�c� sefaletin ortas�nda olduklar�n� 
görmeksizin geçerek gidebilirler. "Yüzy�ldan 
fazla süre geçmesine ra�men, Engels'in dile 
getirdi�i kent mekan�n�n tasarlanmas�n�n arkas�nda 
yatan zihniyet de�i�memi�tir. Bu zihniyetin 
en çarp�c� örneklerinden birini, genel olarak "ötekileri" 
görünmez k�lmay� amaçlayan "kentsel dönü�üm" projeleri 
olu�turmaktad�r. 

Fatih Belediyesine ba�l� "Sulukule" olarak bilinen Nesli�ah 
ve Hatice Sultan Mahalleleri de Kas�m 2005'te 5366 
say�l� kanunla Kentsel Dönü�üm alan� olarak ilan edildi. 
Amaç, 1950'lerde göçle beraber Antik Roma'n�n 
simgesi olan zarar gören surlar�n ve tarihsel dokunun 
korunmas� olarak ifade edilirken, 02.11.2007'de kabul 
edilen 5607 no'lu kanun ile Kentsel Dönü�üm Kurulu'nun 
ald��� kararla proje halka duyuruldu ve belediye projeyi 
dünyadaki en sosyal proje olarak adland�rd�. Belediye'nin 
aç�klamas�ndaki bilgilere göre, projenin en temel özellikleri 
�u �ekilde s�ralanabilir: Yerel halk "küçük bir katk� pay�" 
kar��l���nda Sulukule'de ya�amaya devam edebilecek, 
e�er isterlerse, mülklerinin "belediye taraf�ndan belirlenen" 
kar��l�klar�n�n alabilecekler, mülklerini TOK�'ye devrederek, 
"yeni ve modern yerle�im birimlerinde" oturma hakk�n� elde 
edecekler.

Her ne kadar verilen bu bilgiler e�li�inde proje yararl�, 
halktan yana ve gerçekten de sosyal bir proje olarak 
görülse de içine girince durumun de�i�ti�i aç�kt�r. Zira, 
projenin nas�l sunuldu�u de�il, nas�l i�leyece�i daha 
önemli bir soruna i�aret etmektedir. 

Oysa durum göründü�ünden çok farkl�d�r. Fatih 
Belediyesinin Sulukule'ye ilgisi, 2004 yerel seçimlerinin 
ard�ndan ba�lad�. Belediye görevlileri, Sulukule olarak 
bilinen Nesli�ah ve Hatice Sultan mahallelerinde kentsel 
dönü�üm çerçevesinde kamula�t�rma ve y�k�m yap�laca�� 
bilgisini yayarak tespitler yapmaya ba�lad�. AKP'den istifa 
eden Fatih Belediye meclis üyesinin, meclis tutanaklar�na 
da geçen konu�mas�nda Sulukule projesiyle ilgili �unlar� 
söyledi: "Fatih'te pek çok proje ba�tan sona gizli yap�ld�. 
Sulukule bunlardan biri. Hiçbirimizin haberi olmad�. 
Belediye ba�kan� Sulukule ile ilgili bir sunum yapt�; i�te 
yüzde 1'i çalg�c�, zurnac�, yüzde 47'si ilkokul mezunu bile 
de�il dediler. Cahil insanlar demek istiyor. Do�rudur o 
insanlar sizin nezrinizde cahil ama siz de çok kurnazs�n�z. 
Kentsel dönü�ümün seyrine bakt���m�zda, bölgedeki hak 
sahiplerinin yüzde 50'si el de�i�tirmi�, Sulukule rant kap�s� 
olmu�tur."

Son y�llarda, bir çok araç ile gayrimenkullerin rant arac� 
haline getirilmesi me�rula�t�r�lm��t�r. Konutlar, bar�nma 
hakk�na Anayasal hak ile sahip olan insanlar�n ya�amlar� 
için bir mekan olmaktan ç�km��t�r. Gayrimenkuller menkul 
hale getirilerek piyasada dola��m� h�zland�r�lm��t�r. Sulukule 
projesinde de, gayr�menkuller sermayenin gözleri kör eden 
rant ve kar h�rs�na kurban edilmi�tir. 

SULUKULE‘ de 

RANTSAL DÖNÜ�ÜM
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Sulukule'de uygulanan Kentsel Dönü�üm projesinin, maddi 
yönü kadar sosyal boyutu da kritik bir önem ta��maktad�r. 
Sulukule yar�madas�, �stanbul'daki en eski Roman yerle�im 
birimi olmas� aç�s�ndan tarihi bir miras ta��maktad�r. 
Çingeneler, bölgenin sembolü olmakla beraber, bölgede 
600 y�ll�k bir geçmi�e sahipler. Çe�itli devletler taraf�ndan 
y�llar boyu göçe zorlanan çingeneler için Sulukule bir nevi 
bar�nak görevi görmektedir. Roman olmalar�ndan ötürü 
s�k s�k d��land�klar�n� belirten, neredeyse tüm zamanlar�n� 
mahallenin sokaklar�nda geçiren mahalle halk�n�; 
apartmanlara hiç tan�mad�klar� ve kendi ya�am tarzlar�na 
ve kültürlerine tamamen ters insanlarla ya�amaya zorlamak 
kabul edilemez. Zira, Sulukule'de yap�lmas� planlanan 
evlerin %90'� mahalle d���ndan insanlara sat�lm��, ev 
sahiplerinin bir ço�u hisselerini devretmeye zorlanm��lard�r. 
Aç�kt�r ki, burada kentsel dönü�üm de�il rantsal dönü�üm 
hedeflenmi� ve mekân fiziksel olarak karl� olmas�n�n yan�nda 
yap�sal olarak da karl� hale getirilerek pazarlanmaktad�r.

Bas�nda yer ald��� üzere Sulukule'de kentsel dönü�üm 
gerekçesiyle daha modern bir kent kimli�i yarataca��z 
diye Roman vatanda�lar� evlerinden ya�am alanlar�ndan 
kopar�lm�� ve bo�alt�lan bu yer ve arsalara siyasiler ve 
yanda�lar�n�n talip olduklar� ortaya ç�km��t�r. Kamula�t�rma 
sürecinde arsa bedellerinin ucuz bir �ekilde elkonulmas� 
sürecin ba�lang�c� olmu�tur. 

Kentsel dönü�ümün ranta dönü�mesinde öne ç�kan isimler 
siyaset, ticaret ve yanda� ili�kisinin bir yumak �eklinde 
içiçe geçti�ini göstermektedir. Ba�ta hakk�nda dava aç�lan 
Deniz Feneri noteri olmak üzere kimi milletvekili çocuklar�, 
baz� AKP'li belediye meclis üyeleri ve tarikat liderinin konut 
ald�klar� �imdiden bas�na yans�yan bilgiler aras�ndad�r. 

Sulukule'de �stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Fatih Belediyesi 
ve TOK�'nin ortak yürüttü�ü Nesli�ah ve Hatice Sultan 
Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesi'ne göre 45'i 
dükkan 665 konut in�a edilecek. Sulukule olarak bilinen 
iki mahalledeki bu konutlar�n yüzde 50'sinin, yine 
Fatih Belediyesi kentsel yenileme alanlar�ndaki istimlak 
çal��malar�n� yürüten ba�kan dan��manlar�ndan birinin ve 
baz� arac�lar�n devreye girmesiyle el de�i�tirdi�i bas�na 
yans�maktad�r.

Görüldü�ü üzere kentsel dönü�ümün neden yerel ve 
merkezi yöneticilerin i�tah�n� kabartt��� ve nas�l bir bölü�üme 
dönü�tü�ü dünya kenti �stanbul'da bir kez daha ortaya 
ç�km��t�r.

Kentsel dönü�üm ve yeniden yap�lanma olarak adland�r�lan 
süreçler belirlenen kent parçalar�n�n, "kentsel dönü�üm" ad� 
alt�nda, içinde ya�ayanlardan ba��ms�z, yeni imar haklar� 
verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmas�, özelle�tirilmesi, 
sat�lmas� ya da tahsis edilmesi belli kesimler için "kö�e 

dönme" arac� olarak kullan�lmaktad�r. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
olarak, kentlerin uygar ve ça�da� bir 
yap�ya kavu�mas�nda, kent kültürü ve 
kentli haklar�n�n olu�mas�nda, kente kar�� 
i�lenen suçlar�n engellenmesinde, tarihsel 
miras�n korunmas�nda, sa�l�kl�, güvenilir 
ve ya�anabilir kentlerin yarat�lmas�nda; 
oda��nda insan olan bütüncül planlar�n 
yap�lmas� ve halk�n sürece kat�lmas�n�n 
gereklili�ini ifade ediyoruz.

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� 

ODASI
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Bugün modern demokrasilerin etkin olarak uyguland��� 
alanlar�n kentler olmas� kentle�menin tarihini uygarl���n ve 
modernle�menin tarihi ile ba�latan dü�ünce ve kuramlar�n 
geçerlili�inin kan�t� niteli�indedir. Plans�z, kimliksiz, 
niteliksiz kentle�me dünyan�n belli ba�l� küresel ekonomilerle 
bütünle�mi� kentlerinin ba�l�ca sorunlar�ndand�r. Bu küresel 
kentlerin belli ba�l� sorunlar�ndan biri h�zl� nüfus art���d�r. 
Kentin "çekti�i" ve k�r�n "itti�i" nüfusun ya�anabilir sa�l�kl� 
bir fiziksel ve sosyal ortamdan yoksunlu�u, sa�l�kl� bir 
üretime kanalize olamad���, marjinal sektörlerle ya�am�n� 
sürdürmeye çal��t��� bir demografik kütle olmas� beraberinde 
daha farkl� sorunlar�n olu�mas�na da yol açmaktad�r. 

Ça�da� yerel yönetimler dünyan�n belli ba�l� ülkelerinde 
yerel yönetimlerde sa�lanan insanc�l, sosyal boyutlu, 
kat�l�mc� yönetim anlay��� ve birikiminin merkezi yönetime 
aktar�lmas� ile sa�lanm��t�r. Onun içindir ki yerel yönetim 
organlar�nda görev alacak ve yönetim organlar�nda ana 
aktör olarak yer alacak ki�ilerin demokrat de�er sisteminin 
süzgecinden geçmi� ki�iler olmalar� gerekir. Ayr�ca oy 
sa�lama pragmatizminin sa�l�kl� kent politikalar�n�n 
do�as�na meydan okuyup, bunu tahrip edici bir mecraya 
dönü�türülmemelidir.

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

Sosyal nitelikli yerel yönetim anlay��� kentsel farkl�l���n o 
kentin karar organlar�na dengeli bir �ekilde yans�t�lmas�n� 
amaç edinmelidir. Karar organlar�na yans�yan bu farkl�l�k 
kentsel alanda "dezavantajl� guruplar�n" kentsel ekonomik 
ve sosyal hayatla bütünle�tirilmesi, e�itilmesini sa�lamal�d�r. 
Kentsel alanda demografik nicel birikimden, kentlile�mi� bir 
yurtta� tipinin yarat�lmas�na dönük çal��malar�nda yap�lmas� 
gerekir. Ve yurtta�lar�n kentte anlaml� bir var olma, aidiyet 
ba�� kurma gerekçelerine sahip olmalar� gerekir. 

Tekelci kapitalizmin kendi yaratt��� bunal�mdan ç�kabilmek 
için uygulamaya koydu�u neo-liberal politikalar 
çerçevesinde Türkiye'de çeyrek yüzy�ld�r neredeyse her 
alanda "reform" ad� alt�nda yap�sal de�i�iklikler yap�lmakta 
ve programlar uygulamaya konmaktad�r. Bu süreçte yerel 
yönetimlerde belediyelerin de ,i�levlerinin de�i�ti�ini 
görmekteyiz. Küreselle�me, özelle�tirme ve piyasala�ma 
yerel yönetimlerde hiç zorlanmadan kendi politik ve 
iktisadi alan�n� kolayca yaratm��t�r. Bir taraftan neo-liberal 
belediyecilik yükselen de�er olarak tan�t�lm��, kabul görmesi 
için hakim güçler taraf�ndan her �ey yap�lm�� ve halen 
yap�lmaya devam edilmektedir. Di�er taraftan kente dair 
varl�klar�n, tesislerin, arazilerin parsel parsel pazarlanarak 
kentlerin birer meta haline getirilerek kentli yurtta�lar�n da 
birer mü�teri konumuna sokuldu�u görülmektedir.

Kentlerin uygar ve ça�da� bir yap�ya kavu�turulmas�nda, 
düzgün kentle�me ve kent kültürünün olu�mas�nda gündeme 
gelen ve ya�an�lan kentsel sorunlara yönelik çözümler, 
k�sa vadeli, parçac�, ki�isel ç�kar ve rant amaçl� bir �ekilde 
geli�tirilmemelidir. Bir yandan kapitalist küreselle�me, di�er 
yandan üretimden uzakla��larak ranta dayal� kentle�me 
süreci kentlerin kimliksizle�mesinde önemli ölçüde etken 
olmaktad�r. Kentle�me sürecinde; ya�anabilir bir ekonomik 
yap�ya geçilmesinde sanayi, tar�m, turizm gibi alanlarda 
do�ru projelendirilme yap�lmas� yat�r�mlara öncelik verilmesi; 
bunun yan�nda plans�zl�k, denetimsizlik, kaçak yap�la�ma, 
imar aflar� ve yanl�� arazi kullan�m politikalar� ivedilikle 
terk edilmesi zorunludur. Kentlerimizin sa�l�kl�, güvenilir ve 
ya�anabilir yerler olmas� her ko�ulda hakim k�l�nmal�d�r.

Bu çerçevede de�erlendirildi�inde meslek alan�m�z 
aç�s�ndan da bak�larak ça�da� bir yerel yönetimin 
�u parametreleri göz önünde bulundurmas� gerekti�i 
dü�ünülmektedir; 

- Küresel sermayenin dayatt��� süreç, özel sektör ve bölgesel 
rekabet modeli te�viki ile uluslararas� büyük �irketlerin küçük 
bölgelere ayr�lm�� güçsüz yerelliklerde güçlerini ve karlar�n� 
artt�rmalar� yönündedir. Dolay�s�yla kalk�nma ajanslar� yerel 
yönetimlerin güç alan�nda a��nmas�na, kayb�na neden 
olacakt�r. Beraberinde kent yönetiminde sermayenin ili�kileri 
öne ç�kacakt�r. 

- Hazine arazileri arsa stoku olarak tutulmal�, bu stoklar 
kentsel planlamada insan-toprak ili�kisi göz önünde 

YEREL YÖNET�MLERDEN BEKLENT�LER 
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bulundurularak kullan�lmal�d�r. 5018 say�l� yasa ile K�T'lere 
ait araziler hazineye devredilmektedir. Genellikle imar 
planlar�nda bu alanlar Kamu Kurumlar�na ait hizmet alan� 
olarak yer almaktad�r. Ancak hazineye devir sonras� kent 
içinde kalan bu alanlar�n özelle�tirme kapsam�nda sat��� 
gündeme gelecektir. Özelle�tirme �daresi Ba�kanl��� ile 
TOK�'ye verilen �mar plan� yapma yetkisi çerçevesinde bu 
alanlar için ada baz�nda, kent bütününden ayr� parçac� 
yakla��mla plan de�i�iklikleri yap�larak rant alanlar�n�n 
yarat�lmas� gündeme gelmektedir. 

- Yerel yönetimlerde �ller Bankas�'n�n rolü güçlendirilmelidir. 
�ller Bankas�, yerel yat�r�mlar�n planlanmas�, uygulanmas� 
ve finansman� alan�nda merkezi yönetim ile yerel yönetim 
aras�nda e� güdüm sa�lanmas� konusunda, yerel yönetim 
bankac�l��� alan�nda faaliyet gösteren bir kamu kurulu�udur. 
Yerel Yönetim bankac�l���, kamu yönetimi, altyap� sektörü 
ve bankac�l�k sektörünü bir araya getiren bir aland�r. �ller 
Bankas�, yerel yönetimlere yönelik finansman yan�nda, 
mühendislik-mimarl�k alan�nda da teknik destek veren 1933 
y�l�nda kurulmu� Türkiye'ye özgü bir kurumdur.

�ller Bankas�n�n ortaklar� ve sahibi belediyelerdir. Genel 
bütçe gelirlerinden Belediye fonuna aktar�lan %3'lük pay 
yeniden hayata geçirilmelidir. Çünkü olu�turulan bu fon 
ile yerel yönetimlerin altyap� hizmetleri ba�ta proje üretimi 
olmak üzere kar��l�ks�z olarak ve �ller Bankas�n�n yönetimi ve 
denetiminde yerine getirilmekteydi. 

- Mera, yaylak, orman ve 2B alanlar�  yerel yönetimlerce 
mutlaka korunmal�d�r. 2B alanlar�na ili�kin yap�lan yada 
yap�lmas� planlanan ve anayasaya ayk�r�l��� bilinen yeni 
düzenlemelerle, fiili kullan�m durumlar�na göre ve imar 
planlar� ile toprak koruma ve kullan�m kararlar� yok say�larak 
ifraz ve tevhit i�lemlerinin yap�lmas� yakla��m� orman 
alanlar�n�n yok edilmesi yan�nda çarp�k ve kaçak yap�la�ma 
ile kentleri kimliksizle�tirmeye yönelik bir ad�m olarak 
görülmelidir. 

- Tapu, Turizmi Te�vik, Do�rudan Yabanc� Yat�r�mlar, 
Orman, Maden, Kamu �hale, Ceza Kanunu vb. kanunlar 
da AB uyum çerçevesinde yap�lan de�i�iklikler yerel 
yönetimlerin kente dair karar alma süreçlerinde bask� 
unsurlar� olu�turmaktad�r. �mar plan� alan� içerisinde 
yabanc�lara toprak sat���, hazine ve orman, k�y� ve 
mera alanlar�nda turizmi te�vik ad� alt�nda her türlü 
plan de�i�ikli�i ile yap�la�maya gidilmesi,  bu alanlar�n 
i�galcilere aç�lmas�, yabanc�ya toprak sat���n�n art��� nedeni 
ile planlama sürecindeki nüfus projeksiyonlar�n�n de�i�ikli�i 
vb. etkenler yerel yönetimlerin nas�l bir s�k�nt� içerisine 
girebilece�ini göstermektedir. 

- Belediye hizmetleri özelle�tirilmekten ve rant arac� olarak 
görülmekten kurtar�lmal�; belediyenin �irket, bölgenin pazar 
ve halk�n mü�teri olmad��� anla��lmal�; yap�lan ve yap�lmas� 
gereken hizmetlerde kamu yarar� ve sosyal belediyecilik 
anlay��� ön planda tutulmal�d�r. 

- Belediyeler, kentle�menin gerçek anlamda yarat�lmas� için 
mühendis, mimar ve �ehir planc�lar� taraf�ndan haz�rlanan 
plan ve projeleri hayata geçirebilecek, siyasi kayg�dan 
uzak durabilen yöneticiler taraf�ndan yönetilmelidir. 
Belediyeler halka a� veren de�il i� imkân� sa�lamak amaçl� 
projeler geli�tiren ve bu projeleri hayata geçiren kurumlar 
olmal�d�r. 

- Kentsel altyap�ya ili�kin, say�sal harita ve planlar, içme 
suyu ve kanalizasyon projeleri ve tesisleri, mülkiyet durumu, 
do�algaz, PTT, metro, elektrik hatlar� gibi birçok teknik 
hizmetin iyi i�letilmesi ve kent yönetiminde anlaml� hizmetler 
verilebilmesi için "Kent Bilgi Sistemlerinin" ivedilikle kurulmas� 
ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Altyap� hizmetlerine 
yönelik bilgi teknolojilerinin hayata geçirilmesinde 
konumsal/mekansal bilgilerin ça�da� standartlarda 
üretilmesi, ulusal konumsal co�rafi veri altyap�s�n�n kurulmas� 
gereklili�i kaç�n�lmaz görünmelidir. Nüfusu 20.000'i a�an 
tüm belediyelerde güncel ve ihtiyaçlara cevap verebilen 
Kent Bilgi Sistemi kurulmas� için gerekli olan istihdam ve 
ödenek sa�lanmal�d�r. 

- Belediyelerce imar uygulamas�ndan, kamula�t�rma 
hizmetlerine vergilendirmeye, kadar yap�lacak 
tüm hizmetlerde altl�k olu�turmas� vb. uygulamalar 
için güncellenebilir de�er haritalar� yap�lmal� veya 
yapt�r�lmal�d�r. 

- Belediyeler taraf�ndan, 5403 say�l� Toprak Koruma Yasas� 
uyar�nca verimli tar�m arazileri naz�m imar planlar�nda 
tar�msal nitelikleri korunmal�d�r. 

- Belediyeler, kent planlamas�n�n yap�m�nda ve uygulama 
sürecinde, yerel halk�n kat�l�m� yan�nda Mühendis ve 
Mimarlar�n etkin kat�l�m� ve deste�ini almaya özen 
göstermelidir. 

- Düzgün kentle�mede her türlü plan ve projelerin 
yap�lmas�ndan uygulanmas�na kadar geçen tüm 
a�amalarda ilgili meslek guruplar�, meslek odalar� karar 
alma ve denetim süreçlerine mutlaka kat�lmal�,  emekten ve 
halktan yana, toplumun ve kentin yarar� yönünde ad�mlar 
at�lmal�d�r. 

TMMOB 
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Say�     : 3/B15-441                          14/04/2009

Konu   : Ö�renim ve Nitelik Çizelgeleri 

�LLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ�Ü'NE

ANKARA

�ller Bankas�, yerel yat�r�mlar�n planlanmas�, uygulanmas� ve finansman� alan�nda merkezi yönetim ile yerel yönetim 
aras�nda e� güdümün sa�lanmas� konusunda, yerel yönetim bankac�l��� alan�nda faaliyet gösteren ülkemizin güzide 
kurumlar�ndan biridir. 1933 y�l�nda kurulan �ller Bankas� kamu yönetimi, teknik alt-üst yap� sektörü ve bankac�l�k sektörünü 
bir araya getiren, yerel yönetimlerin kalk�nmas�, geli�mesi yönünde önemli görev ve sorumluluklar üstlenen Türkiye'ye özgü 
bir kamu kurulu�udur. 

Günümüzde bilgi teknolojilerindeki h�zl� geli�meler çerçevesinde kamu kurum ve kurulu�lar�nda yeniden yap�lanma süreciyle 
ilgili önemli de�i�ikliklere gidilmektedir. �ller Bankas� Genel Müdürlü�ü'nün de son dönemlerde yeniden yap�lanma 
alan�nda bir tak�m de�i�iklikleri hayata geçirmeye çal��t��� görülmektedir. Do�ald�r ki söz konusu bu yap�lanmalar bilimsel 
de�erler yan�nda objektif de�erlendirmeler �����nda olmal�d�r. 

Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisli�i (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i) e�itimine ülkemizde 1949 y�l�nda 
�imdiki ad�yla Y�ld�z Teknik Üniversitesinde ba�lanm�� olup bugün on üniversitemizde e�itimine devam edilmektedir. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam�z 1954 y�l�nda anayasadan gücünü alan 6235 say�l� yasayla kurulmu� kamu 
kurumu niteli�inde bir meslek kurulu�udur. Odam�z, kurulu� amaçlar� aras�nda da yer ald��� üzere mesle�imizin geli�mesi, 
üyelerinin haklar�n�n korunmas� ve ülkenin 
kalk�nmas� yönünde gerekli çal��malarda 
bulunmas�nda yetkili ve görevli k�l�nm��t�r.

Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
çal��ma alanlar�na yönelik olarak 
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���nca 11 Ekim 
1993 tarih ve 21725 say�l� Resmi Gazete 
de yay�mlanarak yürürlü�e konulan Harita 
Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek 
Müellif ve Müellif Kurulu�lar�n Ehliyet 
Durumlar�na Ait Yönetmelik'in kapsam 
bölümü; "Genel Bütçeye dahil idareler, 
katma bütçeli daireler il özel idareleri, 
belediyeler ve di�er kamu kurum ve 
kurulu�lar�nca yapt�r�lacak; herhangi bir 
yöntem ve ölçekteki çizgisel ve say�sal 
harita yap�m�, kadastro haritalar�, kentsel 
ve k�rsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüt 

�LLER BANKASINA MEKTUP
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ve i�letme haritalar�, yer kontrol noktalar�n�n tesisi, tescile konu olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, 
hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yer alt� ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama i�lerini yükümlenecek 
müellif ve müellif kurulu�lar�nda aranacak ehliyet ve yeterlilik ile ilgili i�lemleri kapsar." �eklindedir.

Di�er taraftan Bakanlar Kurulu Karar� ile 15.07.2005 tarih ve 25876 say�l� Resmi Gazete'de  yay�mlanarak yürürlü�e 
giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmelik'in amaç bölümünde; "Büyük ölçekli (1/5000 ve daha 
büyük) mekânsal (co�rafî) bilgilerin ve haritalar�n üretiminde ülke genelinde standard�n sa�lanmas�n�, üretimin tek elden 
izlenmesini ve sektörde hizmet tekrar�n�n önlenmesini, Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin,..
yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullan�larak say�sal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, 
co�rafî bilgi sistemlerine altl�k olu�turacak biçimde ulusal veri de�i�im format�nda derlenmesini, bilgi teknolojileri ve 
kartografik tekniklerle görselle�tirilmesini, sa�lamakt�r." denilmektedir. 

Ayn� yönetmeli�in kapsam bölümünde ise, "Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kurulu�lar� ile gerçek ve tüzel ki�ilerce üretilen 
ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, co�rafî veri taban�nda saklanmas�, 
görselle�tirilmesi, araziye uygulanmas� ve say�sal elektronik ortamlarda iletimine ili�kin teknik esaslar� kapsar." �eklindedir. 
Söz konusu yönetmelikte, yetki ve sorumlulu�un Harita ve Kadastro mühendisinde oldu�u vurgulanm��t�r. Ayr�ca 
yönetmeli�in yükümlülükler bölümünde ise, "Büyük ölçekli co�rafî bilgileri ve orijinal (temel) haritalar� üreten ve ürettiren, 
bu haritalara entegre olacak biçimde co�rafî bilgileri üreten ve kullanan kurulu�lar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla 
yükümlüdür." denilmi�tir.

6235 say�l� Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i (TMMOB) yasas� gere�i TMMOB, mühendis ve mimarlar�n çal��ma 
alanlar�na ili�kin mevzuat�n belirlenmesinde yetkili ve görevlidir. Harita ve Kadastro Mühendisleri alm�� olduklar� e�itim, 
ders programlar� ve formasyonu çerçevesinde çal��ma alanlar�n�n belirlenmesine yönelik TMMOB taraf�ndan kabul edilen 
yönetmeli�in ilki 1968 y�l�nda ç�kart�lm��, yap�lan de�i�iklikle son �ekli ise 11 Mart 2006 tarih ve 26105 Say�l� Resmi 
Gazete'de yay�mlanm��t�r. Bu yönetmelikte Harita ve Kadastro Mühendislerinin çal��ma alanlar�; "Herhangi bir yöntem veya 
ölçekteki çizgisel veya say�sal harita yap�m�, K�rsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, Etüt ve i�letme haritalar�n�n 
yap�m�, Tescile konu olan harita ve planlar�n yap�m�, Deformasyon ölçmeleri, Hidrografik ölçmeler, Konum belirlemeleri, 
Yeralt� ve teknik altyap� tesis ölçmeleri, Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulamas� i�leri, Kamula�t�rma, 
gecekondu ve köy yerle�im planlar� ve/veya haritalar� Bilgi sistemleri Ta��nmazlar ile ilgili tespit, de�erlendirme, fizibilite, 
mü�avirlik veya kontrollük hizmetleri, Jeoteknik çal��malarda konum ölçmeleri," �eklinde tan�mlanm��t�r.

Yerel Yönetimlerin-Belediyelerin teknik hizmetlerinin yerine getirilmesinde de Harita Mühendisli�inin gereklili�i ve önemi 
aç�kça bilinmektedir. Bu çerçevede kanun koyucu 13.07.2005 tarih ve 25874 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan 
5393 say�l� Belediye Kanunu'nun Norm Kadro ve Personel �stihdam�na ili�kin 49 uncu maddesinde (3.paragraf) Harita 
Mühendisli�inin zorunlulu�u ve istisnai hallerde bile mühendislik alan�ndaki iki meslek disiplininden biri olarak istihdam�n�n 
gerekli oldu�u öne ç�kart�lm��t�r. 

Harita ve Kadastro Mühendislerinin çal��ma alanlar� ile yetki ve sorumluluklar�na ili�kin baz� yasa ve yönetmeliklerden 
özet bilgilere yer verilerek Harita ve Kadastro Mühendislerinin gerek e�itim süreci ve gerekse mevzuatlar çerçevesinde 
yürüttükleri çal��malar, müelliflik haklar� ve farkl� meslek disiplinleriyle ortak üretimdeki yeri ve konumunun daha anla��labilir 
olmas�na katk� olunmas� amaçlanm��t�r.

�ller Bankas� Yönetim Kurulu'nun 25.03.2009 tarih ve 10/137 say�l� karar� ile Merkez ve Ta�ra Te�kilat�nda Görevde 
Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i Yönetmeli�i'nde öngörülen �artlar� ta��yan personelin Ta�ra Te�kilat�n�zda bo� bulunan 
�ube müdürlü�ü kadrolar�na atanabilmeleri için "�ller Bankas� Genel Müdürlü�ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
De�i�ikli�i Yönetmelik"in 29/A maddesi uyar�nca; nitelik-ö�renim ve yabanc� dil bilgisi seviyesi dikkate al�narak çizelge ve 
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cetveller belirlenmi�; hangi meslek gruplar�n�n (Daire Ba�kanl���-Bölge Müdürlü�ünde) hangi görevlere atanabilecekleri de 
tan�mlanm�� ve ba�vurular için duyurular yap�lm��t�r. 

Söz konusu Yönetmeli�in 29/A maddesine göre nitelik-e�itim ve yabanc� dil seviyesi dikkate al�narak yap�lan çizelgeler 
hakk�nda üyelerimizce Odam�za ma�duriyetlerini dile getiren ba�vurular yap�lm��t�r. �ller Bankas� Yönetim Kurulunca 
yap�lan düzenlemeye ili�kin tablo ve çizelgeler incelenmi� olup, söz konusu düzenlemenin bilimsel, teknik ve di�er mevzuat 
hükümleri ile uyarl�l��� bulunmad��� görülmü�tür. Neredeyse ki�iye göre bir tan�mlamaya gidildi�i izlenimi yarat�lm��t�r. 

Banka Yönetim Kurulunca yap�lan düzenleme ile yay�mlanan tablo ve çizelgelerin; gerek 15.03.1999 tarih ve 99/1267 
Say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile kararla�t�r�lan ve 18.04.1999 tarih ve 23670 Say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanarak 
yürürlü�e giren "Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda Görevde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i Esaslar�na Dair Genel Yönetmelik 
ve gerekse �ller Bankas� Genel Müdürlü�ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i Yönetmeli�i"nin ilgili 
hükümlerine ve belirtilen ko�ullara ayk�r� �eklide düzenlendi�i görülmü�tür.

Örnek olarak; Harita ve Kadastro Mühendislerinin e�itimi, formasyonu, çal��ma alanlar�, bili�im teknolojilerindeki yeri, 
üretim sürecindeki yetki ve sorumluluklar� tart��mas�z iken bir hukuk mezununun Teknik Daire Ba�kanl�klar�na (Ba�kan, B�k.
Yrd. �ub.Mud.) atanabilmesi uygun görülürken; buna kar��n di�er meslek gurubunca formasyonu, donan�m�, yetki ve 
sorumluluklar� bilinen, yetkili kurumlarca çal��ma alanlar� tan�mlanan Harita ve Kadastro Mühendislerinin Teknik Daire 
Ba�kanl�klar� ve �ube Müdürlükleri görevlerine atanabilmelerinin önü kapat�lm��t�r. Bununla birlikte Teknik Alt Yap� 
hizmetlerinde de Harita ve Kadastro Mühendisli�inin bilimsel ve teknik olarak yeri, konumu, yetki ve sorumluluklar� dünya 
ülkelerinde kabul edilen bir olgu olmas�na ra�men yine ayn� �ekilde an�lan tablo ve çizelgelerde Harita Mühendislerinin bu 
alana ili�kin �ube Müdürlü�ü kadrolar�na atanabilmeleri engellenmi�tir.

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ba�l� Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n, kurulu� yasalar�yla kendilerine verilen 
görev ve yetki alanlar�ndaki çal��malar�n� yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yürütme zorunluluklar� 
vard�r.

Odam�z meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu, ülke ve toplum ç�karlar� ilkesinden hareketle hukuk normlar� 
çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanmas� yönünde gerekli tüm katk�lar�n verilmesi ve sürecin 
izlenmesini kamu görevi olarak saymaktad�r. Geli�en sürece ili�kin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, 
gerekti�inde yarg� sürecine ba�vurmak kamusal görev ve sorumluluklar�m�z aras�nda yer almaktad�r.

�ller Bankas� Yönetim Kurulunca �ller Bankas� Genel Müdürlü�ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i 
Yönetmeli�inin 29/A maddesine dayan�larak nitelik ve e�itim durumlar�na göre yap�lan alt düzenlemeye ili�kin çizelgelerin 
Harita Mühendisli�i'nin e�itim ve formasyonu ile yasal mevzuatlar çerçevesinde yer alan yetki ve sorumluluklar�n�n dikkate 
al�nmadan yap�ld���, söz konusu düzenlemelerin mevcut mevzuat'a (yasa ve yönetmeliklere) uyarl�l�k göstermedi�i; bilimsel, 
teknik ve objektif de�erlendirme ile örtü�medi�i aç�kt�r. Bu nedenle �ller Bankas� Yönetim Kurulunca yap�lan düzenlemelerde 
gerekli düzeltmelerin ivedilikle yap�lmas� gereklili�i vard�r. 

Gere�inin yap�lmas� ve bilgi verilmesi hususlar�n�,

Bilgilerinize sunar�z. 

Sayg�lar�m�zla.

TMMOB 
HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI
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BASINDAN

Oda Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN Kanal B’nin 
Konu�uydu

Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
KanalB televizyon kanal�n�n konu�u 
olarak Bekleme Odas� program�na 
kat�lm��t�r. 20 �ubat 2009 tarihinde 
21:30 - 24:00 saatleri aras�nda canl� 
yay�nlanan programda 2B Gerçe�i 
ekseninde; özelle�tirmeler, Hazine 
Arazileri'nin durumu, orman içi köyler 
halk�, kentle�me ve orman kadastrosu 
sorunlar� de�erlendirilmi�tir.

Programda ayr�ca CHP G. Antep 
milletvekili üyemiz Ya�ar A�YÜZ 
ve Peyzaj Mimarlar� Odas� Ba�kan� 
Ay�egül ORUÇKAPTAN'da konuk 
olarak kat�l�p görü� ve dü�üncelerini 
ifade etmi�lerdir.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali 
Fahri ÖZTEN Kanal B’nin 
Konu�uydu

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN, 27.03.2009 tarihinde saat 
21.30 ile 24.00 aras�nda Kanal B 
Televizyonu "Bekleme Odas�" adl� canl� 
yay�n program�na Gazi Üniversitesi 

Ö�retim üyesi Prof. Dr. 
Aziz KONUKMAN 
ile birlikte konuk 
olarak kat�ld�. Say�n 
ÖZTEN programda 
"Özelle�tirme" ba�l��� 
alt�nda;

Cumhuriyet'in 
kurulu�undan itibaren 
1980'li y�llara de�in 
sanayi yat�r�mlar�, 
kalk�nma planlar� 
ve bu çerçevede 
kurulan sanayi 
tesisleri, bu döneme ili�kin sosyal, 
kültürel, toplumsal ve iktisadi yap�n�n 
de�erlendirilmesi, özellikle 1980'li 
y�llarda uygulamaya konulan 
neo-liberal politikalar ile küresel 
kapitalizmin kendisinin yaratt��� 
bunal�mdan ç�kmak ve ya�ad��� 
krizlerin bedelini; ba�ta geli�mekte 
olan ülke ve insanlar�na y�kmak 
için yapt��� müdahaleleri, yap�sal 
de�i�im politikalar�n� ve özelle�tirme 
konular�na de�indi. Say�n ÖZTEN 
programda özelle�tirme kapsam�na 
al�nan kamu tesisleri, araziler, 

fabrikalar, bankalar, Telekom, Tüpra�, 
Petkim vb. kurum ve kurulu�lara 
ili�kin bilgileri sundu. Programda 
gündemde olan 5. Dünya Su Forumu 
ile birlikte suyun özelle�tirilmesi, 
�ller Bankas�'n�n konumu, yerel 
yönetimler ve yerel yönetimlerde 
gündeme gelen yolsuzluklar üzerine 
Say�n KONUKMAN ile birlikte 
de�erlendirmelerde bulundu. 

Avrupa'da bir çok ülkede büyük 
kamu tesislerinin özelle�tirilmesinin 
ard�ndan günümüzde bu tesislerin 
kamula�t�r�lmas�-devletle�tirilmesi 
politikas� izlendi�inin vurguland��� 
programda ülkemizde özelle�tirme 
kapsam�nda yüzlerce tesis ve varl���n 
sat�lmas� ile elde edilen gelirin yüzlerce 
kat misli ile ayn� tesis ve varl�klara 
sahip olunamayaca�� vurguland�

Programa gelen çok say�da telefon ve 
e-mail ile programa kat�l�m�n ve ilginin 
fazla oldu�u gözlenmi�tir.
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Oda Ba�kan�m�z
Ali Fahri ÖZTEN Hayat TV’de

Hayat TV’de 1 May�s Mesaj�

Oda Ba�kan�m�z Ali Fahri ÖZTEN 
Hayat TV'de 1 May�s ile ilgili Odam�z 
görü�lerini aç�klad�. Say�n ÖZTEN 
özetle:

'1 May�s i�çilerin, emekçilerin birlik, 
dayan��ma ve mücadele günüdür. 
Avustralyal� i�çiler taraf�ndan insanca 
ya�ama dair çal��ma ko�ullar� ve 
di�er haklar�n�n elde edilmesine 
yönelik ilk eylem 1856 y�l�nda (143 
y�l önce) ba�lat�ld�. 1886 y�ll�nda 
Amerika'da (�ikago) sekiz saatlik 
i� günü için mücadele eden i�çiler 
üzerine at�lan bombalarla sekiz ki�i 
ya�am�n� yitirdi. 1 May�s 1889'da 
Paris'te al�nan karar üzerine 1 May�s 
tüm dünyada 'i�çi günü' ilan edildi. 

Osmanl�da ilk kez 1909'da (100 y�l 
önce) Selanik'te kutland�.1921'de 
i�gale kar�� direni�e dönü�tü. 1935'te 
Bahar Bayram� ilan edildi. 1977'de 
Taksimde düzenlenen kutlamalarda 
kitlenin üzerine ate� aç�lmas�yla 36 
yurtta� ya�am�n� yitirdi. 12 Eylül askeri 
darbesi sonras� bahar bayram� bile 
iptal edildi.

1 May�s 160'�n üzerinde ülkelerde 
birlik, mücadele ve dayan��ma günü 
olarak bayram niteli�inde ve özellikle 
kentlerin merkezlerinde kutlanmaktad�r.

Türkiye'nin gereksinim duydu�u �ey 
demokratikle�medir. Taksim Meydan�, 
36 insan�m�z�n katledildi�i 1 May�s 

Katliam�'n�n 
ard�ndan 1 May�s 
ila özde�le�mi�tir.  
Emekçilere 
yap�lan en kanl� 
sald�r� bu alanda 
gerçekle�mi�tir. 
Bu bir sembol 
de�il bedelini 
etimizle, 
kan�m�zla, 
gözya��m�zla 
ödedi�imiz bir 
tarihtir.

30 y�ld�r hükümetler 12 Eylül 
darbecilerinin yaratt��� hukuka 
sad�k kalarak 1 May�slar� hep 
yasaklam��lard�r. Emekçiler u�rad�klar� 
bask�lara, tehditlere, cinayetlere, 
k��k�rtmalara, katliamlara ra�men 1 
May�slar�na sahip ç�km��lard�r.

Emperyalist sald�rganl��a, kapitalizmin 
krizine, i�sizli�e, yoksullu�a, 
bask�lara, sald�r�lara, sosyal y�k�ma, 
�rkç�l��a ve �ovenizme kar�� yine 1 
May�sta alanlarday�z.

Bu y�l 1 May�s gündemi bizim için 
i�, a�, bar��t�r. Kapitalizmin kendi 
yaratt��� krizle yüz binler i�siz 
kalm��t�r. Gençlerin üçte biri i�sizdir. 
Halbuki i� hakk�, çal��ma hakk� temel 
insan haklar�d�r. 

Sorunlar�m�z�n çözümünde en temel 
ilkemiz bar��� egemen k�lmakt�r. Tüm 
dünya ülkelerinde 1 May�s kutlamalar� 
kentlerin en önemli alanlar�nda 
yap�l�rken ülkemizdeki bu kar�� 

duru�un anlam� nedir? 1977'de 
Taksim alan�n� kana bulayanlardan 
hesap sormak zorunda olanlar halen 
bu ay�b� unutturmak için Taksim'i 
kutlamalara yasaklayarak a�may� m� 
dü�ünüyorlar?

1 May�s'�n tatil yap�lmas� 'di�er 
ülkelerde, ba�kalar�nda var ve bizde 
de olsun' mant���n� öne ç�karmaktad�r. 
Eme�e sayg�, i�çi s�n�f�n�n haklar�n�n 
korunmas� ve geli�tirilmesi ile ilgili ve 
halktan yana bir tutum olsayd� Taksim 
Meydan�'n�n emekçisine, halk�na, 
i�çisine 1 May�slarda kapat�lmas�nda 
�srar edilmezdi. 

Üyelerimizi, Harita ve Kadastro 
Mühendislerini 1 May�s'ta emekçilerin 
birlik, dayan��ma ve mücadele 
gününde alanlarda birlikte olmaya 
ça��r�yoruz. 1 May�s emekçilerin, 
i�çilerin birlik, dayan��ma ve 
mücadele gününde kutlamalara en 
geni� kat�l�m sa�lanmas� yüce bir 
de�er olan eme�e sayg�d�r.' görü�leri 
ifade etti.
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TMMOB  GÜNCES�

TMMOB, HABER SEN’li 
PTT Emekçilerinin Eylemine 
Destek Verdi

Haber Sen'li PTT emekçilerinin 25 
�ubat'ta Diyarbak�r ve �stanbul'dan 
olmak üzere iki ayr� koldan 
ba�latt�klar� "�nsanca bir Ya�am için 
Bak Postac� Geliyor" yürüyü�ünün 
27 �ubat'ta Ankara'ya ula�mas�yla 
düzenlenen eyleme TMMOB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Mehmet SO�ANCI 
da destek verdi. 

Eylem çerçevesinde iki koldan 
Ankara'ya yürüyen Haber Sen'li 
PTT emekçileri 27 �ubat Cuma 
günü saat 10.30'da Güvenpark'ta 
Ankaral� emekçilerle bulu�tu. PTT 
emekçileri buradan yürüyü�le Abdi 
�pekçi Park�na geldiler. Yol boyunca 
PTT yönetiminin bask�lar�n� ve 
çal��ma ko�ullar�n�n protesto eden 
konu�malar yapan postac�lar, halka 
s�k�nt�lar�n� ve taleplerini anlatan 
bildiriler da��tt�lar. Buradan yo�un 
ya�mur alt�nda Ulus'ta ki PTT Genel 
Müdürlü�ü önüne gelen Haber Sen'li 
PTT emekçileri sloganlarla, alk��larla 
PTT yönetimini protesto ettiler. 

�zmir’de Krize Kar�� Kitlesel 
Bas�n Aç�klamas� Düzenlendi

TMMOB �zmir �l Koordinasyon 
Kurulu, KESK �ubeler Platformu ve 
D�SK, �zmir'de 5 Mart'ta "Kapitalizmin 
Krizine, AKP'nin Karanl���na Kar�� 
E�it Özgür Demokratik Türkiye-Krizin 
Bedelini Zenginler Ödesin" ba�l�kl� 

kitlesel bas�n aç�klamas� 
gerçekle�tirdi. Basmane 
Meydan�'ndan Konak Meydan�'na 
düzenlenen yürüyü�e ya�mura 
ra�men geni� kat�l�m sa�land�.

Denizli’de Emek, Bar�� ve 
Demokrasi Mitingi

Denizli'de i�sizli�e, yoksullu�a 
ve zamlara kar�� ç�kmak izin 
8 Mart 2009 Pazar günü bir 
miting düzenlendi. KESK, TTB ve 
TMMOB'nin düzenleyicileri aras�nda 
yer ald��� miting Tokat Caddesi'nde 
gerçekle�tirildi.

Miting için Tar�m �l Müdürlü�ü 
önünde saat 13.00'ten itibaren 
toplan�lmaya ba�land� ve buradan 
Tokat Caddesi'ne yüründü. Mitingde 
TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI ve KESK Genel 
Ba�kan� Sami EVREN birer konu�ma 
yapt�lar.

Su Hayatt�r Sat�lamaz 
Mitingi Yap�ld�

5. Dünya Su Forumu'na kar�� 
düzenlenen "Su Hayatt�r Sat�lamaz 
Mitingi" 15 Mart 2009 tarihinde 
Kad�köy �skele Meydan�'nda 
düzenlendi. Mitingde TMMOB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet 
So�anc� da bir konu�ma yapt�. 

Mitinge kat�l�m için R�ht�m Caddesi 
ve Kad�köy �skele Meydan�'na 
yak�n sokaklarda toplananlar "Su 
ya�amd�r, ya�amlar�m�z sat�l�k 
de�il", "Su hayatt�r, sat�lamaz", "Su 
gelece�imizdir, satt�rmayaca��z" 
yaz�l� pankartlar açarak �skele 
Meydan�'na girdi.
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TMMOB Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
Haz�rl�klar� Sürüyor

"Ya�anabilir gelecek için..." slogan�yla, 2-6 Kas�m 2009 
tarihlerinde �zmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 
düzenlenecek TMMOB Co�rafi Bilgi Sistemleri Kongresi'ne 
yönelik haz�rl�k çal��malar� sürüyor.

TMMOB ad�na sekretaryas� Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas�'nca yürütülen Kongre ile ülke 
genelinde farkl� disiplinler taraf�ndan farkl� amaçlar için 
kullan�lan ve ülkemiz aç�s�ndan büyük önem ta��yan 
Co�rafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalar�n�n, CBS 
altyap�s� ve kurumsalla�ma çabalar�n�n bilimsel ortamlarda 
tart���larak biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve kar��la��lan 
sorunlar�n payla��lmas�na, çözüm önerilerinin tart���larak 
geli�tirilmesine katk� sa�lanmas� hedefleniyor.

Kongreye yönelik haz�rl�k çal��malar� kapsam�nda bugüne 
kadar 2 Düzenleme Kurulu ve 5 Yürütme Kurulu toplant�s� 
gerçekle�tirildi.

TMMOB Ücretli ve ��siz Mühendis, Mimar ve 
�ehir Planc�lar� Kurultay� Haz�rl�klar� Sürüyor

Ücretli ve i�siz mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�n�n 
çal��ma ya�am�n� belirleyen ve etkileyen konular�n 
tart���lmas� ve kararlar al�nmas� amac�yla 14-15 Kas�m 
2009 tarihlerinde �stanbul �TÜ Maçka Kampüsü'nde 
düzenlenecek TMMOB Ücretli ve ��siz Mühendis, Mimar 
ve �ehir Planc�lar� Kurultay�'na yönelik haz�rl�k çal��malar� 
sürüyor.

TMMOB ad�na sekreteryas� Elektrik Mühendisleri Odas� 
�stanbul �ubesi'nce yürütülen kurultayla, ücretli ve i�siz 
mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�n�n çal��ma ya�am�nda 
kar��la�t��� sorunlar�n tespiti ve çözüm yollar�n�n tart���lmas�; 
krizin çal��anlara, mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�na 
yans�mas�, sektörel ve bölgesel etkilerinin incelenmesi; 
TMMOB örgütlülü�ünün yayg�nla�t�r�lmas�, etkinle�tirilmesi, 
kamu ve özel sektördeki ücretli mühendis, mimar ve 
�ehir planc�lar�n�n sendikala�mas� konusunda duyarl�l�k 
yarat�lmas� hedefleniyor.
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Suyun Ticarile�tirilmesine 
Hay�r Platformu Forum-
Panel Etkinli�i Gerçekle�ti

Dünya Su Forumu'na kar�� alternatif 
olarak Suyun Ticarile�tirilmesine Hay�r 
Platformu taraf�ndan düzenlenen 
"Forum-Panel" 19-20 Mart 2009 
tarihinde �stanbul'da Mustafa Kemal 
Kültür Merkezi'nde gerçekle�tirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet So�anc�'n�n da aç�l�� 
konu�mas� yapt��� forumda çe�itli 
oturumlarda TMMOB görü�leri 
kat�l�mc�larla payla��ld�. Ayr�ca 
TMMOB Su Raporu kat�l�mc�lara 
sunuldu.

TMMOB “NATO’YA HAYIR!” 
diyor

II. Dünya Sava�� sonras� olu�an 
politik ayr�mda, 9 Nisan 1949'da 
Washington Antla�mas� ile kurulan 
NATO (Kuzey Atlantik Antla�mas� 
Örgütü - North Atlantic Treaty 
Organization) bu y�l 60. y�l�nda. 

Antla�maya göre, üye ülkeler, 
ortak savunma için yeteneklerini 
geli�tirmeyi, herhangi bir üyenin 
toprak bütünlü�ü, siyasi ba��ms�zl�k 
ve güvenli�i tehlikede oldu�unda bir 
araya gelmeyi ve herhangi birine 
sald�r�ld���nda bu sald�r�y� hepsine 
kar�� yap�lm�� bir sald�r� olarak 

kabul etmeyi taahhüt etmi�lerdir. 
NATO bir yandan bu sava� örgütü 
özelli�indeyken, di�er yandan 
toplumsal mücadelelere müdahale 
etmek için 1950'li y�llarda �talya'dan 
ba�layarak ba�l� ülkelerinde gizli 
"Özel Harekât" daireleri kurmu�tur. 
Gladio ad� ile an�lan bu birimler 
ülkelerdeki toplumsal hareketler ba�ta 
olmak üzere her tür muhalefete kar�� 
bir önlem olarak olu�turulmu�tur. Bu 
birimler ayn� zamanda "Derin Devlet" 
kavram�n�n da ortaya ç�kmas�nda 
büyük rol oynam��t�r. 

Türkiye NATO'ya 1952 y�l�nda girdi. 
Türkiye'nin NATO üyeli�i ABD'nin 
yeni sömürgecilik do�rultusunda 
askeri ve ekonomik yard�mlarla 
sa�lad��� ba��ml�l�k ili�kilerinin 
parças� olarak gerçekle�ti. NATO 
60'l� y�llardan itibaren anti-
emperyalist mücadelenin kar��s�nda 
gerici fa�ist örgütlenmelerin 
yap�land�r�lmas�nda, 70'li y�llarda 
emekçi halka ve devrimcilere kar�� 
yürütülen iç sava��n örgütlenmesinde 
önemli rol oynad�.

Bugün NATO, ABD'nin insani 
yard�m, demokrasi ve özgürlüklerin 
savunulmas� ad� alt�nda yürüttü�ü 
emperyalist i�gal ve sava� 
politikalar�n�n bir parças�d�r ve 
emperyalizmin sava� örgütüdür. 
Yugoslavya'da gerçekle�tirdi�i 
sald�r�da binlerce sivili yaralamas� 
ve öldürmesi, Afganistan'da binlerce 
sivili öldürmesi, NATO'nun gerçek 
yüzünü göstermektedir. 

�imdi 60. y�l�nda "kutlama" yapmak 
için bulu�acaklarm��. 

Onlara kar�� olanlar, sava�a ve 
emperyalizme hay�r diyenler de 
dünyan�n her yerinde ba�ka bir 
bulu�ma gerçekle�tirecek. TMMOB, 
"NATO'ya Hay�r" diyenlerle, bunun 

için mücadele edenlerle, 4 Nisan'da 
insanl�k için, bar�� için ve özgürlük 
için �stanbul'da Kad�köy'de olacak. 

TMMOB, "NATO'ya Hay�r" 
demektedir.

TMMOB 1 May�s’� Alanlarda 
Kutlayacak

TMMOB Yönetim Kurulu, 1 May�s 
��çi Bayram�n�n emek ve meslek 
örgütleri ile birlikte, ba�ta Taksim 
olmak üzere ülkenin tüm alanlar�nda 
kutlanmas� yönünde karar ald�.

TMMOB Yönetim Kurulu 3 Nisan 
2009 tarihinde yapt��� toplant�da; 
"Eme�in bayram� 1 May�s'�n di�er 
emek ve meslek örgütleri ile birlikte 
ba�ta �stanbul Taksim Meydan�'nda 
olmak üzere tüm ülke düzeyinde 
kutlanmas�na, buna yönelik yap�lacak 
miting, bas�n aç�klamas� v.b. 
etkinliklerde ba�l� birimlerimizin 
ve üyelerimizin kat�l�mlar� ile yer 
al�nmas�na; örgütlü oldu�umuz il 
ve ilçelerde, 1 May�s'�n kutlanmas� 
için yap�lacak çal��malar�n �l/ilçe 
Koordinasyon Kurullar�m�z arac�l���yla 
yürütülmesine" karar verdi.
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ADANA

Kamula�t�rma Bilirki�ili�i E�itimi

HKMO Adana �ubemizce 27-28/02/2009 
tarihinde Anemurion oteli/ Anamur da 
"Kamula�t�rma Bilirki�ili�i E�itimi" verilmi�tir. 

2942 say�l� Kamula�t�rma Kanununun 
baz� maddeleri 24 Nisan 2001 tarihinde 
Kamula�t�rma Kanununda De�i�iklik 
Yap�lmas� Hakk�ndaki 4650 say�l� Kanunla 
de�i�tirilmi�tir. Bu kapsamda kamula�t�rma 
davalar�nda bilirki�i olarak görev alacaklar�n 
durumlar�n� düzenleyen 15. madde 
de�i�tirilmi�tir. 

Önceki 2942 say�l� Kamula�t�rma Kanununa 
göre, kamula�t�rma davalar�nda mahkemece 
görevlendirilen bilirki�i heyeti TMMOB'a ba�l� 
ihtisas odalar�ndan iki ki�i, il ve ilçe idare 
kurullar�nca belirlenmi� bir ki�i olmak üzere 
toplam üç üyeden olu�turulmakta idi. De�i�ik 
4650 say�l� Kanunla, tüm bilirki�iler mühendis 
mimar olmas� ko�ulu ile bilirki�i heyeti, 
TMMOB'ye ba�l� odalardan 3, il ilçe idare 
kurullar�nca belirlenen 2 olmak üzere toplam 
5 ki�iden olu�maktad�r.

Odam�z�n sekretaryas�n� yürüttü�ü, 
"Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i Olarak 
Görev Yapalacaklar�n Nitelik ve Çal��ma 
Esaslar�na �li�kin Yönetmelik" 24.11.2006 
tarihinde resmi gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girmi�tir. 

Bu yönetmeli�in 12. maddesinde, "..TMMOB'a ba�l� ihtisas odalar� 
ile il ve ilçe idare kurullar�nca haz�rlanacak listelerde yer almak isteyen 
mühendis, mimarlar, bilirki�i yetki belgesi almalar�, bunun için de birli�in 
gözetiminde ihtisas odalar�nca düzenlenen meslek içi e�itim kurslar�na 
kat�lmak zorundad�r.." denilmektedir.

Bu kapsamda 2008 y�l� içerisinde �ubemizce, Adana, Mersin, Hatay, ve 
Gaziantep �l merkezlerinde birer kez yap�lan e�itime ilave olarak Mersin 
�l Temsilcili�imize ba�l� Anamur �lçe Temsilcili�imiz ve civar�nda faaliyet 
gösteren üyelerimize e�itim verilmi�tir.

Adana �ubemize en uzak mesafede olan Anamur �lçemiz ve civar�nda 
faaliyet gösteren üyelerimizin istekleri do�rultusunda 27-28/02/2009 
tarihleri aras�nda verilen e�itime HKMO Oda eski genel Ba�kan�m�z 
say�n Hüseyin ÜLKÜ, Genel merkez komisyon üyesi say�n Yusuf Ç�ÇEK 
e�itici olarak kat�lm��t�r. �ube Ba�kan�n�n Oda mevzuat� ve Adana 
�ubesinin Bilirki�ilik e�itimi konusundaki çal��malar�n� özetleyerek ba�layan 
e�itim; Bilirki�ili�in tan�m�, Bilirki�ilik ilkeleri, Kamula�t�rma Bilirki�ili�i, 
Kamula�t�rma Mülk Bilirki�ili�i, Bilirki�i yetki ve sorumluluklar�, Kamula�t�rma 
Bilirki�ili�inde Harita Mühendislerinin önemi ve görevi ana ba�l�klar� alt�nda 
sürdürülmü�tür.

Oda eski genel Ba�kan�m�z say�n Hüseyin ÜLKÜ ve Yük. Müh. Yusuf 
Ç�ÇEK'in 
kapsaml� olarak 
vermi� oldu�u 
e�itim, Harita 
Mühendisi 
meslekta�lar�m�z 
ve mesle�imizin 
d���nda 
TMMOB'ye ba�l� 
farkl� disiplinlere 
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ait mühendis mimarlarca da ilgiyle 
takip edilmi�tir. 2 gün süren e�itime 
32 ki�i kat�l�m göstermi� olup 
kat�l�mc� meslekta�lar�m�za sertifikalar� 
verilmi�tir. Ba�ka disiplinlerden 
e�itime kat�l�m gösteren TMMOB 
üyelerine sertifikalar�n�n kendi 
odalar�nca verilebilmesi için ilgili 
Odalara yaz� yaz�lm��t�r.

E�itim program�n�n düzenlenmesinde 
emek sarf eden �lçe Temsilcimiz 
Abdullah Turgay'a, Temsilci 
Yard�mc�m�z Asl� KARAÇAVU�, 
Mesleki Denetim Görevlisi H. �ener 
ELMAS'a, Sezin AKGÜN'e ve tüm 
kat�l�mc�lara te�ekkür ederiz.

2009 Y�l� Yerel Seçimleri 
Öncesi Siyasi Partilere 
Mensup Adaylar�n Odam�z� 
Ziyaretleri

29 Mart 2009 da yap�lacak olan 
yerel seçimlerde aday olan siyasi 
partilerin adaylar� Odam�z� ziyaret 
etmi�lerdir. Siyasi partilerden; 
MHP Seyhan aday� Say�n Ahmet 
ÖZLÜ 09.01.2009 tarihinde, 
MHP Çukurova aday� Say�n A. 
Kadir ÜÇKARDE�LER 16.01.2009 
tarihinde, AKP Adana Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� aday� Say�n 
Mehmet Ali B�L�C� 17.02.2009 
tarihinde, CHP Seyhan Belediye 
Ba�kan� aday� Say�n Turan ÖZER 
26.02.2009 tarihinde HKMO 
Adana �ubemizi ziyaret etmi�lerdir.

Yerel seçimlerde aday olan 
siyasi parti temsilcilerine Harita 
Mühendisli�i mesle�inin Ülkemiz 
aç�s�ndan önemi vurgulanm��t�r. 
Kat�l�mc�lara öncelikle Kentle�me ve 
kentle�mede ya�anan problemler 
vurgulanarak, özellikle son 
zamanlarda büyük rant alan� olarak 
görülen "Dönü�üm Alanlar�", "Kentsel 

Dönü�üm-Yenileme" konular�nda 
bilgiler verilmi�tir.

Belediye ba�kan� adaylar�na HKMO 
genel merkezimizce haz�rlanan 
"Yerel Yönetimlerden Beklentiler 
Beyannamesinden" al�nt�lar 
yap�larak HKMO Adana �ubemizin 
Adana'daki yerel yönetimlerden 
beklentileri iletilmi�tir. Bu beklentiler:
• Hazine arazileri arsa stoku 

olarak tutulmal�, bu stoklar kentsel 
planlamada insan-toprak ili�kisi 
göz önünde bulundurularak 
kullan�lmal�d�r.

• Yerel yönetimlerde �ller Bankas�'n�n 
rolü güçlendirilmelidir.

 Mera, yaylak, orman ve 2B 
alanlar� yerel yönetimlerce mutlaka 
korunmal�d�r.

•  Tapu, Turizmi Te�vik, Do�rudan 
Yabanc� Yat�r�mlar, Orman, 
Maden, Kamu �hale, Ceza Kanunu 
vb. kanunlar AB dayatmalar�ndan 
ar�nd�r�larak yeniden ele al�nmal�d�r.

 Belediye hizmetleri özelle�tirilmekten 
ve rant arac� olarak görülmekten 
kurtar�lmal�d�r.

• Belediyeler, kentle�menin gerçek 
anlamda 
yarat�lmas� 
için mühendis, 
mimar ve �ehir 
planc�lar� 
taraf�ndan 
haz�rlanan 
plan ve 
projeleri hayata 
geçirebilecek, 
siyasi kayg�dan 

uzak durabilen yöneticiler 
taraf�ndan yönetilmelidir.

• Kentsel altyap�ya ili�kin, say�sal 
harita ve planlar, içme suyu ve 
kanalizasyon projeleri ve tesisleri, 
mülkiyet durumu, do�algaz, PTT, 
metro, elektrik hatlar� gibi birçok 
teknik hizmetin iyi i�letilmesi ve 
kent yönetiminde anlaml� hizmetler 
verilebilmesi için "Kent Bilgi 
Sistemlerinin" ivedilikle kurulmas� ve 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

• Belediyelerce imar uygulamas�ndan, 
kamula�t�rma hizmetlerine 
vergilendirmeye, kadar yap�lacak 
tüm hizmetlerde altl�k olu�turmas� 
vb. uygulamalar için güncellenebilir 
de�er haritalar� yap�lmal� veya 
yapt�r�lmal�d�r.

• Belediyeler taraf�ndan, 5403 say�l� 
Toprak Koruma Yasas� uyar�nca 
verimli tar�m arazileri naz�m imar 
planlar�nda tar�msal nitelikleri 
korunmal�d�r.

•  Belediyeler, kent planlamas�n�n 
yap�m�nda ve uygulama sürecinde, 
yerel halk�n kat�l�m� yan�nda 
Mühendis ve Mimarlar�n etkin 
kat�l�m� ve deste�ini almaya özen 
göstermelidir.Düzgün kentle�mede 
her türlü plan ve projelerin 
yap�lmas�ndan uygulanmas�na 
kadar geçen tüm a�amalarda ilgili 
meslek guruplar�, meslek odalar� 
karar alma ve denetim süreçlerine 
mutlaka kat�lmal�, emekten ve 
halktan yana, toplumun ve kentin 
yarar� yönünde ad�mlar at�lmal�d�r.
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ANKARA

ODTÜ Jeodezi ve Co�rafi 
Bilgi Teknolojileri Bölüm 
Ba�kan� Doç. Dr. Mahmut 
Onur KARSLIO�LU Ziyaret 
Edildi

Orta Do�u Teknik Üniversitesi Jeodezi 
ve Co�rafi Bilgi Teknolojileri Bölüm 
Ba�kanl���na atanan meslekta��m�z 
Doç. Dr. Mahmut Onur KARSLIO�LU 
15 Ocak 2009 Per�embe günü 
�ubemiz ad�na �ube Ba�kan�m�z 
Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, �ube 
yazman�m�z Burak KUKUL ve �ube 
yay�n kurulu üyemiz Seval SA�DIÇ 
taraf�ndan ziyaret edildi.

�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z Say�n KARSLIO�LU'na 

HKMO Ankara �ubesi 
taraf�ndan yürütülen çal��malar 
ve etkinlikler hakk�nda bilgi 
verdi. Say�n AKDEN�Z 
mesle�imiz aç�s�ndan oda 
üniversite i�birli�inin öneminden 
bahsederek, bugüne kadar 
birlikte yürütülen çal��malara 
de�indi.

Say�n KARSLIO�LU'da 
bölüm ve bölümde yürütülen 
çal��malarla ilgili bilgi aktard�. 

Ankara �ubesiyle birlikte yürütülen 
çal��malardan kendilerinin de 
memnun oldu�unu belirterek, oda 
ve üniversite i�birli�inde gelecekte 
daha kapsaml� etkinlikler ve projelerin 
gerçekle�ece�ine inand���n� söyledi. 
Tüm faaliyetlerde kendisinin de 
her zaman katk� sa�lamaya haz�r 
oldu�unu belirtti.

Ankara �ubesi Yönetim Kurulu 
olarak, Say�n KARSLIO�LU'na 
yapm�� oldu�u çal��malar�ndan 
dolay� te�ekkür eder, yeni görevinde 
ba�ar�lar dileriz.

"E��K" Adl� Tiyatro Oyununa 
Gidildi

Ankara Devlet Tiyatrosu taraf�ndan 
Alt�nda� sahnesinde sahnelenen, 
Hasan ERKEK taraf�ndan yaz�l�p 
Vacide ÖKSÜZCÜ taraf�ndan 
yönetilen, olanaklar�, gitgide 
k�s�tlanan k�rsal kesim ya�am�ndan 
kopup kente göçmü� bir ailenin, 
kentle�me sürecinde atlamaya 
çal��t��� psikolojik, kültürel, ekonomik 
"E�ik" teki ç�rp�n��� anlatan "E�ik" 
adl� tiyatro oyununa 6 �ubat 2009 
Cuma günü üyelerimiz, �ube ve Oda 
yöneticilerimiz ile birlikte gidildi.

Zonguldak Ziyareti

�ubemiz ad�na �ube yazman�m�z 
Burak KUKUL ve �ube çal��an�m�z 
Özkan YILMAZ taraf�ndan 9 
�ubat 2009 tarihinde; Zonguldak 
temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Hakan 
AKÇIN, Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölüm Ba�kan� Prof. Dr. 
�enol KU�ÇU ve Ankara �ube ve 
Üniversite Ö�renci temsilcimiz Cavit 
ANT ziyaret edildi.

Zonguldak Temsilcimiz Yrd. Doç. 
Dr. Hakan AKÇIN'da üniversitedeki 
makam�nda ziyaret edildi. 
Say�n AKÇIN ile Zonguldak'ta 
ki mesleki faaliyetler, ya�anan 
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sorunlar ve meslekta�lar�m�z�n 
talepleri de�erlendirilerek 
taleplerin kar��lanmas� ve ya�anan 
sorunlar�n giderilebilmesi yönünde 
yürütülmesi gereken faaliyetler 
tart���ld�. Meslekta�lar�m�z ve bölüm 
ö�rencilerimiz taraf�ndan gelen 
talepler do�rultusunda, temsilcilik 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve 
ö�rencilerimiz taraf�ndan aktif olarak 
kullan�labilmesi için �ubemizce 
Zonguldak'ta bir temsilcilik hizmet 
mekan�n�n aç�lmas� yönünde al�nan 
karar do�rultusunda Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kan� Say�n Prof. Dr. �enol 
KU�ÇU, Zonguldak Temsilcimiz Yrd. 
Doç. Dr. Hakan AKÇIN'�nda kat�l�m� 
ile ziyaret edildi.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli�i 
Bölüm Ba�kan� Say�n Prof. Dr. �enol 
KU�ÇU'nun makam�nda ki ziyarette, 
Say�n KU�ÇU'ya �ube Yazman�m�z 
Say�n Burak KUKUL taraf�ndan 
�ubemizce yürütülen çal��malar 
ve planlanan çal��malarla ilgili 
bilgi verilerek �ube ve bölümümüz 
aras�ndaki ili�kileri de�erlendirildi. 
Say�n KUKUL üniversitelerin, odam�z 
ve �ubemizce düzenlenen etkinlere 
sunduklar� desteklerin, mesle�imiz ve 
toplumuz için yararl� oldu�unu ve ikili 
ili�kilerin daha da geli�tirilerek daha 
etkin çal��malar�n yürütülebilinece�ini 
belirtti. Say�n KU�ÇU'da bugüne 
kadar oldu�u gibi oda çal��malar�na 
her zaman destek olacaklar�n� 
ve daha etkin çal��malar�n 
yürütülebilmesi do�rultusunda 
katk� sa�lama ya haz�r olduklar�n� 
belirterek, en k�sa süre zarf�nda 
özellikle Zonguldak yerele hitap 
eden bir etkinli�in Oda ve Üniversite 
i�birli�inde düzenlenmesinin yararl� 
olaca��n� belirti. Say�n KUKUL'da 

bölümümüzün de içerisinde olaca�� 
�ubat ay� sonunda Zonguldak'ta 
bir etkinli�in planland���n� ve 
bu tür etkinliklerin birlikte daha 
s�k düzenlenmesi için çaba sarf 
edeceklerini belirtti.

Yap�lan ziyaretlerinden sonra Ankara 
�ube ve Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi ö�renci temsilcimiz Cavit 
ANT ve bölümümüz ö�rencileri ile 
toplant� yap�ld�.

Toplant�da �ube yazman�m�z 
Burak KUKUL, Say�n Ant ve di�er 
ö�rencileri �ube ve Oda çal��malar� 
ve Oda yap�s� hakk�nda bilgilendirdi. 
�ube çal��an�m�z Özkan YILMAZ'da 
Say�n ANT ve di�er ö�rencileri, 
�ube ve odam�z�n ö�rencilere 
yönelik olarak çal��malar�, aktiviteleri 
ve planlanan etkinliklerle ilgili 
bilgilendirdi. Say�n ANT �ube ve 
Odam�z�n ö�rencilere yönelik olarak 
yapt��� çal��malardan ve ilgiden 
dolay� son derece 
memnun olduklar�n�, 
Zonguldak'ta aç�lacak 
olan temsilcilik 
mekan�n�n da aktif 
olarak kullan�lmas� 
için ö�renciler olarak 
etkin bir �ekilde 
çal��acaklar�n� belirtti. 
Say�n ANT bu y�l 
Konya'da yap�lacak 
olan Genç Haritac�lar 
Günleri'ne etkin olarak kat�larak katk� 
sa�layacaklar�n� belirtti. Say�n ANT 
ve toplant�ya kat�lan di�er ö�renciler 
üniversitede ya�ad�klar� sorunlar�, 
taleplerini ve gerçekle�tirmeyi 
planlad�klar� etkinlikleri dile getirdiler. 
�ube yazman�m�z Say�n KUKUL''da 
mesle�imiz ve toplum yarar�na olan 
her türlü çal��may� oda olarak destek 
olduklar�n� ve ya�anan sorunlar�n 
çözümü için gerekli çal��malar�n 

yürütülece�ini belirti. Toplant�n�n 
ard�ndan yeme�e geçildi.

Yap�lan ziyaretle Oda, 
akademisyen ve ö�renciler 
aras�ndaki i�birli�inin kurulmas� 
ve birlikte çal���labilirli�in önemini 
bir kez daha ortaya koymu�tur. 
Ö�renciler ve ö�renci temsilcimize, 
Zonguldak temsilcili�imize ve Bölüm 
Ba�kanl���na ev sahipli�i göstermi� 
olduklar� ilgiden ve mesle�imiz 
ve toplum yarar� için yürüttükleri 
çal��malardan dolay� te�ekkür ederiz. 

TSM Korosu Ziyareti

Her hafta pazartesi günü Meslek �çi 
Sürekli E�itim Merkezi (M�SEM)'nde 
çal��malar�n� sürdüren TSM Korosu 
�ube ba�kan�m�z Say�n Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z taraf�ndan ziyaret 
edildi. Say�n AKDEN�Z, ziyaretinde 
�ubemiz bünyesinde TSM Korosu 
çal��malar�n�n yürütülmesinden dolay� 

HKMO Ankara �ubesi olarak son 
derece memnun olduklar�n� bildirdi 
ve koro çal��malar�na kat�lan de�erli 
kat�l�mc�lara te�ekkür etti. Say�n 
AKDEN�Z, önümüzdeki aylarda 
düzenlenecek olan TSM Konseri 
ile uzunca bir süredir �ubemiz 
bünyesinde yürütülen çal��malar�n, 
üyelerimiz ve sanatseverlere 
sunulaca��n� belirtti.
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TSM Korosu �efi Kaya ÖZTA� 
ve koro üyeleri, HKMO Ankara 
�ubesinin sanata ve sanatç�ya 
verdi�i desteklerinden dolay�, 
Say�n AKDEN�Z'e te�ekkür ettiler ve 
etkinliklerde kendilerine verilecek olan 
göreve haz�r olduklar�n� bildirdiler.

De�erlerimizin yozla�t�r�larak yok 
edildi�i günümüzde, kültürel bir 
miras�m�z olan Türk Sanat Müzi�ine 
göstermi� olduklar� ilgiden dolay� 
de�erli Koro kat�l�mc�lar�na te�ekkür 
eder çal��malar�nda ba�ar�lar dileriz.

TUSAGA-AKT�F (CORS-TR) 
VE GPS E�itimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� Ankara �ubesi olarak, 
üyelerimizin teknolojik ve bilimsel 
geli�meleri yak�ndan takip etmeleri 
amac�yla yeni bir teknoloji olan 
TUSAGA-AKT�F (CORS-TR)'in 
meslekta�lar�m�za tan�t�m�n�n önemli

oldu�unu dü�ünerek TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odas� 
Meslek içi Sürekli E�itim Merkezin 
(M�SEM)'de "TUSAGA-AKT�F (CORS-

TR) ve GPS" e�itimi üyelerimizin 
yo�un kat�l�m� ile 17-18 ve 21 �ubat 
tarihlerinde düzenlendi. 

E�itimi veren Ömer ALPORAL, Ömer 
YILDIRIM, Ali ÖZDEM�R ve Semih 
YILDIZ'a katk�lar�ndan dolay� te�ekkür 
ederiz.

Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bekta� AÇIKGÖZ Ziyaret 
Edildi

Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bekta� AÇIKGÖZ, 
27 �ubat 2009 tarihinde 
HKMO Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN, Ankara �ube 
Ba�kan� Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z, HKMO Y. 
Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa ERDO�AN, 
Zonguldak �l Temsilcisi Yrd. Doç. 
Dr. Hakan AKÇIN ve Ankara �ube 
üyesi Seval SA�DIÇ taraf�ndan 
makam�nda ziyaret edilmi�tir. 

Say�n AÇIKGÖZ ile yap�lan 
görü�mede, Oda Ba�kan�m�z 
Say�n Ali Fahri ÖZTEN taraf�ndan 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odam�z'�n 1954 y�l�nda kuruldu�u 
ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar� 
Birli�i'nin 10 kurucu üyelerinden birisi 
oldu�u dile getirilmi�tir. Odam�z�n, 
50 y�l� a�k�n süreç içerisinde 
toplumsal ve mesleki alanda yaratt��� 

de�erleri ve ilkeleri 
oldu�unu bu ilkeler 
çerçevesinde Odam�z�n 
e�itlikten, özgürlükten, 
ayd�nlanmadan, 
bar��tan, halktan ve 
karde�likten yana 
oldu�u, mesle�imizin 
bireylerin ç�karlar� 

do�rultusunda de�il, toplumun 
gereksinimleri ve kamu yarar� 
yönünde çal��mas� gerekti�ine 
inand���n� ifade etmi�tir. Say�n 
AÇIKGÖZ'e, 2007 y�l�nda 
Ankara �ubemizin yürütücülü�ünde 
gerçekle�tirilen Genç Haritac�lar 
Günleri etkinli�inin ZKÜ de 
gerçekle�tirilmesinde verdikleri katk� 
ve destekten dolay� Odam�z ad�na 
te�ekkür edilmi�tir. Daha sonra 
Odam�z ve �ubemiz çal��malar� ile 
Ankara �ubemizce düzenlenen ve 

bölümümüz ö�rencileri ile ö�retim 
üyelerinin kat�l�m� ile yap�lacak olan 
Forum hakk�nda bilgi payla��m�nda 
bulunuldu. 

Say�n Prof. Dr. Bekta� AÇIKGÖZ, 
Odam�z çal��malar�n�n önemine, 
mesleki ve sosyal alanlarda yap�lan 
Oda etkinliklerinin gereklili�ine 
dikkat çekerek zor bir görevin 
yürütülmesinde büyük u�ra�lar�n 
verildi�ini bildiklerini ifade etmi�tir. 
Ayr�ca bundan sonraki Odam�z 
etkinliklerine gerekli katk� ve deste�i 
vereceklerini belirttiler.
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Say�n AÇIKGÖZ, üniversitelerinin 
ça�da� dünya üniversiteleri 
aras�nda hak etti�i yerini almas� 
için gerekli çal��malar� yürüttüklerini, 
bu çerçevede, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi'nin yo�un 
rekabet ko�ullar� içinde dinamik, 
küresel, kaliteli, yarat�c�, kat�l�mc� 
bir e�itim-ö�retim ve ara�t�rma 
politikas� izledi�ini vurgulam��t�r. 
Say�n Rektör, ilave olarak e�itimde 
f�rsat e�itli�i yarat�lmas�ndan yana 
ve ezberci e�itimin kar��s�nda 
olduklar�n� demokratik üniversiteyi 
önemsediklerini vurgulayarak yap�lan 
bu ziyaretten çok memnun kald���n� 
belirtmi�tir. 

Say�n Prof. Dr. Bekta� AÇIKGÖZ'E 
ev sahipli�i, s�cak yakla��mlar� ve 
gösterdikleri ilgiden dolay� te�ekkür 
ediyoruz.

ZKÜ'de "Harita ve 
Kadastro Mühendisleri 
Odas� ile Harita Kadastro 
Mühendisli�i" Konulu Forum 
Gerçekle�tirildi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde 
"Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� �le Harita Kadastro 
Mühendisli�i" konulu forum 27 �ubat 
2009 tarihinde düzenlendi. Foruma 
HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri 
ÖZTEN, Ankara �ube Ba�kan� Doç. 
Dr. Halil AKDEN�Z, ZKÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yard�mc�s� Doç. Dr. 
�. Hakan KUTO�LU ve ZKÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 

Ba�kan� Prof. Dr. �enol KU�ÇU 
konu�mac� olarak kat�ld�. Forum 
yürütücülü�ünü Bölüm Ba�kan� Prof. 
Dr. �enol KU�ÇU yapt�.

ZKÜ Mühendislik Fakültesi Dekan� 
Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ, bilim 
insanlar� ve ö�rencilerin geni� kat�l�m� 
ile gerçekle�en forum 3 saat sürdü.

Forumun ba�lang�c�nda, Oda 
Ba�kan�m�z Say�n Ali Fahri ÖZTEN 
yapt��� sunumda; Odan�n kurulu�u 

ve mevzuat�, Odan�n ve mesle�in 
geli�imine yönelik tarihsel süreç, 
ö�renci etkinlikleri, Oda çal��malar�, 
bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal 
alanda yap�lan ve 
yap�lacak olan etkinlikler, 
Odan�n özgörevi ve 
öngörüsü, mesleki etik ve 
davran�� ilkeleri vb. konular� 
dile getirdi.

Ankara �ube Ba�kan�m�z 
Say�n Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z konu�mas�nda 
yapt��� sunumda, harita 
mühendisli�inin ekonomik 

sosyal ve teknolojik boyutu ile bugüne 
ili�kin analizler yapm�� ve gelece�e 
yönelik öngörülerde bulunmu�tur. 

Say�n AKDEN�Z; "Teknolojide 
ya�anan h�zl� de�i�im ve geli�imin 
her geçen gün artt���n�, bu süreçten 
de en fazla etkilenen ve yenilenen bir 
uzmanl�k alan� haline gelen ve tüm 
mühendislik çal��malar�na altl�k üreten 
Harita ve Kadastro Mühendisli�inin 
oldu�unu ve bu süreci mesle�imizin 
lehine çevirmenin yolunun da 
disiplinler aras� çal��malar�n 
art�r�lmas�ndan geçti�ini" belirtmi�tir. 

Say�n AKDEN�Z ayr�ca, günümüzdeki 
üniversite e�itimine de de�inmi� ve 
e�itimin tam bir açmazda oldu�u, 
araçs�z, gereçsiz, laboratuars�z ve 
e�itimci kadrosu bulunmayan yeni 
bölümlerin, yeni yüksek okullar�n 
aç�lmas� ya da ö�renci kapasitesinin 
art�r�lmas� ile meslek alan�m�z�, ciddi 
�ekilde niteliksiz mühendise do�ru 
götürdü�ünü belirtmi�tir. 

ZKÜ Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yard�mc�s� Doç. Dr. �. Hakan 
KUTO�LU yapt��� konu�mas�nda, 
üniversitede yürüttükleri çal��malar� 
dile getirmi� ve Oda-Üniversite 
i�birli�inin önemine dikkat çekerek 
mühendislik alan�nda bilimsel 
geli�melere paralel ortak etkinliklerin 
gerçekle�tirilmesi konusunda konusun 
da her türlü katk� ve deste�e 
haz�r olduklar�n� belirtmi�tir. Say�n 
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KUTO�LU, bilimsel, demokratik ve 
ça�da� bir üniversitenin önemine 
ve gereklili�ine inand�klar�n� ifade 
etmi�tir.

Yap�lan konu�malardan sonra 
soru-cevap bölümüne geçilmi�tir. 
Konular, Oda etkinliklerine kat�l�m, 
ders programlar� ve içeri�i, ö�retim 
üyesi eksikli�i, özel sektörde çal��ma 
ko�ullar�, i�sizlik, mesleki çal��ma 
ilkeleri ve mesleki etik, ya�an�lan mali 
krizin meslek alan�m�za yans�malar� 
vb. sorunlardan olu�mu�tur. Bu 
bölümde; genç meslekta�lar�m�za 
Oda, meslek ve meslekta� sorunlar�, 
e�itim, Odan�n sürece yakla��m 
anlay��� vb. hususlarda önemli bir 
aç�l�m sa�land��� görülmü�tür. 

HKMO Ankara �ubesi 
Zonguldak Temsilcili�i Yeni 
Hizmet Bürosu Aç�ld�

HKMO Ankara �ubesi Zonguldak 
Temsilcili�imizin, mesle�imize ve 
ö�rencilerimize daha iyi ve etkin bir 

�ekilde hizmet verebilmesi amac�yla, 
27 �ubat 2009 tarihinde yeni 
temsilcilik hizmet bürosu aç�lm��t�r.

Aç�l��a, HKMO Genel Ba�kan� Ali 
Fahri ÖZTEN, HKMO Y. Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa ERDO�AN, 
Ankara �ubesi Ba�kan� Doç. Dr. 
Halil AKDEN�Z, �ube Yazman� 
Burak KUKUL ve Zonguldak 

Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Hakan 
AKÇIN, ZKÜ Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yard�mc�s� Doç. Dr. �. 
Hakan KUTO�LU, ZKÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kan� Prof. Dr. �enol KU�ÇU, 
meslekta�lar�m�z ve ö�rencilerin 
kat�lm��t�r.

Yap�lan kokteylde meslekta�lar�m�z, 
ö�rencilerimiz ve Oda 
yöneticilerimiz, mesle�imiz, 
Zonguldak yereli ve üniversite 
ya�am�na ili�kin görü� al��veri�inde 
bulunmu�lard�r. Daha sonra 
ö�retim üyeleri, meslekta�lar�m�z ve 
ö�rencilerin kat�l�m� ile ak�am yeme�i 
yenilmi�tir.

Zonguldak Temsilcili�imizin yeni 
hizmet bürosuna sahip olmas� 
kurumsalla�maya yönelik önemli 
bir geli�me olup, temsilcili�imize 
yeni temsilcilik bürosunda ba�ar�l� 
çal��malar diliyoruz. 

Büronun aç�l���nda eme�i geçenlere 
katk�lar�ndan dolay� ve te�ekkür eder, 
benzeri ba�ar�l� çal��malar�n�n devam 
etmesini dileriz.

Kastamonu'da 
Meslekta�lar�m�zla Toplant� 
Yap�ld�

Kastamonu'da 28 �ubat 2009 
tarihinde, mesleki faaliyetlerin, 
meslekte ya�anan sorunlar�n 
ve odam�z çal��malar�n�n 
de�erlendirildi�i bir toplant� 
yap�lm��t�r. Toplant�ya HKMO Genel 
Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, HKMO 
Y. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
ERDO�AN, Ankara �ubesi Ba�kan� 
Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, �ube 
Yazman� Burak KUKUL ve Kastamonu 
Temsilcisi Hasan TOPÇU, kamu ve 
özel sektörde çal��an çok say�da 
meslekta��m�z kat�lm��t�r.
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Toplant� da; Kastamonu Temsilcisi 
Hasan TOPÇU, �ube Yazman� Burak 
KUKUL, Ankara �ubesi Ba�kan� Doç. 
Dr. Halil AKDEN�Z, HKMO Genel 
Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN birer 
konu�ma yapt�lar.

Say�n Hasan TOPÇU, Kastamonu'da 
ki mesleki faaliyetler, ya�anan 
sorunlar, temsilcilik çal��malar� 
ve Kastamonu yereline ili�kin 
bilgilendirmede bulundu. Say�n 
TOPÇU, temsilcilik faaliyetlerinin 
daha verimli olarak yürütülebilmesi 
ve kurumsalla�may� tam olarak 
sa�layabilmek amac�yla bir temsilcilik 
mekan�na ihtiyaçlar�n�n oldu�unu, 
geli�en teknolojiyi yak�ndan takip 
edebilmek ve bunlar�n kullan�labilmesi 
için çe�itli e�itimlerin verilmesi 
gerekti�ini, yap�lan ihalelerde 
sorunlar ya�and���n�, kamula�t�rma 
bilirki�ili�inin yasan�n öngördü�ü 
�ekilde uygulanmad���n� belirtti.

Say�n Burak KUKUL konu�mas�nda, 
�ube çal��malar�, �ubemiz taraf�ndan 
düzenlenen ve düzenlenecek 
olan etkinlikler, e�itimler, forumlar 
hakk�nda bilgilendirmede bulundu. 

Çe�itli e�itimlerin ve panellerin 
temsilciliklerde de düzenlenece�ini 
belirtti.

Ankara �ubesi Ba�kan�m�z Say�n 
Doç. Dr. Halil AKDEN�Z, ülkemizde 
ve dünyada ki geli�melerden 
ve sorunlardan mesle�imizin 
de etkilendi�ini belirterek, bu 
sorunlar�n çözümü ve geli�melerin 
toplum yarar�na kullan�labilmesi 
do�rultusunda Oda ve �ube olarak, 
mesleki, sosyal, bilimsel, kültürel 
faaliyetleri aktif olarak yürüttüklerini 
belirtti. Say�n AKDEN�Z, �ube olarak 
üyelerimizden gelen her türlü talebi 
dikkate alarak çal��malar�m�za ve 
etkinliklerimize yön verdi�ini aktard�.

Oda Ba�kan�m�z Say�n Ali Fahri 
ÖZTEN'de konu�mas�nda, oda 
çal��malar�, odan�n genel yap�s�, 
�ubeler ve temsilcilikler hakk�nda bilgi 
verdi. Say�n ÖZTEN, Oda olarak 
özellikle mesle�imizle ilgili olan her 
türlü yasal düzenlemenin toplumun 
ve mesle�imizin yarar�na olmas� 
yönünde yo�un çaba sarf ettiklerini, 
bütün yasal düzenlemeler öncesinde 
oda görü�lerini ilgili makamlara 
sunduklar�n� belirtti. Yürürlülükte olan 
ve çe�itli sorunlar� bulunan yasalar�n 
ilgili bölümlerinin iptali ve düzeltilmesi 
için gerekli yasal süreci yürüttüklerini 
belirtti.

Yap�lan konu�malar�n ard�ndan 
meslekta�lar�m�z taraf�ndan, 

•  Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�üne ba�l� Kadastro 
Müdürlüklerindeki yöneticilerin 
büyük ço�unlu�unun tekniker veya 
mesle�imizle ilgisi olmayan di�er 
meslek gruplar�ndan olu�tu�u, 

•  Kadastro müdürlerinin maa�lar�n�n 
az olmas�ndan dolay� mühendisler 
taraf�ndan yeterince tercih 
edilmedi�i,

•  Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar� 
(L�HKAB)'n�n mesle�imizde 
bir tekelle�meye neden olup 
olmayaca�� ve ne gibi sorunlar 
do�uraca��,

•  L�HKAB için s�nav yap�lmas�n�n 
uygun olup olmad���, bu s�nav�n 
ilerde farkl� s�navlara da altl�k 
olu�turup olu�turmayaca��,

•  Karayollar� taraf�ndan 60.000 
TL'nin alt�nda acil olarak yap�lacak 
olan ihalelerin ilgili bölge 
Müdürlüklerince yap�lmas�n�n daha 
kaliteli i�lerin üretilmesi ve bölge 
insan�n�n yararlanmas� aç�s�ndan 
daha yararl� olaca��,

•  Kurumlar�n maden ocaklar�ndaki 
harita i�lerinin Maden mühendisleri 
taraf�ndan yap�ld���, burada 
olmas� gereken Harita ve Kadastro 
mühendislerinin ise olmad���,

•  TUS i�lemlerinin uygun bir �ekilde 
yap�lmad���,

•  Belediyeler taraf�ndan TUS 
istenmedi�i,

•  Kadastro çal��malar�ndaki 
teknikerlerin sorunlar�n�n çözümünde 
ilgili Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ile diyalog kurmay�p 
çözmeye çal��t�klar� ve bu durumda 
daha büyük sorunlara neden 
olundu�u,

•  Kamuda çal��an baz� mühendislerin 
özel firmalarla i� yapt���,

•  Konular� dile getirildi.



58 Nisan 2009

•  Belirtilen görü� ve sorulara cevaben 
Oda yöneticilerimiz taraf�ndan;

•  Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�üne ba�l� Müdürlüklerde 
�dareci olarak görev yapmak 
isteyen mühendislerin say�s�n�n 
art�r�lmas� için Oda olarak 
çal��malar�n�n ilgili makamlar 
nezdinde devam etti�i, görev 
yapan idarecilerin maa�lar�nda da 
iyile�tirme oldu�u,

•  Lisansl� Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolar� yönetmeli�i 
tekelle�meye aç�k oldu�u, 
L�HKAB kapsam�ndaki i�lerin ayr� 
yönetmeli�e gerek kalmaks�z�n 
bir genelge ile serbest bürolara 
devredilebilece�i ve olmas� 
gerekenin de bu oldu�u,

•  Kurumlar�n maden ocaklar�n�n 
harita i�lerinin Harita ve 
Kadastro Mühendisleri taraf�nda 
yap�lmas� için Maden ��leri Genel 
Müdürlü�üne görü�lerin iletildi�i,

•  TUS'un uygulanmas� ile ilgili, 
kurumlarla görü�melerin devam 
etti�i ve önümüzdeki ay bütün 
belediyelere konuya ili�kin yaz�l� 
bilgilendirmede bulunulaca��,

•  TKGM'nin bütün çal��anlar�n� 
web üzerinden kontrolünü 
yaparak, problemlerin çözümünü 
kolayla�t�raca��,

•  �halelerdeki k�r�mlar�n engellenmesi 
için büyük k�r�mla al�nan i�lerin ve 
bu ileri alan firmalar�n ciddi bir 
�ekilde denetlenmeye ba�lan�ld��� 
ve denetleme sonuçlar�n�n ilgili 
makamlarla ve kamuoyu ile 
payla��laca��,

• Kastamonu'da da bir temsilcilik 
bürosunun aç�lmas� için gerekli 
incelemenin yap�laca��,

bildirildi.

Toplant�n�n düzenlenmesinde 
ba�ta Kastamonu �l temsilcimiz 

Hasan TOPÇU olmak üzere eme�i 
geçenlere katk�lar�ndan dolay� ve 
te�ekkür eder, ba�ar�l� çal��malar�n�n 
devam etmesini dileriz.

Intergraph Geomedia 
Professional E�itimi Verildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� Ankara �ubesi olarak, 
üyelerimizin teknolojik ve bilimsel 
geli�meleri yak�ndan takip etmeleri 

amac�yla, TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odas� 
Meslek içi Sürekli E�itim Merkezi 
(M�SEM)'nde, Co�rafi Bilgi 
Sistemlerinin kuramsal boyutunun da 
anlat�ld���, "INTERGRAPH GeoMedia 
Professional" e�itimi 2-7 Mart 
tarihlerinde verildi. 

E�itimi veren Ozan SARI'ya 
katk�lar�ndan dolay� te�ekkür ederiz.

GPS VE GPS Verilerinin 
Dengelenmesi E�itimi Verildi

�ubemizce, üyelerimizin teknolojik 
ve bilimsel geli�meleri yak�ndan 
takip etmeleri ve bu geli�meleri 
kullanmalar� amac�yla çe�itli etkinlikler 
düzenlemekteyiz. Bu do�rultuda, 
GPS'in genel çal��ma 
prensipleri, ölçme teknikleri,

TUSAGA-AKT�F (CORS-TR)'nin 
genel de�erlendirilmesi, 
C1, C2, C3 derece nirengi 
a�lar�n�n tasar�m�, ölçümlerin 
de�erlendirilmesi konular�n�n 

i�lendi�i, "GPS ve GPS Verilerinin 
Dengelenmesi E�itimi" uygulamal� 
olarak 12-14 Mart tarihlerinde 
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� Meslek �çi Sürekli 
E�itim Merkezi (M�SEM) ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü E�itim 
Tesisleri'nde üyelerimizin yo�un 
katl�m� ile verildi.

E�itime, e�itimci olarak katk� 

sa�layan, Hakan KARAGÖZ, 
Tuncay BUYRUK ve Ömer YILDIRIM'a 
katk�lar�ndan dolay� te�ekkür ederiz. 

Hüseyin U�URLU'yu And�k

Yapt��� çal��malar� ve dü�ünceleriyle 
topluma ve mesle�imize örnek 
olan, 15 Mart 2006'da aram�zdan 
ayr�lan de�erli meslekta��m�z Hüseyin 
U�URLU'yu aram�zdan ayr�l���n�n 3. 
y�l dönümünde Ankara Kar��yaka 
Mezarl���nda ki gömütü ba��nda 
and�k. 
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Autodesk Civil 3D 2009 
E�itimi Verildi

HKMO Ankara �ubesi olarak, 
sürekli olarak yenilenen ve 
de�i�en teknolojiyi üyelerimizin 
i� ya�amlar�nda toplum yarar�na 
kullanmalar� amac�yla çe�itli e�itimler 
düzenlemekteyiz. 

Bu kapsamda 17-19 Mart 2009 
tarihlerinde AutoCAD Civil 3D'nin 
en son sürümü olan "AutoCAD 
Civil 3D 2009" e�itimi PROTA 
Bilgisayar A.�. E�itim Salonunda 
verildi. E�itimde, projeler üzerinde 
program�n kullan�m�, projelerin en 
h�zl� nas�l üretilebilinece�i, projeler 
üzerinde analizlerin nas�l yap�laca�� 
uygulamal� olarak üyelerimize 
anlat�ld�.

E�itime, e�itimci olarak katk� 
sa�layan, �lker P�LAV'a katk�lar�ndan 
dolay� te�ekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü 
Ziyareti

Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kanl���, 27 Mart Cuma günü 
�ube Ba�kan�m�z Doç. Dr. Halil 
AKDEN�Z, �ube II. Ba�kan�m�z 
Atakan SERT ve �ube Yazman�m�z 

Burak KUKUL taraf�ndan 
ziyaret edildi.

Ziyaret kapsam�nda 
Bölüm Ba�kan�m�z Doç. 
Dr. Mustafa TÜRKER, 
Ö�r. Gör. Ali Osman 
DEM�RER ve bölüm 
ara�t�rma görevlilerinin 
kat�l�m� ile bir toplant� 
düzenlendi.

Toplant�da �ube 
Ba�kan�m�z Doç. 
Dr. Halil AKDEN�Z 
taraf�ndan �ubemiz ve �ubemizce 
yürütülen çal��malar hakk�nda bilgi 
verildi. Yürütülen çal��malarda 
kurumlar aras� dayan��man�n önemine 
vurgu yapan Say�n AKDEN�Z, 
bunun en güzel örneklerinden biri 
olan ve �ubemizce gerçekle�tirilen 
Co�rafi Bilgi Sitemleri Günleri 
Sempozyumu'nda ba�ta Doç Dr. 
Mustafa TÜRKER olmak üzere, 
bölümdeki bütün akademisyenlere 
sunmu� olduklar� katk�lardan 
dolay� te�ekkürlerini sundu. Ayr�ca 
önümüzdeki süreç içerisinde de 
birlikte, meslekta�lar�m�za yönelik 
toplum yarar�na çe�itli etkinlikler 
düzenlemeyi amaçlad�klar�n� belirtti.

Doç. Dr. Mustafa TÜRKER Odam�z 
etkinliklerine sürekli olarak kat�l�m 

sa�lamaya çal��t�klar�n�, yürütülen 
etkinliklerden ve bu etkinliklere katk� 
sa�lamaktan memnun olduklar�n�, 
bundan sonra da yap�lacak tüm 
etkinliklere katk� sa�lamaya haz�r 
olduklar�n� bildirdi.

Toplant�n�n devam�nda bölüm 
çal��malar� de�erlendirildi ve daha 
sonra Bölümümüz gezilerek Bölüm 
hakk�nda Say�n TÜRKER taraf�ndan 
bilgi verildi.

Ankara �ubesi olarak, Hacettepe 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölüm Ba�kan�m�z 
Doç. Dr. Mustafa TÜRKER ve di�er 
görevlilere ev sahipli�i için te�ekkür 
eder, çal��malar�nda ba�ar�lar dileriz.
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Antalya Muratpa�a Belediye 
Ba�kan� Süleyman EVC�LMEN 
�ubemizi Ziyaret Etti

13.01.2009 Tarihinde Antalya 
Cumhuriyet Halk Partisi Muratpa�a 
Belediye Ba�kan Aday� ayn� zamanda 
Antalya Muratpa�a Belediye Ba�kan� olan 
Süleyman EVC�LMEN, HKMO Antalya 
�ubemizi ziyaret etti.

Körler E�itim ve 
Yard�mla�ma Derne�i 
�ubemizi Ziyaret Etti

12.01.2009 Tarihinde Körler 
E�itim ve Yard�mla�ma Derne�i 
Üyeleri HKMO Antalya �ubemizi 
ziyaret etti.

DP Kepez Belediye 
Ba�kan Aday� Hüseyin 
AYANO�LU �ubemizi 
Ziyaret Etti

Demokrat Parti Kepez Belediye 
Ba�kan Aday� Hüseyin 
AYANO�LU 11.02.2009 
tarihinde �ubemizi ziyaret etti.

MHP Muratpa�a belediye 
Ba�kan Aday� �smail 
ERTEN �ubemizi Ziyaret 
Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Muratpa�a 
Belediye Ba�kan Aday� �smail 
ERTEN 11.02.2009 tarihinde 
HKMO Antalya �ubesini ziyaret 
etti.

Üyemiz Özgür KUTLU Ödül 
Ald�!

Turizm Yat�r�mc�lar� Derne�i'nin 
(TYD) eski Turizm Bakanlar�ndan 
Barlas KÜNTAY ad�na her y�l 
düzenlenen Turizm Ödülü Proje 
yar��mas�nda verdi�i üç ödülden 
ikisini, Akdeniz Üniversitesi ald�. 
�stanbul Esma Sultan Yal�s�n'da 
düzenlenen törende, Akdeniz 
Üniversitesi Ö�retim Üyeleri "Begon 
Villa Butik Otel" ve "�lber Otel 
Sar�germe Park" projeleri ile ödüle 
lay�k bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO'dan Üyemiz Özgür 
KUTLU'nunda ortakla�a yap�lan 
"Begon Villa Butik Otel" Projesi 
ile di�er Turistlik i�letmelere 
örnek olabilecek ve çevre dostu 
bir i�letme yaratmak amac�na 

ANTALYA
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ula��lmak istendi. Ödüllerini 
Kültür ve Turizm Bakan� Ertu�rul 
GÜNAY'dan alan Üyemiz Özgür 
KUTLU'nun ba�ar�lar�n�n devam�n� 
dileriz.

DSP Antalya Büyük�ehir 
Belediyesi Ba�kan 
Aday� Mehmet ÇEL�K ve 
Muratpa�a Belediyesi 
Ba�kan Aday� �ubemizi 
Ziyaret Etti

09.03.2009 tarihinde 
Demokratik Sol Parti Antalya 
Büyük�ehir Belediyesi 
Ba�kan Aday� ve Muratpa�a 
Belediyesi Ba�kan Aday� 
�ubemizi ziyaret etti.
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HKMO Antalya �ube 
Yönetim ve Çal��ma 
Komisyonlar� Aras� 3. 
De�erlendirme Toplant�s� 
Gerçekle�tirildi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� Antalya �ubesi 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Çal��ma 
Komisyonlar� üyelerinin kat�l�m� ile 
"3. DE�ERLEND�RME TOPLANTISI" 
07.03.2009 Cumartesi günü 
�ube Meslek �çi E�itim Salonunda 
yap�ld�. Ayr�ca Harita ve Kadastro 
Mühendisler Odas� Genel Ba�kan� 
Ali Fahri ÖZTEN ve Genel Merkez 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar 
�NC�'nin kat�l�m� ile toplant�n�n format� 
de�erlendirme ve bilgilendirme 
�eklinde devam etti.

Sürekli olarak iki ayda bir 
gerçekle�tirilen 3. De�erlendirme 
toplant�s�nda �stiklâl Mar�� okunarak, 
�ube Ba�kan� �lhami OKUDAN aç�l�� 
konu�mas� yapt�. Konu�mas�nda 
�ube çal��malar� hakk�nda bilgiler 
verdi. Ayr�ca ba�ar�l� komisyonlar�n 
ödüllendirilmesi, te�vik edilmesi 
konusunda ise aç�klama yapt�. �ube 
Yazman� T. Fikret HORZUM ise 
yönetim kurulu çal��malar� hakk�nda 
komisyon üyelerine slayt gösterimi 
ile bilgilendirme yapt�. Özellikle 
komisyon çal��malar�n�n önemine 
de�indi. Ayr�ca yapacaklar� veya 
planlanan çal��malar hakk�ndaki 
konu�mas�ndan sonra di�er yönetim 
kurulu üyelerinin aç�klamalar� ile 

devam etti. Arkas�ndan 
aktif çal��an ba�ar�l� 
komisyon ba�kanl�klar�na, 
çal��malar� an�s�na kristal 
plaketleri verildi. Bilimsel 
ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu ba�kan� ve 
üyeleri ad�na Ö. Ömer 
ERBA�'a plaketini Genel Ba�kan Ali 
Fahri ÖZTEN, Yasa ve Yönetmelikler 
Komisyonu Ba�kan� ve üyeleri ad�na 
Tevfik ALTINAY'a plaketini �ube 
Ba�kan� �lhami OKUDAN ve Mesleki 
Denetim ve Özel Sektör sorunlar� 
Komisyonu Ba�kan� ve üyeleri ad�na 
�lyas AKÇAPINAR'a plaketini Genel 

Merkez Örgütlenme Sekreteri Ufuk 
Serdar �NC� takdim ettiler.

1/1000 Ölçekli Say�sal 
Fotogrametrik Antalya 
Halihaz�r Haritalar� Tan�t�m 
Paneli Düzenlendi!

Antalya Büyük�ehir Belediyesine, 
�ller Bankas� Genel Müdürlü�ü 
katk�lar� ile özel sektöre (EM� Harita 
- Mescio�lu Harita ortak giri�imi) 
ihale yöntemi ile yapt�r�lan 1/1000 
ölçekli say�sal Fotogrametrik halihaz�r 
harita, 04.04.2008 tarihinde bas�na 
aç�k olarak ve 
�ubemizin de 
kat�ld��� bir tören 
ile Büyük�ehir 
Belediyesine 
teslim edilmi�tir. 
Bu 1/1000 
ölçekli say�sal 

ve Fotogrametrik halihaz�r 
haritan�n yap�m�na ili�kin yöntemin 
meslekta�lar�m�z aç�s�ndan bilgi 
güncellemesi, di�er kamu kurum ve 
kurulu�lar�nda kullan�m�, yatay kontrol 
noktalar�n�n tescili, ayr�ca haritan�n 
güncellenmesi ve ya�at�lmas�na 
ili�kin çal��malar�n yap�lmas� ve 
Kent Bilgi Sistemine altl�k olu�turmas� 
gibi konularda önem ta��maktad�r. 
Bu konu çal��ma komisyonumuzda 
de�erlendirilmi� ve önerisi ile 
Büyük�ehir Belediye Ba�kanl��� 
ile görü�meler yap�lm�� ve 23-24 
Ocak 2009 tarihinde �ubemiz 
organizasyonunda ve Antalya 
Büyük�ehir Belediyesi katk�lar�yla 
"1/1000 ÖLÇEKL� SAYISAL 
FOTOGRAMETR�K ANTALYA 
HAL�HAZIR HAR�TALARI TANITIM 
PANEL�" düzenlendi.

HKMO Antalya �ubesi öncülü�ünde 
ve Antalya Büyük�ehir Belediyesi'nin 
katk�lar�yla Sea Life Otelde 
düzenlenen panele odam�z üyeleri 
ve çe�itli kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
temsilcileri kat�l�rken, Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Menderes TÜREL 
ve Antalya Büyük�ehir Belediyesi 
�mar dan��man� Ferudun UYAR birer 
aç�l�� konu�mas� yapt�lar. Panelin 
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ilk gününde Antalya Büyük �ehir 
Belediyesi, �ller Bankas� Genel 
Müdürlü�ü, Antalya için yap�lan 
fotogrametrik haritalar�n yüklenici 
firmalar� olan EM� Harita ve 
Mescio�lu Harita taraf�ndan yap�lan 
sunumlarla gerçekle�tirildi. �kinci gün 
ise yar�m günlük bir oturum �eklinde 
gerçekle�en panele Y�ld�z Teknik 
Üniversitesi Fotogrametri Anabilim 
Dal�'ndan, �stanbul Büyük�ehir 
Belediyesi'nden, Konya Büyük�ehir 
Belediyesi'nden ve özel sektörden 
konu�mac�lar kat�ld�lar.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� (HKMO) Antalya �ubesi 
taraf�ndan organize edilen "1/1000 
Ölçekli Say�sal Fotogrametrik 
Antalya Halihaz�r Haritalar� Tan�t�m 
Paneli"ni bas�na de�erlendiren Oda 
Ba�kan� �lhami OKUDAN, Antalya 
Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan 
yapt�r�lan 1/1000 ölçekli say�sal 
Fotogrametrik halihaz�r haritan�n 
Antalya Kent Bilgi Sistemine altyap� 
olu�turdu�u ve paftalar�n�n kullan�m 
alanlar�ndan örnekler verildi�ini, 
bunlar�n; su, kanalizasyon, elektrik 
ve do�algaz gibi altyap� projeleri, 
imar çal��malar�, üç boyutlu kentsel 
tasar�m uygulamalar�, arazi kullan�m� 
de�i�iminin izlenmesi, kadastro 
ve toplula�t�rma çal��malar� gibi 
toplumun bütün katmanlar�n�n 
faydalanabilece�i bilgileri içerecek 
�ekilde haz�rlanan altyap�n�n 
nas�l kullan�laca��n�n sunumlarla 
anlat�ld���n� söyledi. 

�ube Ba�kan� �lhami 
OKUDAN yapm�� olduklar� 
panele maddi ve manevi 
olarak destek verenlere ve 
kat�l�mc�lara ilgilerinden 
dolay� te�ekkür ederek, bu 
konunun yayg�nla�t�r�lmas� 
hususunda bizlere yani 
Harita ve Kadastro 

Mühendislerinin üzerine dü�en 
görevler oldu�unu belirtti.

�ube Ba�kan�m�z 
�lhami OKUDAN ART 
Televizyonunda!

�ube Ba�kan�m�z �lhami OKUDAN 
ART televizyonunda Cengizhan 
GÖKGÖZ'ün sundu�u Hukuk ve 
Ya�am program�na kat�ld�. Olay07 
gazetesinde ç�kan 2/B'lere af, 
tapulara iptal ba�l�kl� haber üzerine 
yap�lan programa Antalya Barosu 
Avukatlar�ndan Sadettin ENHO�, 
HKMO Antalya �ubesi Ba�kan� 
�lhami OKUDAN ve Olay07 
Gazetesi Yay�n Sorumlusu Cengiz 
SAVA�ER� kat�larak konu ile ilgili 
yasalar� ve yap�lan uygulamalar� 
tart��t�lar.

HKMO Antalya �ubesi Oda Ba�kan� 
�lhami OKUDAN; " �mar Planlar� 
yap�l�rken kurumlar�n olurunun 
al�nm�� olmas� gerekir" diyerek, oda 
olarak planlama konular�na müdahil 
olup görü� bildirdiklerini, kentin 
geli�mesine yard�mc� olmaya haz�r 
olduklar�n� belirtti. 2/B yasas�na 
de�inerek, "2/B alanlar ile bu yerleri 

kullananlar aras�nda gayri me�ru bir 
ili�ki vard�r. Bu ili�kiden kaynaklanan 
haks�zl�k, adaletsizlik söz konusudur. 
Bu alanlar üzerinde, gayri me�ru 
yap�la�malar mevcuttur, harçlar� 
vergileri ödenmemi�tir, kamunun ciddi 
zararlar� vard�r" dedi "ke�ke 2/B 
yasas� ç�kmasa idi" diyerek sözlerini 
tamamlad�. 

AKP Antalya Kepez 
Belediyesi Ba�kan Aday� 
Hakan TÜTÜNCÜ �ubemizi 
Ziyaret Etti!

17.03.2009 tarihinde Adalet ve 
Kalk�nma Partisi Antalya Kepez 
Belediyesi Ba�kan Aday� Hakan 
TÜTÜNCÜ �ubemizi ziyaret etti.

�KK‘na Ba�l� Odalar 
"Mühendis-Mimar-�ehir 
Planc�lar� Ülkemize ve 
Kentimize Sahip Ç�kmaya 
Devam Edecektir" Ba�l�kl� 
Bas�n Aç�klamas� Yapt�! 
TMMOB Üyesi 16 meslek odas� 
23.03.2009 tarihinde yap�lan ortak 
bas�n aç�klamas�nda; olu�turulacak 
proje dan��ma kurullar�nda meslek 
odalar�n�n görü�leri al�narak ülke ve 
kent yarar�na kararlar�n ç�kar�lmas� 
ça�da�, demokratik, kat�l�mc� 
bir yönetim anlay���n�n gere�i 
aç�klanm��t�r. 

Ülkemizde son y�llarda merkezi 
ve yerel yönetimlerce yap�lan 
uygulamalar da meslek odalar�n�n 
görü�ünü almamaktad�rlar. Ço�u kez 
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de meslek odalar�n�n görü�lerinin 
aksine kararlar uygulamaya 
sokulmakta ve arkas�ndan da "biz 
bunlar� meslek odalar�na dan��arak 
yapt�k" diyerek yap�lan yanl��lara 
meslek odalar�n� da ortak etmeye 
çal��maktad�rlar.

�ehrimizde son y�llarda buna benzer 
birçok uygulama ortaya konulmu�tur. 
Büyük�ehir Belediyesi baz� konularda 
meslek odalar�na kar�� ç�k��lar�, 
kamuoyunca aç�k seçik bilinmesine 
kar��n "biz kentteki düzenlemelerin 
tamam�n� meslek odalar�yla birlikte 
planl�yoruz" demektedir. Yaz�l� ve 
görsel bas�nda yer alan bu bilgilerle 
kamuoyu yan�lt�lm��, ayn� zamanda 
meslek odalar�n� da yapt��� yanl��lara 
ortak göstererek töhmet alt�nda 
b�rakm��t�r. Geçti�imiz 5 y�l meslek 
odalar�n�n bu konularla ilgili yapt��� 
eylemler ve aç�lan davalarla doludur. 
Tüm bu gerçekler ortadayken "biz 
projelerimizi meslek odalar�yla 
planl�yoruz" demek meslek odalar�na 
kar�� haks�zl�k, sayg�s�zl�k ve 
kamuoyunu yan�ltmakla e�de�erdir.

Meslek odalar�n�n birinci görevi 
mesleki haklar�n�n korunup 
geli�tirilmesinin yan� s�ra, ayd�n 
namusu ve mühendislik gere�i 
ülkesine ve ya�ad��� kente sahip 
ç�kmakt�r. 

Bu ülkenin mühendisi, mimar�, �ehir 
planc�s� ve namuslu ayd�nlar� olarak 
geçmi�te oldu�u gibi gelecekte de 
yeminimize sad�k kalarak ülkemize 
ve ya�ad���m�z kente sahip ç�kmaya 
devam edece�iz. Sayg�lar�m�zla

41. Dönem II. Ba�kanlar 
Kurulu Toplant�s�
31 Ocak 2009 tarihinde 
Ku�adas�'nda Genel Merkez ve 
�ube Yönetim kurulu üyeleri ile 
Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu ve 
Merkeze ba�l� temsilciliklerin kat�ld��� 

bilgilendirme ve de�erlendirme 
toplant�s�na �ubemiz yürütme kurulu 
da kat�ld�. Toplant� gündeminde 
a�a��daki maddeler görü�üldü;
Genel Merkez Etkinlikleri hakk�nda 
bilgilendirmesi,
Mali Durum hakk�nda bilgilendirmesi,
HKMO Onur Kurulunun 
bilgilendirmesi,
HKMO Denetleme Kurulunun 
bilgilendirmesi,
�ubelerin çal��malar� hakk�nda 
bilgilendirmesi,
Lisansl� HKM ve Bürolar� kapsam�nda 
i� kalemleri ve belgelerinin 
ücretlendirilmesi,
Kadastro i�lemlerinde i� kalemlerinin 
ücretlendirilmesi,
5831 say�l� Tapu ve 2/B Alanlar� ile 
ilgili yasan�n kapsam� ve durumu,
Kamu ihale Yasas�,
Yap� Denetimi,
Kamula�t�rma Bilirki�ili�i,
Yerel Yönetimler ve Mahalli seçimler 
hakk�nda görü�meler yap�ld�.
�ubemiz ilgili konulara görü� ve 
öneriler sundu. Ayr�ca �ubemiz 
bünyesinde yap�lan faaliyetlerin ve 
yap�lacak olan etkinlikler hakk�nda 
�ube Ba�kan� �lhami OKUDAN k�sa 
aç�klamalar yapt�ktan sonra �ube 
Yazman� T. Fikret HORZUM slayt 
sunumuyla detayl� aç�klamalar yapt�.

AKP Muratpa�a Belediye 
Ba�kan Aday� Orhan 
TOLUNAY �ubemizi Ziyaret 
Etti! 

13.01.2009 tarihinde Adalet ve 
Kalk�nma Partisi Antalya Muratpa�a 
Belediyesi Ba�kan Aday� Orhan 
TOLUNAY �ubemizi ziyaret etti.

Kent Konseyi Su Çal��ma 
Grubu Üyesi Ziyareti

Antalya Kent Konseyi Su Çal��ma 
Grubu Üyesi �n�aat Mühendisi 
Ömer Faruk GÜR �ubemizi ziyaret 
etti. Ziyaretlerinin amac� Antalya ve 
çevresi su havzalar� ile bu havzalara 
ili�kin mülkiyet durumlar�n�n 2/B 
alanlar� ile ili�kili olup olmad��� ve 
ayr�ca yeni ç�kan 5831 say�l� Tapu 
Kanunu ile baz� kanunlarda de�i�iklik 
yap�lmas�na dair kanun hakk�nda 
bilgi al��veri�i yap�ld�.
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DARMSTADT’dan Harita Mühendisi 
Bern BISTRITSCHAN Odam�z� Ziyaret 
Etti!

Darmstadt'dan harita 
mühendisi Bern 
BISTRITSCHAN 
16.02.2009 tarihinde 
odam�z� ziyaret etti. 
Mimarlar Odas� Bursa 
�ubesi ile uzun y�llard�r 
karde� oda olarak kar��l�kl� 
dostluk ve i�birli�i içinde 
bulunan Darmstadt'l� mimar 
ve harita mühendisleri, aralar�nda Bursa Harita 
Mühendislerini de görmek istediklerini söyledi.

Osmangazi Kadastro Müdürlü�ü ziyaretinde 
de bulunan Bern BISTRITSCHAN çal��malarla 
ilgili 2.Ba�kan�m�z ve Osmangazi Kadastro 
Müdürü Ufuk AY'dan bilgi ald�. Almanya'da ki 
çal��malardan söz etti.

Almanya'da eyaletler aras�nda farkl� koordinat 
sistemleri uyguland���n� söyleyen Bern 
BISTRITSCHAN'a Türkiye'de tek koordinat sistemine 
uzun y�llar önce geçildi�ini söyledi�imizde çok 
ilginç buldu.

Haziran yada Temmuz aylar�nda kalabal�k 
meslekta� grubu ile misafir olmak istediklerini, 
bizleri de Darmstadt da görmek istediklerini 
söylerek odam�zdan ayr�ld�lar.

II. ve III. Dönem HKMO Bursa �ube Ba�kan� ve DSP 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday� Esat Gürkan 
KANB�R Odam�z� Ziyaret Etti!

Demokratik Sol Parti (DSP) Bursa Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday� 
E. Gürkan KANB�R, DSP Osmangazi Belediye Ba�kan Aday� Kemal 
MÜEZZ�NO�LU, DSP Nilüfer Belediye Ba�kan Aday� Ali Nejat 
APAYDIN ve DSP Y�ld�r�m Belediye Ba�kan Aday� Cihat T�P�O�LU, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Bursa �ubemizi ziyaret etti.

Harita Kadastro Mühendisleri Odas� ve Bursa �ubesi, Bursa'n�n 
sorunlar�n�n ve çözüm önerilerinin bulundu�u 'Bursa Raporu 2'yi 
(DSP) Belediye Ba�kan Adaylar�yla payla�t�. �ube 2nci Ba�kan�m�z 
Ufuk AY, raporu kamuoyu ile payla�maktaki amaçlar�n�n kent 
sorunlar� hakk�nda �ube görü� ve önerilerinin genel çerçevesini 
olu�turmak, yerel yönetimlere talip olan tüm adaylar� sorunlar ve 
çözümler hakk�nda bilgilendirmek oldu�unu ifade etti.

Ba�kan olmas� halinde tüm akademik odalarla uyum içerisinde bir 
çal��ma sergileyeceklerini dile getiren DSP Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan Aday� E. Gürkan KANB�R, belediyelerde akademik odalar�n 
sürekli iç içe olmas� gerekti�ine vurgu yapt�. Kendisinin de harita ve 
kadastro mühendisi oldu�unu ve HKMO Bursa �ubesi'nde ba�kanl�k 
görevi yapt���n� ifade eden KANB�R, " Bizler akademik odalar� 
direkt olarak i�in içerisine kataca��z. Bizim dönemimizde Bursa'da 
Mühendislik hizmetleriyle ilgili i�lerle ilgili yerel yönetimlerde tek 
tetkik mercii akademik odalar olacakt�r" diye konu�tu. 

BURSA
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5. Geleneksel Bowling Turnuvas� Yap�ld�

�ubemizin Geleneksel Bowling Turnuvas� 06.02.2009 
As Merkez Rainbowl Bowling Salonu'nda düzenlendi. 
Üyelerimizin ve ailelerinin kat�l�m�yla gerçekle�tirilen 
turnuvada tak�mlar keyifli, e�lenceli saatler geçirdiler. 

Zorlu geçen turnuvan�n 1incili�ini Ufuk AY'�n kaptanl���n� 
yapt��� tak�m kazand�. 2incili�i A. Faruk ÇOLAK'�n 
kaptanl���n� yapt��� tak�m, 3üncülü�ü kaptanl���n� Derya 
BULUT'un yapt��� tak�m kazand�. Madalyalar�n� alan 
tak�mlar co�kulu foto�raf karelerinin alt�na çok keyifli bir 
gece geçirdiklerinin ve e�lendiklerinin imzas�n� att�lar.

"Bursa Raporu 2" Bursal�lara Tan�t�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Bursa �ubesi, 
Yerel Seçimler öncesinde Belediye Ba�kan ve Belediye 
Meclis Üyesi Adaylar�'na yönelik haz�rlad��� Bursa'n�n 
sorunlar�n� ve çözüm önerilerini içeren 2. Bursa Raporu'nu 
aç�klad�.

Kent sorunlar�na kar�� �ube görü�lerini içeren ve 2007 
genel seçimleri öncesi Haziran 2006'da haz�rlad��� 
"Bursa Raporu 1'in ard�ndan 2009 Yerel seçimleri öncesi, 
kent sorunlar� ve çözüm önerilerini içeren "Bursa Raporu 
2'yi Bursal�larla payla�t�. Bursa'n�n sorunlar�n�n ve çözüm 
önerilerinin bulundu�u "Bursa Raporu 2'yi Bursal�lara 
tan�tan �ube 2. Ba�kan�m�z Ufuk Ay, raporu kamuoyu ile 
payla�maktaki amaçlar�n�n kent sorunlar� hakk�nda �ube 
görü� ve önerilerinin genel çerçevesini olu�turmak, yerel 
yönetimlere talip olan tüm adaylar� sorunlar ve çözümler 
hakk�nda bilgilendirmek oldu�unu ifade etti.

‘BURSA’NIN SAK�N� DE��L, SAH�B�Y�Z’ 

HKMO Bursa �ubesi olarak ana yönetmeliklerinde 
tan�mlanan amaçlar do�rultusunda da böyle bir 
çal��ma yapmay� uygun bulduklar�n� belirten �ube 2. 
Ba�kan�m�z Ufuk Ay, "HKMO Bursa �ubesi olarak 
ülke ve kent sorunlar�na sahip ç�k�yoruz. Bunun için de 
Bursa'n�n sorunlar�n� ve çözüm önerilerini bir kitapç�kta 
toplayarak Belediye Ba�kan ve Belediye Meclis Üyesi 
Adaylar�'na sonuçlar�n� iletmek istedik. "Bursa Raporu 2" 
kitapç���nda Kent Yönetimi, Planlama ve Çevre Sorunlar�, 
Kaçak Yap�la�ma, Kentsel Dönü�üm, Bursa Kent Bilgi 
Sistemleri, Altyap� Koordinasyon Merkezi (AYKOME), 
Ula��m, Uluda�, Tar�m Arazilerinin Korunmas�, 
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Deprem, Turizm ana ba�l�klar� ile 
Bursa'n�n sorunlar� anlat�ld�" dedi. 
Bursal�lar olarak Bursa'n�n sakini 
de�il sahibi olduklar�n� bunun için 
de mevcut sorunlar�n ortak ak�lla 
çözülmesi gerekti�ini ifade eden 
�ube 2.Ba�kan�m�z Ufuk AY, 
"Sakini de�il sahibi oldu�umuz 
kentimizin mevcut sorunlar�n� 
ortak ak�l yard�m�yla çözüme 
kavu�turabilece�imize dair inanc�m�z 
bizlere bu çal��may� haz�rlamakta 
güç vermi�tir. Bunun için de 
kitapç���n haz�rlanmas�nda eme�i 
geçen Bilimsel ve Teknik etkinlikler 
Komisyon üyelerimize, HKMO Bursa 
�ubesi 9. Dönem �ube Asil ve Yedek 
Yönetim Kurulu Üyelerine te�ekkür 
ederiz" diye konu�tu.

‘KAÇAK YAPILA�MAYA DUR 
DEN�LMEL�’

Bursa Raporu 2'de kaçak yap�la�ma 
konusuna da dikkat çektiklerinin 
alt�n� çizen �ube 2. Ba�kan�m�z 
Ufuk AY, "Bursa Raporu 2'de de 
belirtti�imiz gibi vatanda�lar�m�za 
ve dolay�s�yla yerel yöneticilerimize 
yeniden "Gelece�imizi y�kmay�n 
lütfen!" ikaz�nda bulunuyoruz. 
Kaçak yap�ya te�ebbüs eden 
vatanda�lar�m�za da �unu söylemek 
istiyoruz: Lütfen Bursa'm�z� kaçak 

yap�larla kirletmeyelim. Çünkü yar�n 
çocuklar�n�z bu yapt���n�z evlerde 
asla oturmayacak" 

Yerel Yönetimlere ve Kamu 
Kurumlar�na Netpro 6.0 
Tan�t�m Toplant�s� Yap�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� Bursa �ubesi (HKMO) 
ve NetCAD Ulusal CAD VE GIS 
Çözümleri A.�., Osmangazi 
Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi'nde 
NetCAD-NETPRO 6.0 Tan�t�m 
Toplant�s� düzenledi.

Yakla�an yerel seçimler öncesinde 
yerel yönetimlerin altyap� hizmetlerinin 
geli�tirilmesini hedefleyen seminerde 
Ulusal CAD ve GIS Çözümleri 
Mühendislik Bilgisayar E�itim Ticaret 
Anonim �irketi'nin NETPRO 6.0 
yaz�l�m� tan�t�ld�. Netcad 

ile ilgili olarak Harita ve Kadastro 
Mühendisleri'ni bilgilendiren ve 
NetCAD Ulusal CAD VE GIS 
Çözümleri A.�. Sat�� Müdürü Hakan 
BIÇAKÇI, NETPRO 6.0 yaz�l�m�n�n 
TCK AASHTO standartlar�na tam 
uyum gibi önemli özelliklerin yan�nda 
proje yap�m�n� kolayla�t�ran, interaktif 
ve dinamik kullan�m�n� sa�layan 
geli�tirilmi� yeni versiyonu oldu�unu 
söyledi.

NetCAD-NETPRO yaz�l�m� yerel 
yönetimler, kamu ve özel kurum 
ve kurulu�lar�n profesyonel yol, 
kanal ve baraj hizmetlerinin 
projelendirilmesinden araziye 
uygulanmas�na kadar konusunda 
ülkemizin en yayg�n kullan�lan 
yaz�l�m�d�r.

HKMO Bursa �ubemiz 9.Dönem 
�ube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat Sancak NETCAD firmas�na 
etkinlik dolay�s�yla te�ekkür ederek 
seminerin kat�l�mc�lara faydal� olmas� 
temennisinde bulundu.
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�ube Bültenimiz Yay�mland�

8. ve 9. Dönemde tüm ekonomik 
zorluklara ra�men yay�n hayat�n� 
sürdüren Harita Bülteni'nin yeni 
say�s� yay�mland�. �ubemize 
kay�tl� tüm üyelerimiz ile kamu 
kurum ve kurulu�lar�, sivil toplum 
örgütlerine ula�t�r�lan bültenimiz 
�ube ve mesle�imize ait 
faaliyetlerin tan�t�m�nda önemli rol 
üstlenmektedir.

Bültenimizin ana temas� yakla�an 
yerel seçimler ve seçimler öncesi 
kent sorunlar� ve bunlara ili�kin 
çözüm önerilerimizin sunuldu�u 
Bursa Raporu2 kitapç��� olarak 
belirlenmi�tir.

�ubemiz taraf�ndan haz�rlanarak 
geçti�imiz günlerde yapt���m�z 
bas�n aç�klamas� ile kamuoyuna 
sundu�umuz 2009 yerel seçimler 

öncesi kent sorunlar�na bak�� 
"Bursa Raporu 2" adl� kitapç���m�z 
bas�ndan ve kamuoyundan yo�un 
ilgi görmü�tür.

Kitapç�k odam�z� ziyaret eden 
ba�kan adaylar�na sunuldu�u 
gibi, ba�ta Say�n Valimiz, HKMO 
Genel Merkez, TMMOB Bursa 
Bile�enleri Bursa Akademik Oda 
bile�enleri, �KK, 23. Dönem 
Bursa Milletvekilleri, Yerel Medya 
Mensuplar�, Siyasi Partiler, kamu 
kurum ve kurulu�lar�n yöneticilerine 
gönderilmi�tir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Ba�kanl�k Divan� 
bas�nda ç�kan haberler sonucu 
kitapç���m�zdan haberdar olmu�, 
gelen talep do�rultusunda 
kitapç���m�z TBMM Ba�kanl�k 
Divan�na gönderilmi�tir.

TBMM ba�kanl�k divan� ile yap�lan 
görü�melerde "yerel seçimler öncesi 
kent sorunlar� hakk�nda yap�lan 
bu çal��man�n nitelikli ve ba�ar�l� 
bir çal��ma" oldu�u "kentle ilgili 
yap�lacak her türlü çal��mada 
kitapç���n 
yol gösterici 
bir doküman 
olaca�� " bilgisi 
�ubemize 
iletilmi�tir.

Kitapç���n 
olu�mas�nda 

eme�i geçen 9. Dönem �ube Asil 
ve Yedek Yönetim kurulu üyelerine, 
komisyon üyelerimize te�ekkür 
ediyorum.

TOPCON Gezici Servis 
ve CORS-TR Semineri 
Gerçekle�tirildi

�ubemiz ve Paksoy Teknik 
Hizmetler Tic. Ltd. �ti. taraf�ndan 
ortakla�a düzenlenen TOPCON 
gezici SERVIS ve CORS-TR konulu 
TEKNIK SUNUM 13.2.2009 
Cuma günü 09:00-18:00 saatleri 
aras�nda BURSA KERVANSARAY 
otelde gerçekle�tirildi. Üyelerimizin 
yo�un kat�l�m sa�lad��� seminerde 
teknik servis, cihazlar�n genel 
kontrol ve bak�m� ücretsiz olarak 
yap�ld�. Ayr�ca kat�l�mc�lara CORS-
TR (Tusaga-Aktif) konusunda teknik 
bilgilendirme yap�ld�.

Bursa 2. Yap� Ya�am 
Fuar�ndayd�k!

TÜYAP Bursa Fuarc�l�k Anonim 
�irketi taraf�ndan, Bursa Büyük�ehir 
Belediyesi ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odas� deste�i, TMMOB 
Mimarlar Odas� Bursa �ubesi 
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i�birli�iyle haz�rlanan Bursa 
21. Yap� ve Ya�am Fuar� 
ve Kongresi 19-22 Mart 
2009 tarihleri aras�nda 
gerçekle�tirildi. Aç�l��a �ube 
2. Ba�kan�m�z Sn. Ufuk AY, 
�ube Yazman�m�z Sn. Hakan 
BEBEK, �ube Yönetim kurulu 
üyelerimizden Ahmet Ergin 
MU�LU ve Murat SANCAK 
kat�ld�. Salon 1 de açt���m�z 
stand ile mesle�imizi 
tan�tmak amac�yla �ubemizce 
haz�rlanan Mesleki Tan�t�m 
Bro�ürü ve Harita Bülteni 
dergimiz da��t�lm��t�r. 
Faaliyetlerin sektör 
temsilcileriyle payla��ld��� 
stand�m�z�, fuar�n aç�l�� 
kurdelesinin kesilmesinin 
ard�ndan, AKP Bursa 
Milletvekili Canan Candemir 
ÇEL�K ve AKP Nilüfer 
Belediye Ba�kan Aday� I��l 
Zeliha Genço�lu MAYDAER, 
�n�aat Mühendisleri Odas� 
Bursa �ube Ba�kan� Necati 
�AH�N, Mimarlar Odas� 
Bursa �ube Ba�kan� �enol 
��M�EK, Ziraat Mühendisleri 
Odas� Bursa �ube Ba�kan� 
�lhan DEM�RÖZ ziyaret 
etti. Fuarda oda üyeleriyle 
ve sektör temsilcileriyle 
bir araya gelerek odan�n 
faaliyetlerinin ve yay�nlar�n�n 
bulu�tu�unu dile getiren �ube 
2. Ba�kan�m�z Ufuk AY, fuar�n 
kendileri aç�s�ndan oldukça 
yararl� oldu�unu söyledi.
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Geleneksel HKMO Gecemiz 
Class Otel'de Düzenlendi

24 Ocak 2009 tarihinde CLASS 
OTEL de Diyarbak�r �ubemiz 
taraf�ndan Geleneksel HKMO 
gecemiz düzenlendi. Gecemizin 
aç�l�� konu�mas�n� �ube Ba�kan� 
Yusuf B�LEN yapt�. Say�n B�LEN 
konu�mas�nda;

Bar���n, özgürlü�ün, dostlu�un ve 
karde�li�in öneminin artt��� günümüz 
toplumunda bu tür etkinliklerin 
meslekta�lar�m�z aras�ndaki birli�i 
beraberli�i, dayan��ma ruhunu 
artt�rd���n� dile getirmi�tir. 

Gecemize kat�lanlar aras�nda 
Kayap�nar Belediye Ba�kan� 
Zülküf KARATEK�N, Yeni�ehir 

Belediye Ba�kan� F�rat ANLI, 
TMMOB Diyarbak�r �KK Sekreteri 
�dris EKMEN, TMMOB ba�l� 
meslek odalar� temsilcileri ayr�ca 
HKMO �stanbul �ube yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte �ubemize ba�l� il 
temsilciliklerimiz ve meslekta�lar�m�z�n 
yo�un kat�l�m� sayesinde gecemiz 
co�kulu bir �ekilde gerçekle�mi�tir. 

Diyarbak�r �ube tarihinde 
ilk defa bu kadar yüksek 
kat�l�mda bir etkinlik 
gerçekle�mesinden 
dolay� Geleneksel 
HKMO Gecemize 
yo�un kat�l�m sa�layan 
meslekta�lar�m�za, 
yönetim kurulu üyelerimiz 
kat�l�mlar�ndan dolay� 
te�ekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odas� Yeni 
Ba�kan� Ziyaret Edildi

28/01/2209 tarihinde �ube 
Yönetim Kurulumuzdan �ube Ba�kan� 
Yusuf B�LEN ve �ube 2. Ba�kan� 

�dris BEREKATO�LU yeni göreve 
ba�layan Ticaret ve Sanayi Odas� 
Ba�kan� Galip ENSAR�O�LU'nu 
makam�nda ziyaret etti.Yeni görevine 
gelen Say�n ENSAR�O�LU ziyaretten 
duydu�u memnuniyeti dile getirerek 
Diyarbak�r ili ve bölgede yap�lacak 
olan yeni dönemdeki çal��malar�nda 
Odam�z�ndan da destek bekledi�ini 
dile getirdi.�ube Ba�kan�m�z Say�n 
Yusuf B�LEN ise Diyarbak�r'�n 
gelece�ine ���k tutan her türlü 
çal��maya HKMO Diyarbak�r �ube 
olarak katk� ve desteklerini 
sunacaklar�n� ifade etti.

Geni�letilmi� 2. Ba�kanlar 
Kurulu Toplant�s� 
Ku�adas�nda Gerçekle�tirildi

2. Ba�kanlar Kurulu toplant�s� 30 
Aral�k 1 �ubat 2009 tarihleri 
aras�nda Ku�adas�nda gerçekle�tirildi. 
�ubemiz ad�na �ube Sekreteri Can 
Deniz AKDEM�R ve �ube Sayman� 
Mehmet GÜL kat�ld�.Toplant�da 
aç�l�� konu�malar�ndan sonra �ubeler 
yapt�klar� ve yapacaklar� etkinlikler 
hakk�nda bilgilendirme yapt�.

D�YARBAKIR
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Toplant�n�n ikinci bölümünde is 
L�HKAB kapsam�nda i� kalemlerinin 
ve belgelerin ücretlendirilmesi, 
Kadastro yenileme i�lemlerinde 

i� kalemlerinin ücretlendirilmesi, 
2/b alanlar�, Kamu ihale yasas� 
son de�i�iklikleri, Yap� denetimi, 
Kamula�t�rma bilirki�ili�i vb konular 
görü�üldü. Toplant�n�n son günü 
�zmir'in �irince köyüne bir gezi 
düzenlendi.

Batman'da Temsilcimiz ve 
Üyelerle Toplant� Yap�ld�

15 Mart 2009 tarihinde �ube 
Ba�kan� Yusuf B�LEN, �ube Sekreteri 
Can Deniz AKDEM�R, �ube 
Sayman� Mehmet GÜL ve Yönetim 
Kurulu üyemiz Hüseyin KIR�AN'�n 
kat�l�m�yla Batman Temsilcimiz ve 
Batman'daki üyelerimizle bir araya 
gelindi. Toplant�da �ube çal��malar�, 
temsilcilik sorunlar� ve üyelerimizin 
sorunlar� konu�uldu. Batman 
ilinde Kadastro Müdürlü�ünde ve 
Belediyede teknik personelin yeterli 
olmad��� ve i�lemlerin bu yüzden 
zaman ald��� dile getirildi.Ayr�ca 
bölgemizin genelinde sorun olan 
Kamula�t�rma Bilirki�i davalar�na 
Kamula�t�rma Bilirki�i E�itimi 

almam�� ve belgesi olmayan 
Mühendislerin ça�r�ld���n� 
bu konuda �ubenin ve genel 
merkez yönetiminin çal��ma 
yürütmesi istendi. Yeni yap�lacak 
etkinlikler içinde TUSAGA-AKT�F 
(CORS-TR) E�itim seminerinin 
düzenlenmesine ihtiyaç oldu�u 
dile getirildi.

TMMOB Diyarbak�r �KK 
Batman Kent Sempozyumu 
Haz�rl�k Toplant�s�na 
Kat�ld�

�ube Yönetim kurulu üyelerimizin de 
kat�ld��� Diyarbak�r �l Koordinasyon 
Kurulu ile birlikte Batman �l 
Koordinasyon Kurulunun düzenledi�i 
"BATMAN KENT SEMPOZYUMU" 
haz�rl�k toplant�s� 15 Mart 2009 
tarihinde �n�aat Mühendisleri 
Odas� Batman Temsilcili�inde 
yap�ld�. Toplant�da 24-25-26 
Nisan 2009 tarihinde yap�lacak 
olan Diyarbak�r Kent Sempozyumu 
hakk�nda bilgiler payla��ld�. Burada 
yap�lan çal��malar�n Batman Kent 
Sempozyumuna örnek olaca��n� 
Batman ve Diyarbak�r illerinin bir 
çok sorununun benzer oldu�u 
çözümlerinin de birliktelik ve 
dayan��ma ile çözülece�i dile 
getirildi. Diyarbak�r �l Koordinasyon 
Kurulu olarak Batman Kent 
Sempozyumuna her türlü deste�in 
verilece�i söylendi. 

Toplant�n�n ikinci bölümünde ise 
Demokratik Toplum Partisi Belediye 

Ba�kan Aday� Say�n 
Necdet ATALAY TMMOB 
bile�enlerini ziyaret 
etti. Ziyareti s�ras�nda 
kendisininde bir TMMOB 
üyesi oldu�unu ve TMMOB 
nin Kent için önemini ve 
hassasiyetlerini bildi�ini ve 
kentin gelece�i hakk�ndaki 

bütün kararlarda TMMOB nin aktif 
yer almas� gerekti�ini dile getirdi.

Bölgemizde Nevruz Bayram� 
Co�kuyla Kutland�

Bugün Ortado�u halklar�n�n 
yüzy�llard�r süre gelen gelene�i 
ile bahar�n müjdecisi olarak kabul 
edilen; birlik, dayan��ma ve 
karde�lik günü olan Nevruz Bayram� 
kutlamalar�, halklar�n bir arada 
ya�am taleplerinin en önemli bir 
ifadesi haline gelmi�tir.

21 Mart 2009 tarihinde Bölgemizde 
Nevruz Bayram� co�kuyla kutlanm��t�r. 
"Ya gerçek demokrasi yada hiç" 
slogan�yla yap�lan kutlamalara bir 
milyona yak�n ki�i kat�lm�� olup 
kutlamalarda bar�� ve karde�lik 
vurgusu yap�lm��t�r. Nevruz ate�inin 
yak�ld���, �ark�lar�n söylendi�i, bar�� 
güvercinlerinin uçuruldu�u kutlamalar 
olays�z sona ermi�tir.

Diyarbak�r'daki kutlamalara çok 
say�da siyasi parti, sendika, sivil 
toplum örgütü temsilcisi, ayd�n, 
sanatç� ve yazarlar�n yan� s�ra yurt 
d���ndan çok say�da konuk kat�lm��t�r. 
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TMMOB Mimar Mühendis �ehir 
Planc�lar�, Kad�n Kurultay� Haz�rl�k 
Forumu

TMMOB örgütlülü�ü içinde kad�nlar�n etkin 
ve üretken olarak yer almas�n� sa�lamak 
ve yarat�lacak enerjiyi toplumun di�er 
katmanlar�na yaymak, çal��ma hayat�nda 
kad�n mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�n�n 

kar��la�t��� sorunlar� belirleyerek, yarat�lacak 
çözüm önerilerini odalarla ve kamuoyuyla 
payla�mak, sendikalar ve di�er yap�larla 
i�birli�i yaparak toplumda kad�nlar�n yeri 
ve öneminin alt�n� çizebilmek amac�yla 
düzenlenecek "TMMOB Kad�n Mühendis, 
Mimar, �ehir Planc�lar� Kurultay�"na Haz�rl�k 
Forumu 20 Aral�k 2008 tarihinde Elektrik 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ubesi'nde 
gerçekle�tirildi.

Krize, ��sizli�e ve Yoksullu�a Kar�� Me�aleli Yürüyü� 
Gerçekle�tirildi

TMMOB, TTB, KESK ve D�SK'in ça�r�s�yla, Herkese Sa�l�k Güvenlik 
Gelecek Platformu ve çok say�da demokratik kitle örgütü; "Krizin Faturas�n� 
Emekçiler De�il Sermaye Ödesin" talebiyle 27 Aral�k 2008 tarihinde bir 
kez daha alanlardayd�.

Taksim Tramvay Dura��'nda toplanan binlerce emekçi, 
yürüyü� ba�lang�c�nda �stiklal Caddesi giri�inde polis 
engeliyle kar��la�t�. Emekçiler, "Emekçiye de�il Çetelere 
Barikat" sloganlar�yla uzun süre bu antidemokratik 
uygulamay� protesto etti. Barikat�n kald�r�lmas� sonras� 
dövizlerle, me�alelerle, sloganlarla yürüyü�e geçen 
gruba çevredeki vatanda�lardan da geni� destek 
geldi. Kortej Galatasaray Lisesi önünde yap�lan bas�n 
aç�klamas�yla eylemi sonland�rd�.

HSGG Bile�enleri “Filistin’deki Vah�et �nsanl�k Suçudur! 
�srail ile Bütün Anla�malar �ptal Edilsin!” Slogan�yla 
Filistin’de Ya�anan Vah�eti Protesto Etti

Türk-�� 1. Bölge Temsilcili�inin ça�r�s�yla toplanan Herkese Sa�l�k 
Güvenli Gelecek Platformu, TMMOB, Türk Tabipleri Birli�i ve aralar�nda 
�ubemizin de yer ald��� çok say�da demokratik kitle örgütü, 7 Ocak 2009 
tarihinde Tünel'den Taksim Meydan�'na yürüyerek, bir bas�n aç�klamas� 
gerçekle�tirdi.

�STANBUL
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Krizin faturas�n�n emekçilere 
ç�kar�lmas�na hay�r demek ve �srail'in 
Filistin Halk� üzerinde ba�latt��� 
katliam� k�namak için toplanan 
emek, meslek ve demokratik kitle 
örgütlerine ba�l� binlerce ki�i, 
"Filistin Halk� Yaln�z De�ildir", "Her 
yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz", 
"Katil ABD i�birlikçi AKP", Katil ABD 
Ortado�u'dan Defo", "Katil �srail 
Filistin'den Defol", "Ya�as�n Halklar�n 
Karde�li�i", "Filistin'e Selam, Direni�e 
Devam" gibi çe�itli sloganlarla �srail 
sald�r�lar�n� protesto etti.

Yürüyü� sonras�nda bas�n aç�klamas� 
gerçekle�tirildi. Herkese Sa�l�k 
Güvenli Gelecek Platformu ad�na 
konu�an Dr. Osman ÖZTÜRK, krizin 
bedelinin i�çi ve emekçilere ödetilmek 
istendi�ini, faturay� ödememek için 
mücadelenin yükseltilmesi gerekti�ini 
söyleyerek, hükümetten �srail ile ikili 
anla�malar� iptal etmesini, diplomatik 
ili�kilerin kesilmesini talep etti. 

Türk-�� ad�na aç�klamay� yapan 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk BÜYÜKKUCAK 
da krizi bahane eden i�verenlerin on 
binlerce i�çiyi i�ten att���n�, atmaya 
da devam etti�ini belirterek, i�çilerin 
i�ine, a��na yönelik bu sald�r�y� 
k�nad�klar�n� söyledi. Gazze'ye 
yönelik sald�r�n�n bütün insanl��� 
vurdu�unu belirten BÜYÜKKUCAK, 
bu utanç verici trajediyi sonland�rmak 
için BM ve uluslararas� topluluklar� 
zaman kaybetmeden göreve ça��rd�.

Ümraniye ve Üsküdar 
Bölgelerinde Üye Ziyaretleri

�ube Yönetim Kurulumuz taraf�ndan 
planlanan Üye Ziyaretleri 
kapsam�nda 8 Ocak 2009 
tarihinde Üsküdar ve Ümraniye 
ilçelerindeki Kamu kurumlar�nda 
çal��an üyelerimiz i�yerlerinde ziyaret 
edilmi�tir. Gerçekle�tirilen ziyaretlerde 
üyelerimiz, �ubemiz taraf�ndan 
yürütülen çal��malar konusunda 
bilgilendirilerek çe�itli ba�l�klarda 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde bulunuldu.

B�MTA�'a gerçekle�tirilen ziyarette 
2B sorununa ili�kin son geli�meler, 
CBS ve Ta��nmaz De�erlemesi 
alan�ndaki geli�melerin yak�ndan 
takip edilmesi ve mesle�imizin bu 
alanlarda daha da etkinle�tirilmesi 
konusundaki görü�ler dile getirilerek 
�ubemizin bu ba�l�klarda yürüttü�ü 
çe�itli faaliyetler hakk�nda üyelerimiz 
bilgilendirildi.

Üsküdar Kadastro Müdürlü�ü'ne 
gerçekle�tirilen ziyarette üyelerimiz, 
2B sorununu de�erlendirmi�, orman 
arazilerinin s�n�rland�r�lmas� ve tescil 
edilmesi konular�nda Odam�z�n 
Orman Genel Müdürlü�ü ile 
görü�mesini ve meslekta�lar�m�z�n 
çe�itli mühendislik hizmetlerine ili�kin 
farkl� fiyat politikalar� uygulamalar�n�n 
sektörümüz aç�s�ndan ciddi s�k�nt�lar 
yaratmas� nedeniyle Odam�z�n bu 
konuyu de�erlendirmesini talep 

ettiler. Ziyarette üyelerimiz �ubemizce 
yürütülen faaliyetler hakk�nda 
bilgilendirilmi� ve üyelerimizin 
�ubemizce yürütülen ortak üretim 
eksenli faaliyetlerin payda�� 
olmalar�n�n örgütlülü�ümüz aç�s�ndan 
önemi kendileriyle payla��lm��t�r.

Ziyaretlerin üçüncü dura��nda 
ise Üsküdar Belediyesi �mar 
Müdürlü�ü'nde çal��an 
meslekta�lar�m�z ziyaret edildi. 
Ziyarette Teknik Altyap� Kadastrosu, 
2B sorunu, �ube Bültenimiz ve 
çe�itli ba�l�klarda kar��l�kl� görü� 
al��veri�inde bulunuldu.

Ziyaretlerimizin ö�leden sonraki 
a�amas�nda ise Ümraniye 
Belediyesi ve Ümraniye Kadastro 
Müdürlü�ü ziyaret edildi. Ümraniye 
Belediyesi'nde gerçekle�tirilen 
ziyarette �ubemizce yürütülen 
faaliyetler, üyelerimizin bu faaliyetler 
konusundaki istem ve talepleri, �ube 
yay�nlar�m�za ili�kin önerilerine ili�kin 
görü� al��veri�inde bulunuldu.

Ümraniye Kadastro Müdürlü�ü 
ziyaretinde, kurum çal��an� üyelerimiz 
genç meslekta�lar�n mesle�imiz için 
yürüttü�ü anlaml� çal��malar� ve genç 
meslekta�lar�n Oda organlar�nda 
yer almalar�n� önemsediklerini ifade 
ettiler. Üyelerimiz özellikle in�aat 
sektöründe çal��an meslekta�lar�m�z�n 
SSK prim ödemelerinin aksat�ld���n� 
ya da asgari ücret üzerinden prim 
yat�r�lmas�n�n ciddi s�k�nt�lar yaratt���n� 
ve bu konuda Odam�za ciddi 
görevler dü�tü�ünü ifade ettiler. 
�ubemizin dile getirilen ba�l�klarda 
gerekli giri�imlerde bulundu�u ve 
bulunmaya devam edece�i dile 
getirilerek çözüm için beraber 
üretme ve payla�ma eksenindeki 
anlay��la meslekta�lar�m�z �ube 
çal��malar�m�za davet edildi.
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Ziyaretlerimizde Yönetim Kurulumuza 
göstermi� olduklar� yak�n ilgi ve 
katk�lar�ndan dolay� B�MTA�, Üsküdar 
Belediyesi, Üsküdar Kadastro 
Müdürlü�ü, Ümraniye Belediyesi ve 
Ümraniye Kadastro Müdürlü�ü'nde 
çal��an tüm meslekta�lar�m�za ve 
Oda Temsilcilerimize en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

BIOFRAG Projesi ile Arazi 
Çal��mas�na Farkl� Bir 
Yakla��m: Güney Afrika 
Örne�i

BIOFRAG Projesi ile Arazi 
Çal��mas�na Farkl� Bir Yakla��m: 

Güney Afrika Örne�i konulu sunum 
12 Ocak 2009 tarihinde �ube 
Toplant� Salonunda gerçekle�tirildi. 
Sunumu gerçekle�tiren �TÜ Uzaktan 
Alg�lama Anabilim Dal� Ara�t�rma 
Görevlisi Yük. Müh. Filiz Bekta� 
BALÇIK, BIOFRAG projesi 
kapsam�nda bitkilerin biyo-kimyasal 
bile�enlerinin uzaktan alg�lama 
teknikleri ile belirlenmesinden ve bu 
çal��man�n vazgeçilmez bir parças� 
olan iki ay süren arazi çal��mas�n�n 
detaylar�ndan ve kar��la��lan 
zorluklardan bahsetti.

Etkinli�imize kat�l�m sa�layan tüm 
üyelerimize ve sunumu gerçekle�tiren 
�TÜ Uzaktan Alg�lama Anabilim Dal� 
ö�retim eleman� Yük. Müh. Filiz 
Bekta� BALÇIK'a de�erli katk�lar�ndan 

dolay� en içten duygular�m�zla 
te�ekkür ederiz.

Eyüp ve Gaziosmanpa�a 
Bölgelerinde Üye Ziyaretleri

�ube Yönetim Kurulumuz taraf�ndan 
planlanan Üye Ziyaretleri 
kapsam�nda 15 Ocak 2009 
tarihinde Eyüp ve Gaziosmanpa�a 
ilçelerindeki kamu kurumlar�nda 
çal��an üyelerimize yönelik ziyaretler 
gerçekle�tirildi.

Eyüp Belediyesi'nde gerçekle�tirilen 
ziyarette, olas� �stanbul 
Depremine yönelik olarak 
yap�lar�n güçlendirilmesine ili�kin 
izlenebilecek yöntemler, Yap� 
Denetim Yasas� kapsam�nda 
uygulamada ortaya ç�kan sorunlar 
ve 2B arazileri ile ilgili geli�meler 
de�erlendirildi ve yap� denetimi 
konusunda yarg� taraf�ndan verilen 
karar�n uygulamada do�uraca�� 
bo�lu�un bir an önce doldurulmas� 
yönündeki görü�ler  üzerinde görü� 
al��veri�inde bulunuldu. Ayr�ca, 
bölgedeki üyelerimizden gelen 
e�itim ve kurs istemlerine yönelik 
olarak da bugüne kadar �ubemizce 
gerçekle�tirilen e�itimler konusunda 
k�sa bilgilendirmeler yap�ld� ve yeni 
e�itim salonumuzun hizmete girmi� 
olmas�ndan dolay�, ilerleyen günlerde 

e�itimlerin ve kurslar�n program 
dâhilinde yürütülebilece�i ifade 
edildi.

Eyüp Kadastro �efli�i ziyaretinde, 
kurumun bölgede yürütmeyi 
planlad��� yenileme çal��malar�, 
kamula�t�rma i�lemlerinde Harita 
Mühendisleri'nin daha etkin görevler 
üstlenmesi, kadastro çal��malar�n�n 
bütünlüklü bir yasal altyap� ile 
yeniden yap�land�r�lmas� gibi çe�itli 
ba�l�klarda de�erlendirmelerde 
bulunuldu. Ayr�ca üniversitelerde 
yapt�r�lan bitirme ödevlerinde ya 
da tez çal��malar�nda kurumla 
i�birli�i yap�lmas�n�n yararl� olaca�� 
belirtilmi�tir.

Gaziosmanpa�a Belediyesi'nde 
gerçekle�tirilen ziyarette de kurum 
çal��an� üyelerimizin Odam�zdan 
beklentileri ve �ube Bültenimize 
ili�kin görü�lerinin yan� s�ra çe�itli 
e�itim ve kurs istemleri konular�nda 
de�erlendirmeler yap�ld�.

Gaziosmanpa�a Kadastro 
Müdürlü�ü'nde gerçekle�tirilen 
ziyarette de kurum çal��an� 
meslekta�lar�m�z�n özlük haklar�n�n 
iyile�tirilmesi ve döner sermayeden 
pay almas� konular�n�n yan� s�ra 
meslek gündemimizde güncelli�ini 
koruyan L�HKAB konusu üzerinde de 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde bulunuldu.

Ziyaretlerimizde Yönetim 
Kurulumuza göstermi� 
olduklar� konukseverlik, ilgi 
ve katk�lar�ndan dolay� Eyüp 
Belediyesi, Eyüp Kadastro 
�efli�i, Gaziosmanpa�a 
Belediyesi ve 
Gaziosmanpa�a Kadastro 
Müdürlü�ü'nde çal��an tüm 
meslekta�lar�m�za ve Oda 
Temsilcilerimize en içten 
duygular�m�zla te�ekkür 
ederiz.
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�stanbul Büyük�ehir 
Belediyesi ve Eminönü 
Belediyesi Ziyaretleri

Birlikte üretme ve payla�ma 
anlay���yla çal��malar�n� sürdüren 
�ube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
16 Ocak 2009 tarihinde 
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi ile 
Eminönü Belediyesinde çal��an 
meslekta�lar�m�z� ziyaret etti.

�lk olarak �stanbul Büyük�ehir 
Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan 
merkezinde farkl� birimlerde çal��an 
meslekta�lar�m�zla bulu�an Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, �ubemizin 
etkinlikleri, üyelerimizle ileti�im 
araçlar�m�z, �ube yay�nlar� vb. 
konular� üyelerimizle payla�arak 
üyelerimizin her türlü öneri, ele�tiri, 
de�erlendirme ve beklentilerini 
�ubemize iletebileceklerini dile 
getirdiler. Üyelerimizle yap�lan 
görü�melerde, �stanbul Büyük�ehir 
Belediyesi'nde yürütülen mesleki 
çal��malar da ele al�nd� ve bu 
çal��malar sonucunda üretilen 
hizmetlerin mesleki kamuoyuyla 
payla��lmas�n� hedefleyen olas� 
etkinlikler üzerinde duruldu.

Bu görü�melerin ard�ndan Eminönü 
Belediyesi'ndeki meslekta�lar�m�z� 
çal��ma mekanlar�nda ziyaret eden 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz benzer 
konular� üyelerimizle payla�t�lar. 
Yeni idari yap�lanmadan sonra 
Fatih Belediyesi'ne ba�lanan 
Eminönü Belediyesi'nde kendilerinin 
çal��t��� birimin gelece�inin �imdilik 
belirsiz oldu�unu dile getiren 
meslekta�lar�m�z, belediyede 
yürütülen çal��malara ili�kin Yönetim 
Kurulu Üyelerimize bilgi verdiler.

Üyelerimiz bu ziyaretlerden 
duyduklar� memnuniyeti dile getirerek 

Yönetim Kurulumuza çal��malar�nda 
ba�ar� dileklerini ilettiler. 
Ziyaretlerimizde Yönetim Kurulumuza 
göstermi� olduklar� konukseverlik, 
ilgi ve katk�lar�ndan dolay� �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesi'nde ve 
Eminönü Belediyesi'nde çal��an 
tüm meslekta�lar�m�za ve Oda 
Temsilcilerimize içten te�ekkür ederiz.

20. Dönem II. �ube Dan��ma 
Kurulu Toplant�s�

�ube Dan��ma Kurulu toplant�m�z 10 
Ocak 2009 tarihinde �ube Toplant� 
Salonumuzda 60 Üyemizin kat�l�m�yla 
gerçekle�ti. Dan��ma Kurulu 

Toplant�s�nda HKMO �stanbul �ube 
20. Dönem Yönetim Kurulu taraf�ndan 
yürütülen faaliyetler  hakk�nda 
kapsaml� bir sunumla üyelerimiz 
bilgilendirildi ve bu faaliyetlerin 
çe�itlenmesi konusunda de�erli 
katk�lar� istendi. Yönetim 
Kurulu sunumu sonras�nda 
üyelerimizin �ubemize ve 
ülke gündemine ili�kin çe�itli 
ba�l�klardaki de�erlendirmeleri 
ve önerileri al�nd�. Dan��ma 
Kurulu Toplant�s� sonras�nda da 
üyelerimizin geni� kat�l�m�yla 
y�lba�� kokteyli gerçekle�tirildi.

Dan��ma Kurulu Toplant�m�za 
kat�l�m sa�layan tüm 

üyelerimize �ubemiz çal��malar�na 
gösterdikleri yak�n ilgiden dolay� en 
içten duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

“Türkiye’de Teknik Altyap� 
Kadastrosu Gereksinimi 
Forumu” Gerçekle�tirildi

"Türkiye'de Teknik Altyap� Kadastrosu 
Gereksinimi Forumu" 17 Ocak 
2009 tarihinde �ube Toplant� 
Salonumuzda gerçekle�tirildi. 
Forumun aç�l�� konu�mas�nda söz 
alan �ube Ba�kan�m�z M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R konu�mas�nda teknik 
altyap� kavram�n�n, mesle�imiz 
aç�s�ndan kent ölçe�inin ötesine 

geçen, bölgesel, ulusal 
ve uluslararas� bir anlam 
ta��d���n�, forumumuzda 
özellikle belirli 
standartlar çerçevesinde 
kentlerimizdeki altyap�n�n 
tariflenmesi konusunun 
de�erlendirilece�ini ifade 
etti. �stanbul özelinde teknik 
altyap� sorununa ili�kin bir 
dizi önemli örneklerin ortaya 
ç�kt���n�, Gaziosmanpa�a'da 

geli�igüzel kaz�dan kaynakl� 
patlaman�n ve Mecidiyeköy'de kaçak 
sondaj çal��mas� s�ras�nda metro 
hatt�n�n delinmesinin bu kapsamda 
de�erlendirilmesi gerekti�ini ifade 
etti. 
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M. Tevfik ÖZLÜDEM�R konu�mas�nda 
ayr�ca altyap� çal��malar�n�n 
belirli standartlar çerçevesinde 
yürütülmesi gerekti�inin Odam�z 
taraf�ndan bugüne kadar çe�itli 
çal��malarla farkl� platformlarda 
s�kça dillendirildi�ini ifade etti. 
Konu�mas�n�n devam�nda da 
�stanbul'da do�algaz çal��malar�n�n 
ba�lat�ld��� ilk dönemlerde herhangi 
bir datuma ba�l� olmaks�z�n 
hat belirleme çal��malar�n�n 
yürütüldü�ünü, o dönemde 
Odam�zca haz�rlanan teknik 
raporlarda konunun yürütülmesine 
ili�kin somut bir çerçeve tariflendi�ini 
ve belirli düzenlemelerin yap�ld���n� 
ancak, teknik altyap� çal��malar�n�n 
genellikle kendili�inden yürüdü�ü 
izlenimi edindiklerini ifade etti. Son 
olarak da mesle�imizin sorumluluklar� 
çerçevesinde bu konuya yasal 
standartlar�n geli�tirilmesinin önemli 
oldu�unu dile getiren ÖZLÜDEM�R, 
konu�mas�n� sonland�rarak sözü 
forum yürütücüsü Ercüment AYAZLI'ya 
b�rakt�.

Forum yürütücüsü Ercüment AYAZLI 
konu�mas�nda öncelikle forumun 
düzenleme amac�na de�inerek, 
Gaziosmanpa�a ve Bostanc�'da 
meydana gelen do�algaz 
patlamalar�n�n; Mecidiyeköy'de 
sondaj çal��mas� s�ras�nda 
metro hatt�n�n delinmesinin ve 

�stinye'de bir kepçe operatörünün 
dikkatsiz davran��� sonucu �stanbul 
Menkul K�ymetler Borsas�'n�n da 
ba�lant�lar�n� sa�layan fiberoptik 
kablolar� koparmas�n�n alt�nda 
yatan sorunun ülkemizde teknik 
altyap� kadastrosunun eksikli�inden 
kaynakland���n�, tüm bu ya�ananlara 
ra�men birçok kamu kurumunun 
hala harita ve kadastro hizmetlerine 
yeterli önemi vermedi�ini belirtti. 
Konu�mas�n� Teknik Altyap� 
Kadastrosu Çal��ma Grubu taraf�ndan 
haz�rlanan sunumla sürdüren AYAZLI; 
kentle�me, teknik altyap� kadastrosu, 
ya�anan sorunlar ve konular özelinde 
çe�itli de�erlendirmelerde bulunarak 
sözü salondaki üyelerimize b�rakt�.

Salondan gelen de�erlendirmelerde 
üyelerimiz özetle; Bay�nd�rl�k 
ve �skan Bakanl��� bünyesinde 
olu�turulan Kentle�me �uras� içinde 
kurulan Kentsel Teknik Altyap� ve 
Ula��m Komisyonu'nun çal��malar�, 
Altyap� Koordinasyon Merkezi'nin 
(AYKOME) önemi, mevcut yap�la�m�� 
altyap�n�n tespit edilmeden bu 
sorunun çözülemeyece�i ve 
geli�tirilen standartlar�n bu kapsamda 
i�levsizle�ece�inin ilgili kurumlarla 
payla��lmas� gerekti�ini, belirlenen 
standartlar�n k�smen de olsa ancak 
imara aç�lan yeni alanlarda 
uygulanabilece�ini, tüm altyap� 
�ebekelerine ili�kin mevcut durumun 

tespit edilmesi ve 
CBS ortam�nda 
kurumlar aras�nda 
payla��lmas� 
gerekti�ini, kaz� 
çal��malar�n�n izine 
tabi olmas�na kar��n 
kurumlar aras�nda 
koordinasyon 
eksikli�inden 
kaynakl� nedenlerle 

bu gerçekli�in göz ard� edildi�ini, 
içme suyu �ebekelerinin son y�llarda 
yayg�n bir biçimde yenilenmi� 
olmas�na uygulama projelerinde 
belirli standartlar�n dikkate 
al�nmad���n�, elektrik hatlar�n�n son 
y�llarda yeralt�na al�nm�� olmas�na 
kar��n proje bilgilerinin yetersiz 
oldu�unu, altyap� tesislerinin 
tescil d��� alanlarda olmas�ndan 
kaynakl� bir belirsizlik oldu�unu, 
belediyelerin elinde bulunan mevcut 
projelerin büyük bir ço�unlu�unun 
uygulamalarla örtü�medi�ini, TUCBS 
ile ilgili veri toplama esaslar�n�n 
neler olmas� gerekti�ini, yükseklik 
bilgilerinin ve altyap� �ebekelerine 
ili�kin verilerin kadastral bilgilere 
dahil edilmesi konusunda TKGM'nin 
giri�imde bulunmas� gerekti�ini, 
ülkemizdeki idari sistem dahilinde 
yerel yönetimlerde teknik altyap�y� 
güçlendirecek biçimde teknik eleman 
aç���n�n giderilmesi gerekti�ini ifade 
ettiler.

Forumumuza kat�l�m sa�layan tüm 
üyelerimize, de�erli katk�lar�ndan 
dolay�, en içten duygular�m�zla 
te�ekkür ederiz.

12. THBTK Yürütme Kurulu 
Toplant�s�

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

AutoCAD Civil 3D 
Uygulamal� Program 
Tan�t�m�

�ubemiz ve Say�sal Grafik San. 
ve Tic. Ltd. �ti. ��birli�i ile 9 Ocak 
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Cuma saat 19.00'da 60 Üyemizin 
kat�l�m�yla ücretsiz AutoCAD Civil 
3D program� tan�t�m� gerçekle�tirildi. 
Tan�t�mda AutoCAD ortam�nda Arazi 
ve Google Earth'den Veri Al�m�, 3 
Boyutlu Arazi Modeli Olu�turma ve 
Analizler, Yol ve Kanal Tasar�m�, 
Kesit Profil, Kübajlar, Raporlar, Plan 
Profil Paftalar�, Tesviye ve Borulama 
Çözümleri konular�nda bir sunum 
gerçekle�tirildi.

Hrant için Adalet için 
Topland�k

�çerisinde siyasi partilerin, 
sendikalar�n, demokratik kitle 
örgütlerinin, TMMOB'nin ve 
üyelerimizin yan�nda çok say�da 
ayd�n�n ve sanatç�n�n yer ald��� 
binlerce ki�i 19 Ocak 2007 
tarihinde Agos Gazetesi önünde 
u�rad��� silahl� sald�r� sonucunu 
hayat�n� kaybeden gazeteci yazar 
Hrant DINK'i anmak için ölümünün 
ikinci y�l�nda Agos Gazetesi önünde 
bulu�tu.

Anma s�ras�nda binlerce ki�i 
sloganlarla ve alk��larla dava 
sürecinde somut ad�mlar�n at�lmas�n�, 
olayda ihmali ve kusuru bulunan 
bütün suçlular�n tüm ili�kileriyle ortaya 
ç�kar�l�p cezaland�r�lmas�n� isteyen 
taleplerin yan� s�ra "Fa�izme �nat 
Karde�imizsin Hrant", 
"Ya�as�n Halklar�n 
Karde�li�i", "Hrant �çin 
Adalet �çin" gibi çe�itli 
sloganlar att�. Anma 
s�ras�nda kürsüden Hrant'�n 
arkada�lar� ad�na sanatç� 
Halil ERGÜN, Mustafa 
ALABORA ve Leman SAM 
da üzüntülerini ve tepkilerini 
dile getiren konu�malar 
gerçekle�tirdiler. 

Saatler 15.00'� gösterdi�inde 
binlerce ki�i bir dakikal�k sayg� 
duru�unda bulundu. Anma töreni, 
26 Ocak 2009 Pazartesi günü 
Be�ikta�'ta gerçekle�tirilecek Hrant 
DINK duru�mas� s�ras�nda �skele 
Meydan�'nda düzenlenecek eyleme 
kat�l�m ça�r�s�yla sona erdi.

Ak�am saatlerinde de Lütfi K�rdar 
Kongre ve Sergi Saray�'nda Hrant'�n 
arkada�lar� taraf�ndan geni� kat�l�ml� 
bir dayan��ma gecesi düzenlendi. 
TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu ve ba�l� meslek odalar� 
taraf�ndan da geni� kat�l�m sa�lanan 

anma gecesinde 
çe�itli film 
gösterimlerinin yan� 
s�ra aralar�nda 
Karde� Türküler ve 
Sezen AKSU'nun 
da bulundu�u 
çok say�da 
ayd�n ve sanatç� 
da dayan��ma 
gecesine renk katt�.

Güvenli Bir Gelecek �çin �� 
Güvencesi �stiyoruz Talepli 
Bas�n Aç�klamas�

TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu ve Tez-Koop �� Sendikas� 
taraf�ndan yakla��k alt� haftad�r 

her çar�amba IBM önünde 
gerçekle�tirilen, güvenli bir 
gelecek ve güvenceli i� taleplerinin 
yükseltildi�i plaza eylemlerinin 
yedincisine Sabah-ATV Plaza önünde 
devam edildi.

Bili�im çal��anlar�n�n IBM'deki 
sendikal mücadelesini, Türkiye 
Gazeteciler Sendikas� ile birlikte 
sendikal örgütlenme mücadelesi 
veren Sabah-ATV çal��anlar�yla 
ortakla�t�rmak ve dayan��mak 
amac�yla 21 Ocak 2008 tarihinde 
Sabah-ATV Plaza önünde Oda ve 
Sendika çevrelerinin kat�l�m�yla bir 
bas�n aç�klamas� gerçekle�tirildi.

Bas�n aç�klamas�nda; Sabah 
Gazetesi çal��anlar�n�n ve tüm 
emekçilerin sendikala�ma mücadelesi 
önündeki engellerin kald�r�lmas�, 
IBM'de i�ten at�lan sendika 
temsilcilerinin i�e geri al�nmas� ve 
i�ten ç�karmalar�n yasaklanmas� 
taleplerinin yan� s�ra krizin faturas�n�n 
emekçilere de�il patronlara kesilmesi 
gerekti�i ifade edildi.
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�ubemiz Afetler Teknik 
Rapor ve �nceleme 
Çal��ma Grubu �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesi 
Deprem Risk Yönetimi ve 
Kentsel �yile�tirme Daire 
Ba�kanl���'n� Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas� �stanbul �ubesi Afetler Teknik 
Rapor ve �nceleme Çal��ma Grubu 
15 Ocak 2009 tarihinde �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesi Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel �yile�tirme Daire 
Ba�kanl���'n� ziyaret ederek görü� 
al��veri�inde bulundu.

Çal��ma Grubuna, Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel �yile�tirme Daire 
Ba�kan� Semih TURHAN ve Bina 
�nceleme ve Güçlendirme Müdürü 
Yusuf KOÇ'u ziyaretlerinde, �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesi'nin Deprem Risk 
Yönetimi ile ilgili faaliyetleri hakk�nda 
bilgiler sunuldu.

Çal��ma Grubumuz, olas� bir �stanbul 
depreminde Küçükçekmece'de 
bulunan Nükleer Ara�t�rma 
Reaktörünün yaratabilece�i tehlikenin 
ve de yüksek binalardaki risklerin 
önemini belirterek; deprem afetinden 
önce yap�lmas� gereken risk azaltma 
çal��malar�nda üzerlerine dü�en her 
türlü görevi payla�maktan mutluluk 
duyacaklar�n� ve yeni teknolojilerin 
afet risk yönetimi çal��malar�nda 
kullan�lmas� gerekti�ini ifade etti.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
�yile�tirme Daire Ba�kan� Semih 
TURHAN, ziyaretten duydu�u 
memnuniyeti ifade ederek, odalar 
ve sivil toplum kurulu�lar� ile ortak 
projeler geli�tirmek istediklerini, daire 
ba�kanl���na ba�l� tüm birimlerde 
deprem risk yönetimi kapsam�nda 
olas� risklerin azalt�lmas� konusunda 
pek çok proje gerçekle�tirildi�ini, 
çal��malar�n bundan sonra da ayn� 
h�zla devam edece�ini söyledi.

Bina �nceleme ve Güçlendirme 
Müdürü Yusuf Koç ise mevcut bina 
inceleme projelerinde modern 
haritac�l�k yaz�l�mlar�n�n kullan�ld���n�; 
2009 y�l�nda uygulanacak binalar�n 
sensörler ile izlenmesi projesinde ve 
yine bir di�er proje olan �stanbul'daki 
alt ve üst yap�larda tahmini deprem 
risk ve hasar analizlerinin belirlenmesi 
projesinde de en son teknolojinin 
uygulanaca��n� dile getirdi.

“Çok Çözünürlüklü 
Mekansal Veri Tabanlar� 
Konulu” Sunum

Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri 
Tabanlar� konulu sunum 26 Ocak 
2009 tarihinde �ube Toplant� 
Salonu'nda gerçekle�tirildi. 
Sunumu gerçekle�tiren Y�ld�z Teknik 
Üniversitesi Kartografya Anabilim Dal� 
Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih 
BA�ARANER, mekansal verilerin 

co�rafi bilgi sistemi içinde geometrik, 
semantik ve grafik modellenmesi 
kavramlar�n� aktararak, farkl� ayr�nt� 
düzeylerinde mekansal modellere 
olan gereksinim ve bu modellerin 
türetilmesi konular�n� ele ald�. 
Sunumda ayr�ca, geometrik, semantik 
ve grafik çözünürlük kavramlar�n�n 
yan� s�ra geometrik, semantik ve 
grafik çözünürlü�ün indirgenmesi için 
uygulanan genelle�tirme i�lemlerinden 
de söz eden BA�ARANER, son 
olarak farkl� çözünürlüklerdeki 
modellerin ili�kilendirilmesi konusuna 
kat�l�mc�lara bilgi verdi.

Etkinli�imize kat�l�m sa�layan tüm 
üyelerimize ve sunumu gerçekle�tiren 
YTÜ Kartografya Anabilim Dal� 
Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih 
BA�ARANER'e de�erli katk�lar�ndan 
dolay� en içten duygular�m�zla 
te�ekkür ederiz.

HKMO 41. Dönem II. 
Dan��ma Kurulu Toplant�s� 
Gerçekle�tirildi

HKMO 41. Dönem II. Dan��ma 
Kurulu, 30 Ocak-1 �ubat 2009 
tarihleri aras�nda Ayd�n'�n Ku�adas� 
ilçesinde gerçekle�tirildi. Dan��ma 
Kurulu Toplant�s�'na �ube Yönetim 
Kurulu Ba�kan�m�z M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R, �ube Sekreterimiz 
Mehmet HI�IR, �ube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Tekin AKÇAPINAR, �ube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz 
Emin Özgür AV�AR ve �. Ercüment 
AYAZLI kat�ld�lar.

Toplant�da, aç�l�� konu�malar� 
sonras�nda Oda Genel 
Merkez Yönetim Kurulu ve Oda 
Denetleme Kurulu, Odam�zca 
yürütülen çal��malar hakk�nda 
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bilgilendirmelerde bulundu. 
Toplant�n�n devam�nda Odam�za 
ba�l� �ubelerin ve Temsilciliklerin 
çal��malar� hakk�nda sunumlar 
gerçekle�tirildi. Toplant�n�n birinci 
oturumu �ube ve Temsilciliklerde 
ya�anan sorunlara yönelik 
de�erlendirmeler ve kapsaml� çözüm 
önerileriyle sonland�.

Toplant�n�n ikinci oturumunda meslek 
alan�m�za yönelik gündem maddeleri 
üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen 
çal��malar hakk�nda bilgilendirmeler 
yap�ld�. Yasa ve Yönetmelik 
düzeyindeki mevzuat de�i�iklikleri 
ve giri�imleri üzerine geli�meler 
de�erlendirildi. Yap�lmas� planlanan 
çal��malar hakk�nda görü�ler dile 
getirildi. Bir sonraki bölümde 
Odam�z�n, önümüzdeki dönemlerde 
düzenleyece�i Genç Haritac�lar 
Günleri, 12. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultay�, TMMOB Co�rafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi, Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu ve Yaz 
E�itim Kamp� gibi çe�itli etkinliklere 
ili�kin de�erlendirmelerde bulunuldu.

Toplant�n�n son bölümünde ise 
dünyada ve ülkemizde olumsuz 
yönde geli�en ve yüz binlerce çal��an 
emekçi taraf�ndan a��r biçimde 
hissedilen yap�sal dönü�ümlerin 
kar��s�nda TMMOB ve ba�l� 
meslek odalar�n�n olu�turduklar� 
alternatif politikalar�n acilen hayata 
geçirilmesinin önemine vurgu yap�ld�.

HKMO �stanbul �ubesi 
Yönetim Kurullar� Ortak 
Toplant�s� Gerçekle�tirildi

20. Dönem �ube Yönetim Kurulu'nun 
ça�r�s�yla, �ubemizin ilk Yönetim 

Kurulu toplant�s�n�n gerçekle�tirildi�i 
11 �ubat 1976 tarihinin 33. 
Y�ldönümünde, bugüne kadar 
Yönetim Kurullar�nda görev alarak 
katk� sa�layan tüm Üyelerimizin 
davetli oldu�u ortak bir toplant� 
gerçekle�tirildi.

11 �ubat 2009 tarihinde 
�ubemizde gerçekle�tirilen toplant�da 
aç�l�� konu�mas�n� yapan �ube 
Ba�kan�m�z M. Tevfik ÖZLÜDEM�R, 
�ubemizin y�llard�r birlikte üretme 
ve payla�ma anlay���na dayal� 
kat�l�mc� bir yakla��mla çal��malar�n� 
sürdürdü�ünü ve geçmi� dönemlerde 
örgütlülü�ümüze katk� sa�layan 
tüm üyelerimizi bu anlaml� günde 
bir arada görmekten memnuniyet 
duydu�unu dile getirdi. �ube 
Ba�kan�m�z�n konu�mas� sonras�nda 
söz alan �ube Sekreterimiz Mehmet 
HI�IR da �ubemize yönelik istatistiksel 
bilgileri içeren k�sa bir sunumun 
ard�ndan toplant� gündemini 
konuklarla payla�t�. �ubemize gelen 
ve �ubemizden giden yaz��malar 
hakk�nda bilgilendirmelerin ard�ndan 
�ube etkinlikleri ve çal��malar� 
hakk�nda kar��l�kl� görü� al��veri�inde 
bulunuldu.

�ube Yönetim kurullar� Ortak 
Toplant�s�, Oda örgütlülü�ümüze 
katk� sa�lam�� geçmi� dönem 
Yönetim Kurulu Üyelerinin onuruna 
verilen kokteyl ile son buldu. Kokteyl 
öncesinde üzerinde "Geçmi�ten 
ald���m�z güçle gelece�e yürüyoruz" 
yaz�l� olan pastay� 1980-1982 
y�llar� aras�nda �ube Ba�kanl��� 
görevini üstlenen de�erli hocam�z 
Prof. Dr. Ahmet AKSOY kesti. Oda 
örgütlülü�üne katk� sa�layan, birlikte 
üretme ve yönetme anlay���yla 
örgütlülü�ümüzün bugünlere 
gelmesinde eme�i geçen tüm 
Üyelerimize en içten duygular�m�zla 
te�ekkür ederiz.

Y�ld�z Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü Ziyaret 
Edild�

Ülkemizde sivil haritac�l���n 
ba�lang�c�na temel te�kil eden 
Y�ld�z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölümü, 
kurulu�unun 60. y�l�nda, 20. Dönem 
�ube Yönetim Kurulumuz taraf�ndan 
ziyaret edildi.
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16 �ubat 2009 tarihinde 
gerçekle�en, YTÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli�i Bölüm 
Ba�kan� Prof. Dr. Ömer AYDIN'�n ve 
Bölüm Ba�kan Yard�mc�s� Doç. Dr. 
U�ur DO�AN'�n bulundu�u Bölüm 
Ba�kanl��� Ziyaretinde, bölümümüzün 
Davutpa�a Yerle�kesi'ne ta��nmas� 
sonras�ndaki geli�meler konusunda 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde bulunuldu. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin yan� 
s�ra YTÜ Ö�renci Temsilcilerinin de 
kat�ld��� Bölüm Ba�kanl��� ziyareti, 
bölümün 60. kurulu� y�l� onuruna 
verilen plaketin takdim edilmesiyle 
son buldu.

Ziyaretin devam�nda, �ube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
Bölüm Ö�retim Elemanlar� ortak bir 
toplant� gerçekle�tirdi. Toplant�da, 
Bölüm Ö�retim Elemanlar�n�n �ube 
çal��malar�m�z hakk�ndaki görü� ve 
önerileri al�nm��t�r.

Ayr�ca, Odam�z�n Hakemli 
Dergisi'ne sa�lanacak katk�lar, 
disiplinler aras� çal��malarda 
ortak terminolojinin geli�tirilmesi 
çal��malar�nda TMMOB'nin çal��ma 
yürütmesinin gereklili�i, Mühendislik 
Eti�i ve �� Güvenli�i konular�nda 
bölüm ders planlar�nda gerekli 
düzenlemelerin yap�lmas�, gerekli 
ö�retim kadrosundan ve birçok teknik 
olanaktan yoksun olarak aç�lan yeni 

bölümlere 
ba�l� artan 
mezun say�s�, 
mesleki 
denklik ve 
uzmanla�ma 
gibi çe�itli 
ba�l�klarda da 
kar��l�kl� görü� 
al��veri�inde 
bulunuldu.

Ziyaretimiz süresinde bizlerle olan 
de�erli üyelerimize, Y�ld�z Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölüm Ba�kanl���na 
ve de�erli ö�retim elemanlar�na 
katk�lar�ndan dolay� en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

�ube E�itim Salonumuz 
Hizmete Girdi

20. Dönem �ube Yönetim Kurulumuz, 
siz de�erli üyelerimizin görü� 
ve önerileri do�rultusunda talep 
edilebilecek e�itimleri düzenlemek 
amac�yla, �ubemizin Teknik 
Altyap�s�n�n güçlendirilmesine yönelik 
olarak Jeoloji Mühendisleri Odas� 
�stanbul �ubesi ile ortak bir protokole 
imza att�.

Yeni mekan�m�zda özellikle CAD 
tabanl� programlar, CBS yaz�l�mlar�, 

GPS/GNSS de�erlendirme 
yaz�l�mlar�, uzaktan alg�lama 
yaz�l�mlar� vb. birçok konuda 
üyelerimiz taraf�ndan ilgiyle 
takip edilen mesleki uygulamalar 
konusunda sizlerden gelen talepler 
do�rultusunda kurslar�n düzenlenmesi 
planlanmaktad�r.

Protokol çerçevesinde E�itim 
Salonu'na kavu�an �ubemiz, �lerleyen 
günlerde siz de�erli üyelerimize 
sa�l�kl� bir altyap�yla hizmet vermeye 
ve beraberli�imize güç katmaya 
devam edecektir.

2B Arazileri ile �lgili Bas�n 
Aç�klamas� Gerçekle�tirildi

Ülke gündemini uzunca süre me�gul 
eden ve hala da güncelli�ini koruyan 
2B arazileriyle ilgili olarak �ubemiz 
taraf�ndan 29 Ocak 2009 tarihinde 
bir bas�n aç�klamas� gerçekle�tirildi.

Ayr�ca, 2B konusunda �ube 
görü�lerimizi kamuoyu ile payla�mak 
için �ube Sekreterimiz Mehmet 
HI�IR 2 �ubat 2009 tarihinde 
Kanalbiz televizyonuna konuk oldu. 
Ayr�ca �ube Ba�kan�m�z M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R 6 �ubat 2009 tarihinde 
Yol TV'de canl� yay�n konu�u olarak 
gerek bu konudaki gerekse yerel 

seçimlere ili�kin mesleki 
konulardaki görü�lerimizi 
kamuoyuna aktard�.

2B arazileri ile ilgili bas�n 
aç�klamam�z�n tam metnine 
http://www.hkmo.org.
tr/genel/bizden_detay.
php?kod=5483&tipi=3& 
sube=6 adresinden 
ula�abilirsiniz.
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Krizin Bedelini 
Ödemeyece�iz: ��sizli�e 
ve Yoksullu�a Kar�� 
Birle�ik Mücadele, Emek 
ve Demokrasi Mitingi’nde 
Alanlardayd�k…

Türk-��, D�SK ve KESK'in öncülü�ünde 
15 �ubat 2008 tarihinde Kad�köy 
�skele Meydan�'nda düzenlenen 
mitinge emek ve demokratik kitle 
örgütlerinden geni� kat�l�m sa�land�. 
Emekçiler alana Haydarpa�a ve 
Tepe Nautilus önünde toplanarak iki 
farkl� koldan yürüdü. Mitingde Kentsel 
Dönü�üm ma�duru Ba��büyük halk� ve 
29 y�l sonra ilk kez greve ç�kan ATV-
Sabah çal��an� bas�n emekçileri de 
yer ald�. Emekçiler yürüyü� süresince 
“Krizin Faturas�n� Patronlar Ödesin”, 
“Gün Gelecek, Devran Dönecek, 
AKP Halka Hesap Verecek”, “Ya�as�n 
S�n�f Dayan��mas�”, “��çilerin Birli�i 
Sermayeyi Yenecek”, “Ya Hep 
Beraber Ya Hiçbirimiz, Kurtulu� Yok 
Tek Ba��na”, “Ya�as�n Halklar�n 
Karde�li�i” ve “Direne Direne 
Kazanaca��z” gibi çe�itli sloganlar�n 
yan� s�ra alanda Gazze Katliam�’na 
yönelik çe�itli sloganlar da att�lar.

Kürsüden; Türk-�� Ba�kan� Mustafa 
KUMLU, D�SK Ba�kan� Süleyman 
ÇELEB� ve KESK Ba�kan� Sami 

EVREN birer konu�ma yapt�lar. 
Yapt�klar� konu�malarla hükümeti 
uyaran emek örgütleri çe�itli 
ba�l�klarda da görü�lerini dile 
getirdi. 

TMMOB ve ba�l� meslek 
odalar�na mensup yüzlerce 
emekçi de alanda AKP iktidar�na 
yönelik tepkilerini dile getirerek, 
krizin faturas�n�n emekçilere 
kesilemeyece�ini ifade etti. Mitingde 
TMMOB kortejine çok say�da 
ö�renci de kat�l�m sa�lad�. TMMOB 
Kortejinde pankart açan ö�renciler, 
"Diplomal� ��siz Olmayaca��z" talepli 
pankartlar�yla TMMOB kortejine 
farkl� bir renk katt�lar. ��sizli�in ve 
i�ten ç�karmalar�n yayg�nla�t��� 
bugünlerde örgütlü mücadeleye 
inanan ve alanlar� dolduran tüm 
emekçileri ve emekçi dostlar�n� en 
içten duygular�m�zla selaml�yoruz.

Sabah-ATV Çal��anlar� 
Yaln�z De�ildir...
Turkuvaz Grubu'na ba�l� Sabah ve 
ATV'de grev yapan gazetecilerle 
birlikte, bas�n aç�klamas� düzenleyen 
Türkiye Gazeteciler Sendikas� grevin 
yedinci gününde grevdeki i�çilerin 
mevcut yasalara ve sözle�melere 
dayal� olarak i�ten at�lamayaca��na 
dikkat çekti. Turkuvaz Grubu ile 
Sendika aras�nda daha önceden 

yap�lan Toplu �� Sözle�melerini 
gösteren sendika ba�kan� Ercan 
�pekçi, i�lerine son verilen 10 
emekçinin davas�n�n takipçisi 
olacaklar�n� ve mahkemede 
hesapla�acaklar�n� ifade etti. 
MMO, EMO ve Odam�zdan 
da kat�l�m sa�lanan bas�n 
aç�klamas�nda s�kça "Ya�as�n 
S�n�f Dayan��mas�", "ATV-Sabah 

��çisi Yaln�z De�ildir" ve "Direne 
Direne Kazanaca��z" sloganlar� 
dillendirildi. 

�stanbul �l Çevre Düzeni 
Plan� Hakk�nda Bas�n 
Toplant�s� Düzenlendi
1/100.000 Ölçekli �stanbul �l 
Çevre Düzeni Plan�, 13 �ubat 
2009 tarihinde �stanbul Büyük�ehir 
Belediye Meclisi'nce oy çoklu�u ile 
onaylanarak kabul edilmi�tir.

22 A�ustos 2006 tarihinde tasdik 
edilerek yürürlü�e giren eski Çevre 
Düzeni Plan�'na, Meslek Odalar� 
olarak itiraz edilmi� ve 21 Mart 
2008 tarihinde mahkemece plan 
hakk�nda iptal karar� verilmi�ti.

Büyük�ehir Belediye Meclisi'nce 
oy çoklu�u ile onaylanan en son 
planda da, maalesef iptal edilen 
planda yer alan ve Kente büyük 
zarar verecek yakla��m aynen 
sergilenmi�tir. Silivri'de bulunan 
mutlak korunacak tar�m alanlar� yeni 
yerle�im alanlar� olarak belirlenmi�, 
Küçükçekmece Gölü su toplama 
havzas�ndan ç�kar�lm��, üçüncü bir 
havaalan� yap�lmas� karar� verilmi�, 
Ümraniye'de 2B alanlar� üzerine 
geli�im merkezi yap�lm��, Beykoz'daki 
2B alanlar� yerle�im merkezleri olarak 
kabul edilmi�tir.

�stanbul'un sorunlar�n�n içinden 
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ç�k�lmaz bir hale gelmesine neden 
olaca�� dü�üncesinde oldu�umuz 
1/100.000 Ölçekli �stanbul �l 
Çevre Düzeni Plan� hakk�nda, 
Meslek Odalar� olarak 23 
�ubat 2009 tarihinde bir bas�n 
aç�klamas� yaparak, Plan hakk�ndaki 
görü�lerimizi ve 
itirazlar�m�z� kamuoyu 
ile payla�m�� 
bulunmaktay�z.

Bas�n aç�klamam�z�n 
tam metnine http://
www.hkmo.org.tr/
genel/bizden_detay.
php?kod=5587 
&tipi=3&sube=6 
adresinden 
ula�abilirsiniz.

TGS’nin Me�aleli 
Yürüyü�ünde 
Alanlardayd�k…

21 �ubat 2009 tarihinde 
Taksim Tramvay Dura��nda 
Türkiye Gazeteciler Sendikas�'n�n 
ça�r�s�yla düzenlenen ve meslek 
odam�z�n yan�nda çok say�da 
demokratik kitle örgütünün de 
destek verdi�i me�aleli bir yürüyü� 
gerçekle�tirildi. �ubemizden de 
kat�l�m sa�lanan me�aleli yürüyü�, 
Galatasaray Lisesi önünde bas�n 
metninin okunmas�n�n ard�ndan, 
her Çar�amba günü Sabah-ATV 
plaza önünde gerçekle�tirilecek 

bas�n aç�klamalar�na 
ve yine her cumartesi 
saat 19:00'da Taksim 
Tramvay Dura��'ndan 
Galatasaray Lisesi 
önüne kadar 
düzenlenecek 
me�aleli yürüyü�lerin 
yinelenece�i ça�r�s�yla 
son buldu.

TMMOB �stanbul �l 
Koordinasyon Kurulu 
Yönetim Kurullar� Ortak 
Toplant�s� �ubemizde 
Düzenlendi

TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu bile�eni meslek odalar� 
21 �ubat 2009 Cumartesi günü 
saat 14.00'de, �ube Toplant� 
Salonumuzda "Örgütlenme" 
gündemli ortak bir toplant� 
gerçekle�tirdi.

Genel gündemi 
örgütlenme faaliyetleri 
olan toplant�da, meslek 
odalar� yönetim kurulu 
üyeleri ve temsilcilerinin 
katk� ve kat�l�mlar�yla ülke 
ve mühendislik-mimarl�k 
gündemine ili�kin görü� 
al��veri�inde bulunuldu.

Gülseren Yurtta� 
Duru�mas�’n�n Takipçisiyiz

Gülseren Yurtta� Duru�mas�'n�n 
be�incisi 28 Ocak 2009 tarihinde 
�stanbul Sultanahmet Adliyesi 6. 
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 
gerçekle�ti. Duru�mada tan�klar�n 
ifadeleri al�nd�. Mahkeme, san�k 
vekilinin sundu�u ancak üç 
duru�maya da gelmeyen tan�klar 
için talimat yaz�lmas�na karar 
vererek duru�may� 27 Mart 2009 
Cuma günü saat 14:00'de �stanbul 
Sultanahmet Adliyesi 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nde gerçekle�tirilecektir.

�stanbul Haritac�lar� Sosyal 
Çal��tay� Gerçekle�tirildi

Geçti�imiz y�llarda üç kez 
düzenlenen, Oda örgütlülü�üne 
önemli katk�lar sa�layan ve �ubemiz 
bünyesinde Ö�renci Komisyonumuz 
taraf�ndan düzenlenen �stanbul 
Haritac�lar� Sosyal Çal��tay�'n�n 
dördüncüsü 28 �ubat-4 Mart 2009 
tarihleri aras�nda Gönen Birle�ik 
Metal-�� Kemal Türkler E�itim ve Tatil 
Sitesi'nde "Üretken ve Payla��mc� 
Bir Beraberlik Yolunda" slogan�yla 
gerçekle�tirildi.

Çal��tay öncesinde, �ube Ö�renci 
Komisyonumuzun düzenledi�i ve 
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ö�renci üyelerimizin ortak üretim 
ekseninde temellendirdi�i bu etkinlikle 
ilgili gerekli bilgilendirmelerin 
yap�ld��� bilgilendirme toplant�s� 
da 20 �ubat 2009 tarihinde �ube 
Toplant� Salonu'nda, 50 Ö�rencinin 
kat�l�m�yla düzenlenmi�ti.

85 Ö�rencinin, �ube Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin ve yakla��k 5 
konuk konu�mac�n�n kat�ld��� Sosyal 
Çal��tay'da, Ö�rencilerin kendi ilgi 
alanlar�na göre belirledi�i üretim 
atölyelerinde müzik, sinema, halk 
oyunlar�, �iir, foto�raf, münazara 
ve tiyatro gibi sanatsal, kültürel 
üretimlerin yan� s�ra kentsel dönü�üm, 
HKMO Örgütlülü�ü ba�l�klar�nda 
da çe�itli sunum ve forumlar da 
gerçekle�tirildi.

Oda örgütlülü�ümüzün geli�tirilmesi 
ekseninde ö�renci Komisyonumuz 
taraf�ndan gerçekle�tirilen bu ve 
benzeri etkinliklerin gelecekte 
de sürdürülmesi, geli�tirilmesi ve 
çe�itlendirilmesi dile�iyle eme�i 
geçen tüm ö�rencilerimizi en içten 
duygular�m�zla kutlar�z.

Orman Mühendisleri Odas� 
�stanbul �ubesi Ziyaret Edildi

�ube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
05 Mart 2009 tarihinde Orman 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ubesi'ni 

ziyaret etti. Ziyarette gündemde 
güncelli�ini koruyan 2B arazileri, 
ilgili yasan�n iptali yönünde 
Anayasa Mahkemesi'ne yasal iptal 
süresinin dolmas�na k�sa bir süre 
kalmas�, yürütülecek mücadelenin 
ortakla�t�r�lmas� gibi çe�itli ba�l�klarda 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde bulunuldu.

TOK� Gerçe�i Paneli 
Gerçekle�tirildi…

TOK� Gerçe�i 
Paneli, 
06.03.2009 
tarihinde 
meslekta�lar�m�z�n 
ve çe�itli 
demokratik 
kitle örgütü 
temsilcilerinin 
geni� kat�l�m�yla, 
Mecidiyeköy 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekle�tirildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. 
Ru�en KELE�'in yürütücülü�ünde 
gerçekle�tirilen panelde, ayn� 
fakülteden Prof. Dr. Cevat GERAY, 
Milletvekili Fevzi TOPUZ, Mimarlar 
Odas� Eski Genel Ba�kan� Gazeteci 
Oktay EK�NC�, Arsa Ofisi 1. Bölge 
Eski Müdürü Mustafa DEM�RDÖVEN, 

�ehir Planc�lar� Odas� 
Genel Ba�kan� Doç. Dr. 
Tar�k �ENGÜL ve ODTÜ 
�ehir ve Bölge Planlama 
Bölümü'nden Dr. Osman 
BALABAN konu�mac�lar 
aras�nda yer ald�lar.

Panelin aç�l�� 
konu�mas�n� 
gerçekle�tiren �ube 
Ba�kan�m�z Yrd. 

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEM�R, 
konu�mas�nda özetle, ülkemizde 
son y�llarda özellikle konut ve arsa 
üretimi konusundaki son geli�melere 
de�inerek, AKP hükümeti döneminde 
yap�lan son yasal düzenlemelerle 
inan�lmaz yetkilerle donat�lan 
TOK�'nin geldi�i mevcut konumun 
siyasal ve ideolojik altyap�s�n�n 
kamuoyunda tart���lmas�na olanak 
sa�lamay� hedeflediklerini ifade etti. 

Konu�mas�n�n devam�nda da bu 
panelin 29 Mart'ta gerçekle�tirilecek 
yerel seçimler öncesinde TMMOB 
bünyesinde düzenlenen çe�itli 
etkinliklerin bir parças� oldu�unu 
dile getiren �ube Ba�kan�m�z, 
bu panelin verimli bir tart��ma 
ortam�nda kamuoyu nezdinde konuya 
ili�kin yürütülen çal��malara katk� 
sa�lamas�n� temenni ettiklerini ifade 
ederek konu�mas�n� sonland�rd�.

�ube Ba�kan�m�z�n konu�mas� 
sonras�nda panel yürütücüsü Prof. Dr. 
Ru�en KELE�, konu�mac�lar hakk�nda 
k�sa bilgilendirmelerde bulunarak, 
panelin genel içeri�ine ili�kin bir 
tak�m bilgilendirmelerde bulundu. 

Panel yürütücüsü Prof. Dr. Ru�en 
KELE�'in aç�l�� konu�mas� sonras�nda; 
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Prof. Dr. Cevat GERAY, CHP Mu�la 
Milletvekili Fevzi TOPUZ, Mimarlar 
Odas� Eski Genel Ba�kan� Oktay 
EK�NC�, Arsa Ofisi 1. Bölge Eski 
Müdürü Mustafa DEM�RDÖVEN, 
�ehir Planc�lar� Odas� Genel Ba�kan� 
Doç. Dr. Tar�k �ENGÜL, ODTÜ �ehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Ö�retim 
Üyesi Dr. Osman BALABAN konu�ma 
yapt�.

Panel konu�mac�lar�n�n 
de�erlendirmeleri sonras�nda 
verilen k�sa süreli aran�n ard�ndan, 
panelin soru-cevap k�sm�na geçildi. 
Kat�l�mc�lar�n çe�itli görü� ve 
önerilerinin al�nd��� soru-cevap 
k�sm�, panel konu�mac�lar�n�n 
cevaplar� ve çözüm önerileriyle 
sonland�r�ld�. Oldukça verimli geçen 
ve kamuoyunda ciddi bir tart��man�n 
parças� olarak gördü�ümüz TOK� 
konusunda gerçekle�tirdi�imiz 
panelin sonuç bildirgesi, yak�n 
bir tarihte siz de�erli üyelerimiz 
ve kamuoyu ile payla��lacakt�r. 
Panelimizde eme�i geçen tüm 
konu�mac�lar�m�za ve kat�l�m 
sa�layan de�erli üyelerimize en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

Kocaeli �l Temsilcilik 
Mekan�m�z Hizmete Girdi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� �stanbul 
�ubemize ba�l� Kocaeli �l Temsilcilik 
Mekan�m�z�n aç�l��� Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, �ube 
Yönetim Kurulu üyelerimizin, Kocaeli 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i Bölümü Ö�rencilerinin 
ve bas�n mensuplar�n�n geni� 
kat�l�m�yla 7 Mart 2009 tarihinde 
gerçekle�tirildi. Aç�l�� konu�malar�n�n 

ard�ndan verilen aç�l�� kokteyli 
sonras�nda, Ö�renci Komisyonu 
üyelerinin de geni� kat�l�m�yla HKMO 
Ö�renci Örgütlülü�ü'ne yönelik bir 
de toplant� gerçekle�tirildi. Temsilcilik 
mekan�m�z�n aç�l���nda eme�i geçen 
ba�ta Kocaeli �l Temsilcimiz say�n 
Yrd. Doç. Dr. Cankut DA�DAL �nce 
ve Temsilci Yard�mc�s� Murat YAZICI 
olmak üzere tüm üyelerimize en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

“Ba�kanlar Aç�kl�yor: 
Nas�l Bir �stanbul, Nas�l Bir 
Yönetim" Paneli

11 Mart 2009 tarihinde 19.00-
22.30 saatleri aras�nda TMMOB'ye 
ba�l� meslek odalar�n�n �stanbul 
�ube ba�kanlar�n�n konu�mac� 
olarak kat�ld��� "Ba�kanlar Aç�kl�yor: 
Nas�l Bir �stanbul, Nas�l Bir Yönetim" 
konulu panel, Perpa Ticaret Merkezi 
A Blok Konferans Salonu'nda 
gerçekle�tirildi. �ube Ba�kan�m�z 
M. Tevfik ÖZLÜDEM�R'in de çe�itli 
de�erlendirmelerde bulundu�u 
Panelde, Odalar�n kentlerimize 
ve toplumsal sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin yan� s�ra yerel 
yönetimlerden beklentiler de dile 
getirildi.

Panelde �ube 
Ba�kan�m�z M. Tevfik 
ÖZLÜDEM�R'in yan� 
s�ra konu�mac� olarak; 
Elektrik Mühendisleri 
Odas� �stanbul 
�ube Ba�kan� Erhan 
KARAÇAY, G�da 
Mühendisleri Odas� 
�stanbul �ube Ba�kan� 
�brahim KAYA, 
�n�aat Mühendisleri 
Odas� �stanbul �ube 

Ba�kan� Cemal GÖKÇE, Jeofizik 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ube 
Ba�kan� Murat FIRAT, Jeoloji 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ube 
Ba�kan� Yüksel ÖRGÜN, Makina 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ube 
Ba�kan� �lter ÇEL�K, Mimarlar 
Odas� �stanbul Büyükkent �ubesi 
Ba�kan� Eyüp MUHÇU, Orman 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ube 
Ba�kan Vekili Besim B. SERTOK, 
�ehir Planc�lar� Odas� �stanbul �ube 
�kinci Ba�kan� Pelin P�nar ÖZDEN, 
Ziraat Mühendisleri Odas� �stanbul 
�ube Ba�kan� Ahmet ATALIK ve Gemi 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ube 
Ba�kan� Tansel T�MUR yer ald�lar.

Panelin aç�l���n� TMMOB Ba�kan� 
Mehmet SO�ANCI yaparken, 
paneli TMMOB �kinci Ba�kan� Nail 
GÜLER yönetti.

�stanbul'un tart���ld��� panelde 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan Adaylar� 
ve �lçe Belediye Ba�kan Adaylar� da 
yer ald�lar. Cumhuriyet Halk Partisi 
aday� Kemal KILIÇDARO�LU'nun 
miting program�ndan dolay� 
kat�lamad��� panele Cumhuriyet Halk 
Partisi Büyük�ehir Belediyesi Genel 
Sekreter Aday� Prof. Dr. Alper ÜNLÜ, 
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Millet Partisi aday� Ahmet AKTA�, 
Hak ve Özgürlükler Partisi aday� 
Mehmet Ali ERDO�AN, Demokrat 
Parti aday� Mehmet DÜLGER 
kat�ld�lar.

Ayr�ca �lçe Belediye Ba�kan 
adaylar�ndan, Birlikte Ba�arabiliriz 
Platformu Kad�köy Belediye Ba�kan 
Aday� Nursel �eENGÜR, DTP 
Büyükçekmece Belediye Ba�kan 
Aday� Basri ASLAN, ÖDP Be�ikta� 
Belediye Ba�kan Aday� Erdal 
KARAYAZGAN da panele kat�ld�.

TMMOB'ye ba�l� meslek odalar�n�n, 
29 Mart 2009 tarihinde yap�lacak 
yerel seçimler öncesinde bir dizi 
etkinlik ile �stanbul'un ve �stanbul 
halk�n�n sorunlar�na yönelik 
yakla��mlar�n� ve çözüm önerilerini 
kamuoyu ile payla�may� hedefleyen 
etkinliklerden birisi olarak planlanan 
panele meslek odalar�ndan yakla��k 
600 üye kat�ld�. Yerel seçimlerde 
adaylara meslek alanlar�ndan yola 
ç�karak önerilerin ve çözümlerin 
sunuldu�u panelde her �ube 
ba�kan� kendi meslek alan� özelinde 
�stanbul'un sorunlar�na ili�kin çözüm 
önerilerini dile getirdi.

HAKAR (Harita Kadastro 
Reform) Projesi Söyle�i 
Gerçekle�tirildi

HAKAR Projesi Söyle�isi, 14 Mart 
2009 tarihinde yakla��k 20 üyemizin 
kat�l�m�yla �ubemizde gerçekle�tirildi. 
Prof. Dr. Ahmet AKSOY'un ve Prof. 
Dr. Onur GÜRKAN'�n konu�mac� 
olarak kat�ld��� HAKAR Projesi 
söyle�imizde, ülkemizin kadastro 
sisteminde yap�sal bir reforma 
gidilmesi sürecinde yürütülen 

çal��malar, izlenen metotlar ve 
kar��la��lan çe�itli sorunlar hakk�nda 
kapsaml� de�erlendirmelerde 
bulunuldu.

Konu�mac�lar, neredeyse çeyrek 
yüzy�ll�k bir geçmi�i olan ve 
ülkemizdeki sivil harita kadastro 
faaliyetlerine yönelik bir dizi reformu 
içeren HAKAR projesinin, yo�un 
bir emekle ve özellikle de üretim 
sürecindeki bilimsel metodolojik 
yakla��m�yla dikkat çekmekte 
oldu�unu, günümüzde de bu konuda 
yürütülen çal��malar aç�s�ndan yol 
gösterici bir nitelik ta��d���n� belirten 
konu�malar gerçekle�tirdiler.

Konu�mac�lardan sonra söz alan 
üyelerimiz de HAKAR Projesi 
kapsam�nda dile getirilen çe�itli 
çözüm önerilerinin günümüzde de 
geçerlili�ini korudu�unu ve kurumlar 
aras�nda koordinasyonu sa�lama 
amac�na yönelik sivil bir üst kurulun 
acilen olu�turulmas� gerekti�i 
yönündeki görü�lerini dile getirdiler.

Ba�ta, HAKAR Projesi sürecinde yer 
alan de�erli meslekta�lar�m�z ve 
hocalar�m�z say�n Prof. Dr. Ahmet 
AKSOY ve Say�n Prof. Dr. Onur 
GÜRKAN olmak üzere, söyle�imize 
kat�lan ve katk� sa�layan tüm 
üyelerimize, en içten duygular�m�zla, 
te�ekkür ederiz.

Mekansal Bili�im 
Uygulamas� Olarak Konuma 
Dayal� Hizmetler Konulu 
Sunum Gerçekle�tirildi

�ubemiz CBS/Mekansal Bili�im 
Komisyonunca düzenlenen e�itim 
program� kapsam�nda 16 Mart 
2009 tarihinde �ubemiz toplant� 
salonunda üyemiz Mehmet HINÇ 
taraf�ndan "Mekansal Bili�im 
Uygulamas� Olarak Konuma 
Dayal� Hizmetler" ba�l�kl� bir sunum 
gerçekle�tirildi.

Mehmet HINÇ sunumunda 
özetle, Ülkemizde özellikle cep 
telefonu kullan�m�n�n artmas�yla ve 
kullan�c�lar�n, gerekli altyap�lar�n 
olu�mas�yla birlikte, konu�ma 
d���ndaki di�er servisleri de kullanma 
talepleri do�rultusunda GSM 
operatörlerinin yeni uygulamalar� 
hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda 
hayata geçen birçok uygulamaya 
altl�k olarak konum bilgisinin 
kullan�ld���n� ifade etti. Say�n Mehmet 
HINÇ sunumu içerisinde ayr�ca GSM 
operatörlerince konuma dayal� olarak 
verilen hizmetler hakk�nda gelinen 
son noktalar hakk�nda da çe�itli 
bilgilendirmelerde bulundu.
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Etkinli�imize kat�l�m sa�layan tüm 
üyelerimize ve sunumu gerçekle�tiren 
meslekta��m�z Mehmet HINÇ'a 
de�erli katk�lar�ndan dolay� en içten 
duygular�m�zla te�ekkür ederiz.

Anayasa Madde 169: 
Ormanlar�n Tahrip Edilmesine 
Yol Açan Siyasi Propaganda 
Yap�lamaz Konulu Bas�n 
Aç�klamas� ve Suç Duyurusu 
Gerçekle�tirildi

TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu, ormanlar�m�z�n 2B ad� alt�nda 
pazarlanmas�na ve tahrip edilmesine 
yol açan siyasi propagandalar 
kar��s�nda, 13 Mart 2009 tarihinde 
Sultanahmet Adliyesi yan�nda, 
Mehmet Akif Ersoy Park�'nda bir bas�n 
aç�klamas� gerçekle�tirdi. 

TMMOB �stanbul �l Koordinasyon 
Kurulu ad�na bas�n metnini Orman 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ubesi 
II. Ba�kan� Besim SERTOK okudu. 
Bas�n aç�klamas�nda son y�llarda 
dünyada ve ülkemizde neo-liberal 
politikalar�n uygulay�c�lar�n�n, gerçekte 
piyasa de�eri ölçülemeyecek do�al 
varl�klar�m�z�n ve bunlardan sa�lanan 
ürün ve hizmetlerin ticarile�tirilmesi 
çabalar�n� her geçen gün h�zland�rd���, 
orman alanlar�m�z�n sahip olduklar� ve 
fiyatland�r�lamayan di�er i�levlerinin 
de yok say�larak, arsa fiyatlar� 

üzerinden 2B ad� alt�nda ticari ranta 
kurban edildi�i, siyasi partilerin her 
seçim öncesinde oldu�u gibi, bu 
dönemde de, bu tür faaliyetlerini 
artt�rm�� oldu�unu ifade edildi. 
Bas�n aç�klamas�nda ayr�ca, do�al 
varl�klar�m�z� ticari ranta kurban eden 
anlay��lar�n bir yandan 2B ad� alt�nda 
ormanlar�m�z� pazarlamaya çal���rken 
di�er yandan da büyük ço�unlu�u 
arsa de�eri üzerinden pazarlad�klar� 
orman alanlar�nda üretilen, temiz 
ve kullan�labilir su kaynaklar�n� da 
"5.Dünya Su Forumu" ad� alt�nda 
ticarile�tirmeye çal��t���, bu ve benzeri 
ticarile�tirme çabalar�n�n do�al 
varl�klar�m�z�n tahribine yol açt���, 
T.C. Anayasas�n�n 169. maddesinde, 
"Ormanlar�n Tahrip Edilmesine Yol 
Açan Siyasi Propaganda Yap�lamaz" 
denildi�ini, ancak buna ra�men, 
Adalet Bakan� Say�n Mehmet Ali 
�AH�N'in, 22 �ubat 2009 tarihinde 
Antalya'n�n Varsak beldesinde yapt��� 
konu�mada "yak�nda bu arazilerin 
sahiplerine(!) verilece�ini" söyleyerek, 
kanaatlerince Anayasa suçu i�lendi�i 
ve bu konuda, �stanbul Cumhuriyet 
Ba�savc�l���'na ve Yüksek Seçim 
Kuruluna suç duyurusunda bulunulaca�� 
ifade edildi.

Bas�n aç�klamas� sonras�nda bas�n 
metnini ve TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odas� �stanbul �ubesi 
taraf�ndan haz�rlanan "Hükümetin 
2B Arazileri Hakk�nda Saklad��� 

Gerçekler" konulu 
bro�ürün da��t�m�n� 
gerçekle�tiren 
�KK bile�enleri, 
�stanbul Cumhuriyet 
Ba�savc�l���'na 
Adalet Bakan� M. 
Ali �AH�N hakk�nda 
suç duyurusunda 
bulundular.

Bas�n aç�klamam�z�n tam 
metnine http://www.hkmo.
org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=5704&tipi=3&sube=6 
adresinden ula�abilirsiniz.

Yeni Bültenimizin Dosya 
Konusu: “Kadastro”

�ubemiz 
taraf�ndan 
iki ayda 
bir olarak 
tasarlanan 
ve sizlere 
ula�t�r�lan 
bültenimizin 
�ubat/2009 
say�s� "Yerel 
Yönetimler" 
dosya 
konusuyla adreslerinize gönderilmi�tir. 
Yay�n Kurulumuz sizlerden gelen 
talepleri de�erlendirmek anlam�nda 
bir sonraki say�n�n dosya konusunu 
"Kadastro" olarak belirledi. 

Siz meslekta�lar�m�z�n bundan sonraki 
say�lar�m�z için belirleyece�imiz 
dosya konular�m�za ya da katk� 
koymak istedi�iniz di�er konulardaki 
metinlerinizi �ubemize iletmesini rica 
ederiz. 

�ube Bültenimiz ile ilgili katk�lar�n�z� 
�ubemiz e-posta adresine (istanbul@
hkmo.org.tr) ula�t�rabilirsiniz. 

Yerel yönetimler say�m�zdan itibaren 
bültenlerimiz, �stanbul s�n�rlar� içindeki 
Üyelerimize kurye arac�l���yla, imza 
kar��l���nda ula�t�r�lacakt�r. Elinize 
ula�mayan bültenleriniz için lütfen 
�ubemiz ile ileti�ime geçiniz.
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Dan��ma Kurulu Toplant�s� 
Yap�ld�

HKMO 41.Dönem II. Dan��ma 
Kurulu, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, �ube Ba�kan, Yazman, 
Sayman, HKMO Denetleme Kurulu, 
HKMO Onur Kurulu, Merkeze ba�l� 
Temsilciliklerin kat�l�m� ile 30 Ocak 
- 1 �ubat 2009 tarihinde Ayd�n'�n 
Ku�adas� ilçesinde yap�ld�.

Toplant�da, Oda Genel Ba�kan� Ali 
Fahri ÖZTEN'in aç�l�� konu�mas�n�n 
ard�ndan, Dan��ma Kurulu'na 
kat�lanlar kendilerini k�saca tan�tt�lar. 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
çal��malar�na ili�kin bilgilendirmeyi 
Genel Sekreter Ertu�rul CANDA�, 
Mali ��lere ili�kin bilgilendirmeyi 
Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, 
Onur kurulu ad�na Fikret NERG�Z, 
Denetleme Kurulu ad�na Gürkan ÖZ 
çal��malar hakk�nda bilgilendirme 
yapt�lar. �ube ve Temsilcilikler yeni 
dönemde yapt�klar� çal��malar 
hakk�nda sözlü ve görsel sunumlar 
gerçekle�tirdiler ve 2009 y�l�na ili�kin 
yapacaklar� etkinlikleri belirttiler. 
Bu bölümde yap�lan görü�melerde 
�ube ve Temsilciliklerde gündeme 
gelen sorun ve s�k�nt�lar ele al�nd�. 
De�erlendirmelerde bulunuldu ve 
çözüme yönelik öneriler dile getirildi.

Toplant�n�n ikinci bölümünde meslek 
alan�m�za yönelik gündem maddeleri 

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

�zmir �ube Dan��ma Kurulu 
Toplant�s� Yap�ld�

HKMO �zmir �ubemizce 14 Mart 
2009 Cumartesi günü saat 15:00'de 
�ube Dan��ma Kurulu toplant�s� 
gerçekle�tirildi. Toplant�ya, HKMO 
Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, 
Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, 

�zmir �ube Yönetim Kurulu ve �ube 
Dan��ma Kurulu üyeleri kat�ld�lar 
Dan��ma Kurulu 
toplant�s�n�n 
aç�l���n� �ube 
Ba�kan� Muhittin 
SELV�TOPU yapt�. 
Daha sonra �ube 
Sekreteri Lütfi 
ÜNAL taraf�ndan 
�ubemizin bir 
y�ll�k çal��malar� 

hakk�nda sunum yap�ld�. �ubemizi 
2009 y�l� içerisindeki çal��malar�ndan 
bilgi veren Say�n ÜNAL özellikle; 
"TMMOB CBS Kongresi 2009" 
un �zmir' de gerçekle�tirilmesi ve 
çal��malar�n �ubemiz üzerinden 
yürütülmesi, Yaz E�itim Kamp�n�n 
haz�rl�k çal��malar� ile �l düzeyinde 
üye-temsilcilik toplant�lar�na yönelik 
etkinliklerin devam etmekte oldu�unu 
vurguland�.

Oda Genel Ba�kan�m�z Ali Fahri 
ÖZTEN, yasa ve yönetmelik 
düzeyindeki mevzuat de�i�iklikleri 
ve Odan�n giri�imleri üzerine 
geli�melerden ve yap�lmas� 
planlanan çal��malardan söz etti�i 
konu�mas�nda, ülke gündeminin 
h�zl� de�i�ti�ini ve yap�sal 
de�i�ikliklerin her alanda h�z 
kesmeden devam etti�ini belirterek; 
meslek alanlar�m�zdan hareketle 

�ZM�R
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TMMOB ve bile�eni Odalar�m�z�n 
olu�turduklar� politikalar�n hayata 
geçirilmesinin önemini vurgulad�. 
Dan��ma Kurulunda; Oda ve �ube 
çal��malar�, meslek alan�m�za yönelik 
son dönemdeki geli�meler ile ülke 
gündemine ili�kin birçok konuda 
de�erlendirme yap�ld�. 

Ayn� gün saat 11:00 de Temsilcilikler 
toplant�s� da gerçekle�tirildi.

Dünya Emekçi Kad�nlar 
Günü Kutland�

TMMOB 
�zmir �KK 
Kad�n Üyeler 
Çal��ma 
Grubu 8 Mart 
Dünya Emekçi 
Kad�nlar 
Günü için 
"Anadoluda 
Kad�n" ba�l��� 
alt�nda bir 
dizi etkinlik 
düzenledi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Anadolu Salonunda gerçekle�en 
etkinlik de kad�n efelerin halk 
danslar�, yönetmen Emel ÇELEB�'nin 
geçen y�l gösterime giren ilk filmi 
"Lilit'in K�zkarde�leri" belgesel sunumu 
ve halk müzi�inden çe�itlemelerle 
Emekçi Kad�nlar Günü sinema, 
söyle�i ve türkülerle kutland�. 

�KK Kad�n Çal��ma 
Grubu Tan�t�m 
Toplant�s� 

TMMOB �zmir �KK 
Kad�n çal��ma grubunun 
bir y�ll�k faaliyetleri 
14/01/2009'da 
Tepekule Kongre ve Sergi 
merkezinde TMMOB 

üyelerine sunulmu�tur.

TMMOB 
üyelerinden 
olu�an 
müzik ekibi 
ve solistinin 
dinletisi ile 
aç�lan sunum 
daha sonra 
�zmir �KK 
Sekreteri 
Ferdan 
Ç�FTÇ�'nin 
konu�mas� 
ve TMMOB �zmir �KK Kad�n 
Çal��ma Grubu taraf�ndan sunulan 
çal��malarla devam etmi�tir.
Toplant�ya �ubemiz ad�na Arzu 
TANRISEVEN kat�lm��t�r.

�zmir Kent Sempozyumu 
Yap�ld�

TMMOB �zmir �l Koordinasyon 
Kurulu'nun düzenledi�i �zmir Kent 

Sempozyumu 
Tepekule 
Kongre 
ve Sergi 
Merkezi'nde 
gerçekle�tirildi.
�zmir'in 
sorunlar� ve 
bu sorunlar�n 
çözüm 
yollar�n�n 
ortaya koyulmaya çal���ld��� 
sempozyum üç gün sürdü.

Sempozyuma �zmir Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Aziz KOCAO�LU, 
Konak Belediye Ba�kan� Muzaffer 
TUNÇA�, Kar��yaka Belediye 
Ba�kan� Cevat DURAK, �YTE Rektörü 
Prof. Dr. Zafer �LKEN, TMMOB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet 
SO�ANCI, TMMOB �zmir �KK 
Sekreteri Ferdan Ç�FTÇ�, Odalar�n 
�zmir �ube Ba�kanlar�, ö�retim 
üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve 
500'e yak�n izleyici kat�ld�.

Sempozyumun aç�l�� konu�mas�n� 
TMMOB �zmir �l Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ferdan Ç�FTÇ� yapt�. 
Ç�FTÇ�, "Bizler mühendis, mimar 
ve �ehir planc�lar� olarak planl�, 
sa�l�kl�, güvenli bir �zmir istiyoruz. 
Kad�n�yla, genciyle, engellisiyle, 
çocuklar�yla tüm ya�ayanlar�n dostu 
bir �zmir istiyoruz. Tüm kurum ve 
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kurulu�lar�yla birlikte planlanan, 
birlikte yönetilen bir �zmir istiyoruz. 
�zmir'de kentlilik bilincinin geli�mesine 
katk�da bulunmak, yerel yönetim 
adaylar�nda akl�n ve bilimin �����nda 
bir vizyon sunmak amac�yla bu 
sempozyumu düzenledik. Diliyoruz ki 
bu çal��malar�m�zdan, sempozyumda 
üretilecek görü� ve önerilerden 
yararlan�l�r ve �zmir daha ya�an�las� 
ça�da� bir kent olur" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mehmet SO�ANCI da 
konu�mas�nda, ya�am kalitesini 
artt�rmak, hizmetleri ve kaynaklar� 
e�itlik ilkesine göre kullanmak, 
ça�da� ya�am�n gerektirdi�i 
altyap� ve hizmetleri sa�lamak gibi 
temel amaçlar benimsendi�inde 
kentlerdeki sorunlar�n neler oldu�u ve 
ne tür yat�r�mlar yap�lmas� gerekti�i 
konusunun net bir �ekilde ortaya 
ç�kaca��n� söyledi. 

Aç�l�� konu�malar�ndan sonra, 
Sempozyum kapsam�nda düzenlenen 
"Foto�raflarda �zmir" yar��mas�nda 
ödül kazananlar�n�n ödülleri verildi ve 
sergi aç�l��� yap�ld�.

Sempozyumda odam�z ad�na üç 
bildiri sunuldu. Bunlar;

• Kentin üretim, iletim, da��t�m, 
sorunlar� ve çözümleri ba�l�kl� 
oturumda Lütfi ÜNAL ve Zerrin 
ERTAN'�n birlikte haz�rlad��� "�zmir 
Büyük�ehir Belediyesi'nde Altyap� 
Bilgi Sistemi Çal��malar�" ad�n� 
ta��yan bildiriyi Zerrin ERTAN;

•  Kentsel Dönü�üm adl� oturumda 
"Kent Yenileme" adl� bildiri Nilüfer 
BARI�CAN taraf�ndan;

• "Dönü�üm Sürecinde Kentler, 
Afetler ve Kentsel Projeler" adl� 
bildiri ise Cem AKDA� taraf�ndan 
sunulmu�tur. 

Topcon Gezici Servis

Topcon gezici servis ve semineri 
6 �ubat'da Ege Sa�l�k Otelde 
gerçekle�tirildi. Cors-TR (TUSAGA-
AKT�F) konusunun detayl� olarak 
i�lendi�i seminer program� yo�un 
ilgiyle kar��land� ve sistemlerin 
çal��mas� ile ilgili tüm bilgiler 
payla��ld�.

TMMOB Co�rafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 
Haz�rl�klar� Sürüyor

"Ya�anabilir gelecek için..." 
slogan�yla, 02-06 Kas�m 2009 
tarihlerinde �zmir Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 
olan TMMOB Co�rafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi'ne yönelik haz�rl�k 
çal��malar� sürüyor.

TMMOB Yönetim Kurulu karar� 
ile TMMOB 40. Dönem çal��ma 
program�nda yer alan etkinlikler 
çerçevesinde " TMMOB Co�rafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi 2009" 
TMMOB ad�na HKMO �zmir 
�ubesinin sekretaryas�n� yürütece�i 
kongrenin Düzenleme Kurulu 
Ba�kanl���na, Odam�z K�rsal ve 
Kentsel Alan Düzenleme Komisyonu 
Ba�kan� ve 37-38-39 uncu Dönem 
Odam�z Genel Ba�kan� Hüseyin 
ÜLKÜ ve Kongre Sekreterli�ine �zmir 
�ube Sekreteri Lütfi ÜNAL Yönetim 
Kurulumuzca görevlendirilmi�tir. 

TMMOB CBS'09 Kongresi ile ülke 
genelinde farkl� disiplinler taraf�ndan 
farkl� amaçlar için kullan�lan ve 
ülkemiz aç�s�ndan büyük önem 
ta��yan Co�rafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
uygulamalar�n�n, CBS altyap�s� 
ve kurumsalla�ma çabalar�n�n 
bilimsel ortamlarda tart���larak 
biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve 
kar��la��lan sorunlar�n payla��lmas�na, 

çözüm önerilerinin tart���larak 
geli�tirilmesine katk� 
sa�lanmas� hedefleniyor.

Kongreye yönelik haz�rl�k 
çal��malar� kapsam�nda bu 
güne kadar 2 Düzenleme 
Kurulu ve 5 Yürütme Kurulu 
toplant�s� gerçekle�tirildi. 

Kongre ana temas�n�n 
"TUCSB ve Birlikte Çal��abilirlik" 
olarak belirlenen Kongrenin konular� 
�öyle belirlendi: 
•  Co�rafi Veri Altyap�s� / Standartlar 
•  Çevre / Do�al Kaynak Yönetimi 
•  Ta��nmaz Yönetimi 
•  Tapu ve Kadastro 
•  Afet Yönetimi 
•  CBS Bilinci 
•  CBS Uygulamalar� 
•  Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS 
•  Web CBS 
•  TUCBS ve Birlikte Çal��abilirlik 

(Panel) 
•  TUCBS, e-Dönü�üm ve Bili�im 

Politikalar� Bilgi ve �leti�im 
Teknolojileri 

•  CBS E�itimi 
Konum Bazl� Hizmetler
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14.02.2009 tarihinde MHP Selçuklu 
�lçesi Belediye Ba�kan Aday� Mustafa 
S�rr� DEM�REL �ubemizi ziyaret etti.

17.02.2009 tarihinde AKP Selçuklu 
�lçesi Belediye Ba�kan Aday� �n�aat 
Mühendisi ve �n�aat Mühendisleri 
Odas� Konya �ube Ba�kan� U�ur 
�brahim ALTAY �ubemizi ziyaret etti. 

27.02.2009 tarihinde SP 
Konya Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan Aday� Harita Kadastro 
Mühendisi Mustafa ÖZKAFA, SP 
Meram �lçesi Belediye Ba�kan 
Aday� Lütfi YALMAN ve SP 
Selçuklu �lçesi Belediye Ba�kan 
Aday� A. Selim LALEL� �ubemizi 
ziyaret etti.

27.02.2009 tarihinde Karatay �lçesi 
Belediye Ba�kan� ve AKP Belediye 
Ba�kan Aday� Mehmet HANÇERL� 
�ubemizi ziyaret etti.

28.02.2009 tarihinde MHP Konya 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday� 
Harita Mühendisi üyemiz Hikmet 
ÇAY, MHP Karatay �lçesi Belediye 
Ba�kan Aday� �lyas K�RAZ �ubemizi 
ziyaret etti.

24.03.2009 tarihinde Konya 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� ve AKP 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday� 
Tahir AKYÜREK �ubemizi ziyaret etti.

�ubemizce
Gerçekle�tirilen
Ziyaretler

27.02.2009 tarihinde Meram �lçesi 
Belediye Ba�kan� Refik TUZCUO�LU 
�ubemiz Yönetim Kurulunca ziyaret 
edilmi�tir. Ziyaret s�ras�nda Meram 
�lçesine yapt��� hizmetlerden 
dolay� Sn. TUZCUO�LU'na �ube 
Ba�kan�m�z taraf�ndan plaket takdim 
edilmi�tir.

KONYA

29 Mart Mahalli �dareler Ve �l Genel Meclisi Seçimleri 
Nedeniyle Siyasi Partilerin Adaylar� �ubemizi Ziyaret 
Etmi�lerdir
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27.02.2009 tarihinde Selçuklu �lçesi 
Belediye Ba�kan� Doç. Dr. Adem 
ESEN 5 y�ll�k hizmetlerini anlatt��� 
bilgilendirme toplant�s�na �ubemizi 
de davet etmi�tir. 

Toplant�da Say�n ESEN'e Selçuklu 
�lçesine yapt��� hizmetlerden dolay� 
�ube Ba�kan�m�z taraf�ndan plaket 
takdim edilmi�tir. 

Ocak Ay�nda yap�lan seçimlerle 
yeniden göreve gelen Konya 
Ticaret Odas� Yönetim Kurulu, �ube 
Yönetimimizce ziyaret edilmi�tir.

06.03.2009 tarihinde Karatay 
Belediye Ba�kan� Mehmet HANÇERL� 
�ube Yönetimince ziyaret edilmi�tir. 

Ziyaret s�ras�nda Sn. HANÇERL�'ye 
Karatay �lçesine yapm�� oldu�u 
hizmetlerden dolay� �ube Ba�kan�m�z 
taraf�ndan plaket takdim edilmi�tir.

16. Ola�an Genel Kurulda yap�lan 
Seçim sonucu görev alan Konya 
Müstakil Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i (MÜS�AD) Yönetim Kurulu 
�ube Yönetimimizce ziyaret edilmi�tir.

Konya Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan� Tahir AKYÜREK'e Konya 
ya yapt��� hizmetlerden dolay� 
�ube Yönetimimizce plaket takdim 
edilmi�tir.

20.02.2009 Tarihinde 
Aksaray �linde Co�rafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) ve Kent 
Bilgi Sistemlerine Yönelik 
Uygulamalar Konulu 
Konferans Düzenlendi

20.02.2009 tarihinde Aksaray'da, 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 
Mühendislik Mimarl�k Fakültesi 
Konferans Salonunda, �ubemiz, 
Aksaray �l Temsilcili�imiz ve Aksaray 
Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli�i bölümü ile birlikte

 

Co�rafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Kent 
Bilgi Sistemlerine (KBS) Yönelik 
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Uygulamalar Konulu Konferans 
Düzenlendi.

Aç�l���n ard�ndan Aksaray Üniversitesi 
Rektör yard�mc�s� Prof. Dr. Hatim 
ELHAT�P genel bir konu�ma yaparak 
�ubemize etkinlik düzenlememiz, 
kat�l�mc�lara ve davetlilere 
kat�l�mlar�ndan dolay� te�ekkür etti. 

HKMO Konya �ube Ba�kan� Prof. Dr. 
Ferruh YILDIZ Kent Bilgi Sistemi (KBS) 
ve yararlar� hakk�nda genel bilgiler 
verdi. KBS'nin; kent ve kentliye ait 
bilgilerin yaz�l�m programlar� ile 
desteklenerek olu�turulan veri taban�, 
CBS'nin belediyecilikle ilgili

k�sm�, modern hayat�n getirdi�i bir 
sistem olarak tan�mlanabilece�i, KBS' 
ile belediye gelirlerinin artaca��, 
gelirlerdeki kaça��n önlenece�i, 
e-belediyecilik hizmeti verilece�i, 
kentliye ait ya�am kalitesinin artaca�� 
konular�na de�indi.

Aksaray Üniversitesinden Yrd. 
Doç. Dr. Selçuk RE�S Co�rafi Bilgi 
Sistemi (CBS) ve kullan�m alanlar� 

hakk�nda özet bilgiler verdi. CBS'yi 
tan�mlayarak yaralar�na de�indi. 
Bilginin güçlü bir kaynak oldu�unu, 
bilgiyi elinde bulunduran toplumlar�n 
gücü de elinde bulundurduklar�n�, 
sistemin etkili olabilmesi için sa�l�kl� 
bilgiler ile desteklenmesi gerekti�ini, 
bilgilerin yaz�l� ve çizili olarak 
kar��m�za ç�kt���n�, çizili 
k�sm�n�n genelde haritalardan 
olu�tu�unu ve haritalar�n 
co�rafi bilgiyi organize eden 
en önemli araç oldu�unu, 
CBS'nin dünyay� daha iyi 
ya�amak ve yönetmek için bir 
sistem oldu�unu anlatt�.

Konya Kent Bilgi Sisteminin 
olu�turulmas�, amaçlar�, i�in 
neresinde olduklar�, k�sacas� sistemin 
geneli hakk�nda Büyük�ehir Belediyesi 
Kent Bilgi Sistemi �ube Müdürü ve 
Harita Kadastro Mühendisi Nurullah 
OSMANLI bilgiler verdi.

Sonraki a�amada Kent Bilgi 
Sisteminin detaylar�na geçildi.

Harita Mühendisi Sebahattin 
AKDEM�R; Adrese Dayal� Nüfus 
Kay�t Sistemi (ADNKS) ve Co�rafi 

Bilgi Sistemlerinin 
Entegrasyonu,

Harita Mühendisi �. 
Kür�at GÖÇERG�; 
Sosyal Doku Haritas� 
ve Sosyal Bilgi 
Merkezi,

�ehir Planc�s� Emra 
SERT; Altyap� 

Entegrasyon projeleri hakk�nda 
kat�l�mc�lar� bilgilendirmi�lerdir. 
Sosyal Bilgi Merkezinin Türkiye'de bir 
ilk oldu�u ayr�ca ifade edilmi�tir.

Konferans sonucunda; CBS ve KBS 
sistemlerinin geli�tirilmesi, yasal 
kimli�e kavu�turulmas�, bilgi sisteminin 
kim taraf�ndan kurulaca��, bilgi 
ak���n�n nas�l sa�lan�p yönetilece�i, 
bilgiden kaynakl� haklar�n nas�l 
korunaca�� gibi sorulara yan�t 
verebilen bir hukuki düzenlemeye 
ihtiyaç duyuldu�u fikirleri ön plana 
ç�km��t�r.

Konferans�n Bitiminde, ASÜ 
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisli�i Böl. 
Ba�kan� Yrd. Doç Dr. Hac� Murat 
YILMAZ söz alarak bölümün kurulu�u 
ve ö�renci kapasitesi hakk�nda 
genel bir de�erlendirmede bulundu. 
Desteklerinden dolay� �ubemize, 
Üniversite Yönetimine ve kat�l�mc�lara 
te�ekkür etti.

Rektör Yard�mc�s� Prof Dr. Hatim 
ELHAT�P konu�mac�lar� kutlayarak 
konu�ma berat� ve çiçek takdim 
etmi�lerdir. Konferansa yo�un bir 
kat�l�m olmu� ve ilgi ile izlenmi�tir.

Konferans�n sonunda ASÜ yetkilileri, 
Aksaray �lindeki Meslekta�lar�m�z ile 
birlikte GRAND ERAS otelde yemekte 
bir araya gelinerek mesle�imiz ve 
meslekta�lar�m�z�n sorunlar� hakk�nda 
de�erlendirme yap�ld�.
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�lgi destek ve misafirperverliklerinden 
dolay�, HKMO Konya �ubesi olarak 
ASÜ yetkili ve görevlilerine, Aksaray 
�l Temsilcili�ine, Meslekta�lar�m�za, 
Grand Eras Otel ��letmecilerine 
te�ekkür ederiz. 

29. Mart Yerel Seçimlerde 
Aday Olan Üyeler

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde 
farkl� partilerden Aday Olan 
Üyelerimiz
A- Belediye Ba�kan� Adaylar�m�z
1. Hikmet ÇAY 

Konya Büyük�ehir Belediye Ba�kan 
aday�.

2. Nurettin AKTAN 
Aksaray �li Belediye Ba�kan aday�.

3. Mehmet KELLE 
Konya �li Seydi�ehir �lçesi Belediye 
Ba�kan aday�

4. Nihat D�REK 
Konya �li Ilg�n �lçesi Belediye Ba�kan 
aday�

5. �emsettin GÜNÖRDÜ 
Konya �li Do�anhisar �lçesi Belediye 
Ba�kan aday�

6. Mehmet ÖZÜDO�RU 
Konya Karap�nar Hotam�� Beldesi 
Ba�kan aday�

B- Belediye Meclis Üyesi Adaylar�m�z
1. Sefer ALKAN 

Aksaray �li Belediye Meclis Üyesi 
aday�

2. Hac� Mehmet ÖZTA� 
Karaman �li Belediye Meclis Üyesi 
aday�

3. Vedat ÇOLAK
Konya �li Karatay �lçesi Belediye 
Meclis Üyesi aday�.

4. Hilmi SEV�M
Konya �li Meram �lçesi Belediye 

Meclis Üyesi aday�.
5. A. Mahir Ç�FTÇ� 

Konya �li Karatay �lçesi Belediye 
Meclis Üyesi aday�.

6. Sami GÜLER 
Konya �li Bey�ehir �lçesi Belediye 
Meclis Üyesi aday�

7. Kemalettin ATALAY 
Konya �li Seydi�ehir �lçesi Bel. 
Meclis Üyesi aday�

8. Hamit LEYLEK 
Konya �li Seydi�ehir �lçesi Belediye 
Meclis Üyesi aday�

Üyelerimizi tebrik eder ba�ar�lar 
dileriz.

Yabanc� Bas�nda �ubemizle 
�lgili Haber

http://www.thenational.ae/
article/20090204/FOREIGN/601
307007&SearchID=7334544997

Binlerce uzman ve siyasetçinin, 
dünyan�n tatl� su kaynaklar�n� 
koruma yollar�ndan söz etti�i 5 inci 
Dünya Su Forumu, Türk Hükümeti 
ve Dünya Su Konseyi taraf�ndan, 
16-22 Mart 2009 tarihleri aras�nda 
�stanbul'da düzenlenece�i s�ralarda 
"The National" gazetesinde 
Türkiye'nin su kaynaklar� ve Ferruh 
YILDIZ'�n çal��malar� hakk�nda yaz� 
yay�nlanm��t�r.

Bu yaz�ya göre; iklim de�i�ikliklerinin 
etkileri ve y�llarca süren kötü 
yönetimin, Anadolu'nun göbe�indeki 
bütün gölleri kuruttu�unu 
ve Türkiye'nin bu konudaki 
ba�ar�s�zl���ndan söz edilmi�tir.

Nüfus art���, çevre hasar�, su israf� 
ve küresel �s�nma gibi etkenlerin 

birle�erek suyu art�k daha da 
k�t bulunur hale getirdi�inden 
bahsedilmi�tir.

The National, HKMO Konya �ube 
Ba�kan� Ferruh YILDIZ'�n, ev sahibi 
ülke Türkiye'nin günümüzde su 
kaynaklar�n� kullanmada iyi bir örnek 
sergilemedi�inin fark�nda oldu�unu, 
uydu görüntüleri ve di�er verileri 
kullanarak son y�llarda Anadolu'nun 
merkezindeki de�i�ik göllerde su 
azalmalar� tespit etti�ini, sonuçlar�n 
ise korkutucu oldu�unu yazd�. Say�n 
YILDIZ'�n ara�t�rmalar�na göre; 
Konya'n�n 120 km kuzeybat�s�ndaki 
Ak�ehir Gölü, 1970 y�l�ndaki 35 bin 
hektarl�k alandan 2006 y�l�nda 3 
bin hektarl�k alana çekilmi�tir. Say�n 
YILDIZ, gölün alan�ndaki %92 lik 
küçülmenin yanl�� sulama teknikleri, 
küresel �s�nma ve kurakl�ktan 
kaynakland���n� raporunda yazm��t�r. 
Sadece Ak�ehir Gölü de�il 
Konya'daki di�er göllerinde ayn� 
durumda oldu�undan bahsetmi�tir.

Forum düzenleyecileri bulu�man�n, 
Dr. YILDIZ'�n kaydetti�i bu gibi 
problemleri ele almak için 
düzenlendi�ini söylemi�ler ve 
Forum, web sitesinde su konular� 
üzerindeki anlay���, bilinçlili�i ve 
önemi artt�rmay� ve global sorunlar� 
ele al�rken somut çözümler getirmeyi 
amaçlayan bir belge olarak ifade 
edilmi�tir.

Genç Haritac�lar

2 Y�lda Bir Düzenlenen "Genç 
Haritac�lar Günü" Etkinli�i Bu y�l 
02-06-May�s 2009 tarihinde Selçuk 
Üniversitesinde gerçekle�ecektir.

Faaliyetle �lgili Yürütme, Dan��ma, 
Etkinlik Düzenleme kurullar� 
olu�turulmu�tur. Organizasyonla 
ilgili toplant� ve çal��malar devam 
etmektedir.
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Odam�za Ziyaret 

DP �lkad�m Belediye Ba�kan Aday� 
Harun ERGÜL ve yan�ndaki heyet, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odas�n� ziyaret etmi�lerdir.

�ube Ba�kan� Say�n Ertu�rul ÇÖL, 
sivil toplum örgütlerinin siyaset 
üstü oldu�unu her adaya ayn� 
mesafede olduklar�n� söyledikleri 

ziyarette, tüm adaylar�n sivil toplum 
örgütlerini ziyaret edip seçildikten 
sonra yapmay� dü�ündükleri 
projelerini sunmalar�n� ve projelere 
katk� anlam�nda meslek odalar�n 
görü�lerini almas� gerekti�ini ifade 
etmi� ve ba�kan aday� Harun 
ERGÜL ve yan�ndakilere ziyaretten 
dolay� te�ekkürlerini sunmu� ve 

çal��malar�nda ba�ar�lar 
dilemi�tir. Ba�kan aday� Say�n 
Harun ERGÜL'de seçildikten 
sonra Harita Mühendisleri 
Odas�n� yan�nda görmekten 
mutluluk duyaca��n� ifade etmi� 
ve her a�amada yapaca�� 
projeleri hayata geçirmeden 
önce odalar�n görü�lerine 
ba�vuracaklar� sözünü 
vermi�tir.

Büro ve �irketlerdeki 
Üyelerimizle Toplant� 

�ubemiz yönetim kurulu üyeleri, 
Samsun'da bulunan Büro ve �irket'ler 
de çal��an üyelerimiz ile birlikte �ube 
hizmet binas�nda kahvalt�l� toplant� 

yap�ld�.

Oda-üye ili�kilerini geli�tirmek 
amac�yla gerçekle�tirilen, 
tan��ma ve kayna�man�n 
sa�land���, kat�l�m�n yüksek 
oldu�u etkinli�in, kamu 
kurumlar�nda görev yapan 
üyelerimizi kapsayacak 
�ekilde devam�na karar 
verildi.

Üyelerimizle Toplant� 

�ubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Tapu ve Kadastro 10. Bölge 
Müdürlü�ü, �l Özel �dare, Teda�, 
Tar�m Reformu Bölge Müdürlü�ü 
Vak�flar Müdürlü�ü, Tar�m �l 
Müdürlü�ü'nde görev yapan 
üyelerimiz ile birlikte �ube hizmet 
binas�nda kahvalt�l� toplant� yap�ld�.

Oda-üye ili�kilerini geli�tirmek 
amac�yla gerçekle�tirilen, tan��ma ve 

kayna�man�n sa�land���, kat�l�m�n 
yüksek oldu�u etkinli�in, di�er 
kamu kurumlar�nda görev yapan 
üyelerimizi kapsayacak �ekilde 
devam�na karar verildi.

Ziyaret 
�ubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Amasya'da Belediye Ba�kan Aday� 
olan üyemiz Say�n Cafer ÖZDEM�R'i 
ziyaret etti.
Yap�lan ziyarette Oda Ba�kan�m�z 
Say�n Ertu�rul ÇÖL, bir konu�ma 
gerçekle�tirdi. Konu�mas�nda 
Üye arkada�lar�m�z�n Belediye 
yönetimlerinde çok daha fazla aktif 
olmas� gerekti�ini ileten ba�kan, 
adayl���ndan dolay� Say�n Cafer 
ÖZDEM�R'i tebrik ederek Odam�z 
Yönetim Kurulu ad�na ba�ar� 
dileklerini iletti. 
Ziyarete Amasya bölgemizde 
bulunan birçok üyemizde i�tirak etti.

SAMSUN
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ve Ö�renci Kurultay� konular�nda görü� 
al��veri�i yap�ld�.

Dan��ma Kurulu Toplant�s�
(21 Mart 2009)

HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN, 
Sayman Asiye Ülkü KUTLU'nun kat�l�m�yla 
�ubemiz dan��ma kurulu toplant�s� yap�lm��t�r. 
Toplant�da yönetim kurulunun bir y�ll�k 
faaliyetleri hakk�nda dan��ma kurulu üyeleri 
Ba�kan Faz�l UZUN ve II. Ba�kan Okan 
YILDIZ taraf�ndan sözlü ve görsel sunumlarla 
bilgilendirilmi�tir. Daha sonra söz alan 
HKMO Genel Ba�kan� Ali Fahri ÖZTEN 
Genel Merkez Yönetim Kurulu çal��malar� 
ve L�HKAB'da gelinen son nokta hakk�nda 
dan��ma kurulunu bilgilendirmi�tir. Toplant�n�n 
sonunda 2009 y�l�nda gerçekle�ecek 
faaliyetlere yönelik görü� al��veri�i ve çe�itli 
öneriler dile getirildi.

L�HKAB De�erlendirme Toplant�s� (7 �ubat 2009)

Lisansl� Harita ve Kadastro Mühendislerinin verece�i mühendislik hizmetlerinin 
birim fiyatlar� hakk�nda �ubemizin görü�lerini belirlemek üzere, 7 �ubat 2009 
tarihinde, TRABZON �l Temsilcisi Yusuf �ENTÜRK ba�kanl���nda, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve üyelerin kat�l�m�yla bir de�erlendirme toplant�s� 
yap�ld�. Toplant�da kadastroda talebe ba�l� hizmetler olarak bilinen kalemlerde, 
hizmetin maliyetleri tart���larak optimum birim fiyatlar konusunda �ubemizi görü�ü 
tespit edilmi�tir.

KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ziyaret Edildi.
(27 �ubat 2009)

�ubemiz ve KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü aras�nda, 2009 y�l�nda 
gerçekle�tirilecek ortak etkinlikleri planlamak üzere de�erlendirme toplant�s� 
yap�ld�. Bölüm Ba�kan� Prof. Dr. Cemal BIYIK, Bölüm Ba�kan Yard�mc�lar� Doç. 
Dr. Mualla YALÇINKAYA , Yrd. Doç. Dr. Osman DEM�R ve �ube Yönetim 
Kurulumuzun kat�l�m�yla yap�lan de�erlendirmede; �ubemizin geleneksel 
cumartesi söyle�ilerine KTÜ'den verilecek katk�lar, 2009 mezunlar bulu�mas�, 
ö�renci üye say�s�n� art�rmaya yönelik faaliyetler konusunda görü� al��veri�inde 
bulunulmu�tur. Daha sonra Bölüm Ba�kanl��� taraf�ndan Yönetim Kuruluna, 
bölümde akreditasyon çal��malar� do�rultusunda yap�lan yenilikler hakk�nda 
bilgi verilmi�tir

Dünya Kad�nlar 
Günü Kutland�
(7 Mart 2009) 
8 Mart Dünya 
Kad�nlar Günü 
nedeniyle, HKMO 
Trabzon �ubesinde " 
Dünya ve Türkiye'de 
Kad�nlar�n Mülkiyet 
Hakk�" konulu söyle�i düzenlenmi�tir.

Bu söyle�i de; Yrd. Doc. Dr. Bayram UZUN taraf�ndan, Dünya Haritac�lar 
Federasyonu (FIG) taraf�ndan haz�rlanan " Kad�n�n Araziye Eri�imi" adl� rapor 
içeri�inde yer alan çal��malar aktar�lm�� ve sonra Türkiye'de kad�n�n mülkiyet 
edinimi noktas�nda miras hukuku ve kadastro kanunu uygulamalar�nda kad�nlara 
kar�� cinsiyet ayr�m� örneklerle anlat�lm��t�r. 

Ö�renci Temsilcileri ile 
Bulu�ma (14 Mart 2009)

Trabzon �ube Yönetim 
Kurulu ile �ube ve Bölüm 
ö�renci temsilcilerinin 
kat�l�m� ile Genç Haritac�lar 

TRABZON
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Bulmaca

KÜLTÜR - SANAT

Solda Sa�a
1- Yeryuvan�n �ekil, boyut ve gravite alan� ile zamana ba�l� 
de�i�imlerinin üç boyutlu bir koordinat sisteminde tan�mlanmas�n� 
amaçlayan bir bilim dal� / Tuza�a dü�ürülen, kendisinden yararlan�lan 
kimse (mecaz) 2- Ate� / Samaryum elementinin simgesi / Yayvan, 
geni�çe sepet 3 - Yeryüzünün tamam�n�n veya bir bölümünün belli 
bir ölçekte ve projeksiyon sistemi kullan�larak bir yüzey üzerine 
izdü�ürülmesi / internet ortam�nda �ah�slar�n sanal isimlerine verilen 
ad 4 - Kabaday� ba��rmas� 5- Gidi�, geli� veya uçu� do�rultusunun 
ço�rafik kuzey do�rultusu ile aras�nda kalan aç� / �nek sesi
6- Yapt���n�, söyledi�ini, tan�k oldu�unu saklama, gizleme, yads�ma. 
7- Ço�unlukla belirli bir amaç için ayr�lan s�n�rlar� belirtilen yer 
veya belli bir amaç için ayr�l�p s�n�rlanm�� arazi parças� / Yeni 
Kaledonya’n�n internet ülke kodu 8- Müzikte bi nota / Elçiliklerde 
görevli uzman temsilci 9- Siborgiyum elementinin simgesi / Kuzey 
afrika ülkesi 10 - Dengelemesi yap�lmam�� veya jeodezi kurallar�na 
tam uygun olmayan gözlemlerle elde edilmi� olan, geçici olarak 
hesaplanm�� de�er.
Yukar�dan a�a��ya
1- Efsanevi “The Beatles” grubunun Lennon soy adl� solitsti / Duvar 
�amdan�, duvar lambas� 2 - Davran��, tav�r / Anadolu Ajans�’n�n k�sa 
yaz�l��� 3- Brezilyan�n festivaliyle ünlü �ehri / Antimon elementinin 
simgesi 4- Devlet Su ��leri’nin k�sa yaz�l��� / K�saca Türkiye Sabit GPS 
�stasyonlar� A�� 5- Mal / �nsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik 
aras�ndaki kas ve ya�dan olu�an tabaka 6- Tanr�ça 7- Duman�n 
de�di�i yerde b�rakt��� kara leke / Osmanl� padi�ahlar�n�n adlar�n�n 
sonuna getirilen unvan 8- Arapçada ben anlam�na gelen sözcük / 
Yi�it, özellikle Bat� Anadolu köy yi�idi, zeybek 9- Teodolit veya ç�plak 
gözle, bir do�ru üzerine noktalar�n yerle�tirilmesi, konulmas� ve 
konumlar�n�n bulunmas� i�lemi. - Utanma, utanç duyma 10- Co�rafi 
özelliklerin nokta, çizgi ve poligon (alan) detay biçiminde temsil 
edildi�i veri modeli.
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Star Karabil

Suskun A�k

A�klard�r bir kentin tarihini yazan yeniden

Geçmi�imize s�zan kekeme haylazl�klar�m�z

Biraz da ortaokul ça�� sendromlar�m�z vard�

Ürkek çarp�nt�lar sar�yordu tenlerimizi

Ne yana baksak ne yapsak da� ve deniz biliyorduk

Gökyüzünün sonu gelmez ku�aklar�n�

Bense sus diyordum her daim yüre�ime

Sus çünkü �imdi susmak zaman�

Kap�yordum göz kapaklar�m� olabildi�ince suskun

Oysaki a�klar�ma yak��and� bir kentin tarihini yazmak yeniden

Belki de suskunluklar�md� a�klar�ma neden

O zamanlar ömrümce bir çift parlayan gözdeydi hayat�n anlam�

A�k m� diyordum

Ömrümün kar��l�ks�z sorular�

Cevab� sende mahrem sand���m
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Sinema

DEL� DEL� OLMA

'93 Harbi' sonras�nda Çar'�n 
Rusya'da ya�amas�n� istemedi�i 
Malakan kavminin bir k�sm� Kars'a 
göçe zorlan�r. Göç edenler aras�nda 
Mi�ka'n�n (Tar�k Akan) ailesi de vard�r. 
Filmde Mi�ka 70'li ya�lardad�r. Bir 
zamanlar köyün de�irmenini i�leten 
Mi�ka, modern makineler ç�kt�ktan 
sonra, i�ini yapamam�� ve maddi 

s�k�nt�ya dü�mü�tür. Köyün huysuz ihtiyar� Popuç (�erif 
Sezer), Mi�ka'dan nefret eder ve köyde ya�amas�n� 
istemez.  Köylüler bir zarar görmedikleri hatta sevdikleri 
kendi halinde, bar��ç�, yard�msever Mi�ka ile Popuç 
aras�nda kalm��lard�r. Popuç, o�lu �emistan (Levent 
Tülek), gelini Figan (Zuhal Topal) ve üç torunuyla ya�ar. 
Torunlar�ndan en küçü�ü Alma dik ba�l�, sevecen bir 
k�zd�r ve do�u�tan iyi bir müzik kula��na sahiptir. Alma'n�n 
ö�retmeni Metin, Alma'daki yetene�i fark etmi�tir ve 
kesinlikle de�erlendirilmesi gerekti�ini dü�ünür. Alma 
ve Mi�ka aras�nda s�cac�k bir dostluk vard�r. Metin 
ö�retmenin u�ra�lar� sonucunda Alma konservatuar 
s�navlar�na girer' 

Mi�ka hastad�r. Köyde Mi�ka'n�n yak�nda ölece�i 
konu�ulur. En sonunda iki ya�l� geçmi�lerini sorgularlar ve 
aralar�ndaki büyük s�r ortaya dökülür.

KIZ KARDE��M MOMMO

Dokuz ya��nda bir çocuk; hem 
a�abey, hem baba, hem anne, hem 
de bir bilge olabilir mi? Ay�e için olur. 
Hatta hiçbir �eyden korkmayan bir 
a�abeydir o. 

Annesiz iki çocu�un içinizi �s�tacak, 
kimi zaman gözünüzü ya�artacak 
öyküsü. Hem de gerçek. Yal�n bir dille 

köyü, köyün insanlar�n�, karde�lerin ili�kini anlatan film, 
sürpriz bir finalle bitiyor.

2009 �stanbul Film Festivali program�nda yer alan film, 
59. Berlin Uluslararas� Film Festivali 'nde de gösterilen iki 
Türk filminden biri oldu.

Kitap

Tiyatro

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Antikça�'dan beri tüm 
toplumlarda, birlikte ya�aman�n 
imkân� ve ko�ullar� üzerine bir 
tart��ma sürüp gidiyor.. Bir tarafta 
kimlik talepleri ortaya at�l�p 
kültürel özgüllükler savunulurken, 
di�er tarafta toplumsal uyum ve 

siyasal iktidar ad�na bir ve tek olma iddias� daima gür 
bir sesle yineleniyor... 

Milena Doytcheva bu kitapta çokkültürlülü�ün sorunlar�n� 
ve kazan�mlar�n� sorguluyor. Yazar, çokkültürlü ya�ay�� 
prati�ini yüceltmeksizin, öte yandan zaaflar�n� da 
gözden kaç�rmaks�z�n, ayr�nt�l� bir �ekilde ve belgelere 
dayanarak siyasi sonuçlar�na ���k tutmaya çal���yor.

KÖ�EBA�I

(Devlet Tiyatrosu)

Eski Bir �stanbul mahallesinin 
bir günü. Yirmi dört saat içinde 
geli�en olaylar arac�l��� ile; 
de�i�en toplumsal de�erler, 
ya�amdaki ac�, tatl� duygular 
aras�nda gerçekçi bir anlat�mla 
sahnelenir.

FOSFORLU CEVR�YE / 
MÜZ�KAL

(Devlet Tiyatrosu)

1930'lar�n �stanbul 
sokaklar�ndan farkl� bir a�k 
hikayesi anlatan, Suat Dervi�'in 
ünlü roman� 'Fosforlu Cevriye', 
Gülriz Sururi'nin yönetiminde 
sahneleniyor.
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Kuzey Do�u Güney 
Güney yandaki el ile 3D demeli: (10 OP) Zon gücü-zon forsingi-Ayn� 
zamanda stayman. Karoda durdurucu yok, e�er açanda 4’lü Kör varsa söyler, 
sizde 4 Kör diyebilirsiniz. E�er ortak 3 Sp derse �imdi 3 Nt dersiniz. Ortak 
Karoyu kesmedi�inizi ve 4’lü Körünüz oldu�unu ö�rendi; Karar orta��n�z�n...  

1Nt 2D ? 
�   ��10 8 

  ��A J 9 7 
  ��6 3 2 
  ��K Q 9 6

Kuzey Do�u Güney 

Güney yandaki el ile 3H demeli: (10 OP) 3 seviyesinde konu�ma. Zon forsingi. 
Ortak Karo keseri ile3Nt der. Yoksa 3’lü Kör fiti ile 4 Kör demeli. 

1Nt 2Sp ? 
  � 9 6 4
  ��A V 9 8 2 
  � V 10 6 
  ��A 5 

Kuzey Do�u Güney 

Güney yandaki el ile 2Nt demeli: (3 OP 6 renk) Ortak 3 Trefl dedi�inde 3 
Karo diyerek zay�f uzun karolarla Pass isteriz.  

1Nt 2H ? 
  ��65
  ��843 
  ��DV108654
  ��7

BR�Ç
1NT AÇILI�INA VER�LEN YANIT VE SONRASI KONU�MALARIN DEVAMI.

*Kaz�m MEL�KO�LU harita ve kadastro yüksek mühendisi, kmelikoglu@yahoo.com

Lebensohl konvansiyonu: Ortak 1Nt açt�. Kar�� oyuncu araya girerse; 1Nt açan�n orta��:1- kontur çekerse cezad�r. Eli 
zay�fsa pas geçer. 2-�ki düzeyinde yeni renk söylerse; bu oynun için. Nt açan pas geçer. 3-E�er üç seviyesinde yeni 
renk söylerse eli kuvvetlidir. Nt açan pas geçemez. 4-2Nt dersek i�te bu Lebensohl dür: 1Nt açan ortak 3 sinek demek 
zorundad�r. Nt açan�n üç sinek yan�t�na orta��:1- Üç sinek oynamak için Pas der. 2- Araya giren oyuncu renginden daha 
küçük bir renk söylerse üç düzeyinde oynamak içindir. 3- Araya giren oyuncu renginden daha büyük bir renk söylerse bu 
davettir. 1Nt açan oyuncu pas geçemez. Oyun sonucu hakk�nda karar verir. 4- Araya girilen rengi üç düzeyinde söylerse 
bu elinin kuvvetli oldu�unu gösterir. O rengi durdurtmakta ve dörtlü majorum var demektedir. Bu konu�may� Nt açan 
steyman kabul eder ve dörtlü major kozunu söyler. 5- Nt açan�n orta�� 3Nt derse kar�� oyuncu renginde durdurucu var, 
dörtlü major yok demektir. 5- Ortak 1Nt açt� kar�� oyuncu araya girdi: Biz 2Nt demeden hemen kar�� oyuncu kozunu 
üç seviyesinde söylersek; dörtlü major kozum var. Kar�� oyuncu kozunda keserim yok demektir. 1Nt açan orta��m�z s�ras� 
ile �u konu�malar� yapabilir: 1-Kar�� oyuncu kozunda durdurucusu var ve dörtlü majorü yoksa 3NT der. 2- kar�� oyuncu 
renginde durdurucusu ve dörtlü majorü yoksa minimum 1NT aç�� puan� ile dört sinek yada dört karo ile uzun minör kozunu 
söyler. E�er 1NT açan yan�tç�n�n major rengi biliniyorsa dört üç koz fiti ile major kozda on el alabilece�ini ümit ediyorsa 
dört major koz oynamay� seçer.3- Maksimum 1Nt aç�� puan� ile be� seviyesinde minör koz oynamay� dener. Yada kar�� 
oyuncu rengini dört seviyesinde söyleyerek orta��n�n be� seviyesinde uzun minörünü söylemesini emreder. 6-Ortak 1Nt 
açt� kar�� oyuncu araya girdi. Biz 2Nt demeden 3Nt dersek; kar�� oyuncu renginde durdurucu ve dörtlü major kozumuz 
yok. Araya girilmeseydi yine 3Nt derdim demektir. Bunun üzerine 1Nt açan kar�� oyuncu renginde durdurucusu varsa pas 
geçer. Be�li major kozu var ise dört seviyesinde onu söyler. Yada daha iyi bir oyun anla�mas� için ara�t�rma yapabilir.

LEBENSOHL ÖRNEKLER�:
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Kuzey Do�u Güney 

Güney yandaki el ile 3D demeli: (14 OP) 3 seviyesinde renk söylemek, zon 
forsingi (Zon oynama gücü olan el) ve iyi bir el gösterir. 

1Nt 2H ? 
  ��RD 
  ��97
  ��ADV1096 
  ��D98

Kuzey Do�u Güney 
Güney yandaki el ile 3Nt demeli: (10 OP) Kör keseri yok. Dörtlü majör 
renk yok. Fakat 10 Hp var. Rakip Overcall(Üste konu�ma) yapmasayd� da 
3Nt diyecektiniz. �imdi aç�c�da da Kör keseri yoksa 3Nt yi 4 veya 5 minöre 
kald�racak. 

1Nt 2H ? 
  ��R97 
  ��43 
  ��AD107 
  ��V1095 

Kuzey Do�u Güney 

Güney yandaki el ile 2Nt demeli: (6 OP 6 renk) Ortak 3Cl dedi�inde �imdi 3H 
diyerek (Sign-off)-oynanacak rengi ad� ile söylemek) yap�l�r. 

1Nt 2Sp ? 
  ��V2 
  ��AV9742
  ��64 
  ��653

Kuzey Do�u Güney 
Güney yandaki el ile 2Nt demeli: (13 OP 4 pik rengi) Ortak 3Cl dedi�inde 
�imdi 3H diyerek hem Kör renginde durdurucu oldu�u, hemde di�er majör 
rengin 4’lü oldu�u belirtilerek stayman yap�l�r. (Qubid konu�ma-Nt açan pas 
geçemez)

1Nt 2H ? 
  ��ADV8
  ��A98
  ��D42 
  ��642 

Kuzey Do�u Güney 

Güney yandaki el ile 2Nt demeli: (13 OP) Ortak 3Cl dedi�inde 3Nt diyerek 
rakip renkte durdurucu oldu�u ve 4’lü majör bulunmad��� belirtilir.

1Nt 2H ? 
  ��RD7
  ��R86
  ��AV87
  ��1043

Kuzey Do�u Güney 
Güney yandaki el ile 3Nt demeli: (12 OP) Overcall(Nt üstü konu�ma) 
renginde durdurucu yok ve 4’lü majör yok. Rakip konu�masayd� yine 3Nt 
diyecektik. Aç�c�da da Pik keseri yoksa elinin durumuna göre 4 veya 5 minör 
söyleyebilece�i gibi 3Nt üzerine 4Sp diyerek cevapç�dan iyi minörü sorabilir. 

1Nt 2Sp ? 
  ��643
  ��ADV
  ��AV107
  ��1076

Not:73. Say� sayfa 108’de Jacoby Transferi konu�malar�n�n özetlendi�i ilk tablonun alt�nc� sütunundaki konu�malar bas� 
hatas� ile yanl�� ç�km��t�r. Do�rusu �u �ekilde olacakt�r.

Aç�c� Cevapç� Aç�klama
1 NT
2 �

2 �!
3 NT 

Cevapç�n�n 10+ puan� vard�r, aç�c�dan pas geçmesini veya 4��söylemesini ister.

Not: Gelecek say�da konu�ma teknikleri üzerinde örnekler bulacaks�n�z. �yi oyunlar.
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DO�ANLAR

EVLENENLER

3447 sicil numaral� üyemiz Do�an U�ur �ANLI ile  �
5446 sicil numaral� üyemiz Füsun BALIK �ANLI çiftinin 
09.01.2009 tarihinde TOLGA ad�n� verdikleri bir erkek 
çocuklar� dünyaya gelmi�tir. TOLGA'ya ho�geldin der 
sa�l�kl� ve mutlu bir ya�am dileriz.

3765 sicil numaral� üyemiz Selahattin AV�AR ile Elçin  �
Nüket AV�AR çiftinin 20.02.2009 tarihinde BERK�N 
BARAN ad�n� verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya 
gelmi�tir. BERK�N BARAN'a ho�geldin der sa�l�kl� ve 
mutlu bir ya�am dileriz.

4961 sicil numaral� üyemiz, Filiz GENÇ OKTAY ve U�ur  �
OKTAY çiftinin 14 EK�M 2008 tarihinde Emel Defne 
isimli çocuklar� dünyaya gelmi�tir. Emel Defne'ye ho� 
geldin der, hayat boyu sa�l�k mutluluklar dileriz.

5501 sicil numaral� üyemiz Ahu TURGAY ve 10039  �
sicil numaral� üyemiz Ahmet Ender DE��RMENC� çiftinin 
04.03.2009 tarihinde DER�N ad�n� verdikleri bir k�z 
çocuklar� dünyaya gelmi�tir. DER�N'e ho�geldin der 
sa�l�kl� ve mutlu bir ya�am dileriz.

5730 sicil numaral� üyemiz B. Ahmet BÜLBÜL ile Nevin  �
AKPINAR BÜLBÜL çiftinin 05.02.2009 tarihinde �SMA�L 
EM�R ad�n� verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya 
gelmi�tir. �SMA�L EM�R'ye ho�geldin der sa�l�kl� ve mutlu 
bir ya�am dileriz.

6066 sicil numaral� üyemiz Bülent C�VELEK ile Nazan  �
C�VELEK çiftinin 27.03.2009 tarihinde Cenker ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. Cenker'e 
ho� geldin der sa�l�kl� ve mutlu bir ya�am dileriz.

6789 sicil numaral� üyemiz Halit FAZLA'n�n 22.01.2009  �
tarihinde KEREM ad�n� verdi�i bir erkek çocu�u dünyaya 
gelmi�tir. KEREM'e ho�geldin der sa�l�kl� ve mutlu bir 
ya�am dileriz.

6853 Sicil numaral� üyemiz Ahmet KORKUT ve 8491  �
sicil numaral� üyemiz Fatma KORKUT'un 22.01.2009 
tarihinde SA�ME BUKET ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� 
dünyaya gelmi�tir. SA�ME BUKET'e ho�geldin der sa�l�kl� 
ve mutlu bir ya�am dileriz.

8519 sicil numaral� üyemiz �smail Alper AKAY ve 9815   �
sicil numaral� üyemiz Ayten AKAY çiftinin Eralp ad�n� 
verdikleri bir erkek çocuklar� dünyaya gelmi�tir. Eralp'e 
ho� geldin der sa�l�kl� ve mutlu bir ya�am dileriz.

9473 sicil numaral� üyemiz Ay�e ANAR ile 8780 sicil  �
numaral� üyemiz Lezgin CO�KUN çiftinin 17.02.2009 
tarihinde DEFNE ad�n� verdikleri bir k�z çocuklar� 
dünyaya gelmi�tir. DEFNE'ye ho�geldin der sa�l�kl� ve 
mutlu bir ya�am dileriz.

10064 sicil numaral� üyemiz Kemal Özgür HASTAO�LU  �
ile Özge Çubuk HASTAO�LU çiftinin 06.02.2009 
tarihinde DEN�Z ad�n� verdikleri bir erkek çocuklar� 
dünyaya gelmi�tir. DEN�Z'e ho�geldin der sa�l�kl� ve 
mutlu bir ya�am dileriz.

sicil numaral� üyem

3660 sicil numaral� üyemiz Hüseyin GÜNE�  �
27.12.2008 tarihinde Ayla �AHSÜVARO�LU ile 
evlenmi�tir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

5503 sicil numaral� üyemiz Mehtap Özcan DALDAL  �
21.08.2008 tarihinde Mehmet KARAMAN ile 
evlenmi�tir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

7413 sicil numaral� üyemiz Hasan Ali PETEKBA�I  �
14.03.2009 tarihinde Hicran �AH�N ile evlenmi�tir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

7458 sicil numaral� üyemiz Osman SELÇUK  �
20.12.2008 tarihinde Ebru GÜLERAY ile evlenmi�tir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

9464 sicil numaral� üyemiz Nusret ÇET�NKAYA  �
11.10.2009 tarihinde Sevilay ERDO�AN ile 
evlenmi�tir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Odam�z Kurucular�ndan 19 sicil numaral� üyemiz  �
Zitaettin SOYDAN 16.04.2009 tarihinde 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

774 sicil numaral� üyemiz Mehmet Hanifi  �
N�ZAMO�LU'nun 26.02.2009 tarihinde annesi vefat 
etmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za 
ba�sa�l��� dileriz.

1225 sicil numaral� üyemiz Fuat DÖNMEZ ve  �
2161 sicil numaral� üyemiz Faruk DÖNMEZ'in 
ablas� 17.02.2009 tarihinde vefat etmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

1413 sicil numaral� üyemiz Alaattin U�UR'un annesi  �
Fatma U�UR 14.02.2009 tarihinde vefat etmi�tir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za 
ba�sa�l��� dileriz.

1816 sicil numaral� üyemiz Ali BÜYÜKDEM�RC�O�LU  �
18.04.2009 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

2155 sicil numaral� üyemiz Mertkan AKÇA'n�n  �
babas� Sami AKÇA 17.04.2009 tarihinde 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2353 sicil numaral� üyemiz Hüsnü SEÇK�N'in  �
annesi Nuriye SEÇK�N 13.02.2009 tarihinde 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2396 sicil numaral� üyemiz Serdar KARAKA�'�n  �
babas� Hasan KARAKA� 09.03.2009 tarihinde 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2554 sicil numaral� üyemiz Bülent OYMAN'�n  �
babas� M. Adnan OYMAN 29.12.2008 tarihinde 
ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

2890 Sicil nolu Üyemiz Cemali ÇO�GUN ve 4677  �
Sicil nolu üyemiz Süleyman ÇO�GUN'un Annesi 
(Dudu ÇO�GUN) 13.03.2009 tarihinde vefat 
etmi�tir. Ailesine ve meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

3137 sicil numaral� üyemiz Mustafa DANI�MAN'�n  �
babas� ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

3839 sicil numaral� üyemiz Özcan SADIÇ'�n babas�  �
Ali SADIÇ 27.01.2009 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za 
ba�sa�l��� dileriz.

4528 sicil numaral� üyemiz Tamer ÖZDO�AN  �
17.02.2009 tarihinde ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

4583 Sicil Nolu Üyemiz Ömer EM�RDAR'�n karde�i ve  �
yengesi 22.03.2009 tarihinde geçirdi�i trafik kazas� 
sonucu vefat etmi�lerdir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.

4657 sicil numaral� üyemiz Cihangir Mesut  �
GÜNSEREN'in annesi 06.04.2009 tarihinde vefat 
etmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za 
ba�sa�l��� dileriz.

4695 Sicil nolu Üyemiz Mustafa HAT�BO�LU  �
19.01.2009 tarihinde vefat etmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

4864 sicil numaral� üyemiz Cevdet E�K�'nin  �
20.01.2009 tarihinde annesi vefat etmi�tir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� 
dileriz.

8459 sicil numaral� üyemiz Mehmet TA�TAN  �
14.02.2009 tarihinde geçirdi�i trafik kazas� 
sonucunda ya�am�n� yitirmi�tir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslekta�lar�m�za ba�sa�l��� dileriz.
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TAMER ÖZDO�AN'IN 
ARDINDAN

Sevgili Tamer'i, mavi gözlü 
genç ç�nar� kaybettik. Bu ölüm 
gerçekten de erken oldu. 
Sevgili Tamer, 1980'li y�llarda 
üniversiteye geldi�inde bizler 
son s�n�ftayd�k. A�bisini (Enis'i) 
tan�d���m�zdan, Tamer bize hiç 
yabanc� gelmedi. Sanki y�llard�r 
bizlerden biriydi. Tamer'in boyu 
da bizi etkilemi�ti. Tamer'in boyu 

neredeyse iki metreyi buluyordu. 'Dev Adam' takm��t�k ad�n�. S�n�f 
arkada�lar�n�n aras�nda hemen kendini göstermekteydi.

�nsan hep güleç yüzlü, olaylara, geli�melere, neredeyse her�eye 
sürekli olumlu ve yap�c� yakla�an, kin tutmayan, payla��mc�, 
dinleyen ve sorgulayan bir yap�da olur mu? Evet, olur. Tamer 
de bunlardan biriydi. �nsan olman�n, ya�am� kucaklaman�n 
güzellikleri Tamer'de vard�.

Tamer kendini iyi yeti�tirmi�, dürüst ve onurlu bir dosttu. Mezun 
olduktan sonra Samsun'a döndü. Samsun'da bizler için bir liman 
gibiydi Mavi Gözlü Dev Adam.

Zaman�n h�zla ak�p gitti�ini geriye dönüp sorgulama 
yapt���m�zda kolayca görebilmekteyiz. Tamer'in cenazesi 
için Samsun'a gitti�imizde bu olguyu fark ettik. Tamer ile ilk 
kar��la�mam�zdan bu yana 25 y�l nas�l da geçmi�ti. Tamer'in 
sevilen ki�ili�i cenaze törenine de yans�m��t�. Oldukça kalabal�kt�. 
Her kesimden insanlar gelmi�ti. Samsun'daki meslekta�lar�m�z 
zaten oradayd�. Tamer aram�zdan erken ayr�l�p gitti. Sevgili 
annesine, a�abeyi ve karde�ine, yolda�� ve e�i Gülden'e ne 
diyebilirdik. Çok fazla bir �ey söyleyemedik.

Sevgili Tamer, tüm dostlar�n�, arkada�lar�n� ve ailesini bu erken 
gidi�inle ne kadar zor durumda b�rakt���n�, üzdü�ünü bir 
bilebilsen. Bu gidi�ini kabullenmek inan çok zor. Seni her zaman  
sevgiyle, dostlukla, güzellikle an�msayaca��m�z� bilmeni istiyoruz. 
Ölüm haberini al�nca, Ankara'dan bir grup arkada�la geldik 
Samsun'a ve ilk kez Samsun'u sevememi�tik. �çimiz öyle daralm��t� 
ki, seni kaybetmenin sorumlusu olarak gördük Samsun'u. Her 
zaman bizimlesin. Unutmayaca��z seni dost yüzlü güzel insan.

Ali Fahri ÖZTEN  - Mustafa ERDO�AN

CAN DOSTUN ARDINDAN...

Tamer ÖZDO�AN'�n aram�zdan ayr�l��� tamda 'Töresi batas� 
dünya, kahpe kal�r, �ahan gider' sözünü do�rular nitelikte.

Tamer ki�ili�i ve davran��lar� ile tüm arkada�lar� üzerinde olumlu 
izlenimler b�rakm�� olan adam gibi adamd�.

Tamer iyi bir a�ç�yd�. Bundan 24 y�l önce bekar evinde bizlere 
haz�rlam�� oldu�u yemeklerin tad� halen damaklar�m�zdan 
gitmemi�tir. �ki y�l önce e�im ve çocuklar�mla beraber Samsun'a 
evine gitti�imizde bize haz�rlad��� bal�k, yine tad�ndayd�. 

Tamer iyi bir babayd�. Biricik E�i Gülden'in bankadaki yo�un 
çal��mas�na kar��l�k çocu�una hem annelik hem babal�k yap�yor, 
ayn� zamanda kendi i�iyle ilgili tempolu çal���yordu. Çal��kanl��� 
ve tuttu�unu koparma azmi SPK s�nav�nda ba�ar��l� olmas�n� 
sa�lam��t�. Sezai ile ne zaman bir yerlerde otursak hemen 
kendisini anard�k. Hepimizin üzerinde derin izler b�rakarak gitti 
Tamer. 

Çeyrek as�rl�k dostlu�umuz hiçbir zaman kesintiye u�ramad�. 
Hastaneye yatmadan bir hafta önce SPK s�nav sonucumu sordu, 
kendilerini ailece Gaziantep'e davet ettim. Bilemezdim ki 
kendisini sonsuzlu�a u�ramaya ben gelece�im. Hepimizin ba�� 
sa�olsun. 

Nesimi DO�AN

SARI SAÇLI, MAV� GÖZLÜ M�N�K KU�'UN ARDINDAN

Gitmek için karar verdi�ini, ortak dostlar�m�zdan (Melike, Fikret 
ve Sezai) gelen telefondan ö�rendim. Her zaman sevilirken; 
apans�z, vedas�z ve tesellisiz gitmek olur muydu hiç. Sürpriz 
yapmay� sevdi�ini bilirdim elbet, belki de bu nedenle ve ilk kez 
inanmam��t�m Melike'ye, Fikret'e, Sezai'ye.

Bir hafta geçti geçmedi bir telefon daha' Ö�rendim ki, Samsun'a 
ça��rm��s�n dostlar�. Gelmemek hiç olur muydu ? Bir grup 
arkada��nla sözle�tik çabucak, Ankara'dan akacakt�k Samsun'a. 
Ama, ah �u yüre�im ahh'

Akl�m ve yüre�im bir türlü yana�m�yor gidi�ini kabullenmeye. Bu 
nedenle, asla Güle Güle demem sana. Ama, içim ac�yor.

Ertu�rul CANDA�
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ATANANLAR-EMEKL� OLANLAR

1838 sicil numaral� üyemiz �  Y�lmaz ANAS 
03.04.2009 tarihinde Gazi Osman Pa�a Üniversitesi 
Tokat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yard�mc�l��� 
görevine atanm��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz.

2838 sicil numaral� üyemiz Fatma Gül BATUK Y�ld�z  �
Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. kadrosunda yeni 
görevine ba�lam��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz.

4232 sicil numaral� üyemiz �aduman MALKOÇ  �
01.04.2009 tarihinde Samsun Tapu ve Kadastro 10. 
Bölge Müdür Yard�mc�l���na atand�. Meslekta��m�za 
ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

4631 sicil numaral� üyemiz Cafer ÖZDEM�R  �
30.03.2009 tarihinde Amasya Belediye Ba�kanl���na 
seçilmi�tir. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar 
dileriz.

5446 sicil numaral� üyemiz Füsun Bal�k �ANLI Y�ld�z  �
Teknik Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. kadrosunda yeni 
görevine ba�lam��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz

6219 sicil numaral� üyemiz Halide KARADUMAN  �
Samsun Kadastro Müdürlü�ü'ne Kontrol Mühendisi 
olarak atanm��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz.

6263 sicil numaral� üyemiz Ali Melih BA�ARANER  �
Y�ld�z Teknik Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. 
kadrosunda yeni görevine ba�lam��t�r. Meslekta��m�za 
ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

7442 sicil numaral� üyemiz Niyazi ARSLAN Y�ld�z  �
Teknik Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. kadrosunda yeni 
görevine ba�lam��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz.

8560 sicil numaral� üyemiz Evren BULUT Mart 2009  �
tarihinde Sivas �l Özel �daresi Genel Sekreterli�inde 
Mühendis olarak göreve atanm��t�r. Meslekta��m�za 
ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

8571 Sicil Numaral� Üyemiz Adnan AKDUMAN  �
Samsun �l Özel �daresi Alt Yap� Daire Ba�kanl��� 
Yol �ube Müdürlü�ü'ne Mühendis olarak atanm��t�r. 
Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar dileriz.

9617 sicil numaral� üyemiz Mahmut Onur  �
KARSLIO�LU, ODTÜ �n�aat Mühendisli�i Bölümü, 
Geomatik Ana Bilim Dal�mda Ö�retim Üyesi olarak 
çal��makta iken ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne ba�l� 
Jeodezi ve Co�rafi Bilgi Teknolojileri Bölümü ba�kan� 
olmu�tur. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar 
dileriz.

9719 sicil numaral� üyemiz Harun YILDIZ  �
26.02.2009 Tarihinde TE�A� 8. �letim Tesis Ve 
��letme Grup Müdürlü�ü'ne Harita Mühendisi olarak 
atanm��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar 
dileriz.

9861 sicil numaral� üyemiz Sinan SEZEN  �
09.03.2009 tarihinde T.C. Ula�t�rma Bakanl��� 
Karayollar� Genel Müdürlü�ü 2. Bölge Müdürlü�ü 
Kamula�t�rma Ba�mühendisli�i Etüd Ekip �efi görevine 
atanm��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve mutluluklar 
dileriz.

10105 sicil numaral� üyemiz Cüneyt AYDIN Y�ld�z  �
Teknik Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. kadrosunda yeni 
görevine ba�lam��t�r. Meslekta��m�za ba�ar�lar ve 
mutluluklar dileriz.

DUYURU
Sevgili üyelerimiz;

Evlilik, atama, emeklilik,
do�um ve vefat haberlerini zaman�nda ve ba�l� 

bulundu�unuz temsilcilik/�ubelerimize bildirmeniz 
konusunda, gerekli duyarl�l��� göstermenizi diliyoruz.

Yay�n Kurulu
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29 MART 2009 YEREL SEÇ�MLER�NDE ADAY OLUP, BELED�YE 
BA�KANI VE MECL�S ÜYES� SEÇ�LEN ÜYELER�M�Z*

Belediye Ba�kan� Üyelerimiz
2 � 510 sicil numaral� üyemiz Mehmet HABALI / Serik Belediye Ba�kan� 
4631 sicil numaral� üyemiz Cafer ÖZDEM�R / Amasya Belediye Ba�kan� �
4763 sicil numaral� üyemiz Ya�ar KAYA / Erzincan - Ulalar Belediye Ba�kan� �
4928 sicil numaral� üyemiz Abdullah AKBA� / Alanya Belediye Ba�kan Yard�mc�s� �
5143 sicil numaral� üyemiz Fatma GÖRGEN / Hatay - Dörtyol Ye�ilköy Belediye Ba�kan�  �
5584 sicil numaral� üyemiz Cem Burak ÖZGENÇ / Gazipa�a Belediye Ba�kan�  �

“Meclis Üyesi” Üyelerimiz
757 sicil numaral� üyemiz Mehmet FAHR� SERT / Band�rma Belediyesi Meclis Üyesi �
1602 sicil numaral� üyemiz Muslu YILMAZ / Karaba�lar Belediyesi �l Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi  �
1753 sicil numaral� üyemiz �smail SA�LAM / Trabzon Belediyesi Meclis Üyesi �
1837 sicil numaral� üyemiz Abdullah LALEL� /Bergama Belediyesi Meclis Üyesi �
2093 sicil numaral� üyemiz �smail TINAY / Dikili Belediyesi Meclis Üyesi  �
2243 sicil numaral� üyemiz Mehmet Ali CANDA� / �stanbul - Maltepe Belediye Meclis Üyesi �
2530 sicil numaral� üyemiz Adnan AKIN / Mustafakemalpa�a Belediyesi Meclis Üyesi �
2837 sicil numaral� üyemiz Ali KAR / Mersin - Anamur Belediyesi Meclis Üyesi �
3039 sicil numaral� üyemiz Adil TOK / Samsun - �lkad�m Belediyesi Meclis Üyesi �
3179 sicil numaral� üyemiz Güzide UZUN / Trabzon Belediyesi Meclis Üyesi �
3240 sicil numaral� üyemiz Uygun ALKAN / Ankara Büyük �ehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi �
3740 sicil numaral� üyemiz M.Ömer DOLAR / Hatay - Antakya Belediyesi Meclis Üyesi �
4172 sicil numaral� üyemiz Fikret PEKAL / Samsun - �lkad�m Belediyesi Meclis Üyesi �
4292 sicil numaral� üyemiz Zafer BAHAN / Hatay - Hatay �l Genel Meclis Üyesi �
4500 sicil numaral� üyemiz H. �ener ELMAS / Mersin - Anamur Belediyesi Meclis Üyesi �
4627 sicil numaral� üyemiz Ömer AKYOL / Gelibolu Belediyesi Meclis Üyesi �
4782 sicil numaral� üyemiz Temel HAT�PO�LU / Trabzon Belediyesi Meclis üyesi  �
4685 sicil numaral� üyemiz K�yas USLU / Mersin - Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi �
4795 sicil numaral� üyemiz Ramazan EC�� / Kepez Belediyesi Meclis Üyesi  �
5072 sicil numaral� üyemiz Ahmet ERTÜRK / Ayd�n Belediyesi Meclis Üyesi  �
5152 sicil numaral� üyemiz Hasan DURSUN / Orhangazi Belediyesi Meclis Üyesi �
5265 sicil numaral� üyemiz Murat GÜL /Urla Belediyesi �l Genel Meclis üyesi ve Belediye Meclis Üyesi �
6472 sicil numaral� üyemiz Kerim BA�KAPTAN / Alanya �lgenel Meclis Üyesi  �
6477 sicil numaral� üyemiz Murat TEPEC�KL�O�LU / Tav�anl� Belediyesi Meclis Üyesi �
6609 sicil numaral� üyemiz Zafer YÖRÜK / Dö�emealt� Belediyesi Meclis Üyesi  �
7449 sicil numaral� üyemiz Melek ÇARDAK /Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi  �
8061 sicil numaral� üyemiz Derya BULUT / Y�ld�r�m Belediyesi Teknik Ba�kan Yrd. ve Büyük�ehir Bld. Meclis Üyesi �
8657 sicil numaral� üyemiz Musa MEZDEK� / Osmaniye �l Genel Meclis Üyesi �

Üyelerimizi Tebrik Eder Görevlerinde Ba�ar�lar Dileriz.

* Bu veriler odam�za üyelerimiz taraf�ndan bildirilmi�tir


