
3. Y›llara göre Samsun’un fert bafl›na GSYIH’›n
y›llara göre da¤›l›m›,

4. Teflvikten yararlanan illere göre geliflme h›z›,

5. Genel

29.01.2004 tarihli ve 5084 say›l› yat›r›mlar›n ve ‹stih-
dam›n Teflviki adl› yasa kapsam›na al›nmas›nda D‹E’nin
2001 y›l› için belirlenen fert bafl›na gayri safi yurt içi ha-
s›la tutar›n›n 1500 USD veya daha az olan kalk›nmada
öncelikli illerden toplam 36 ilin bedelsiz arsa ve arazi te-
mini, vergi ve sigorta teflvikleri ile enerji deste¤i aç›s›n-
dan teflvik kapsam›na al›narak, Samsun ilinin 2001 y›l›

D‹E verilerine göre fert bafl›na düflen GSYIH tutar›n›n
1680 USD olarak gösterilmifl olmas›ndan dolay› 36 il ara-
s›nda yer almad›¤› anlafl›lmaktad›r.

29.01.2004 tarihli ve 5084 say›l› yasa kapsam›na al›-
nan, toplam 36 il aras›nda Elaz›¤ ve Kahramanmarafl ille-
ri de bulunmuyordu. Her iki ilin de zaman zaman dile ge-
tirdi¤i gibi, illeri bünyesindeki santral gelirlerinin illerinin
fert bafl›na gayri safi yurt içi has›la tutar›n›n yükseltti¤i ve
oldu¤undan fazla gösterildi¤i gerçe¤i, Samsun ili için de
geçerlidir.

Çünkü, Samsun ili s›n›rlar› içinde bulunan Derbent,
Alt›nkaya, Hasan U¤urlu ve Suat U¤urlu Hiroelektrik
santrallerinde üretilerek ulusal flebekeye verilen elektrik
gelirlerinin ulusal ekonomiye ciddi katk›s› olmas›na ra¤-
men, Samsun iline do¤rudan bir katk›s›  bulunmaktad›r.
Ad› geçen hidroelektrik santrallerinden elde edi-
len gelirin Samsun’un geliri gibi gösterilmesi yan-
l›flt›r.

Fert bafl›na düflen GSYIH’›n düzeltilmesinde, Elaz›¤
ve Kahramanmarafl illerinin yapt›¤› gibi enerji sektörü-
nün katk›s›n› ç›kartt›¤›m›zda Samsun’da fert bafl›na düflen
GSYIH 1680 USD de¤il 1435 USD olacakt›r.

Samsun’un Teflvikli ‹ller Aras›na Al›nmas› Duru-
munda Bölge ve Ülke Ekonomisine Sa¤layaca¤›
Katk›lar.

Ankara’daki Merkezi Yönetimin orta vadeli hedefle-
ri aras›nda yer alan ve toplam› 1 milyon 650 bin kifliye is-
tihdam sa¤lama konusundaki hedefin tutturulabilmesi
için, yat›r›mlar›n canlanmas› ve h›zland›r›lmas› gerekmek-
tedir. Bunun için de YATIRIM MERKEZLER‹ ‹Y‹ BEL‹R-
LENMEL‹D‹R.

Bir yat›r›mc› için, sa¤lanan teflvikle birlikte yat›r›m ya-
p›lacak kentin konumu ve ulafl›m imkanlar› baflta olmak
üzere baz› özelliklerinin de olmas› zorunludur. Geçti¤i-
miz y›l›n dokuz ayl›k verilerine göre; yat›r›m tutar› aç›s›n-
dan Düzce ili ilk s›rada yer alm›flt›r. Yat›r›mc› aç›s›ndan
Düzce’nin tercih edilmesinin nedenleri aras›nda, Kocaeli
ve ‹stanbul gibi büyük kentlere yak›n olmas› büyük rol
oynamaktad›r. Yani, Düzce ilinin konumu yat›r›mc› için
caziptir.

Samsun, tüm Karadeniz Bölgesi’nin merkezi ko-
numundad›r. Ayr›ca, yat›r›m ve yat››mc› aç›s›ndan çok
önemli olan ulafl›m imkanlar›na sahip bulunmaktad›r.
Smsun’da kara, hava, demiryolu ve deniz yolu ulafl›m›n›n
bulunmas›, yat›r›mc› için Samsun’u daha cazip hale getir-
mektedir. Samsun, yabanc› sermayeli yat›r›mlar aç›s›ndan
bölgenin tüm illerinden daha avantajl›d›r. Sebebi de, ya-
banc› bir yat›r›mc› aç›s›ndan zaman kavram› çok önemli-
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dir. Sinop, Amasya, Tokat gibi bir ile yabanc› bir yat›r›m-
c›n›n gelebilmesi ve yerinde incelenmelerde bulunabil-
mesi için, hava yolunu kullanaca¤› kesindir. Ad› geçen il-
lere bir yabanc› yat›r›mc›n›n gelmek istemesi durumun-
da da, önce Samsun Çarflamba Uluslararas› hava liman›-
na inmesi, sonra da karayolu ile en az iki saatlik bir yol-
culuk yapmas› gerekmektedir.

Samsun, yat›r›m ortam› ve mevcut alt yap›s› itibariy-
le gerek çevre illerden, gerekse teflvik kapsam›ndaki 36
il ve teflvik kapsam›na al›naca¤›na kesin gözüyle bak›lan
13 ilin büyük bir ço¤unlu¤undan da daha elverifllidir. Bu-
gün Sinop, Hakkari, Mufl, Ardahan, Bayburt, Artvin, Tun-
celi, Gümüflhane, Erzincan ve Kars gibi illere yat›r›mc›n›n
gelerek yat›r›m yapabilmesi için, önce ad› geçen illerin
yat›r›m alt yap›lar›n›n haz›r hale getirilmesi gerekmekte-
dir. Bu durum, hem uzun bir süreci gerektirdi¤i gibi, hem
de ek maliyet yüklemektedir. Türkiye’nin birinci ve ön-
celikli problemi iflsizli¤e çözüm bulmakt›r. Türkiye’nin
sosyal bar›fl› tesis etmesi de ancak, iflsizli¤e çözüm bul-
maktan geçmektedir.

Samsun, teflvik kapsam›na girmek istemekle de; ayn›
zamanda merkezi yönetimin orta vadedeki 1 milyon 650
bin kifliye istihdam sa¤lama hedefine katk›da bulunacak-
t›r. Samsun’un teflvik kapsam›na al›nmas› durumunda, ge-
lecek befl y›lda merkezi yönetimin istihdam hedefinin
yüzde 5’ini yakalayca¤› tahmin edilmektedir.

Sonuç
Kalk›nmada öncelikli toplam 50 ilden 49’unun teflvik

kaps›man› al›narak sadece SAMSUN’un TEfiV‹K DIfiI
BIRAKILMASI H‹ÇB‹R fiEK‹LDE ‹ZAH ED‹LEMEZ.

5084 say›l› yasa ile getirilen teflviklerle söz konusu il-
lerde yap›lacak olas› yat›r›mlar iflsiz vatandafllar›n istih-
dam edilmesini sa¤layacakt›r. Türkiye, Sosyal hukuk dev-
letidir. Sosyal hukuk devletinde merkezi yönetimlerin,
ülkenin tüm illerine ayn› mesafede yaklaflarak, uygulama-
lar›nda BAZI ‹LLERE AVANTAJ SA⁄LARKEN BAZI ‹L-
LER‹ MA⁄DUR ETMES‹ DÜfiÜNÜLEMEZ.

Bu konuda yap›lmas› gereken, 13 ilin durumunun gö-
rüflülece¤i parlamento çal›flmalar›nda, Samsun’un da ara-
lar›nda bulundu¤u toplam 14 ilin teflvik kapsam›na al›na-
rak kalk›nmada öncelikli toplam 50 ilin hepsinin teflvik-
ten faydaland›r›lmas›d›r.

Kalk›nmada öncelikli toplam 50 ilden, teflvikten fay-
dalanan 36 ile ilave olarak 13 ilin daha ilave edilerek ya-
p›lacak bir yasal düzenlemenin Anayasa’n›n 10. maddesi-
ne ayk›r› olaca¤›n›, 

Halk aras›nda baraj ma¤duru olarak isimlendirilen
Elaz›¤, Kahramanmarafl ve Samsun illerinden, Elaz›g ve

Kahramanmarafl’›n 4 Ocak 2005 tarihinde kamuoyuna
aç›kland›¤› gibi ma¤duriyetlerinin 13 il aras›na al›nmakla
giderildi¤i, bu durumda BARAJ MA⁄DURU olarak sa-
dece SAMSUN ilinin kald›¤› anlafl›lmaktad›r.

DPT’nin 2003 y›l› verilerine göre SAMSUN, ‹llerin
Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S›ralamas›nda 0,08791 ile
32. s›rada, UfiAK ‹llerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S›-
ralamas›nda 0,16867 ile 30. s›rada.

Sonuç; Uflak içinde, Samsun d›fl›nda.
Samsun ilinin teflvik kapsam›nda olmamas›

hem belirtilen kriterlere, hem de bilimsel ölçülere
ayk›r›d›r.

Samsun ilinin merkez ilçeden baflka 14 ilçesi
bulunmaktad›r. Türkiye’deki toplam 872 ilçenin
sosyo - eknomik geliflmifllik s›ralamas›nda; Sam-
sun’un ilçelerinden on tanesinin geliflmifllik endek-
sinin negatif oldu¤u, üç ilçesinin de Türkiye s›rala-
mas›nda sonlarda ve en az geliflmifl grup olan 6.
grupta yer alm›fl olmas› da dikkat çekicidir. (Top-
lam 872 ilçe s›ralamas›nda) Sal›pazar› 761. s›rada,
Ayvac›k 789. s›rada, ve Asarc›k 796. s›rada bulun-
maktad›r.

Ondokuz May›s Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi ve
Araflt›rmac› fierafettin ÖZIfiIK’›n 31 Ocak 2005 günkü
Ulusal ve yerel yaz›l› bas›n organlar›nda yer alan bilimsel
araflt›mas› sonucu da gösteriyor ki, bir y›l önce Samsun’u
yat›r›m yap›lacak en önemli bir il olarak gören yat›r›mc›
için, SAMSUN’un TEfiV‹K DIfiINDA KALMASIYLA
ARTIK YATIRIM YAPILACAK B‹R ‹L OLMAMAKTA
VE YATIRIMCIYA CAZ‹P GELMEMEKTED‹R. Bu du-
rumda, hem Samsun ilinin ve hem de Karadeniz Bölge-
si’nin geliflmesi için, Samsun’un mutlaka teflvikli iller ara-
s›nda  bulunmas› gerekmektedir. Samsun’un 4 ocak 2005
tarihinde aç›klanan 13 il aras›nda yer almamas›n›n nede-
ni; Ankara’daki merkezi yönetimin bu kente so¤uk bak-
t›¤› veya gözden ç›kard›¤› gibi dünüflülmemelidir.

Bütün problem, merkezi yönetime Samsun’u anlat-
mas› gerekenlerin yeterince anlatamam›fl olmas›, Sanayi
Bakanl›¤› ve Baflbakanl›kta konu ile ilgili kriterler belirle-
nirken, görevli bürokratlar›n elinde SAMSUN ‹LE ‹LG‹-
L‹ YETERL‹ B‹LG‹N‹N BULUNMAMASINDAN kay-
nakland›¤›na inanmaktay›z.

Samsun’un teflvik d›fl› kalmas› durumunda da idari ifl-
lemlerin ve ilgili yasan›n iptali yönünde giriflimlerin baflla-
t›laca¤›n›n bilinmesi gerekti¤i hususu, Kamuoyuna say-
g›yla duyurulur.

SAMSUN S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI
TEfiV‹K B‹RL‹KTEL‹⁄‹
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
(HKMO), NETCAD Program› ile ilgili E¤itim ve Bil-
gilendirme Semineri verdi. 5101 say›l› Yasaya ayk›r›
olarak lisanss›z bilgisayar program› kullananlara, ilgi-
li program firmas›n›n yetkilileri, polis ve avukat eflli-
¤inde cezai ifllem yap›lmaktad›r. Söz konusu prog-
ramlar›n Lisansl› kullan›m›n› teflvik etmek amac›yla
Harita Mühendislerince yo¤un olarak kullan›lan
Netcad Program›n›n tan›t›m› ve program›n sat›n
al›nmas› ile ilgili olarak e¤itim ve bilgilendirme semi-
neri yap›lm›flt›r. Trabzon’da Serbest Büro yada fiir-

ket olarak faaliyet gösteren 20 Harita Mühendisi ve
2 fiehir Planc›s›n›n kat›ld›¤› seminer Harita ve Ka-
dastro Mühendisler Odas› Trabzon fiube Binas›nda
gerçeklefltirilmifltir. Önümüzdeki günlerde di¤er bil-
gisayar program› firmalar› ile de ba¤lant› kurularak
bölgesel e¤itim semineri yap›lmas› planlanmaktad›r. 

31 Ekim 2004 Pazar günü Birlikte olma yeme¤i
organize edildi. Sahil Yolu Kadakal Restaruantta
organize edilen yeme¤e; sivil toplum örgütleri tem-
silcileri, üyelerimiz, üniversite ö¤retim üyeleri ve
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ö¤-
rencilerinden oluflan yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›r. 

Dünya Co¤rafi Bilgi Sis-
temleri Günü Haritac›lar Ta-
raf›ndan Kutland›. Her y›l
kas›m ay›n›n ikinci haftas›
gerçekleflen 5. Dünya Co¤-
rafi Bilgi Sistemleri (CBS)
günü, 17 Kas›m günü Harita-
Kadastro Mühendisleri
Odas› Trabzon flubesinde

yap›lan bir söylefliyle kutland›. HKMO Trabzon fiu-
be Baflkan› Uygun ALKAN, Yönetim Kurulu Üyele-
ri, üyeler ve ö¤rencilerin kat›ld›¤› söyleflide, Prof.
Dr. Tahsin Yomral›o¤lu “Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin
Günlük Yaflant›m›zdaki Yeri Ve Önemi” hakk›nda
kat›l›mc›lara bilgiler verdi. Yomral›o¤lu yapt›¤› söy-
leflide özetle flunlar› ifade etti “Biliflim teknolojisin-
de h›zl› geliflmelere tan›kl›k eden yüzy›l›m›zda, her
türlü bilgiyi toplamak, ifllenebilir hale getirmek ve
bilgiyi toplum yarar›na paylaflmak en önemli de¤er-
ler olmufltur. Bu noktada bilgilerin %80’ini olufltu-
ran konum veya di¤er bir deyiflle harita bilgilerinin
elektronik ortamda yönetilmesinde etkin bir araç
haline gelen CBS, bugünün ve gelece¤in en etkili bil-
gi teknolojisi say›lmaktad›r. Üçüncü bin y›la girilen
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günümüzde CBS bilgi teknolojisinin insanl›k hizme-
tine sunulmas› ve bu teknolojinin yaflam›n her ala-
n›nda kullan›lmas› daha mutlu bir gelecek için büyük

önem tafl›maktad›r. Özellikle mikro düzeyden mak-
ro düzeye kadar gerekli her türlü planlama sürecin-
de do¤ru kararlar› verebilmek, do¤ru veriyi ve bu
verilerin CBS ile analiz edilmesini gerektirir. Bu ne-
denle birey, toplum ve insanl›¤›n en üst düzeyde
CBS teknolojisinden yararlanabilmesi için öncelikle
bireylerin co¤rafi bilgi sistemleri konusunda bilgi-
lendirilmesi gerekmektedir” dedi. CBS Günü Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i meslek disipli-
nin, ilgili meslek disiplinlerine ve kamuoyuna CBS
uygulamalar›n› ve bu teknolojinin günlük yaflam›m›z-
daki yerinin anlatt›¤› ve tan›tt›¤› bir gün olarak, ku-
rumsal anlamda, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› öncülü¤ünde ülkemizde kutlanan bir gündür.

19 Kas›m 2004’de Trabzon Valisi Hüseyin YA-
VUZDEM‹R makam›nda ziyaret edildi. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Trabzon fiubesi Bafl-
kan› Uygun ALKAN; Trabzon kenti yap›laflma so-
runlar›, sahil yolu, v.b. her türlü mühendislik uygu-
lamalar› ile ilgili konularda sivil toplum örgütü ola-
rak her türlü deste¤i verebileceklerini dile getirdi. 

Orman-Mülkiyet Sorunlar› ile ilgili yap›lmas›
planlanan PANEL ile ilgili toplant› yap›ld›. Panelde
tart›fl›lacak konular ve panelistler belirlendi. 

17.12.2004 tarihinde, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli Bölümü
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü (JFK) taraf›ndan
organize edilen Endüstriyel Ölçmeler seminerine
destek verilmifltir. Leica Geosystems AG Türkiye

temsilcisi Sistem A.fi. Endüstriyel Ölçüm Sistemle-
ri Bölüm Sorumlusu Birol GÜNER taraf›ndan veri-
len seminerde endüstriyel ölçmelerin konusu,
araçlar›, uygulamalar›, bugünü ve gelece¤i anlat›l-
m›flt›r. 
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“Do¤u Karadeniz Bölgesinde Orman-Mera ve
Mülkiyet Arazilerinin Tespitinde Karfl›lafl›lan So-
runlar ve Çözüm Yollar›” isimli PANEL Hamamiza-
de ‹hsanbey Kültür Merkezinde gerçeklefltirilmifl-
tir. Yöneticili¤ini Prof. Dr. Cemal BIYIK’›n yapt›¤›
Panel’de fiube Baflkan› Uygun ALKAN, Genel Bafl-
kan Hüseyin ÜLKÜ ve Trabzon Milletvekili As›m
AYKAN aç›l›fl konuflmas› yapm›fllard›r. Panel Yöne-
ticisi Prof. Dr. Cemal BIYIK, “Ormanlar›n Dünya-
m›z, Ülkemiz ve Çevremiz Aç›s›ndan Önemi; Or-
man-Mülkiyet ve Kadastro ‹liflkilerine Bölgemiz

Aç›s›ndan Genel Bir Bak›fl”, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
AYAZ, “Orman Tan›m›n›n Hukuki Boyutu; Orman
Say›lmayan Yerler; Devlet Orman› Ve Özel Orman
Anlay›fl›”, Dr. Mustafa ATASOY, “Do¤u Karadeniz
Bölgesinde Orman, Mera ve Mülkiyet Arazilerinin
Kullan›m›n›n Zamansal De¤ifliminin Hava Foto¤raf-
lar› yard›m›yla Tespiti”, Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürü ‹brahim TONOZ, “Ormanla ‹liflkili Köy-
lerde Kadastro Çal›flmalar› S›ras›nda Karfl›lafl›lan
Sorunlar” ve Orman Bölge Müdürü Turgut BALIK,
“Do¤u Karadeniz Bölgesinde Do¤al Orman Varl›¤›,

Ormanlar›n Vas›flar› ve Orman S›n›rlar› D›fl›na Ç›-
kart›lan Alanlarla ‹lgili Problemler ve Çözüm Öne-
rileri” konulu konuflmalar›n› yapm›fllard›r. Konufl-
malar›n ard›ndan soru ve cevapl› tart›flma bölümü-
ne geçilmifltir. Salonun tamamen doldu¤u panele
yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›r. Panel sonunda panelist-
lere teflekkür belgesi verilmifltir. 

Panelin sonuç bildirgesi afla¤›daki gibidir.  
“Ülkemiz topraklar›n›n verimli ve do¤ru amaç-

larla kullan›m› için, öncelikle kadastro çal›flmalar›
tamamlanmal›d›r. Türkiye’de kadastro gerçekleflme
oran› en düflük bölgelerden birisi de Do¤u Karade-
niz Bölgesi’dir. Bölgede arazi koflullar› ve demogra-
fik yap›n›n sebep oldu¤u zorluklar›n yan› s›ra, özel-
likle orman s›n›r ve mülkiyeti konusunda ortaya ç›-
kan uyuflmazl›klar nedeni ile kadastro çal›flmalar›
aksamakta, bir çok yerleflim biriminde ise bafllat›lan
çal›flmalara ara verilmek zorunda kal›nmaktad›r. 

Karfl›lafl›lan sorunlar› asgari seviyelere indiril-

HKMO Bülteni • Mart 2005

87

fi U B E L E R ‹ M ‹ Z D E N   H A B E R L E R

T R A B Z O N

Panel

T

R

A

B

Z

O

N

fi

U

B

E

S

‹



mesi, adil çözümler üretilebilmesi için afla¤›daki
tespitler yap›lm›flt›r: 

• Bölge kadastrosunun gecikmesi ve bitirileme-
yiflindeki etkenler k›smen teknik yetersizlik ve ele-
man yetersizli¤i olmakla birlikte, as›l sebep mülki-
yet uyuflmazl›klar›d›r, 

• Sorunun afl›labilmesi için, bölgedeki geleneksel
arazi kullan›m›n› da dikkate alan, eski tarihli mülki-
yet belgelerini ormanl›k alanlar için de geçerli kabul
eden, gerekti¤inde bedeli karfl›l›¤›nda kamulaflt›rma-
y› içerir yasa de¤iflikli¤i kaç›n›lmaz görülmektedir,

• Kadastro ve mülkiyet çal›flmalar›nda arazi kul-
lan›m›ndaki zamansal nitelik de¤iflimlerinin bilinme-
si büyük önem arz etmektedir. Tarihsel ak›fl içer-
sinde tar›msal alan, yerleflim, orman, mera arazile-
rinde yaflanan nitelik ve s›n›r de¤iflimlerinin tespit
edilmesi gerekmektedir. Belli tarihlerdeki arazi kul-
lan›m›n›n tespitinde kullan›lacak en önemli ve sa¤-
l›kl› altl›klar hava foto¤raflar›d›r. Bu foto¤raflar›n di-
jital fotogrametrik sistem ile de¤erlendirilerek ha-
ritalar oluflturulmas› halinde, arazilerin geçmiflteki
durumlar› kesin olarak tespit edilebilir. Bu sayede
1945 tarihinde devletlefltirilen orman alanlar›n›n ve
orman s›n›rlar› d›fl›na ç›karmada altl›k olarak kulla-
n›lacak orman örtüsünün yok edilifl tarihinin kesin
olarak tespiti mümkün olmaktad›r. Ayr›ca zamanla
tar›m arazilerinde kendili¤inden oluflan ormanlar
belirlenerek özel orman statüsünde de¤erlendiril-
mesine önemli bir altl›k oluflturacakt›r. Bu sayede
orman mülkiyet davalar›n›n önemli ölçüde önüne
geçilmesi de mümkün olacakt›r,

• Birden çok kurum taraf›ndan kadastro yap›l-
mas› sebebiyle teknik, ekonomik, hukuksal, eflgü-
düm, v.b. konularda çok say›da sorunla karfl›lafl›l-
maktad›r. Bu konuda benimsenecek en sa¤l›kl› yol,
ülke genelinde kadastro çal›flmalar›n›n tek elden
yürütülmesi olacakt›r. Orman, mera, v.b. arazilerin

nitelik ve s›n›rlar› ilgili meslek uzmanlar› taraf›ndan
tespit edilmeli, ölçüm ve haritalama iflleri ise Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lmal›
yada yapt›r›lmal›d›r.”

Trabzon Belediye Baflkan› Volkan CANAL‹O⁄-
LU makam›nda ziyaret edilmifltir. Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Genel Baflkan Hüseyin ÜLKÜ Trabzon

Belediyesinin Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU
dan›flmanl›¤›nda kurma çal›flmalar›n› bafllatt›¤› Kent
Bilgi Sistemi çal›flmalar› üzerine sohbet edilmifltir. 

Genel Baflkan Hüseyin ÜLKÜ ile birlikte, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Nihat AKYOL
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Co¤rafi Bilgi Sis-
temleri AR-GE laboratuvar› Kurucusu ve Yöneticisi
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU ziyaret edildi.
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ARAMIZDAN AYRILANLARARAMIZDAN AYRILANLAR
ERDO⁄AN ORTAÇ (152) 
1935 y›l›nda Menemen’de do¤-
du, 1957 y›l›nda YTÜ’den mezun
oldu, 1995 y›l›ndan bu yana Özel
Sektörde çal›flt›.Kalp krizi nede-

niyle 27.12.2004 tarihinde aram›zdan ayr›l-
d›.Ailesine ve  meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› di-
leriz.  

HÜSEY‹N ELL‹DOKUZ (215)
1936 y›l›nda Çorum’da do¤du,
1959 y›l›nda YTÜ’den mezun ol-
du, ‹zmir-Bornova Kadastro Mü-
dürü olarak görev yapt›..Trafik

kazas› nedeniyle 11.05.2004 tarihinde aram›z-
dan ayr›ld›.Ailesine ve meslektafllar›m›za bafl-
sa¤l›¤› dileriz.  

SIRRI SAKIZ (444)
1932 y›l›nda Manisa-Demirci’de
do¤du, 1966 y›l›nda YTÜ’den
mezun oldu, 1990 y›l›ndan bu ya-
na Özel Sektörde çal›flt›.

17.02.2005 tarihinde aram›zdan ayr›ld›. Ailesi-
ne ve  meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.  

HAL‹L ÖZKAN (1491)
1953 y›l›nda Afyon’da do¤du,
1978 y›l›nda Selçuk Üniversite-
si’nden mezun oldu, 1996 y›l›n-
dan bu yana Özel Sektörde çal›fl-

t›.Amans›z bir hastal›k nedeniyle aram›zdan ay-
r›ld›. Ailesine ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤›
dileriz.  

VEDAT SARALP (1925)
1954 y›l›nda Milas’da do¤du,
1981 y›l›nda ‹TÜ’den mezun ol-
du, Uzun y›llar temcilcimiz olarak
görev yapt›, Özel Sektörde çal›fl-

t›.Kalp krizi nedeniyle 11.02.2005 tarihinde
aram›zdan ayr›ld›.Ailesine ve meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.  

◗ 4782 sicil nolu üyemiz Temel HAT‹PO⁄-
LU’nun efli vefat etmifltir. Meslektafl›m›za ve
ailesine  baflsa¤l›¤› dileriz. 

◗ 2292 sicil nolu üyemiz Ali YALÇINO⁄LU’nun
annesi  vefat etmifltir. Meslektafl›m›za ve ai-
lesine  baflsa¤l›¤› dileriz.
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Sevgili Hocam›z Muzaffer fiERBETÇ‹
Sevgili Hocam›z, bilim adam›,

arafl›rmac› güzel insan Muzaffer
fiERBETÇ‹’yi kaybetmenin sonsuz ac›s›n›
yafl›yoruz. Üzüntümüz kelimelerle ifade
edilebilecek gibi de¤il. Baflta efli ve çocuk-
lar› olmak üzere tüm meslektafllar›m›z›n
bafl› sa¤olsun.

Sevgili hocam›z 1936 y›l›nda K. Marafl’ta do¤du. 1956 y›l›nda
Y›ld›z Teknik Okulundan mezun oldu. 1956-1960 y›llar›
aras›nda DS‹ Hirfanl› Baraj› ve TKGM’de çal›flt›. 1960-1968
y›llar›nda Almanya’da çeflitli kurumlarda hem çal›flt› hem
ö¤renim gördü. 1963 y›l›nda Bonn Üniversitesi’nde Yüksek
Lisans, 1963-1967 tarihleri aras›nda ayn› üniversite de asistan
olarak çal›flt›. 1967 doktoras›n› verdi. 1968 y›l›nda Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde göreve bafllad›. 1972 y›l›nda Doçent,
1978 y›l›nda Profesör oldu. 1995 y›l›nda Kocaeli Üniversitesine
geçti. 1998 y›l›nda mezun oldu¤u okulu YTÜ’ne geçerek
ö¤retim üyeli¤ine devam etti. Ocak 2003’te emekli oldu.

Akademik yaflam›nda iyi bir ö¤retim üyesi, iyi bir arkadafl,
iyi bir a¤abey ve iyi bir dost olan sevgili hocam›z; Jeodezi
Anabilim Dal› Baflkanl›¤› Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölüm Baflkanl›¤› Dekan, Rektör Yard›mc›l›¤› görevlerini yürüt-
tü. Çeflitli inceleme ve araflt›rmalar için Almanya, Fransa,
‹ngiltere ve ABD’de farkl› tarihlerde bulundu.

Jeodezi dal›nda birçok yay›n› olan hocam›z›n özellikle son
y›llarda üzerinde çal›flt›¤› ve yay›mlad›¤›, Türk Haritac›l›k Tarihi,
Haritac›l›k Bilim Tarihi, Harita Bilim Tarihinde Biyografiler,
Türk Haritac›l›k Tarihi Bibliyografyas›-1 (Kitaplar-tezler), Türk
Haritac›l›k Bibliyografyas›-2 (Makaleler, Bildiriler) yay›mlar› ile
mesleki alan›m›za büyük bir aç›l›m sa¤lam›flt›r.

Sevgili hocam›z her zaman Odam›z etkinliklerinde yer
alarak. Bilimsel ve Teknik Çal›fltay ve Kurultaylarda kimi zaman
yöneticilik ve baflkanl›k görevlerini üstlenirken kimi zaman da
bilimsel görüfl ve önerileri ile katk› ve destek sa¤lad›.

Haldun ÖZEN, Muzaffer fiERBETÇ‹, Atila GÜLER, Tahir
ÖZD‹L sevgi dolu bilim insanlar›. Bu isimlerden herhangi
birisinin ad› duyulsa hemen ak›llara Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi gelir ve 1970-1980 dönemi haf›zalarda canlan›r. Mesleki
bilimsel çal›flmalar, dönemin toplumsal ve siyasal geliflmeleri,
yaflanan s›k›nt›lar, üzüntüler, bask›lar, direnifller, mücadeleler...
Ama süreç hiç de öyle kolay de¤ildir.
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★ ★ ★ ATANANLAR ★ ★ ★★ ★ ★ ATANANLAR ★ ★ ★
★ 7637 sicil nolu üyemiz Selahattin ELÇ‹, Diyarbak›r Bele-

diyesi’ne ‹mar Daire Baflkan› olarak atanm›flt›r.Say›n EL-
Ç‹’ye yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7419 sicil nolu üyemiz Maksut C‹HAN, Ordu TEDAfi’a
Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r.Say›n C‹HAN’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5436 sicil nolu üyemiz fiinasi ABANOZ, Zonguldak-Çay-
cuma Kadastro Müdürü olarak atanm›flt›r.Say›n ABA-
NOZ’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7637 sicil nolu üyemiz Koray fiENYUVA, Çorum Beledi-
yesi’ne Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r.Say›n fiEN-
YUVA’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 3796 sicil nolu üyemiz ‹brahim TURAN, Erzurum-Horo-
san Kadastro Müdürü olarak atanm›flt›r.Say›n TURAN’a
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4859 sicil nolu üyemiz Faz›l NACAR, Osmaniye Belediye-
si Baflkan Yard›mc›l›¤› görevine atanm›flt›r.Say›n NA-
CAR’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5935 sicil nolu üyemiz Ali KARTAL, Düzce Bay›nd›rl›k ve
‹skan Müdürlü¤ü’ne Harita Mühendisi olarak atanm›fl-
t›r.Say›n KARTAL’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4089 sicil nolu üyemiz Kemal KURT, Gümüflhane-Torul
Kadastro Müdürü olarak atanm›flt›r.Say›n KURT’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5303 sicil nolu üyemiz Elvan ÖZTÜRK, Kayseri-Kocasi-
nan Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü’ne fief olarak atanm›flt›r.
Say›n ÖZTÜRK’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5168 sicil nolu üyemiz Yavuz ÜNVER, Afyon Belediye-
si’ne ‹mar Müdürü olarak atanm›flt›r. Say›n ÜNVER’e ye-
ni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5167 sicil nolu üyemiz Mine Ç‹ÇEK, Afyon Belediyesi’ne
Harita fiube Müdürü olarak atanm›flt›r. Say›n Ç‹ÇEK’e
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 2627 sicil nolu üyemiz Ülkü Ö⁄ÜT, Nilüfer Belediyesi
‹mar Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n Ö⁄ÜT’e yeni göre-
vinde baflar›lar dileriz.

★ 2130 sicil nolu üyemiz Fecri ER, Nilüfer Belediyesi Plan-
lama Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n ER’e yeni görevin-
de baflar›lar dileriz.

★ 2504  sicil nolu üyemiz Durali FER‹K, Uluda¤ Elektrik Da-
¤›t›m A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Baflkan Vekilli¤i
görevine atanm›flt›r. Say›n FER‹K’e yeni görevinde bafla-
r›lar dileriz.

★ 5264 sicil nolu üyemiz Zeynep ÖZEGE, ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü görevine atanm›flt›r.
Say›n ÖZEGE’ye yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4983 sicil nolu üyemiz Mustafa BALCI ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n
BALCI’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7319 sicil nolu üyemiz Zerrin ERTAN ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n
ERTAN’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4772 sicil nolu üyemiz Ayten KARAGÜZEL, Orman Böl-
ge Müdürlü¤ü’ne Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r.Sa-
y›n KARAGÜZEL’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 8289 sicil nolu üyemiz Tuyan ULU⁄TURHAN, TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube Mü-
dürlü¤ü görevine atanm›flt›r. Say›n ULU⁄TURHAN’a ye-
ni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4833 sicil nolu üyemiz Ertan GÖKALP, ÖSYM Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevine atanm›flt›r. Say›n GÖKALP’e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

★ 4779 sicil nolu üyemiz Safa DO⁄AN, Diyarbak›r Kadast-
ro Müdürü olarak atanm›flt›r.Say›n DO⁄AN’a yeni göre-
vinde baflar›lar dileriz.

★ 2217 sicil nolu üyemiz Hasan MÜBAREK, Mersin Büyük-
flehir Belediyesi Harita Müdürlü¤üne atanm›flt›r. Say›n
MÜBAREK’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 2342 sicil nolu üyemiz Doç. Dr. Haluk KONAK, (Kocaeli
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Profesörlük
ünvan›na yükseltilmifltir. Say›n KONAK’a çal›flmalar›nda
baflar›lar dileriz.

★ 3667 sicil nolu üyemiz Mehmet D‹K‹C‹, ‹lkad›m Beledi-
yesi Baflkan Yard›mc›l›¤› görevine  atanm›flt›r.Say›n D‹-
K‹C‹’ye yeni görevinde baflar›lar dileriz.

EVLENENLEREVLENENLER
❤ 7999 sicil nolu üyemiz Bekir ALTUNÇANAK ile Hülya ALAKARA

çifti 11.09.2004 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 4293 sicil nolu üyemiz Emir AYDIN ile Naciye Han›m
11.12.2004 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 7837 sicil nolu üyemiz Osman ÇAMDAL ile Sevcan SONUÇ çifti
10.03.2005 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 7606 sicil nolu üyemiz Hasan ÜNAL ile fieküre ÖNAL çifti
08.01.2005 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 5984 sicil nolu üyemiz M. Baflar DURUfi ile Hilal BU⁄DAY çifti
14.08.2004 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 7277 sicil nolu üyemiz Kemal ZEYBEK ile Meltem DÜZTEPE çifti
23.05.2004 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 5854 sicil nolu üyemiz Gökhan AL‹YAZICIO⁄LU ile Sema
‹SKENDER çifti evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.

❤ 7461 sicil nolu üyemiz Mehmet Ali AKGÜL ile Semra BOZKURT
çifti 05.02.2005 tarihinde evlenmifllerdir.Mutluluklar dileriz.
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DO⁄ANLARDO⁄ANLAR
2581 sicil nolu üyemiz Sebahattin BEKTAfi ile Duygu BEKTAfi

çiftinin 05.04.2005 tarihinde Ayfle Ya¤mur ismini verdikleri bir

çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ayfle Ya¤mur’a hoflgeldin der,

sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7061 sicil nolu üyemiz fienay KARATAfi ile 7051 sicil nolu

üyemiz Özgür KARATAfi çiftinin 23.02.2005 tarihinde Ya¤›z

ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ya¤›z’a

hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

2918 sicil nolu üyemiz Hüseyin EM‹RO⁄LU  ile Mukadder

EM‹RO⁄LU çiftinin 19.02.2005 tarihinde Batuhan ismini

verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Batuhan’a hoflgeldin

der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7637 sicil nolu üyemiz Koray fiENYUVA’n›n 24.10.2004 tari-

hinde Asu Ayça ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya

gelmifltir. Asu Ayça’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

7448 sicil nolu üyemiz Celal YILMAZ  ile Ayten YILMAZ çiftinin

21.02.2005 tarihinde Ahmed Said ismini verdikleri bir çocuk-

lar› dünyaya gelmifltir. Ahmed Said’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve

mutlu bir yaflam dileriz.

7376 sicil nolu üyemiz Davut AKDEN‹Z’in  24.11.2004 tari-

hinde Melis Melda ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya

gelmifltir. Melis Melda’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

4366 sicil nolu üyemiz Ercan BENC‹K ile Sema BENC‹K çiftinin

02.07.2004 tarihinde Serra ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. Serra’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

5862 sicil nolu üyemiz Fikret KARALAR ile Fatma KARALAR

çiftinin 06.11.2004 tarihinde Ceyda ismini verdikleri bir çocuk-

lar› dünyaya gelmifltir. Ceyda’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve

mutlu bir yaflam dileriz.

6121 sicil nolu üyemiz Neriman ALBAY ile Mustafa ALBAY çif-

tinin 27.11.2004 tarihinde Semih ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. Semih’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

5399 sicil nolu üyemiz Yusuf BARIK ile Aylin BARIK çiftinin

14.01.2005 tarihinde Özge ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. Özge’ye hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

5412 sicil nolu üyemiz Naim UYGUN ile Çilem UYGUN çiftinin

22.10.2004 tarihinde Arda ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. Arda’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

6997 sicil nolu üyemiz Mehmet Fatih YILDIRIM ile Serap

YILDIRIM çiftinin 08.07.2004 tarihinde Zeynep ismini verdik-

leri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Zeynep’e hoflgeldin der,

sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7102 sicil nolu üyemiz Yasin TANDIR ile Canan TANDIR çif-

tinin 02.02.2005 tarihinde ‹nci ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. ‹nci’ye hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

4232 sicil nolu üyemiz fiaduman MALKOÇ ile 4233 sicil nolu

üyemiz ‹rfan MALKOÇ  çiftinin 15.02.2005  tarihinde Zehra

ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Zehra’ya

hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

5438 sicil nolu üyemiz Murat Selim ÇEPN‹ ile Nefle ÇEPN‹ çif-

tinin 18.01.2005 tarihinde Mutlu Deniz ismini verdikleri bir

çocuklar› dünyaya gelmifltir. Mutlu Deniz’e hoflgeldin der,

sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7112 sicil nolu üyemiz Fuat ÇINAR’›n 04.12.2005 tarihinde

Mustafa Korkut ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya

gelmifltir. Mustafa Korkut’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

6408 sicil nolu üyemiz Nilay TURHAN KUNT ile Ak›n KUNT çif-

tinin 23.12.2004 tarihinde Ayça ismini verdikleri bir çocuklar›

dünyaya gelmifltir. Ayça’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir

yaflam dileriz.

3071 sicil nolu üyemiz Celal BOZOKLAR ile Payende BOZOK-

LAR çiftinin 25.11.2004 tarihinde Atakan ismini verdikleri bir

çocuklar› dünyaya gelmifltir. Atakan’a hoflgeldin der, sa¤l›kl›

ve mutlu bir yaflam dileriz.



AMAÇ VE KONULAR

HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile YTÜ Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan 30-31 Ekim 2003 tarihlerinde 1.
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu düzenlenmiflti. Birincisi dü-
zenlenen bu sempozyumun büyük ilgi görmesi ve sempozyumda yap›lan
anketlerin de¤erlendirilmesi sonucunda Mühendislik Ölçmeleri konu-
sunda bilgileri paylaflmak ve bilgi al›flveriflinde bulunmak için Mühendis-
lik Ölçmeleri Sempozyumunun ikincisinin düzenlenmesinin gereklili¤i
ortaya ç›km›flt›r. 
Jeodezi bilimini oluflturan temel bilim dallar›ndan biri olan mühendislik
ölçmeleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤inde çok genifl bir uygu-
lama alan›na sahiptir. Ülkemizde mühendislik ölçmeleri, haritac›l›k, infla-
at, maden, jeoloji, jeofizik, makine, gemi infla vb. sektörlerde çeflitli alt
yap› ve sanayi hizmetleri içinde kendine yer bulmufltur. Çok say›da ve
birbirinden oldukça uzak disiplinlerle  bir arada çal›flma zorunlulu¤u bu-
lunan ifllerde farkl› ve çok çeflitli mühendislik ölçmeleri uygulamalar› or-
taya ç›kmaktad›r. Durum böyle olunca da mühendislik ölçmeleri uygu-
lamalar›, bir noktada jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤inin d›fla dö-
nük olan yüzünü yans›tmaktad›r. Bu sempozyum kapsam›nda mühendis-
lik ölçmelerinin ülkemizdeki uygulamalar›n› tan›tmak, uygulay›c›lar›n
karfl›laflt›klar› sorunlar› ortaya koymak, mühendislik ölçmeleri konusun-
da mevcut olmayan standartlar›n önemini vurgulamak amaçlanmaktad›r.

Sempozyum ana konu bafll›klar›:
• Deformasyon Ölçmeleri
• Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu
• Hidrografik Ölçmeler
• Endüstriyel Ölçmeler
• Yeralt› Ölçmeleri
• Özel Amaçl› Ölçmeler
• Kalite Kontrol Ölçmeleri
• Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon 
• Kamu Ölçmelerinde Mühendislik Uygulamalar›
• Modern Ölçme Yöntemleri
• Mimari Rölöve Uygulamalar›
• Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamalar›
• Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamalar›
• Mühendislik Ölçmeleri E¤itimi

SEMPOZYUM YER‹: Sempozyum 23-25 Kas›m 2005 tarihlerinde afla-
¤›daki adreste yap›lacakt›r.
‹TÜ Ayaza¤a Kampusü, Yap› ve Deprem Uygulama Araflt›rma Merkezi
Prof. Dr. Remzi ÜLKER Konferans Salonu

B‹LD‹R‹ ÖZETLER‹:
Yaklafl›k 200 kelimeyi geçmeyen bildiri özetleri posta, fax veya elektro-
nik posta yolu ile afla¤›daki adrese gönderilecektir. Daha fazla bilgi için
lütfen Yürütme Kurulu ile ba¤lant› kurunuz.
muholc@ins.itu.edu.tr ,  muholc@yildiz.edu.tr

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
Ölçme Tekni¤i Anabilim Dal›
34469 Maslak-‹stanbul
Tel:0212 285 6564, 0212 259 7070/2501-2220 
0212 285 3414 (sekreter), Faks: 0212 285 3420
Özetlerin Gönderilmesi : 13 May›s 2005
Özet Onay› : 17 Haziran 2005
Bildirilerin Gönderilmesi : 15 Eylül 2005
Sempozyum Tarihi : 23-25 Kas›m 2005

DÜZENLEME KURULU
Hüseyin ÜLKÜ, HKMO Baflkan›
Prof.Dr. Do¤an UÇAR, ‹TÜ Jeodezi ve Fotog.Müh.Böl.Bflk.
Doç.Dr. Halil ERKAYA, Müh.Ölç. Kom.Bflk.
Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL, Müh.Ölç.Kom. Sekr.
Prof.Dr. Cevat ‹NAL
Doç.Dr. Ertan GÖKALP
Doç.Dr. Mualla YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Hakan AKÇIN
Yrd.Doç.Dr. Reha M. ALKAN
Yrd.Doç.Dr. M. Zeki COfiKUN
Yrd.Doç.Dr. R.Gürsel HOfiBAfi
Yrd.Doç.Dr. Hakan KUTO⁄LU
Yrd.Doç.Dr. Bayram TURGUT
Ö¤r.Gör.Dr. Erol YAVUZ
Ö¤r.Gör. Seyfullah DEM‹RKAYA
Dr. Ahmet ÜNLÜTEPE
Müh. Fikri HAfiAL
Müh. Metin KÜÇÜKO⁄LU
Müh. Hasan fi‹MfiEK

YÜRÜTME KURULU
Doç.Dr. Halil ERKAYA, Baflkan
Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL, Sekreter
Yrd.Doç.Dr. Reha M. ALKAN, Sekreter
Müh. Atila KARAÇELEB‹, Sayman
Yrd.Doç.Dr. M .Zeki COfiKUN
Yrd.Doç.Dr. R. Gürsel HOfiBAfi
Ö¤r.Gör.Dr. Erol YAVUZ
Ö¤r.Gör. Seyfullah DEM‹RKAYA
Dr.Müh Ahmet ÜNLÜTEPE
Müh. Hasan fi‹MfiEK
Arfl.Gör. Burak AKPINAR
Arfl.Gör. N.Onur AYKUT
Arfl.Gör. Serdar B‹LG‹ 
Arfl.Gör. Turan ERDEN
Arfl.Gör. Hakan YAVAfiO⁄LU

B‹L‹M KURULU
Prof.Dr. Orhan ALTAN Prof.Dr.Do¤an UÇAR
Prof.Dr. Ali ARBEY Prof.Dr.Turgut UZEL
Prof.Dr. Tevfik AYAN Prof.Dr.Ferruh YILDIZ 
Prof.Dr. Ömer AYDIN Doç.Dr. Hülya DEM‹R
Prof.Dr. Orhan BAYKAL Doç.Dr. Halil ERKAYA
Prof.Dr. Rasim DEN‹Z Doç.Dr.Yunus KALKAN
Prof.Dr. Ertu¤rul DO⁄AN Doç.Dr. ‹brahim KOÇ
Prof.Dr. Cevat ‹NAL         Doç.Dr. Ergin TARI
Prof.Dr. B.Celil IfiIK Doç.Dr. Enver ÜLGER
Prof.Dr. fienol KUfiCU Yrd.Doç.Dr.Mustafa 
Prof.Dr. Muhammed fiAH‹N PALANCIO⁄LU
Prof.Dr. Muhammed fiAH‹N Ö¤r.Gör.Dr. Denizhan YALIN
Prof.Dr. Dursun Z. fiEKER

KAYIT VE KONAKLAMA:
Kay›t, konaklama ve di¤er bilgiler için http://hkmo.org.tr/komisyon-
lar/stbk4/ web sayfas›n› ziyaret ediniz. Kay›tlar web sitemizden yap›labi-
lir. Kay›t ücreti 50.00-YTL’dir. Kay›t ücretine çay-kahve, ö¤le yemekle-
ri ve bildiri kitab› dahildir. 
Önceden bildirilmesi durumunda kat›l›mc›lara konaklama için kamu ku-
rum misafirhanelerinden ve otellerden yer ay›rt›lmas› konusunda yar-
d›mc› olunacakt›r.

SERG‹: Sempozyum süresince sergi düzenlenecektir. Kat›lmay›  düflü-
nen firmalar Yürütme Kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr.Reha M. ALKAN’dan
ayr›nt›l› bilgi alabilirler.
Tel:0212 285 6564, e-mail: alkanr@itu.edu.tr

D‹L: Sempozyumun dili Türkçe’dir.
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