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seminerlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulu-
nan tüm üyelerimize teşekkür ederek seminer du-
yurularını alamayan üyelerimizin ilerde yapıla-
cak etkinlikleri bildirebilmemiz için Şubemizi 
arayarak iletişim bilgilerini güncellemelerini rica 
ediyoruz. 

YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü ve Şubemizin işbirliğinde 7 Aralık 2000 
tarihinde YTÜ'de "Taşınmaz Değerlemesi ve 
Toprak Düzenlemesi" konulu konferanslar dü-
zenlenmiştir. Prof. Dr. Erich Weiss'in sunduğu 
konferans, taşınmaz değerleme şirketlerinden ve 
resmi kurumlardan pek çok kişi ile üniversite öğ- 

temsilcimizin de katılımı ile 05.12.2000 tarihin-
de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Şubemizde 09.12.2000 tarihinde Genel Mer-
kez ve Şube Yönetim Kurullarımız ile birlikte 
Şubemize bağlı bulunan temsilciliklerimizin de 
katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ol-
dukça yararlı geçen bu toplantı ile güncel mesle-
ki olaylar (TKGM'nin durumu, TUS uygulama- 

 

 

rencileri ve öğretim elemanları tarafından ilgi ile 
izlendi. Konferansların düzenlenmesinde katkıda 
bulunan herkese içten teşekkür ediyoruz. 

 
Meslek Odaları Yönetim Kurulları ile İstan-

bul Barosu Yönetim Kurulunun birlikte düzenle-
dikleri cezaevlerinde ölüm oruçları hakkında 

lan, Mera Komisyonlarının ihale sorunları, Yeni 
İmar Yasa Tasarısı vb.) değerlendirildi. 

 
Odamızın II. Başkanlar Kurulu Toplantısı Ge-

nel Merkezimizin yönetiminde diğer Şube tem-
silcilerinin de katılımıyla 10.12.2000 tarihinde 
Şubemizde gerçekleştirildi. Toplantıda güncel 
mesleki gelişmeler ve 2001 yılına adım attığımız 
bugünlerde Odamızın durumu ele alındı. 

 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu-

muzun düzenlemesiyle 14.12.2000 tarihinde Şu-
bemizde Karıncalar Turizm tarafından "Kaçkar-
lar" başlıklı bir Dia Gösterisi gerçekleştirildi. 
Gösteriyi sunan kuruluş, hizmetlerinde üyeleri- 
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mize yönelik bir indirim kampanyası başlatılaca-
ğını duyurmuştur. İndirim kampanyası konusun-
da Şubemizle iletişim kurabilirsiniz. 

 
Şubemiz ve Ulusal CAD ve GIS Çöz. Müh. 

Bilg. Eğit. A.Ş. tarafından düzenlenen NETCAD 
kursu 28.10 2000 tarihinde başlamış ve 
16.12.2000 tarihinde tamamlanmıştır. Kurs so-
nunda başlangıç düzeyini aşmış duruma gelen 
katılımcılar "NETCAD for Windows" eğitimi al-
dıklarına ilişkin birer sertifika edinmişlerdir. Bu 
kursun düzenlenmesine ve başarı ile gerçekleşti-
rilmesine katkıda bulunanlara candan teşekkür 
ederiz. 

 
Şube Yönetim Kurulumuzun kararıyla, Şube-

mizde satışa sunulan yayınlarımızdan 21 ayrı ki-
taptan YTÜ ve İTÜ kütüphanelerine toplam 
275'er adet bağış yapılmıştır. Zonguldak Karael-
mas Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren ve 
bölümümüz öğrencileri tarafından kurulan kulüp 
kitaplığına da katkı yapılması kararı verilmiştir. 
Aydınlanma yolunda eğitim ve öğretime katkıla-
rımız devam edecektir. 

 
TMMOB İstanbul İKK'nın düzenleyiciliğin-

de YÖN FM'de (96.6) gündemdeki gelişmeleri 
teknik uzmanların gözü ile meslek odalarının ba-
kış açısından değerlendirecek bir program yayın 
hayatına merhaba dedi. Halkla mühendis ve mi-
marları buluşturacak olan "Politeknik" isimli bu 
radyo programı her Perşembe günü 15:00-16:00 
saatleri arasında yayınlanıyor. Halkla teknokrat-
ları buluşturan bu programda yayın sırası yakın-
da Odamıza geliyor. 

Faks bültenlerimiz günden güne işlerlik ka-
zanmaktadır. Üyelerimize çok kısa sürede ulaş-
mamızı sağlayan bu yöntem olumlu sonuç ver-
meye başlamıştır. Bugüne dek 13 adet faks bül-
ten yayımlanmış olup bunların 3 adedi Deprem 
Bölgesine yönelik olarak hazırlanırken 1 adedi 
de sadece özel şirketlere gönderilmiştir. 

Şubemize kayıtlı bulunan 1800 üyemizden şu 
ana kadar yaklaşık 150 kişi e-posta adreslerini ta-
rafımıza bildirmiştir. Bu sayı haftada 3 yeni ad-
res ortalamasıyla hızla artmaktadır. Çağdaş ve 
belki de en etkin iletişim yolu olan internet yo-
luyla bütün konferans, seminer vb. etkinlikleri-
miz hızla üyelerimize duyurulmaktadır. Ayrıca 
faks bültenlerimiz e-posta yolu ile de dağıtılma-
ya başlanmıştır. "e-Faks Bülten" adını verdiği- 

71 



HKtvIO Bülteni Şubat 2001 

miz bu yolla üyelerimize kolayca ulaşabilmekte-
yiz. İletişim ağımızın daha da genişletilmesi ve 
sürekli güncel tutulması için yoğun çaba harcan-
maktadır. 

 
Şubemiz, oldukça yoğun bir tempo ile hizmet 

üretmeye devam etmektedir. Yandaki çizelgede 
yılbaşından bugüne dek yapılan yazışmaların dö-
kümü verilmektedir. 

Elektronik yöntemle yapılan yazışmalar he-

nüz şubemizin evrak çizelgesine yansıtılmamış-
tır. 2001 yılında bu işlem de gerçekleştirilecektir. 

 
 Ulusal TV isimli televizyon kuruluşu ve Şu-
bemizin ilgili komisyonunun temsilcileri or-
tak bir proje ile İstanbul'un orman alanlarında 
yaşanan talanı bir kere daha gözler önüne ser-
mek için çalışma yürütüyor. Bu çalışma ile 
kamu yararını yok eden vurgun ve talan bir 
kere daha kamuoyuna aktarılması amaçlan-
maktadır. Bütün üyelerimizden bu tür konula-
ra duyarlı olmalarını ve Odamıza bilgi-belge 
desteği sağlamalarını rica ediyoruz. 

 Şubemiz iki konuda daha çalışmalarını hız-
landırmıştır. Bu konuların ilki 595 Sayılı 
KHK ile bir kere daha gündeme gelen Yapı 
Denetimi sorunları, ikincisi de 601 Sayılı 
KHK ile yürürlüğe konan Uzman Mühendis-
lik kavramıdır. Bu konularda Genel Merkezi-
miz ve Şubemizce yapılan çalışmalara ek ola-
rak Yönetim Kurulumuz tarafından kapsamlı 
dosyalar hazırlatılmış ve bu dosyalar ilgili ko-
misyonlarımızda görevli uzmanlara gelişen 

sürecin irdelenmesi ve görüş derlenmesi iste-
ği ile teslim edilmiştir. 

Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeli-
ği Komisyonumuz, sürdürülmekte olan yeni 
yönetmelik çalışmalarını özenle izlemektedir. 
Şubemizin hazırladığı yeni yönetmeliğe iliş-
kin görüşleri içeren rapor Odamıza iletilmiş 
ve bu raporda dile getirilen görüşlerin ilgili 
kurumların çalışmalarına yön verdiği görül-
müştür. Bu konunun önemi uyarınca çalışma-
larımız sürdürülecektir 

İlgili komisyonlarımızın üyeleri tarafından 
Yeni İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı özenle 
izlenmektedir. Genel Merkezimizin görüş 
istemesi ile bu konuda Şubemiz görüşleri iki 
kere Genel Merkezimize sunulmuştur. Ne ya-
zık ki şu ana kadar karar yetkisini elinde bu-
lunduranların meslek odamızın bilimsel gö-
rüşlerini gereğince değerlendirmediği görül-
mektedir. Yasa Tasarısı üzerinde Odamızın 
çatısı altındaki bütün Şubeler gibi İstanbul 
Şubemiz de özenle çalışılmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-
zırlanan "İstanbul İmar Yönetmeliği" taslağı 

 

01.Ocak.2000 - 07.AraIik.2080 tarihleri arasında
Şubemizin Evrak Çizelgesi  

 Gelen Giden 
 Evraklar; Evraklar;

Genel Merkez : 183adeı 113 adet
Üyelerimiz, HKMO Şubeleri,   
temsilciliklerimiz ve özel kuruluşlar : 376 adet 179 adet

TMMOB bileşeni meslek diğer   
meslek odaları,   
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon   
Kurulu Sekreteryası   
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon   
Sekretaryası : 153 adet 34 adet

Kamu Kurumlan (Valilikler,   
Belediyeler..vb.) : 106 adet 159 adet

Demokratik Kitle Örgütleri :   20 adet 10

Toplam : 838 adet 495 adet
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pek çok üyemize e-posta yolu ile veya elden 
ulaştırılmıştır. Bu taslağı inceleyip görüş bil-
dirmek isteyen üyelerimizi Şubemiz ile bağ-
lantı kurmaya çağırıyoruz. 

• Şubemizde geniş kapsamlı bir arşivleme, en 
vanter alma ve güncelleme çalışması başlatıl 
mıştır. Yıllardır oldukça güç koşullar altında 
üretilmiş belgelerimiz yeniden gözden geçi 
rilmekte sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmalar 
sonuçlandığında öncelikle geçmiş yıllarda 
üretilmiş değerli hizmetler incelemeye sunu 
labilecek ve gelecekte yapılması planlanan 
her türlü çalışmalara yönelik altlıklar sınıflan 
dırılmış olacaktır. 

• İstanbul Taksim' de yapımı tamamlanmakta 
olan Gökkafes isimli yapıya ilişkin oluşturu 
lan komisyonumuz raporunu Genel Merkeze 
sunmuş, sonrasında Genel Merkezimiz bu ko 
nuda Oda Onur Kurulu'na sunulmak üzere 
kapsamlı dosyalar hazırlanmasını istemiştir. 
İstanbul Valiliği'nden istenen dosyalar halen 
mahkemede olduklarından tarafımıza sunul- 
mamıştır. Bu dosyaların elimize ulaştığında 
komisyonumuza sunulacak ve ardından ge 
rekli çalışmalar yapılacaktır. 

• Şubemizin öğrencilere burs sağlanması anla 
mında başlattığı dayanışma kampanyası ilk 
meyvelerini veriyor. Özellikle bölüm öğren 
cilerimize burs vermek isteyen üyelerimizin 
Şubemizle iletişim kurmalarını rica ediyoruz. 

• Odamız  tarafından  mesleğimizi  tanıtmak 
amacıyla film hazırlatılmaktadır. Bu çalışma 
lar Genel Merkezimizin görevlendirilmesi ile 
Şubemiz tarafından yürütülmektedir. Oluştu 
rulan bir çalışma grubu bu filmi konunun uz 
manlarıyla birlikte hazırlamaktadır. 

• Önkayıtları devam etmekte olan Briç Turnu 
vası çok yakında gerçekleştirilecektir. Bu ko 
nuda Şubemizle iletişim kurabilirsiniz. 

 Yakında başlatılması kurgulanan EGHAS, 
NETCAD ve Microstation GIS kurslarına ka-
tılım için önkayıtlar başlamıştır. Bu kursların 
düzenlenmesi için Şubemiz ile işbirliği geliş-
tiren ilgili şirketlere teşekkür ediyor ve mes-
lektaşlarımızı bir kere daha bu kurslara davet 
ediyoruz. 

 2001 yılının ilk aylarında Şubemiz tarafından, 
Kentleşme-Çevre ve Yerel Yönetimler 
Komisyonumuzun düzenleyiciliğinde "Yerel 
Yönetimlerde Haritacılık Uygulamaları ve 
Belediyelerde Örgütlenme Modeli", "Deprem 
Sonuçları ve Haritacılık Uygulamaları" ve 
"İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları" baş-
lıklarında panel-forumlar düzenlenecektir. 

 
18-20 Mayıs 2001 tarihlerinde "Genç Hari-

tacılar Günleri" adı altında bi etkinlik düzenli-
yoruz. Genç Haritacılar Günleri'nin amacı 
"uluslararası düzeyde genç haritacıların mes-
leki ve sosyal ilişkilerini başlatmak, yeni tekno-
lojiler ve gelişmelerin mesleğimize katkılarını 
ortaya koymak, eğitim-öğretim konularında 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bilgi alış-
verişlerinde bulunmak daha da önemlisi konfe-
rans, tartışmalar ve bilgi değişimleri sonucu 
mesleğimizin geleceğine ilişkin bir perspektif 
kazanmak" şeklinde ortaya konmuştur. 

Prof. Dr. Ahmet AKSOY'un başkanlığını 
yaptığı ve Öğrenci komisyonumuzun da temsil-
cileriyle yer aldığı Yürütme Kurulu, Genç Ha-
ritacılar Günleri'nin organizasyonuna ilişkin 
ön çalışmalarını sürdürmektedir. Her yaşta 
genç, üretme ve katkı verme heyecanıyla dolu 
tüm meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımız 
Genç Haritacılar Günleri'ne davetlidir. Etkin-
liğin kesinleştirilen program duyurusu yakında 
yapılacaktır. 
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Ülkemiz 1950'li yıllardan sonra altyapısı olma-
yan hızlı bir kentleşme süreci içine girmiştir. Yeni 
alanların kentleşmeye açılması, donatılması, yeni 
iş alanlarının yaratılması gerekmektedir. Göçle ge-
len olumsuz toplumsal ve ekonomik gelişmeler 
kentlerimizi aşağıdaki sorunlarla baş başa bırak-
mıştır. 

® Sayısı hızla artan konut gereksinimi, kentlerimi-
zin yerleşim, önemli doğa ve peyzaj alanları, ta-
rihi ve kültürel mirası yok olması pahasına ge-
cekondu ve kaçak yapılaşma yoluyla karşılan-
mıştır. Öyle ki, kaçak yapılaşma büyük kentle-
rimizde % 60-70 dolaylarında seyretmektedir. 

• Kentleşme altyapısız, sıkışık, yoğun, sağlıksız, 

afet riskinin göz ardı edildiği spekülatif, plansız 
bir oluşum sergilemiştir. 

• Göç edenlerin yoğun talepleri, kural dışı taşın 
maz sunumunun yanı sıra taşınmaz fiyatlarında 
da fahiş artışları beraberinde getirmiştir. 

• Fiziksel mekanın düzenlenerek, o bölgede yaşa 
yanların sağlıklı, çağdaş yaşam koşullarına ka 
vuşmasına yön veren imar planlarının hazırlan 
ması ve uygulanmasında kamu yararı yerine 
rant ön plana çıkarılmıştır. Kent rantları, ulusal 
gelir içindeki payı % 45-65 arasında olan üretim 
dışı gelirin %60-70'ini oluşturmaktadır. 

Ülkemizde İmarla İlgili Yasal Dayanaklar 
Ülkemizin son 50 yılında imar işleri 6785, 1605 

sayılı yasalarla yürütülmüş, 1985 yılında 3194 sa-
yılı yasanın yürürlüğe girmesi ile yeniden topluca 
bir değişikliğe uğramıştır. Yasa değişikliklerinde, 

beklenmedik toplumsal koşulların ve önceden gö-
rülemeyen sorunların belirmesinden çok, mevcut 
işleyişin ve özellikle uygulamaların başarısız bu-
lunması, zaman içinde çıkarılan farklı yasa, yönet-
melik ve uygulamalarla amaçlanandan uzaklaşma-
ların meydana gelmesi rol oynamıştır.( 1,2.4). 

Ülkemizde imar sistemi dağınıklıktan kurtarıl-
mak, bütünleştirilmek ve daha etkin bir denetim 
düzeyine kavuşturulmak gereksinimi içindedir. 
Günümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu dışında yü-
rürlükte bulunan ve çok başlılığının doğmasına ne-
den olan tüze üç grup şeklinde aşağıda sıralanmış-
tır. 

1. İmar Yetkileri İçeren Tüie 
 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu 
 2872 sayılı Çevre Kanunu 
 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 
 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
 6831 sayılı Orman Kanunu 
 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Dü-
zenlenmesine Dair Kanun 
2. Taşınmazlarla ilgili yaza ve yönetmelikler 
 Emlak Vergisi Kanunu 
 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu  
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu  
2644 sayılı Tapu Kanunu  3402 sayılı 
Kadastro Kanunu 

3. Yapılaşmayı yönlendirme etkileri buluşan 
:ze 

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanun ve Yönet-
meliği 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu 
775 sayılı Gecekondu Kanunu 
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• 2981 sayılı İmar Affı Kanunu 
• 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

İmar Kanunu'nda Değişiklik Çalışmaları we 
Nedenleri 
İmar tüze değişiklikler yapılması isteklerinin yeni-

den yoğunlaştığı bu dönemde, kaygıların kay-
nakları "genel ve konjonktürel nedenler" ve 
"özel ve iç gereksinimler" olmak üzere iki grup-
ta toplanabilip 1,2.20). 

Genel ve konjoakfürel sedealer ® 
Çevrenin ve doğal kaynakların tüketilmesi 
• Ülkemiz yerleşik alanlarında % 95 oranında bu 

lunan afet riski 
® Yeni yönetim ve siyaset yaklaşımları 
• Planlama anlayışında değişimler 
• Finans dünyası ve sermaye piyasaları ile bütün 

leşme 
• Yeni teknolojik olanaklar 

Yerel ¥e Dış etkenler 
• Yerleşim ve yapılaşma alanında otorite çokluğu 
• Kamusal alanların planlanması, altyapı sistem 

lerinin geliştirilmesi, büyük kentsel projelerin 
uygulanmasının kapsam dışı bırakılması 

® İmar planlaması kapsamında ilke planlan, sek-
törel planlar ve benzeri plan türlerinin yer alma-
ması ve bunların İmar Kanunu'ndan bağımsız 
olarak yürütülmeleriyle otorite çokluğuna yol 
açması 

® Yerleşme ve yapılaşmaların yönlendirilmesi ile 
rantın kamuya döndürülmesi araçlarında kısıtlı-
lık 

• Taşınmazlara ilişkin yasa ve kurumlar ile İmar 
Kanunu bağlantılannm yetersizliği 

® Yerleşme ve yapılaşmada denetim eksikliği 
• Yasa tekniği açısından sorunların bulunması 
• İmar planlama işleri için geliştirilmiş maddi 

kaynakların dağınıklığı ve planlama ile doğru 
dan bağlantılarının kurulamamış olması 

® İmar hedefleri ile yargı sistemi arasındaki 
uyumsuzluklar 

• Yerel yönetimlerin yeniden yapılanması gerek 
liliği 

® Yeni teknolojilerin benimsenme sürecinin yön-
lendirilmesi 

İmar Kanana İle İlgili öaeriler 
Günümüzde çıkarılacak bir İmar Kanunu şehir-

cilik, şehir yenileme/destekleme ve imarla ilgili 
farklı konulann bütünlüğü olan tek bir öneriye dö-
nüştürülmelidir. Bu öneri kısa ve uzun dönemli he-
defler, dar ve geniş kapsamlı hedefler ile oluş-
turulabilir. İmar sistemimizin tutarlı bir bütünlüğe 
kavuşturulması düşüncesi üç temel eksikliğin 
giderilmesini gerektirirdi,2.8): 
• Planlar arasında kademeli birlikteliği, yani bir 

birini gören ve köprüleyen ilişkilerin kurulması, 
sürekliliği olan bir sistemin oluşturulması için 
eksik kalan üst ve alt düzey plan hazırlama or 
ganları ve süreçlerinin kurgulanması gerekir. 

* Özel yasalarla plan hazırlama ve uygulama yet 
kileri kazanmış kurumların hepsini ortak işleyiş 
ve yapıda buluşturan ve en üst düzeyde bir öz 
denetim sağlayan bir ortak organ oluşturul 
malıdır. 

* İmar sisteminin olanaklı her kademesinde, iş 
leyişleri çıkmaza sokmamak ve aşırı zaman kay 
bına neden olmamak koşuluyla, katılım süreç 
leri denetimin güçlendirilmesine hizmet et 
melidir. 

Kaynak : 
1. 3194 sayılı İK ve Yönetmeliklerinin Revizyonu 

Tasarısı, Cilt 1,2, Ankara 1998 

İmar Yasası Çalışma Gruba Prof. 
Dr. Ahmet AÇLAR Prof. Dr. Zerrin 
DEMİREL Yrd. Doç. Dr. Hülya 
DEMİR Yrd. Doç. Dr. S. Denizhan 
YALIN Dr. Erdal KÖKTÜRK 
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17 Ağustos 1999, 12 Kasım 1999 Doğu Marmara 
Depremleri ve Türkiye Gerçeği 

TMMOB, bilim adamlarına, üniversitelere, meslek 
örgütlerine ve diğer toplumsal güçlere düşen görevin; 
bir doğa olayı olan depremi felakete dönüştüren temel 
politikaların ve uygulamaların neler olduğunu ve alın-
ması gereken önlemlerin neler olması gerektiğini an-
latan bir deprem raporu hazırladı. Nesnel saptama ve 
değerlendirmelerin yapıldığı bu rapor "17 Ağustos 
1999, 12 Kasım 1999 Doğu Marmara Depremi ve 
Türkiye Gerçeği" başlığını taşıyor. 

TMMOB Yayını, Haziran 2000 
Şubemizden temin edilebilir. 125 sayfa, fiyatı 

5.000.000 TL 
Türk Haritacılığı Bibliyografyası 
(2-Makaleler-Bildiriler) (1924-2000) 
Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ daha önce yayınla-

nan "Türk Haritacılığı Bibliyografyası" derlemeleri-
nin ilkinde 1800-2000 yılları arasında yayınlanan ki-
tap ve yapılan tez çalışmalarını ele almıştı. Bibliyog-
rafya derlemesinin ikincisinde, 200'ü aşkın çeşitli der-
gi ve periyodiklerde yayınlanan makaleler ile 
1924'ten bu yana yurt içinde ve yurt dışında yapılan 
Seminer, Sempozyum, Kongre, Kurultay vb. toplantı-
larda sunulan bildirilerin toplamı olarak 5000 yayın 
27 konu başlığı altında yazar alfabetik sırasında top-
lanmıştır. 

YTÜ Yayını, 2000 
Üniversite Kitap Satış Bürosundan (Tel: 0212-259 

7070/2615) temin edilebilir, 230 sayfa. 
Kapitalizm İnsanlık ve Mühendislik 
Türkiye'de Mühendisler, Mimarlar 
TMMOB kuruluşundan başlayarak Türkiye'nin 

toplumsal tarihinde ekonomik ve politik süreçlere 
yaptığı katkılar bakımından önemli bir rol üstlenmiş-
tir. 1960'lı yıllarda başlayan planlı kalkınma ve sana-
yileşme politikalarının şekillenmesinde itici güç olan 
mühendis ve mimarlar TMMOB çatısı altında, bilimin 
ve insanlığın birbirinden ayrılamayacağına olan 
inançlarını sürdürme çabası içerisinde olmuşlardır. 

Kapitalizm, insanlık ve mühendislik ilişkisi temelinde 
yoğun teorik ve pratik bilgi içeren ve Ahmet Haşim 
Köse ve Ahmet Öncü tarafından kaleme alınan bu ese-
re, TMMOB'nin yaptığı "Türkiye'de Mühendis-Mi-
mar Kimliği ve Meslek Örgütlenmeleri" başlıklı araş-
tırma altlık oluşturuyor. 

TMMOB Yayını, Nisan 2000 
TMMOB'den Şubemiz kanalıyla temin edilebilir. 

254 sayfa, fiyatı 5.000.000 TL 
Jeodezi ve Fotogrametri, İnşaat, Çevre Mühen-

disleri ve Mimarlar İçin ölçme Bilgisi IDoç. Dr. İb-
rahim Koç'un kaleme aldığı bu kitapta, jeodezik ölç-
melerdeki temel tanımlar, temel hesap konulan ve el 
bilgisayarları aracılığıyla hesaplamalar ele alınıyor. 
Kitapta ayrıca, basit yatay konum ölçmeleri, yüksek-
lik ölçmeleri ve geçiş eğrileri ile farklı parametrelere 
sahip eksenlerin aplikasyonu gibi konulara da yer ve-
riliyor. 

Kişisel Yayın, Şubat 1998 
Şubemizden temin edilebilir. 408 sayfa, fiyatı 

5.000.000 TL 
Gauss-Krüger Projeksiyoaunda Bölgesel Kat-

sayılarla Hesaplamalar 
Haritaların yapım sürecinde farklı projeksiyonlar 

kullanılır. Ülkemizde kullanılan projeksiyon sistemi 
ise Gauss-Krüger projeksiyonudur. Prof. Hasan Kıran 
tarafından yazılan bu kitapta Gauss-Krüger projeksi-
yonunda yapılan hesaplamalarda karşılaşılan prob-
lemlerin çözümüne yönelik olarak geliştirilen katsayı-
larla hesap algoritmaları, formül ve örnekleriyle bir-
likte veriliyor. 1997 yılında emekli olan Prof. Hasan 
Kıran'in yirmi yıldan fazla süren çabalarının ürünü 
olan bu eser gerek öğrenciler ve gerekse de meslek-
taşlarımız için son derece yararlı bir başvuru kitabıdır. 
Değerli hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi konuyu 
bilen herkesin bu kitapta sunulan örnekleri izleyerek 
uzun hesaplamaları gerektiren problemleri sadece dört 
işlemi kullanarak çözebileceklerdir. Sade bir dille ya-
zılan bu kitap konunun açıklandığı giriş bölümüyle 
birlikte dört bölümden oluşmaktadır. YTÜ' de satışa 
sunulan ve öğrencilere indirimli olarak satılan bu kita-
bın öğrenci arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza ya-
rarlı olacağına inanıyoruz. 

YTÜ Yayını, 1999 
Üniversite Kitap Satış Bürosundan (Tel: 0212-259 

7070/2615) temin edilebilir, 74 sayfa. 
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Yeni seçimle işbaşına gelen Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliği Öğrenci Kulübü oda 
yönetim kurulumuzun davetlisi olarak oda yö-
netim kurulumuzu ziyaret etmişlerdir. Ziyaret 
sırasında öğrencilerin problemleri, mesleğimi-
zin bölümüne yeni kayıt yaptıranlara bilgi ve-
rilmesi hakkında, 2001 yılında ortaklaşa olarak 
düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel etkinlikler 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve 
program çerçevesinde yapılmasına karar veril-
di. 

20.12.2000 günü yapılmıştır. Yemekte üyeleri-

mizin karşılaştıkları sorunlar, mesleğimizi da-

ha etkin hale getirmek için neler yapılabilece-

ği, mesleğimizi sevdirme ve mesleğimizin di-

ğer resmi kurumlarla olan problemlerini yeme-

ğimize davet edilen kamu kurum ve kuruluşla-

rının yetkililerine aktarılarak gerekli destek is-

tenmiştir. 

 

 
"Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi" 

kapsamında Moğolistan'a giden üyelerimiz 
Doç. Dr. Ferruh YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Tay-
fun ÇAY, Yüksek Mühendis Murat YAKAR, 
Yüksek Mühendis Hakan KARABÖRK ve 
Yüksek Mühendis İbrahim YILDIZ oda yöne-
tim kurulumuzu ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sı-
rasında Çin ve Moğolistan'daki görevlerini ve 
sorunları hakkında bilgiler vermişlerdir. 

 
Selçuk v ımcrsilcsi Kampusu Sosuıl'! esiş-

lerinde    u\elerımı/le    cknjnısıııa    \onıe£i 

 
06.01.2001 günü odamız toplantı salonunda 

şubemize bağlı temsilcilerimizle, serbest çalı-

şan mühendis ve müteahhitlerle mesleki dene-

tim, mühendislerin sorunları hakkında toplantı 

yapıldı. Toplantıda mesleğimizin daha etkin 

olarak haklarım savunarak, serbest piyasada 

oluşan krizden üyelerimizin daha az etkilen-

mesi için tedbirlerin alınması konusunda görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 
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Konya Şubesi olarak düzenlediğimiz meslektaşları-

mızın arasında sosyal ve kültürel etkinlikleri sağlamak, 
dayanışmayı etkin hale getirmek için bayramlaşma günü 
düzenlenmiş, bayramlaşma günü odamızı FP Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Remzi ÇETİN ve arkadaşları ziya-
ret etmiş olup, toplantıda meslektaşlarımızın sorunları 
hakkında bilgi verildi. Milletvekili söz alarak kendisine 
aktarılmış olan sorunlar hakkında TBMM de takipçisi 
olacağı sonuçlarını karşılıklı yapılacak olan yeni bir top-
lantıda aktaracağını söyledi. 

 
Odamız ve Xerox firmasının ortalaşa düzenlediği mesle-
ğimizde teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve tanıtılması 
ile ilgili uygulamalı toplantı, Tapu ve Kadastro 5. Bölge 
Müdürlüğü'nün katkıları ile yapılar tüm meslektaşları-
mızın katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılan meslek-
taşlarımıza yeni üretilen teknolojik aletler, otomasyon 
cihazlarının tanıtımı yapılmıştır. 

  

 

 
KTÜ Çevre Kolunun 10.Yıl Etkinliklerinin Kutlama 

Programı dalayısıyla Odamız Trabzon Şubesinin davacı 
edilmesi nedeniyle 27-29 Ekim tarihleri arasında Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Selahattin Köseoğlu yukarıda belir-
tilen tarihler arasında etkinliklere katılmıştır. 

Bu etkinliklerde l.gün (27.10.2000) Çevre konulu 
sergi ve standlar düzenlenerek slayt gösterisi ve panel 
düzenlenmiş, Karadeniz Bölgesinin çevre sorunları ve 
çözüm önerileri çeşitli çevreci kuruluşlarca dile getiril-
miş, halkın katılım sağlanmıştır. 

28.10.2000 tarihinde Trabzon Belediyesine ait katı 
atık alanında inceleme yapılarak bilahare Çevre kolu ile 
Maçka Esiroğlu Belediyesi Erozyonla Mücadele ve 
Ağaçlandırma Sahasında erozyonların önlenmesi ile il-
gili olarak yapılan setler, ağaçlandırılan alanlar görüldü 
10. Yıl hatırasına ağaç ve fidanlar dikildi. Dikim safha-
sında Yönetim Kurulu Üyemiz de Çevre Kuruluşlarca 
verilen plaketli fidanları açılan çukura dikti. Aynı gün 
Maçka Altındere Vadisi ne girdilirken yol kenarlannda 
açılan taş ocaklarının doğaya verdiği yıkım yerinde gö-
rüldü. Sümela Manastırına gidildi; gezildi ve doğa ve ta-
rihin birarada kaynaşması ile görülen güzellik kayda de-
ğerdi. 

21.10.2000 tarihinde Karadeniz Sahil Yolu için yapı-
lan sahildeki dolgular ve taş ocakları görüldü. Çamlı-
hemşindeki açılan ve ayna yükseldiği çok fazla olan bir 
taş ocağı ile yapılan tahribatın ne kadar büyük olduğu 
görüldü. Daha sonra Fırtına Vadisindeki baraj yeri gö-
rüldü. Fırtına Vadisindeki eko sistemin güzelliği ve fa-
unası heyecanla seyredildi; Aydere gidilerek gezi ta-
mamlandı 

H.K.M.O. ŞUBEMİZE YAPILAN ZİYARETLER 
27 Ekim 2000 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakan-

lığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmail Hatipoğlu ve 
meslektaşımız Sayın Koksal Aktepe Şubemizin ziyaret 
etmişlerdir. Ziyarette 595 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye göre hazırlanan Yapı Denetim Yasası 
İmar ve Şehircilik Yasa Taslağı Hakkında fikir alışveri-
şinde bulunulmuş, yasa ve taslak olarak bekleyen Çevre 
Düzeni Planı Hakkında oluşan teredrütler, Çevre Düze-
ni Planının Onanmasına kadar geçen süre içinde sadece 
kamu yaran bulunan tesisler ile ilgili olarak Mevzii İmar 
Planı yapılması hakkındaki genelgeye göre işlem yapıl-
ması üzerine ortaya çıkan tereddüt ve gereksinmelerin 
nasıl karşılanacağı hakkında fikir alışverişinde bulunul-
du. Yönetim Kurulu olarak 08/11/2000 tarihinde Beledi-
ye Başkanı ziyaret edildi. 
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4. Dönem Yönetim Kurulu olarak yetersiz olan 
çalışma mekanımızı değiştirmek için yaptığımız 
çalışmalar neticesinde odamızı Saitbey Mah. De-
mirciler Yokuşu Vakıflar İşhanı Kat:2 No: 10 adre-
sine taşımış bulunmaktayız. Odamızın yeni mekanı-
nın açılışını 18 Ekim 2000 tarihinde yaptık. Açılış 
törenimizde bugüne kadar şubemizde yöneticilik 
yapmış meslektaşlarımıza plakket verildi. 

Açılış törenimizi Genel Başkanımız Hüseyin 
ÜLKÜ, ilkadım Belediye Başkanı Necmi AKKO-
YUNLU, Gazi Belediye Başkanı Nihat BATUR, 
Atakum Belediye Başkanı Metin BURMA yaptılar. 

Genel Başkan Hüseyin ÜLKÜ yaptığı konuş-
mada; Mesleki örgütlerinin ve sivil toplum örgütle- 

 
rinin demokratik yaşamdakiönemini belirterek, Ha-
rite Mühendisleri Odasının önemini ve mesleki di-
siplin yapısı hakkında bilgi vererek şubemizin yeni 
mekanının hayırlı olmasını diledi. 

İlkadım Belediye Başakam Necmi AKKO-
YUNLU yaptığı konuşmada "Meslek örgütlerinin 
Belediyelerini işlerine ışık tutan yol gösteren kamu 
niteliğinde kurumlar olduğunu belirterek, yeni me-
kanının hayırlı olmasını diledi. 

Atakum Belediye Başkanı Metin BURMA yap-
tığı konuşmada Meslek örgütlerinin öneminden 
bahsederek, şubemizin yeni mekanının hayırlı ol-
masını diledi. 

Yönetim Kurulu olarak Şubemizin mekanının 
açılışına katılan Genel Başkanımıza, Belediye 
Başkanlarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür 
eder. Mekanımızın hayırlı olmasın dileriz. 

Yönetim Kurulu olarak 2000-2001 öğretim yı-
lında başlanan 19 MayısÜniversitesi Harita Mü-
hendisliği Bölümü ziyaret edildi. 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sebahattin BEK-
TAŞ'a önceki dönemlerde odamıza vermiş olduğu 
hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek plaket veril-
di. Öğrencilerle yapılan toplantıda mezun olacak 
ve öğrenime devam eden öğrencilere bilgi verildi, 
yapılan sohbette; 

1- Harita Mühendisleri Odasının hukuki yapısıı 
ve önemi, hakkında bilgi verildi. 

2- Öğrencilerin staj yapacakları yerlerin tesbi- 
tinde oda olarak yardımcı olabileceğimiz belirtildi. 

3- Ders kitabı olarak kaynak yayın isteklerinin 
belirlenerek odamızın girişimleriyle bu yayınlann 
öğrencilere temin edilebileceği iletildi. 

4- Özel bürolarda öğrencilerin hafta sonları ça 
lışmaları sağlanarak teori bilgilerinin pratiklik pe 
kiştirmelerinin temin edilebileceği iletildi. 

5- Şubemizin yayın kurulunda çalışmak üzere 
arkadaşların katılımı istendi ve gönüllülerle öğren 
cilerin oda organlarında çalışmaları sağlanacağa 
iletildi. 

6- Şubemizce  faaliyete geçirilen internet bağ 
lantısından faydalanabilecekleri iletildi. 

7- Mesleki programların öğretilebilmesi için 
(Netcad, Egas) ve aletlerin tanıtılması için bürolar 
da kurslar düzenlenebileceği iletildi. 

Şube yönetimi olarak öğrencilere mesleki her 
konuda yardıma hazır olduğumuz iletilerek toplan-
tıya son verildi. 
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04.11.2000 tarihinde Sivas il Temsilciliğinde 

mesleğimizin sivastaki ve genel sorunlarını tartış-
mak için toplantı düzenlendi. 

Toplantıda belirtilen gündemdeki konular tartı-
şılarak çözüm yollan ele alındı. Ancak Sivas îl 
Temsilcimiz Vedat ÇIRAĞ'a bugüne kadar odamı-
za yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükran pla-
keti verildi. 

1- TUS Uygulamaları; 
Sivas ilinde belediyece TUS'un uygulanmadığı 

belirtilerek bu durumun çözülmesi istendi. Sivas 
ilinde serbest çalışanlar ile meslektaşlarımız ara-
sında seçilecek bir komisyonun belediye ile tekrar 
görüşerek tus'un uygulamaya geçmesi sağlanmaya 
çalışılacak, Bu konuda gerektiği durumda gerek şu-
be, gerekse genel merke nezninde sivas belediyesi 
ile temasa geçilmesi kararlaştırılır. 

2-Mahkemelerde Bilirkişilik; 
Mahkemelerde Harita Mühendislerinin mesleği 

içine giren bilirkişilik görevlerinde Mühendis çağ-
rılarak kadastrodaki Teknisyen ve Fen Memurunun 
istediği dile getirildi. Mühendislerin gittiği Mahke-
me keşiflerinde bilirkişilik ücretinin çok az takdir 
edildiği dile getirildi. 

Bu konuda oda genel merkezimizin çok çalış-
ma yaptığını ancak bu mekanizmanın hakimin tak-
dirinde olduğu yani bir yasa tüzük belirlendiği için 
sıkıntı çekildiği dile getirilerek, odamızın bilirkişi-
lik eksperlik ücretinin mahkemelere gönderilmesi-
ne rağmen dikkate alınmadığı anlatıldı. 

3-Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki işler-
de Meslektaşlarımızın ilişkileri konuşularak, birbi-
rimize yardımcı olunması noktasında birleşildi. 

4-Temsilcilere Mekan ve Mali yapı sağlaması 
Sivas Temsilciliğine müstakil bir çalışma mekanı 
ve bu mekanın giderleri için şubece mali yardım ta-
lep edilmiş olup, Meslektaşlanmızca mali yönden 
gelirlerden bahsedilerek, şu an odamızın bütçesinin 
temsilciliklere müstakil mekan ve mali kaynak ayı-
ramayacağı anlatıldı. 

 
08.12.2000 tarihinde Ünye İlçesinde Ünye-Fat-

sa temsilcilikleari toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Ünye temsilcimiz Zülküf ARSLAN, Fatsa Temsil-
cimiz Osman ARSLANTÜRK ve Ünye-Fatsadaki 
üyelerimiz katıldı. Toplantıda belirlenen gündem 
doğrultusunda aşağıdaki konularda görüş alış veri-
şinde bulunuldu. 

1- Teknik Uygulama Sorumluluğu; 
2- Ekim tarihli Bayındırlık Bakanlığının genel 

gesiyle uygulanmaya başlanan Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun daha sonradan yayınlanan deği 
şiklik maddesi nedeniyle yürürlükten kalktığı gibi 
belediyelerde imaj uyandığı dile getirildi. 

Teknik Uygulama Sorumluluğunun kalkmadığı 
yine devam ettiği yönetim kurulumuzca dile geti-
rildi. Bu nedenle bu imajın uyandığı ve TUS'u uy-
gulamayan Korgan, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar 
Belediyelerine bilgi mahiyetinde yönetim kurulu-
muzca yazı yazılmasına karar verildi. 

 

2 Vize Denetimi; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

13.11.2000 tarih ve 2000/13 sayılı genelge ile Ka-
dastro Müdürlüklerince oda vizesi aranmayacağı 
yönündeki yazıların istinaden üyelerimizin vize 
yaptırmama gibi bir yanlışlığa düşmemeleri hatır-
latıldı. Vize yaptırma gereğinin Odamız Serbest 
mühendislik müşavirlik Büroları Tescil yönetmeli-
ği'nce belirlendiği hatırlatıldı. 
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SHKMMB Tecil Yönetmeliği gereği kurumlar 
vize ister arasın ister aramasın üyelerimizin yönet-
melik gereği vize yaptırmalarının zorunlu olduğu 
ve aksi şekilde davrananların tesbit edilmesi duru-
munda onur kuruluna sevkedilecekleri belirtildi. 

3- İhaleli işlerin veza kapsamına alınması; 
Odamıza yönetmeliğinde olmasına rağmen bir 

türlü işletilmeyen ihaleli işlerden binde 2 denetim 
ücretinin alınmasının gerekli girişimler yapılarak 
uygulaması üyelerimizce istendi. Üyelerimizin 
odamızın mali yükünün küçük büroların sırtındaa 
olduğu dile getirildi. Şube yönetimi olarak bu ola-
yı her fırsatta dile getirdiğimizi ve takipçisi olaca-
ğımızı ifade ettik. 

4- 2001 yılı birim ilk yarıyıl fiyatlarını %25-30 
dolayısıyla arttırlıması ve yöresel katsayıların ay 
nı kalması yönünde görüş belirtildi. Toplantı sonu 
cunda yönetim kurulu olarak uzun yıllardır Fatsa 
temsilciliği yapan Osman ARSLANTÜRK ve Ün 
ye temsilcimiz Zülküf ARSLAN'a odamıza vermiş 
oldukları hizmetten dolayı şükran plaketi verildi. 
Kendilerine yönetim olarak vermiş oldukları hiz 
metlerden dolayı tekrar teşekkür ederiz. 

mecbur olduğu belirtilerek üyelerimizin hataya dü-
şerek onur kuruluna sevk edilip tescil belgelerinin 
askıya alınma durumuna düşmeleri hatırlatıldı. 

Üyelerimiz ise vizenin aranıp aranmamasımn 
önemli olmadığını kendilerinin vizesi yaptıracakla-
rını, ancak oda genel merkezince ve şubece ihaleli 
işlerin tüzükçe binde 2 vize kapsamında olmasına 
rağmen vize edilmemesinin önüne geçilmesi ve bu 
yöndeki haksız rekabetin önlenmesinin istediklerini 
belirtmişlerdir. 

Üyelerimiz yöresel katsayıların 2001 yılının ilk 
altı ayı için değşimemesini ve fiyatların %25-30 
olarak arttırılması yönünde görüş belirtmişlerdir. 

 
15 Aralık 2000 tarihinde yapılan İKKK yeme-

ğinden sonraki toplantıda; 

 
 

SAMSUN TOPLANTISI 
22.12.2000 tarihinde şubemizde Serbest Çalı-

şan Meslektaşlarımız ile toplantı yapıldı. 
Toplantının ilk amacı tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün çıkardığı 2000/13 sayılı genelgede 
bahsettiği Serbest Çalışan Harita ve Kadastro Mü-
hendislerinde oda vizesi aranma şartının kaldırıl-
ması nedeniyle şube olarak alınacak tedbirleri tar-
tışmaktı. 

Üyelerimize her ne kadar Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü vize aramayacaksada vize yaptır-
manın oda tüzüğümüzce mecbur olduğu hatırlatıl-
dı. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ister vize arasın is-
ter aramasın vize yaptırmanın oda disiplini içinde 

Belediyeler, Yapı Denetim Büroları ve Meslek 
Odaları arasındaki sorunlar konuşulmuştur. 

Öncelik olarak Belediyeler ve Yapı Denetim 
Büroları arasındaki genelgeler ve denetimi yapılan 
projelerin ücretlendirilmesi konulan konuşuldu. 

Yapı Denetim Büroları ile Meslek Odaları ara-
sındaki sorunlar ve yapılan işlerin mühendislik 
normuna uygun yapılması için düşünce alış veri-
şinde bulunuldu. 

Meslek Odaları ile Belediyeler arasında, proje 
denetimi ve mesleki sorunlar görüşüldü. 

Belediyeler, Meslek Odaları ve yapı Denetim 
büroları deprem sonrası oluşan ortam ve mühendis-
lik normlarına uygun çalışması gerektiğine yönelik 
fikirler ortaya konuldu. 
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ft Üyemiz Ragıp BEKAROĞLU, İller Bankası 8. Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yeni görevinde 

başarılar dileriz. 
û Üyemiz Turan YILMAZ DSİ 6. Bölge-Kamulaştırma Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yeni görevinde ba-

şarılar dileriz. 
û  Üyemiz Hakkı KÖK Tarsus Kadastro Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz. 
tV Üyemiz Kürşat Erol ARAŞ Mersin Kadastro Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz. 
■ft Üyemiz Murat ÇELİK, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığına atanmıştır. Yeni görevinde başa-

rılar dileriz. 
•& 5191 sicil nolu üyemiz Mevlüt YENİLMEZ Sivas - Divriği Kadastro Kontrol Mühendisi iken Yozgat - Boğazlı-

yan ilçesi Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır. Başarılar dileriz. 
•&•   3117 sicil nolu üyemiz Ahmet Salih ÇİÇEK, DSP Afyon il başkanı oldu. Başarılar dileriz. 
3r Samsun Kadastro Müdürü Fahri USLU, Bursa Kadastro Müdürlüğüne atandı. Başarılar dileriz. 
•ör Ordu Kadastro Müdürü Abdullah ÖZ Yalova Kadastro Müdürlüğüne atandı. Başarılar dileriz. 
•û- Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Baş Mühendisi Fehmi TOKTAŞ, İstanbul Karayolları 1. Bölge Müdür 

Yardımcılığına atanmıştır. Başarılar dileriz. 
û Sivas Kadastro Müdürü Cafer KARGAN Sivas Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdür yardımcılığı görevine atan-

mıştır. Başarılar dileriz. 
•& Şarkışla Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Hasan TOPÇU, Taşköprü Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır. 

Başarılar dileriz. 
■& Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Başmühendisi Mustafa GÖRGÜN, Samsun Karayolları 7. Bölge Müdür 

Yardımcılığına atanmıştır. Başarılar dileriz. 
û Zara Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Sinan FİDAN, Çerkeşli Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Başa-

rılar dileriz. 
û Turhal Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Suat Adil ÇEVİK, Kangal Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. 

Başarılar dileriz. 
•& Taşköprü Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Hasan KADİR, Sivas Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdür 

Yardımcılığına atanmıştır. Başarılar dileriz. 
& Kangal Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Altay UÇAN, Gülnar Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Başa-

rılar dileriz. 
■& Üyemiz Hadi Oğuz BAKIR, Diyarbakır Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalışmakta 

iken, Muğla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne atanmıştır. Başarılar dileriz. 
û Odamız üyesi Mehmet KÖSEOĞLU Konya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı görevini yü-

rütmekte iken Konya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterliğe atanmıştır. Üyemize yeni görevinde başa-
rılar dileriz. 

ft Sivas Kadastro Müdürlüğü Kont. Müh. Cevdet SARITAŞ Malatya Kadastro Müdürlüğü'ne tayin olmuştur. Gö-
revinde başarılar dileriz. 

û Odamız üyesi Hüseyin BARAN Karatay Belediyesinde Emlak istimlak Müdürü iken Karatay Belediyesi Başkan 
Yardımcılığı görevine atanmıştır. 3. Dönem Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesinde sayman-
lık görevini de yürütmüş olan üyemize yeni görevinde başarılar dileriz. 

û Odamız üyesi ve Konya Şube Sekreteri Mehmet MEST Karatay Belediyesinde Kontrol Mühendisi iken aynı 
belediyede Emlak İstimlak Müdürlüğü görevine atanmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya 
Şubesinde Sekreterlik görevini halen yürüten üyemize atanmış olduğu yeni görevinde başarılar dileriz. 

tV Sivas İller Bankası 15. Bölge Müdürlüğü Kontrol Müh. Emel KURT, Trabzon iller Bankası'na atanmıştır. 
Başarılar dileriz. 
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©    Ekrem-Belgin KARGÖREN çiftinin, 26.07.2000 tarihinde bir kız 
çocukları oldu. Adını Hayda koydular, llayda'ya hoş geldin der, 
KARGÖREN ailesine mutluluklar dileriz. ©    Hasan Fehmi-

Figen TAYFUN çiftinin 14.06.2000 tarihinde kız 
çocukları dünyaya geldi. Adını llayda koydular. Minik llayda'ya 
hoş geldin der, TAYFUN ailesine mutluluklar dileriz. ©    

F.Dİlek-Murat SARIKABADAYI çiftinin 03-08-2000 tarihinde bir 
kız   çocukları    oldu.    Minik   Doğa'ya    hoş   geldin    der, 
SARIKABADAYI ailesine mutluluklar dileriz. ©   Ayşe-Celalettin 

BİLGİN çiftinin 14.04.2000 tarihinde bir erkek 
çocukları oldu. Adını Onur Can koydular. Onur Çan'a hoş geldin 
der, BİLGİN ailesine mutluluklar dileriz. ©    M.Şefik-Saide  

EKMEKÇİ  çiftinin  04.01.2000 tarihinde  ikiz 
çocukları oldu. İsimlerini Muhammed Emin ve İbrahim Halil 
koydular. İkizlere hoş geldin der, EKMEKÇİ ailesine mutluluklar 
dileriz. ©   Ali Ekber-Mürüvvet TOPRAK çiftinin 05.01.2001 

tarihinde erkek 
çocukları dünyaya geldi. Adını Deniz koydular. Deniz'e hoş 
geldin der, TOPRAK ailesine mutluluklar dileriz ©   5499   Sicil   

No'lu   Üyemiz   Güler   (Çiftçi)   DEVECİ   çiftinin 
01.01.2001 tarihinde bir kız çocukları olmuştur. Zelâl'e hoş 
geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©   3500 Sicil nolu 

üyemiz Cafer DEMİR - Sevim DEMİR çiftinin 
06.10.2000 tarihinde bir kız çocukları dünyaya geldi. İrem'e hoş 
geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©   4148 sicil nolu 

üyemiz Selahattin - Sönmez URALÇİN çiftinin 
06.10.2000 tarihinde bir kız çocukları dünyaya geldi. Buket'e 
hoş geldin der ailesine mutluluklar dileriz. ©    Hakkı - Nihal 

CANITEZ çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. 
Deniz'e hoş geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©   Samsun 

Şube Yönetim Kurulu üyemiz Faruk İPEK'in bir kız 
çocuğu dünyaya geldi.  Merve'ye hoş geldin der, ailesine 
mutluluklar dileriz. ©   Hüseyin - Özlem KAHRAMAN çiftinin bir 

erkek çocuğu dünyaya 
geldi. Onur'a hoş geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©    

Erdem - Özlem MARAŞ çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. 
Ece'ye hoş geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©   Ayşe - 

Murat SULU  (Ağrı  Temsilcisi)  çiftinin  20.06.2000 
tarihinde bir kız çocukları dünya geldi. Buse Nur'a hoş geldin 
der, ailesine mutluluklar dileriz. ©    Billur ÇETİN ile üyemiz 

Mustafa ÇETİN'in 04.01.2001 tarihinde 
bir kız çocuğu dünyaya geldi. Gülten'e hoş geldin der, ailesine 
mutluluklar dileriz. ©   Üyemiz Doç. Dr. Haluk KONAK ile Birgül 

GENÇ KONAK çiftinin 
18 Ekim 2000 tarihinde bir erkek çocukları oldu. Deniz'e hoş 
geldin der, ailesine mutluluklar dileriz. ©   Arzu-Necati  

COŞKUN çiftinin  18.12.2000 tarihinde bir kız 
çocukları dünyaya geldi. Defne Su'ya hoşgeldin der, ailesine 
mutluluklar dileriz. ©   3670SİCİI nolu üyemiz Uğur -Gülay 

ASLAN çiftinin 18-12- 200 
tarihinde bir kız çocukları oldu. Pınara hoşgeldin der ailesine 
mutluluklar dileriz. 

©   3970 Sicil nolu üyemiz Nusret-Aygen KAYA çiftinin 24-12-2000 
"""   tarihinde bir kız çocukları oldu. Deniz'e hoş geldin der ailesine 

mutluluklar dileriz. ©    Üyelerimiz Mehmet Akif ve Hayriye 
SENDİNÇ çiftinin 02-01- 

2001 tarihinde bir çocukları oldu. Arda'ya hoş geldin der ailesine 
mutluluklar dileriz. 

Semra - Ercan BENCİK (4366) 12.08.2000 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Nihal - Çağdaş GÖKER (6072) 03.09.2000 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Sema BOZALİ (6094) - Erdal TÜRE 29.10.2000 
tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Üyemiz Suat Adil ÇEVİK, Şebnem İŞTARSA-
ROĞLU ile evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dile-
riz. 

İrfan KAPLAN (5061) - Sena CİVELEK 
17.09.2000 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutlu-
luklar dileriz. 

İlkay - Hakan KUTUOĞLU çifti 21.10.2000 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Saadet Beyhan - Ali KAYAR çifti 04.11.2000 ta-
rihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Ayşe - Resul CAN çifti 04.11.2000 tarihide ev-
lendiler. Yeni çifte mutluluklar dileri. 

Selçuk - Fatoş AKYILDIZ çifti 17.11.2000 tarihin-
de evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. 

Üyemiz Mustafa YAPICI, Meltem Hanımla 18 Ka-
sım 2000 tarihinde evlendi. Genç çiftlere mutlu-
luklar dileriz. 

Üyemiz ilker Cem KÜÇÜK, Rengin Hanımla 
25.11.2000 tarihinde evlendiler. Genç çiftlere 
mutluluklar dileriz. 

Üyelerimiz Ayşe Ebru ERBİL-Altay UÇAN 
04.06.2000 tarihinde evlendiler. Genç çiftlere 
mutluluklar dileriz. 

Üyemiz Peren KURŞUNLU ile Volkan ARIKAN 
18.11.2000 tarihinde evlendiler. Genç çitfe mut-
luluklar dileriz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi personeli Bayram BÜYÜKBAŞ hayatını 
Hava GENCER ile birleştirmiş olup, genç çiftlere 
bundan sonraki hayatlarında mutluluklar dileriz. 
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR OBALARI BİRLİĞİ 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖRESEL KATSAYILAR (01.01.2001-30.06.2001) 

 

01 ADANA Manavgat ve beldeleri       : 0.9 Orhangazi :1.0 Oğuzeli 0.5 
Ceyhan :1.0 Gazipaşa ve beldeleri 0.8 Osmangazi :1.3 Yavuzeli 0.5 
Karalaş :1.0 Elmalı ve beldeleri 0.6 Yenişehir :1.0 Karkamış 0.5 
imamoglu :1.0 Korkuteli ve beldeleri 0.6 Yıldırım ;1.3 Araban 0.5 
Seyhan :1.0 Diğerleri 0.5 Diğer beldeler :0.8 28 GİRESUN 
Yüreğir :1.0 08 ARTVİN 17 ÇANAKKALE Merkez 1.0 
Şofulu :I .O Merkez 0.7 Merkez :1.0 Bulancak 1.0 
incirlik :1.0 Diğeri 0.5 Ayvacık :0.8 Espiye 0.8 
Kozan :1.0 09 AYDIN Bayramiç :0.8 Görele 0.8 
Küçükdikili :0.9 Merkez 1.0 Biga :1.0 Tirebolu 0.8 
Ceyhan Beldeleri :0.6 Bozdoğan 0.7 Bozcaada :0.8 Diğerleri 0.5 
Karataş Beldeleri :0.8 Germencik 0.7 Çan :0.8 Keşap 0.8 
imamoglu Beldeleri :0.8 incirliova 0.7 Eceabat :0.8 29 GÜMÜŞHANE 
Seyhan Beldeleri :0.8 Karacasu 0.6 Gelibolu :1.0 Merkez 0.8 
Yüreğir Beldeleri :0.8 Kuşadası 1.2 Gökçeada :0.8 Kelkit 0.5 
Diğerleri :0.6 Kuyucak 0.6 Lapseki :1.0 Diğerleri 0.5 
02 ADIYAMAN Nazilli 1.0 Yenice :0.8 30 HAKKARİ 
Merkez :0.6 Söke 1.0 Ezine :0.8 Merkez 0.5 
Diğerleri :0.5 Didim 1.2 18 ÇANKIRI Diğerleri 0.5 
03 AFYON Davutlar 1.2 Merkez :1.0 31 HATAY
Merkez :1.2 Koçarlı 0.6 İlgaz :0.7 Merkez 0.7 
Bolvadin :1.0 Çine 0.6 Çerkeş :0.7 iskenderun 1.0 
Çay :1,0 Karpuzlu 0.6 Kurşunlu :0.7 Dörtyol 0.8 
Emirdağ :0.8 Köşk 0.7 Diğerleri :0.5 Kırıkhan 0.8 
Sultandağ :1.0 Diğerleri 0.7 19 ÇORUM Kıyı bandı 1.0 
Dinar :1.0 Belde ve Köyler 0.5 Merkez :1.0 Sarıseki 0.7 
Sandıklı :1.0 Sahil Beldeleri 1.2 Sungurlu :0.8 Belen 0.7 
Sincanlı :1.0 10 BALIKESİR Osmancık :0.8 Denizciler 0.7 
Diğerleri :0.8 Merkez 1.1 Alaca :0.8 Erzin 0.7 
04 AĞRI Akçay 1.3 iskilip :0,8 Diğerleri 0.5 
Merkez :0.6 Altınoluk 1.0 Kargı :0.8 32 İSPARTA 
Diğerleri :0.5 Ayvalık 1.0 Mecitözü :0.8 Merkez 0.8
05 AMASYA Bandırma 1.1 Diğerleri :0.5 Tüm ilçeler 0.8
Merkez :1.0 Bigadiç ı o 20 DENİZLİ Diğerleri 0.6
Merzifon :1.0 Burhaniye 1.0 Merkez :1.0 33 İÇEL 
Suluova :0.8 Edremit 1.0 Diğerleri :0.6 Merkez 0.9
Taşova :0,7 Erdek 1.1 Pamukkale :1.0 Anamur 0.8

0Gümüşhacıköy :0.6 Gönen 1.1 Karahayıt :1.0 Erdemli 0.8
0Diğerleri :0.7 ivrindi 0.7 Belde ve Köyier :0.5 Tarsus 0.9

Merkez ilçeye Manyas 1.0 21 DİYARBAKIR Silifke 0.8
Bağlı Belde Marmara 1.1 Merkez :0.7 Gülnar 0.5 
ve Köyler :0.6 Ören 1.0 Karapınar :0.7 Aydıncık 0.6 
Amasya merkez ilçe Sındırgı 0.7 Diğerleri :0.5 Mut 0.7
dışındaki diğer ilçelerin Susurluk 1.0 22 EDİRNE Bozyazı 0.9

0belde belediyeleri Diğerleri 0.7 Merkez :1.0 Tekeli 0.7
dahilinde :0.6 11 BİLECİK Keşan :1.0 Ören 0.9
Köylerde :0.5 Merkez 1.0 Keşan-Enez Çarıklar 0.5 
06 ANKARA Bozöyük 1.0 Belde ve Köyleri :0.6 Çamlıyayla ilçesi-köyl. 0.8 
Akyurl :0.8 Osmaneli 1.0 Sahil Köyü :1.0 Mersin merkez ilçeye 
Altındağ :1.0 Diğerleri 0.8 Lalapaşa :0.8 bağlı diğer belediye ve 
Ayaş :0.6 12 BİNGÖL Meriç :0.8 köyler için 0.8 
Bala :0.6 Merkez 0.6 Süleöğlu :0.8 Diğerleri 0.6 
Beypazarı :0.8 Diğerleri 0.5 Uzunköprü :1.0 34 İSTANBUL 
Çamlıdere :0.6 13 BİTLİS Enez :0.9 Adalar 1.5 
Çankaya :1.5 Merkez 0.7 Diğerleri :0.7 Avcılar 0.8 
Çubuk :0.8 Tatvan 0.7 Havsa :1.0 Bağcılar 0.7 
Elmadağ :0.6 Diğerleri 0.5 ipsala :1.0 Bahçelievler 0.9 
Etimesgut :1.2 14 BOLU ipsala Merkez Bakırköy 1.0 
Evren :0.6 Merkez 0.9 iiçe ve Köyjeri :0.5 Bayrampaşa 0.8 
Gölbaşı :1.0 Düzce 0.8 23 ELAZIĞ Beşiktaş 1.5 
Güdül :0.5 Akçakoca 0.8 Merkez :0.7 Beykoz 1.3 
Haymana :0.8 Gerede 0.8 Diğerleri :0.5 Büyükçekmece 1.2 
Kalecik :0.6 Mengen 0.6 24 ERZİNCAN Eminönü 1.2 
Kazan :0.8 Mudurnu 0.6 Merkez :0.6 Eyüp 0.7 
Keçiören :1.0 Yeniçağa 0.6 Diğerleri :0.5 Gaziosmanpaşa 0.7 
Kızılcahamam :0.7 Diğerleri 0.5 25 ERZURUM Güngören 0.8 
Mamak :1.0 15 BURDUR Merkez :0.7 Kadıköy 1.5 
Nallıhan :0.6 Merkez 0.6 Diğerleri :0.5 Kağıthane 1.0 
Polatlı :0.8 Diğerleri 0.5 26 ESKİŞEHİR Kartal 1.0 
Sincan :1.2 16 BURSA Merkez :1.0 Küçükçekmece 0.8 
Şereflikoçhisar :0.7 Bûyükorhan 0.7 Alpu :0.7 Maltepe 1.0 
Temelli :1.0 Gemlik 1.0 Çifteler :0.8 Pendik 1.0 
Yenimahalle :1.2 Gürsu 1.0 İnönü :0.8 Sarıyer 1.3 
Merkez ilçelere bağlı Güzelyalı 1.0 Mahmudiye :0.7 Sultanbeyli 1.0 
kasaba ve köyler için :0.7 Harmancık 0.7 Mıhalg?zi :0.6 Silivri 0.8 
Diğer ilçelere bağlı inegöl 1.0 Sarıcakaya :0.6 Şile 1.0 
belde ve köyler için :0.5 iznik 1.0 Seyitgazi :0.6 Şişli 1.5 
07 ANTALYA Karacabey 1.0 Sivrihisar :0.8 Tuzla 1.0 
Merkez :1.0 Keleş 0.7 Diğerleri :0.5 Ümraniye 1.0 
Merkez beldeler :0.8 Kestel 1.0 27 GAZİANTEP Üsküdar 1.2 
Alanya ve beldeleri :1.0 Kurşunlu 1.0 islahiye :0.5 Zeytinburnu 1.0 
Kemer ve beldeleri :0,9 M. Kemalpaşa 1.0 Nizip :0.7 Fatih 1.3 
Kumluca ve beldeleri :0.8 Mudanya 1.0 Şahinbey :0.9 Çatalca 1.0 
Kaş ve beldeleri :0.8 Demirtaş 1.0 Şahinbey Beldeleri :0.6 Esenler 0.7 
Finike ve beldeleri :0.8 Görükle 1.0 Nurdağı :0.5 1.2 
Kale ve beldeleri :0.9 Nilüfer 1.3 Şehitkamil :1.0 Beyoğlu 35 

İZM İR
Serik ve beldeleri :0.9 Orhaneli 0.7 Şehitkamil(beldeler) :0.6 Aliağa 1.0 
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Çeşme 
Dikili 

1.2 
1.0 Diğerleri 44 

MALATYA 
:0.6 Ünye 

Diğerleri 
:0.75 
:0.60

:oça 1.0 Merkez :07 Merkez ilçe dışındaki 
(araburun 
Seferihisar 
Selçuk Urla 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0

Diğerleri 45 
MANİSA 
Merkez 
Ahmetli 

:0.5 
:1.0 
:0.6 

belde belediyeleri 
Merkez ilçe dışındaki 
ilçelerin köyleri 53 
RİZE

:0.55 

:0.5
<onak 1.2 Akhisar Merk. :0.8 Merkez :07
(arşıyaka 
îornova 

1.2 
1.2 

Akhisar köy ve 
beldeleri :0.5 Diğerleri 54 

SAKARYA
:0.5

3uca 1.2 Alaşehir :0.8 Merkez 11 0
Gaziemir 1.2 Kırkağaç Merk. :0.7 Karasu :07
3alçova 1.2 Kırkağaç köy Kocaali :07
Narlıdere 
Çiğli 
Güzelbahçe 

1.2 
1.2 
1.2 

ve beldeleri 
Kula Salihli 

:0.5 
:0.6 
:0.8 

1 WVUUII

Kaynarca 
Sapanca 
Geyve

:07  
:0.9
:0.7

Gümüldür 1.0 Saruhanlı :07 Taraklı :0.5
Doğanbey 1.0 Soma Merk. :0.8 Pamukova :07
Urkmez 1.0 Soma Belde Akyazı :07
Özdere 1.0 ve köyleri :0.5 Hendek :07
Kiraz 
Kınık 
Beydağ 

0.8 
0.8 
0.8

Turgutlu Diğerleri 
Belde ve Köyler 

:0.8 
:0.6 
:0.5

Karapürçek 
Söğütlü 
Ferizli

:0.6 
:0.6 
:0.6

Köyler Diğerleri Diğer Belde 
ve Belediyeler 

0.5 
1.0 
0.7 

46 KAHRAMANMARAŞ 
Merkez Diğerleri :0.9 

:0.5 
Ariliye beldesi 
Erenler beldesi 
Serdivan beldesi 

:O7 
:0.8 
:0.8

36 KARS 47 MARDİN Nehirkent beldesi :07
Merkez 0.5 Merkez :07 :07
Diğerleri 0.5 Kızıltepe :07

Halıköy beldesi 
Yazlık beldesi :07

37 KASTAMONU 
Merkez Cide 

1.0 
0.8 

Diğerleri 48 
MUĞLA 
Merkez 

:0.5 

1 2

Kırkpınar beldesi 
Diğer beldeler 55 
SAMSUN

:0.6 
:0.5

Doğanyurt 0.8 Bayır Beldesi :1.0 Merkez :1.0
inebolu 
Abana 
Çatalzeytin 

0.8 
0.8 
:0.8 

Diğerleri 
Bodrum 
Dalaman 

:0.8 
:1.5 
:1.0 

Tekkeköy 
Tekkeköy/Kutlukent 
Bafra

: 1.0 
:1.0 
:0.8

Taşköprü :0.8 Datça : 1.0 Çarşamba :1.0
Tosya 
Bozkurt 

:0.8 
;0.8 Diğerleri 

Eşen 
: 1.0 
:0.8

Ondokuz Mayıs 
Alaçam :1.0 

:0.7
Diğerleri :0.6 Fethiye : 1.2 Yakakent :0.7
38 KAYSERİ Göcek :1.2 Terme :0.8
Bünyan :0.8 Karaçulha : 1.0 Diğerleri :0.8
Develi 
Erciyes 
Erkilet 
Gesi 
Hacılar 

: 1.0 
:0.7 
:0.8 
:0.7 
:0.9 

Kemer Marmaris 
(Merkez) içmeler 
Beldesi Armutalan 
Beldesi Beldibi 
Beldesi 

: 1.0 
:1.5 
:1.5 
:1.5 
:1.5

Samsun merkez ilçe 
dışındaki diğer ilçelerin 
belde belediyeleri dahilinde 
ve Tüm köylerde 56 SİİRT

:0.8
0 

Hisarcık :0.9 Turunç Beldesi :1.5 «SW      Wlll 1 1

Merkez :0.6
Kıranardı 
Kocasinan 

:07 
:1.0 

Diğerleri Köyceğiz 
(Merkez) :1.3 

:1.2
Diğerleri 57 
SİNOP :0.5

Melikgazi :1.0 Toparlar Beldesi :1.2 Merkez :0.8
Talaş :1.0 Beyobası Beldesi :1.0 Gerze :0.8
Mimarsinan 
incesu 
Pınarbaşı 

:0.8 
: 0 7  
:07 

Diğerleri 
Milas 
Ortaca 

:0.8 
:1.2 
:1.0 

Ayancık 
Boyabat 
Türkelı 

:0.7 
:0.7 
:07

Yahyalı 
Yeşilhisar 
Diğerleri 

:07  
:07  
:0.5 

Ula (Merkez) 
Akyaka Beldesi 
Gökova Beldesi 

:1.0 
:1.5 
:1.2 

Durağan 
Dikmen 
Saraydüzü 

:0.5 
:0.5 
:0.5

39 KIRKLARELİ 
Merkez Merkeze bağlı 
beldeler Babaeski 

:1.0 
:07  
:1.0 

Diğerleri Üzümlü 
Seki Yatağan 
(Merkez) 

: 1.0 
:0.8 
:0.5 
:1.0 

Sinop merkez ilçe dışı 
ilçelerin belde be-
lediyeleri ve köyleri 58 
SİVAS 

:0.5

Lüleburgaz :1.0 Diğerleri :0.8 Merkez :0.8
Diğerleri :07 Kavaklıdere :07 Şarkışla :0.6
40 KIRŞEHİR 
Merkez :0.8 

Diğerleri 49 
MUŞ 

:0.6 Suşehri 
Gürün

:0.6
0 

Kaman :07 Merkez :0.6 Yıldızeli :0.5
Mucur :0.6 Diğerleri :0.5 Doöansan : 
Diğerleri :0.5 50 NEVŞEHİR uvyw ıyuı >

Beldeler
:0.5

41 KOCAELİ Merkez : 1.0 Diğer ilçeler :0.6
Merkez Gebze Gebze 
(belde ve köyler) 

:1.0 
:1.0 
:075 

Acıgöl 
Avanos 
Derinkuyu 

:0.8 
:1.O 
:0.8

Merkez Köyler 
Diğer Köyler 59 
TEKİRDAĞ

:0.6
0 : 
0.40

Gölcük :1.0 Göreme : 1.0 Merkez : 1.0
Karamürsel :1.0 Göynük :07 Çorlu :1.0
Körlez 
Karasu 

:1.0 
:0.75 Gûlşehir 

Hacıbektaş 
:0.8 
:0.7 

Mar.Ereğlisi 
Diğerleri 

:0.9 
:0.8

Diğerleri :0.7 Kalaba :0.8 60 TOKAT 
42 KONYA Kaymaklı :0.8 Merkez ■ 1  0
Akşehir 
Altınkent 

:1.0 
:0.6 

Kozaklı 
Özkonak 

:0.7 
:0.8

Turhal 
Niksar 

:1.0 
: 1.0

Beyşehir :0.8 Üçhisar :1.0 Zile :1.0
Cihanbeyli :0.6 Ürgüp :1.0 Diğerleri :0.8
Ereğli 
Karatay 
Meram 

:0.8 
:1.0 
:1.0 

Diğerleri 51 
NİĞDE 
Merkez 

:0.6 

0 9

Merkez ilçe dışındaki 
ilçe belediyeleri Merkez 
ilçe dışındaki :0.6

Selçuklu 
Seydişehir :1.0 

:0.8 
Bor 
Diğerleri : 0.8 

:0.6
ilçelerin köyleri 
61 TRABZON :0.5

Diğerleri :0.6 52 ORDU Merkez :1.0
43 KÜTAHYA 
Merkez :1.0 Merkez 

Fatsa 
:0.75 
:0.50

Akçaabat 
Araklı

:0.8 
:0.7

Tüm ilçeler :0.8 Perşembe :0.75

 

Arsın :0.7 
Beşikdüzû :0.8 
Of :0.8 
Sürmene :0.8 
Vakfıkebir :0.8 
Yomra :0.7 
Yukarıdaki ilçelere 
bağlı sahil beldeler 
Pelitti

:0.8 
Çukurçayır :07 
Akyazı :07 
Diğerleri :0.5 
Söğütlü :0.8 
62 TUNCELİ 
Merkez :0.6 
Diğerleri :0.5 
63 ŞANLIURFA 
Merkez :1.0 
Siverek :07 
Viranşehir :0.7 
Birecik :07
Diğerleri :0.5 
64 UŞAK 
Merkez :0.8 
Diğerleri 10.6 
Belde ve Köyler :0.5 
65 VAN
Merkez :07 
Diğerleri :0.5 
66 YOZGAT 
Merkez :0.6 
ilçeler :0.6 
Diğerleri :0.5 
67 ZONGULDAK 
Merkez :0.8 
Kar.Ereğlisi :0.9 
Devrek ;0.7 
Çaycuma :0.8 

:0.6 Gökçebey 
Alaplı :0.6 
Diğerleri :0.6 
68 AKSARAY 
Merkez :0.9 
Diğerleri ı0.5 
69 BAYBURT 
Merkez :0.8 
Diğerleri :0.5 
70 KARAMAN 
Merkez :0.9 
Diğerleri :07 
71 KIRIKKALE 
Merkez :1.0 
Yahşiyan :1.0 
Bahşili :1.0 
Balışeyh :07
Keskin :0.7 
Diğerleri :07 
72 BATMAN 
Merkez ;07 
Diğerleri :0.5 
73 ŞIRNAK 
Merkez :0.6 
Diğerleri :0.5 
74 BARTIN
Merkez :0.5 
Amasra :0.5 
Kurucaşile :0.5 
Ulus :0.5 
75 ARDAHAN 
Merkez :0.5 
Diğerleri :0.5 
76 İĞDIR
Merkez :0.5 
Diğerleri :0.50 
77 YALOVA
Merkez :1.0 
Diğerleri :1.0 
78 KARABÜK 
Merkez :0.9 
Eflani, :0.5 
Eskipazar :0.5 
Safranbolu :0.9 
Yenice :0.5 
Diğerleri :0.5 
79 KİLİS
Merkez :07 
Diğerleri :0.5 
80 OSMANİYE 
Merkez :0,8 
Kadirli :1.0 
Diğerleri :0.6 

87 



 




