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Þubelerimizden HABERLER Adana

01 03 2006 SHKMMB�lerle Toplant�
(Büro Tescil Yön. + B. Þehir �mar Yön.)

Þubemize ba¤l� temsilciliklerimizden ve Adana�dan,
serbest ve konuda faaliyet gösteren üyelerimizle
01.03.2006 tarihinde bir toplant� yap�lm�ßt�r.

Þube binam�zda yap�lan toplant�da a¤�rl�kl� olarak,
mesle¤imizle ilgili ç�kan tüm yasa ve yönetmeliklere
uygun hale getirilmesi kaç�n�lmaz olan TMMOB
HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤i ile Adana Büyükßehir
belediyesi �mar Yönetmeli¤i konular� görüßülmüßtür.

TMMOB HKMO Serbest Mühendislik Müßavirlik Bü-
rolar� Tescil Yönetmeli¤i hakk�nda üyelerimizle yap�-
lan toplant�da Serbest faaliyet gösteren meslektaßla-
r�m�z�n ßirketleßmesi önündeki engellerin kald�r�lma-
s� gerekti¤i görüßü a¤�rl�k kazanm�ßt�r. Ancak bunu
yaparken de mesle¤imizin ticarileßerek sermayenin
eline geçmesini de engellemek gerekmektedir.

Bilindi¤i gibi; 1993, 2000 ve 2004 y�llar�nda TMMOB
HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤inde yap�lan de¤ißiklik-
ler ihtiyaca cevap vermemiß, Harita Mühendislik Hiz-
metleri üreten büro ve ßirketlerde ve yap�m ßirketle-
rinde ya da kamunun hisse olan hukuk tüzel kißili¤i-
ne sahip ßirketlerde ücretli çal�ßan Harita Mühendis-
leri hakk�nda bir düzenleme yap�lmam�ßt�r.

Bu bak�mdan Kamu �hale Yasas�, TMMOB Meslek �çi
E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i ve YÖK�ün al-
m�ß oldu¤u karar gere¤i 2006 y�l�ndan itibaren diplo-
malardan mühendislik ibaresinin yer almayaca¤� da
düßünülerek, TMMOB HKMO Büro Tescil Yönetmeli-
¤inin ele al�nmas� zorunlu olmaktad�r.

Ancak yap�lan de¤ißikliklerde, mühendislik disiplinle-
ri içerisinde sadece Harita Mühendislerinin sahip ol-
du¤u �müelliflik� hakk�m�za zarar verilmemeli, ücret-
li Harita Mühendislerine sorumluluk ve belge veril-
melidir.

Özetle ßubemiz s�n�rlar� içerisinde faaliyet gösteren
üyelerimizden gelen istekler genellikle, ßehir planc�-
lar� gibi birden fazla ßirket kurulabilmesi, ayn� anda
ßirket ve büro olarak faaliyet gösterilebilmesi ßeklin-
de olmaktad�r. Ancak yap�lan de¤ißikliklerde meslek
alanlar�m�za ait hizmetlerin üretilmesi sürecinde ha-
rita mühendislerinin yetki ve sorumluluklar� de¤ißen
yasa yönetmelikler ve di¤er etkenler ele al�narak yö-
netmeli¤in yenilenmesi gerekmektedir.

Toplant�da, gündeme gelen ikinci konu da Adana Bü-
yükßehir Belediyesi �mar Yönetmeli¤i olmußtur.

Bilindi¤i üzere 1993 tarihli �Tip �mar Yönetmeli¤i��ne
istinaden ßubemizce ßubemiz s�n�rlar� içerisinde yer
alan Adana, Mersin, Gaziantep Büyükßehir belediye-
leri �mar Yönetmeli¤i odam�z�n istemleri do¤rultusun-
da (Aplikasyon Projesi, Fenni Mesuliyet) de¤ißtirilmiß
idi. Büyükßehir Belediyesi �mar Daire Baßkanl�¤�n�n
15.02.2006 tarih ve 09/02-872 say�l� yaz�s�na isti-
naden ßubemizce bir toplant� yap�lm�ß olup Büyükße-
hir belediyesinin ilgi yaz�s� ekinde CD ortam�nda gön-
derilen Adana Büyükßehir Belediyesi �mar Yönetme-
li¤i ço¤alt�larak üyelerimize da¤�t�lm�ßt�r. Üyelerimiz-
den gelen öneriler ile birlikte olußturulan Þube görü-
ßü güncellenerek Adana Büyükßehir Belediyesi �mar
Dairesi baßkanl�¤�na gönderilmißtir.

CHP Adana �l Yönetiminin Ziyareti

Belli aral�klarla Adana da faaliyet gösteren Siyasi
partilerin �l Baßkanl�klar� Þubemizi ziyaret etmekte-
dirler.  Bu kapsamda 06.03.2006 tarihinde CHP
Adana �l Teßkilat� Þubemizi ziyaret etmißlerdir. Top-
lant�da Adana da yaßanan kentleßme sorunlar� tart�-
ß�larak çözüm önerileri gelißtirilmißtir.

8 Mart Dünya Kad�nlar Günü

8Mart Dünya Kad�nlar gününde Adana Þubemiz 2.
Baßkan� Say�n Jale GÜLER�in düzenlemiß oldu¤u or-
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ganizasyonda ATATÜRK an�t�na çelenk konulmußtur.
8 Mart Dünya Kad�nlar Günü etkinli¤ine 2.baßkan�-
m�z Say�n Jale GÜLER taraf�ndan Tüm Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri ve eßleri davet edilmißtir. Etkin-
lik sonras� Þubemizde toplant� düzenlenmißtir.

HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤i
De¤ißikli¤i Toplant�s�

Þubemizde 01.03.2006 tarihli toplant�n�n devam� ni-
teli¤inde olan HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤i De¤i-
ßikli¤i Toplant�s� 23.05.2006 tarihinde yap�lm�ßt�r.
Toplant�da TMMOB HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤i-
nin yan�nda HKMO Meslek �çi Sürekli E¤itim Merke-
zi (M�SEM) Yönetmeli¤i, TMMOB HKMO Meslek içi
E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i,  Konular� da
tart�ß�larak TMMOB HKMO Genel Kuruluna Sunul-
mak üzere ßube görüßlerimiz olußturulmußtur.

Mersin �l Temsilcili¤i Toplant�s�

Mersin �l Temsilcili¤imizde 04 Nisan 2006 tarihinde
Mersin ve civar�nda serbest ve Kamuda faaliyet gös-
teren meslektaßlar�m�zla toplant� düzenlenmißtir.

Toplant�n�n gündemini Mesle¤imizle ilgili sürekli de-
¤ißiklik arz eden Yasa ve Yönetmelikler (TMMOB
HKMO Büro Tescil Yönetmeli¤i HKMO Meslek içi Sü-
rekli E¤itim Merkezi (M�SEM) Yönetmeli¤i, TMMOB
HKMO Meslek �çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetme-
li¤i olußturmußtur. Toplant�n�n son gündem madde-
sinde ise Mersin �l Temsilcili¤i çal�ßmalar� de¤erlen-
dirilmißtir.

Gaziantep �l Temsilcili¤i Toplant�s�

Þubemize ba¤l� Gaziantep �l temsilcili¤imizde, Tem-
silcilik Yürütme Kururlunda yeni görev alan meslek-
taßlar�m�z�n organize etti¤i 29 Nisan 2006 tarihli top-
lant� yap�lm�ßt�r. Gaziantep Büyükßehir Belediyesi
Toplant� salonunda gerçekleßtirilen toplant�n�n aç�l�ß
konußmas�n� �l Temsilcisi Say�n Eray YILDIZ yapm�ß-
t�r. Aç�l�ß konußmas�ndan sonra Þube Baßkan� Say�n
Hasan ZENG�N son iki y�ll�k Þube faaliyetleri özetle-
dikten sonra, mesle¤imizin gelece¤i için son derece
önemli olan Kamu �hale Yasas�, TMMOB HKMO Büro
Tescil Yönetmeli¤i, HKMO Meslek �çi Sürekli E¤itim
Merkezi (M�SEM) Yönetmeli¤i, TMMOB HKMO Mes-
lek �çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i konula-
r�nda meslektaßlar�m�z� bilgilendirmißtir. Þube Baß-
kan�ndan sonra söz alan Gaziantep �KK Temsilcimiz
Say�n Ahmet SÖNMEZ, �5403 say�l� Toprak Koruma
ve Arazi Kullan�m� Kanunu ve Uygulama Yönetmeli¤i�
hakk�nda yaßanan sorunlar ve çözüm önerilerini
kat�l�mc�lara aktarm�ßt�r. Tüm meslektaßlar olarak
bizleri konu ile ilgili olarak araßt�rmaya sevk eden
görüßlerinden dolay� Say�n Ahmet SÖNMEZ�e teßek-
kürlerimizi sunar�z. �KK Temsilcimiz Say�n Ahmet
SÖNMEZ, �5403 say�l� Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lan�m� Kanunu ve Uygulama Yönetmeli¤i� hakk�nda
haz�rlam�ß oldu¤u dosyay� Þubemize iletmiß olup
konunun takipçisi olmam�z gerekti¤i tüm meslektaß-
lar�m�zca benimsenmißtir. 

Daha sonra Toplant�da, Þubemiz 2. Baßkan� Say�n
Jale GÜLER, Þube Sekreteri Say�n Erhan BALCI, ve
Yönetim Kurulu Üyesi Say�n Utku TEK�N s�ras�yla söz
alarak Adana Þubemiz çal�ßmalar� hakk�nda kat�l�m-
c�lara bilgiler vermißtir.

Toplant�n�n 2. bölümü soru- cevap ßeklinde geçmiß-
tir. Gaziantep�te faaliyet gösteren üyelerimizin Þube-
miz Yönetim Kuruluna yöneltti¤i sorular cevaplan-
maya çal�ß�lm�ß ve toplant�da Gaziantep Temsil-
cili¤inin daha verimli olabilmesi için Þube Yönetim
Kurulumuz ve kat�l�mc�larla karß�l�kl� görüß al�ß
verißinde bulunulmußtur. 

Toplant� sonucunda oldukça yüksek üye potan-
siyeline sahip Gaziantep �l Temsilcili¤inin faaliyet-
lerini daha verimli sürdürebilmesi için kal�c� bir
mekan�n ßart oldu¤u görüßü tüm meslektaßlar�m�zca
paylaß�lm�ßt�r.

Adana
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7. Ola¤an Genel Kurulumuz Yap�ld�

Þubemizin 7. Ola¤an Genel Kurulu Ankara da yap�ld�.
28 Ocak 2006 tarihinde DÖS�M 75. Y�l Tiyatro Salo-
nunda baßlayan Genel Kurul 29 Ocak 2006 tarihinde
HKMO Lokalinde yap�lan seçimlerle sona erdi. 

7. Ola¤an Genel Kurul aç�l�ß� ile Divan; Levent Öz-
müß'ün Baßkanl�¤�nda Rabia SATIR, Saadet TOK-
DEM�R, Fermani KAYA�dan olußtu

HKMO Ankara Þubesi
Dan�ßma Kurulu Yap�ld�

Ankara Þube dan�ßma kurulu 19.03.2006 tarihinde
Ankara da yap�ld�, bu toplant�ya 32 dan�ßma kurulu
üyesi kat�ld�.

Toplant�da Serbest Mühendislik Müßavirlik Bürolar�
Tescil Yönetmeli¤i, Meslek �çi e¤itim Yönetmeli¤i ve

Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Yönetmeli¤i ko-
nular�nda de¤ißiklik taslaklar� tart�ß�ld� ve ßube
görüßü olußturularak yönetmeliklere katk� konul-
maya çal�ß�ld�.

5 May�s 2006 Dr. Haldun ÖZEN Etkinli¤i

5 May�s 2006 günü saat 16:00 da Haldun Özen�in 4.
ölüm y�ldönümünde de mezar�n baß�ndayd�k.

Ayd�nlanman�n gülen yüzü için dostlar� kayb�ndan
duyduklar� üzüntü ve yoklu¤unun yaßamlar�nda açt�-
¤� boßlu¤u asla doldurulamayaca¤�n� belirttiler.

Saat 18:00 de Meslek �çi Sürekli E¤itim Merkezinde
Dr. Haldun ÖZEN ismini verdi¤imiz salonumuzu yak-
laß�k 80 kißi ile hizmete açt�k, aç�l�ßta Haldun
ÖZEN�in yaßam ve ilkelerini içeren Ülkü ÖZEN�in ha-
z�rlad�¤� Ayd�nlanman�n gülen yüzü adl� slayt gösteri-
sinde Haldun ÖZEN�i bir kez daha kendi a¤z�ndan
dinleme olana¤� bulduk.  

DUYURU
�Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz ta-

raf�ndan yaz�lan �Genel Fotog-
rametri I� kitab� HKMO Ankara
Þubemizin katk�lar�yla bast�r�l-
m�ßt�r. 

Bu kitab�n gelirlerinin tamam�
Hacettepe Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisli¤i Bölü-
müne ba¤�ßlanm�ßt�r. Bu kitap de-
¤erini korudukça ad� geçen bölü-
me az ya da çok, fakat sürekli bir
gelir sa¤layacakt�r.

Genel Fotogrametri I kitab�n� arzu
edenler ßubemizden temin edebi-
lirler.
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29 Mart 2006 Tam Güneß Tutulmas� 

Tam Güneß Tutulmas� birçok insan�n belki hayat�nda
bir defa görebildi¤i görkemli bir do¤a olay�. Yurdu-
muz, yüz binlerin izledi¤i 11 A¤ustos 1999 Tam Gü-
neß Tutulmas�ndan sonra bu sefer 29 Mart 2006 ta-
rihinde bir kez daha tan�k oldu. Bat� Akdeniz�den Do-
¤u Karadeniz�e kadar uzanan 165 km genißli¤inde bir
kußak üzerinde Güneß yaklaß�k dört dakika süre ile
Ay taraf�ndan örtüldü. Ülkemizin sahip oldu¤u do¤al
ve tarihi zenginlikler, güçlü turizm altyap�s� ile Mart
ay�ndaki mevsim özellikleri, gün ortas�nda karanl�¤�n
çöküp y�ld�zlar�n ve gezegenlerin gözüktü¤ü gökyü-
zünde milyonlarca insan� Akdeniz�de bulußturdu.

Güneß Tutulmas�n�n Ülkemizde �zlendi¤i Bölgeler

Güneß Tutulmas�n�n Evreleri

Güneß tutulmas�, Side Tatil Beldesinden izlenmesi

Harita ve Kadastro Mühendisler Odas�
Genç Futbol Tak�m�

Antalya ili içerisindeki meslek odalar�n�n düzenledi¤i
15.Meslek Odalar� Hal� Saha Bahar Futbol turnuvas�
etkinliklerine ßubemizde kat�ld�. Düzenlemeyi Veteri-
ner Hekimleri Odas�n�n yapt�¤� organizasyon, P�nar
Hal� Saha Tesislerinde yap�ld�.

Genç Futbol Tak�m� Oyuncular� ve Oda Yöneticileri
Toplu Halde.

Teknoloji Günleri Semineri

Harita ve Kadastro Mühendisleri Antalya Þubesi �le
Paksoy Teknik Hizmetler Tic. Ltd.Þti�nin ortaklaßa
düzenledi¤i Teknoloji Günleri Semineri, 29 Nisan
2006 tarihinde HillSide-Su otelde yap�ld�. Seminerde
Aç�l�ß konußmas�n� ßube baßkan�  Sn.Ömer DÖNDÜ-
RÜR yapt�. Ömer DÖNDÜRÜR, etkinli¤i Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri odas� ile Paksoy Teknik Ltd. Þti.
ile birlikte düzenlediklerini ve üyelerimizin teknoloji-
deki yenilikler hakk�nda bilgilenmesi amac� ile dü-
zenlendi¤ini belirtti. Ayr�ca teknoloji kullanan disip-
linler içerisinde meslektaßlar�m�z�n yo¤un bir ßekilde
kulland�klar�n�, bu yüzden teknolojiyi takip etmenin
zorunluluk haline geldi¤ini söyledi.

�kinci olarak Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, konußma yapt�.
Sn.YILDIZ ise teknolojinin mesle¤imizin her alan�na
girdi¤ini, teknolojinin takip edilmesinin kaç�n�lmaz
oldu¤unu ve di¤er disiplinler aras� hizmetlerde tek-
nolojinin en yo¤un kullanan meslekler içerinde yer
ald�¤�n� söyledi.

Daha sonra Paksoy Teknik Hiz-
metler Ltd. Þti�nin Uzman tek-
nik elemanlar�nca iki bölüm
halinde yap�ld�. Birinci bölüm-
de Konum Belirleme Sistemle-
ri ( GPS ) hakk�nda gelißen tek-
nolojik yeniliklerden hakk�nda
ve Antalya Su ve At�ksu �daresi

Genel Müdürlü¤ü (ASAT) �ne yap�lan Tek �stasyonlu
Sabit GPS noktas� çal�ßmalar� hakk�nda bilgi verildi.
Kahve ve çay aras�ndan sonra ölçme aletleri olan To-
tal-Station aletleri ve bu aletlerin taray�c� özellikleri
hakk�nda bilgi verildi.
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Seminerden Genel Görünüm

Daha sonra gelißen teknoloji ile donat�lm�ß Konum
Belirleme Aletleri ve Total-Station aletleri ile Taray�c�
özelli¤i olan aletler hakk�nda uygulamal� tan�t�mlar
yap�ld�.

Uygulamadan Genel Görünüm

Teknolojik aletlerin uygulamal� tan�t�m�ndan sonra
canl� müzik eßli¤inde aç�k büfe akßam yeme¤i yenil-
di. Ayn� zamanda Sporseverlerin vazgeçemedi¤i Fe-
nerbahçe-Trabzonspor karß�laßmas� izlendi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�
Antalya Þubesi 8. Ola¤an Genel Kurulu
Yap�ld�

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� An-
talya Þubesi�nin 8.Ola¤an Kurulu, 25 Þubat 2006 ta-
rihinde ço¤unluk aranmaks�z�n Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar� Birli¤inin toplant� salonunda yap�ld�.

Gündem olarak, Aç�l�ß yap�ld�ktan sonra Divana seçi-
mi, yap�ld�. Divan baßkanl�¤�na Dr. Davut KOYUNCU,
baßkan yard�mc�l�¤�na �brahim ATÇAKARLAR, Divan
sekreterli¤ine ise Süleyman ÇOÞGUN ve Mustafa
TURKUT seçildiler.

Divan�n olußumundan ve sayg� durußundan sonra
Þube baßkan� Sn.Ömer DÖNDÜRÜR konußma yapt�.
Sn. DÖNDÜRÜR, konußmas�na aram�zdan ayr�lan
Hakan Çiftçio¤lu�na ithaf ederek baßlad�.Göreve ge-
lindi¤i günden bu yana yönetim kurulu TMMOB�nin
temel kuruluß ve ilkelerine ba¤l� olarak ve odam�z�n
tüzük ve yönetmelikleri do¤rultusunda faaliyetlerini

sürdürdü¤ünü, ülke, toplum, sektör ve üye ç�karlar�-
n� gözeten bir anlay�ßla çal�ßmalar� sürdürdüklerini
belirti.

Ayr�ca meslek odalar�, sivil toplum örgütleri fedakar-
l�k isteyen, özveri isteyen, gönül ve yürek isteyen ça-
l�ßmalar gerektirdi¤i söyledi.

Ayr�ca genel kurula TMMOB
temsilcisi olarak Nail GÜLER
ve Genel Merkez temsilcisi Ali
Fahri ÖZTEN kat�ld�lar. Sn.
ÖZTEN genel merkez çal�ß-
malar� hakk�nda olan çal�ßma-
lar ile yeni yasa ve .yönetme-
likler hakk�nda bilgiler verdi.

2004-2005 dönemlerini kapsayan 7.Dönem çal�ßma
raporu okunmas� ve ßube binas� inßaat� yap�m� hak-
k�nda bilgi verildi. Çal�ßma Raporu ve �nßaat yap�m�
hakk�nda haz�rlanan raporlar Baßkan yard�mc�s�
Sn.Ramazan EÇ�Þ�in aç�klama yapmas�ndan sonra
üyelerin görüßlerine sunuldu. 

Bir gün sonra Þube Yönetim kuruluna seçilmek üze-
re asil ve yedek adaylar�n belirlenmesi ve delegelerin
duyurulmas�ndan sonra genel kurula bir gün sonra
yap�lacak seçimler için kapan�ß yap�ld�.

Genel Kuruldan Görünüm

26 Þubat 2006 tarihinde yap�lan seçimlerden sonra
Asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri ßunlard�r.

Asil Yönetim Kurulu; �lhami OKUDAN, Ömer
DÖNDÜRÜR, Mustafa DUMAN, Ramazan EC�Þ, Der-
viß ÞEN, Mustafa TURKUT, Ercan ONUR Yedek Yöne-
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tim Kurulu ise; T. Fikret HORZUM, Ak�n KURT, M.Ke-
mal GÖKMEN, Ak�z KOÇER, Yaßar SAYGUN, Mustafa
HAT�POÚLU, U¤ural ÖZTÜRK seçilmißlerdir.

8.Dönem Yönetim Kurulu çal�ßmalar�na, aßa¤�daki
program kapsam�nda çal�ßmalar�na baßlad�.

ANTALYA ÞUBES�
8.DÖNEM ÇALIÞMA PROGRAMI

ÜYELER,TEMS�LC�L�KLER ve
GENEL MERKEZLE �L�ÞK�LER:

a) Meslektaßlar�m�za karß�; Duyarl�, sorumlu ve Üye
odakl� bir Yönetim anlay�ß� ortaya konulacakt�r.

b) Periyodik olarak; Üyelerimizle ve Temsilcilerimiz-
le, Mesleki Sorunlar� De¤erlendirme toplant�la-
r� düzenlenecek, Þube-Temsilci ve Üye iletißimi
artt�r�larak gelißtirilecektir.

c) Temsilciliklerin bölgelerindeki sorunlar�n�;periyo-
dik olarak Yönetim Kuruluna getirerek k�sa süre-
de çözüm üretilmesi amac�yla, yönetim Kurulu ile
Temsilcilikler aras�ndaki diyalog gelißtirilecektir.
Temsilciliklerde de toplant�lar yap�lacakt�r.

d) HKMOB�S kapsam�nda, üyelerimizin kay�t bilgile-
ri güncel hale getirilecek, eksik veya hatal� olan-
lar düzeltilecektir. (Kimlik bilgileri, adres, telefon,
fax, e-mail vs.) Henüz kay�tl� olmayan üyelerin ka-
y�tlar� tamamlanmaya çal�ß�lacakt�r.

e) HKMOB�S de yer alan Þube web sayfas� bölümü
içerik olarak zenginleßtirilecektir.

f) Kamuda çal�ßan üyelerimizin Ekonomik ve Sosyal
haklar�na ilißkin tüm çal�ßma ve çabalar destekle-
necektir. �ßyeri Temsilcili¤i yoluyla Kamu Kurum-
lar� ile etkili iletißim ve çal�ßmalar sürdürülecektir.

g) Geçmiß dönemlere ait birikmiß aidat ödentilerinin
ödenmesi için üyelerle ißbirli¤i sa¤lanacak. Oda
Genel kurulunda; ödeme kolayl�¤� ve taksitlendir-
me konular�nda girißimler yap�lacakt�r.

KOM�SYONLAR:
a) Faaliyetlerimizin baßar�ya ulaßmas� üyelerimizin

kat�l�m� ve katk�s� ile mümkündür.  Bu amaçla;bil-
gi birikimi olan ve çal�ßmalarda kat�l�mc� üyeleri-
mizin komisyonlarda yer almas� sa¤lanacakt�r.

b) Yönetim Kurulu üyelerimiz ayn� zamanda Komis-
yonlarda da görev alacak bu sayede Yönetim Ku-
rulu ile Komisyonlar�n koordineli çal�ßmas� sa¤la-
nacakt�r.

c) Bilimsel ve Sosyal etkinlikleri sa¤lamak amac�yla

komisyonlar�n aktivitesi artt�r�lacakt�r.
d) �htiyaç duyulan konularda Komisyonlar kurula-

cakt�r.

KURUMLAR �LE �L�ÞK�LER:
a) Ülkemizin demokratik düzeni ve Toplumsal bar�-

ß�n korunmas�na yönelik çabalar�m�z devam ede-
cektir.

b) Pozitif düßünce özgürlü¤ünün ifade edilebildi¤i,
engin hoßgörü zemini olußturulmas� çal�ßmalar�na
katk� sa¤lanacakt�r.

c) Mülki amirlikler, Yerel yönetimler ve mesle¤imizi
ilgilendiren yat�r�mc� kurulußlarla diyalog artt�r�la-
rak;etkinliklerimize, kat�l�mlar� sa¤lanacak ve Ku-
rumlarla ortak çal�ßmalar yap�lacakt�r.

d) Þubemiz dahilindeki; Büyükßehir, �lk kademe, �lçe
ve Belde belediyeler ve �l Özel �daresi bünyesin-
deki mesleki ve teknik çal�ßmalar oldukça önem-
lidir. Mevcut durum ve yeni düzenlemelerin mes-
le¤imiz lehine düzeltilmesi için gerekli çabalar�-
m�z sürdürülecektir.

e) Sivil Toplum Kurulußlar� ve TMMOB çat�s� alt�nda-
ki Meslek Odalar�yla etkin iletißim ve ißbirli¤i sa¤-
lanacakt�r.

f) Genel merkezle karß�l�kl� etkin iletißim artt�r�la-
cak, etkinliklerimizle Oda bülteninde daha fazla
yer alma gayreti gösterilecektir.

g) Yaz�l� ve görsel medya ile ilißkiler geçmißte oldu-
¤u gibi s�cak tutulacak. Mesleki faaliyet ve etkin-
liklerimiz hakk�nda bilumum iletißim araçlar� (Ga-
zete, TV, Dergi vb.) yoluyla kamuoyu bilgilendiri-
lecek. Gündemdeki Toplumsal konularla ilgili ba-
s�n aç�klamalar� yap�lmak suretiyle kamuoyu oluß-
turmaya çal�ß�lacakt�r.  

MESLEK� ETK�NL�KLER:
a) Bölgemizde mesle¤imizi ilgilendiren,güncel,top-

lumsal sorunlara çözüm önerileri sunan ve kamu-
oyunu ayd�nlat�c�; Seminer, Sempozyum ve Pa-
neller düzenlenecektir.

b) Belediye meclisleri ve �l Genel Meclisinin mesleki
faaliyetlerimizi do¤rudan ilgilendiren kararlar� ya-
k�ndan takip edilerek; alternatif çözümler ve pro-
jeler üretilecek, mesle¤imize olumsuz yans�yan
kararlar�n düzeltilmesi için etkin çaba gösterile-
cektir.

c) Sektörümüzün canland�r�lmas�na katk� sa¤lamas�
ve genç üyelerimizin iß potansiyellerini artt�rmas�
amac�yla; Teknik Uygulama Sorumlulu¤u
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(TUS)�un uygulama sahalar�n� artt�rmak için, Be-
lediyeler nezdindeki çabalar ve girißimlerimiz sür-
dürülecektir.

d) Þubemiz etkinlik alan� içerisinde bulunan ve Mes-
le¤imizi ilgilendiren;Tapu-Kadastro,Belediyeler,�l-
ler Bankas�,Bay�nd�rl�k, DS�, Karayollar�, Milli Em-
lak, �l Özel �daresi gibi Kurumlarla  ißbirli¤i içeri-
sinde, Mesleki Seminerler yap�lacak, Kitapç�klar
halinde üyelerimize sunulacakt�r.

e) Bölgemizdeki Üniversiteler ile etkin ißbirli¤i ku-
rularak, gelißen teknoloji ve olanaklardan üyeleri-
mizin bilgilendirilmesi sa¤lanacakt�r.

f) Yeni mezun genç üyelerimizin; çal�ßma alanlar�-
m�z� ve iß olanaklar�n� takip edebilmeleri sa¤lana-
cakt�r.

g) Gelißen teknoloji, ekipmanlar, yaz�l�m vs. hakk�n-
da üyelerimize; Tan�t�m, Seminer, Kokteyl vs. fa-
aliyetlerle bilgilendirmeye çal�ß�lacakt�r. Bu kap-
samda;mesleki programlar e¤itimi (Netcad vb.),
GPS e¤itimi, BÖHY Yönetmeli¤i, Kamu �hale Ka-
nunu vb. konular�nda Hizmet içi seminerler dü-
zenlenecektir.

MESLEK� DENET�M:
a) Yönetim Kurulumuz; Temsilciliklerimizle ißbirli¤i

içerisinde, Birim Fiyat, Yöresel Katsay� ve Fatura
uygulamas�n�n sa¤l�kl� biçimde yürütülebilmesi
gayreti içinde olacakt�r.

b) Yöresel Katsay�lar�na aç�kl�k getirilecek ve temsil-
ciliklerimizin uygulamalar�ndaki s�k�nt�lar gideril-
meye çal�ß�lacakt�r.

c) Mesleki onur ve sayg�nl�¤�n korunmas�na hassasi-
yetle uyulacakt�r. Üretkenli¤e sayg� ve mesleki iß
potansiyelinin korunmas� amac�yla çabalar süre-
cektir.

d) Meslek onurunu zedeleyici Spekülatif uygula-
malar� önleyici çaba sürecektir.

SOSYAL ETK�NL�KLER:
a) Þubemizin Geleneksel Bahar ve Sonbahar ye-

mekleri sürdürülecektir. Ayr�ca temsilciliklerde
yap�lacak toplant�lara paralel olarak temsilcilik
bünyesinde de yemekler düzenlenecektir.

b) Üyelerimizin kaynaßmas�n� amaçlayan geziler dü-
zenlenecektir.

c) Yap�lacak toplant� ve panelleri pekißtirici ve yet-
kililerle sonuçlar� de¤erlendirme ortam� olußtura-
cak toplant�; sonras� kokteyl düzenlenecektir.

d) Meslek Odalar� Futbol vs. turnuvalara tak�m ola-

rak kat�l�m sa¤lanacakt�r.
e) Üyelerimizin; Sergi, Fuar, Seminer vs. aktivite-

lerden haberdar olmas� ve kat�l�mlar�n�n kolaylaß-
t�r�lmas� sa¤lanacakt�r. 

ODA H�ZMET B�NASI:
a) Veteriner Hekimleri Odas� ile imzalanm�ß olan

�nßaat Yap�m Protokolu kapsam�nda Muratpaßa
Belediyesinden �nßaat Ruhsat� çal�ßmas� sonuç-
land�r�lacakt�r.

b) Bina inßaat�na yönelik haz�rl�klar h�zland�r�lacak.
�lgili oda ile eßgüdüm içinde çal�ßmalar devam et-
tirilecektir. Genel Merkez, özel ßah�slar,kamu ku-
rumlar� ve Belediyelerden inßaat konusunda des-
tek sa¤lanacakt�r. Bu konularda üyelerimizi dü-
zenli olarak bilgilendirme devam edecektir.

c) Odam�za tahsis edilmiß bulunan arsan�n, �nßaat ya-
p�m�ndan sonra mülkiyetinin kazand�r�lmas� için
çal�ßmalar ve görüßmeler devam ettirilecektir.

d) Oda lokalinin aktivitesini artt�rmak ve üyeleri ka-
t�l�m�n� sa¤lanmas�na çal�ß�lacakt�r.                      

I. Dan�ßma Kurulu Toplant�s� Yap�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�, Antalya Þu-
besinin I.Dan�ßma Kurulu toplant�s� 18.03.2006 tari-
hinde ßube toplant� salonunda yap�ld�.

Toplant� gündemine Genel kurul öncesi Genel mer-
keze götürülecek konular ile Büro Tescil Yönetmeli-
¤inde yap�lacak de¤ißiklikler ve düzenlemeler hak-
k�nda bilgilendirmeler ile 8. Dönem çal�ßma komis-
yonlar�n�n belirlenmesi yap�ld�.

Buna göre ßu baßl�klar alt�nda çal�ßma komisyonlar�
olußturuldu.
* TUS, K�rm�z� Kot ve Kent Bilgi Sistemi Çal�ßmalar�

komisyonu,
* Oda Hizmet Binas� �nßaat� Komisyonu
* Yerel Yönetimler ve Bay�nd�rl�k Komisyonu,
* Sosyal Faaliyetler ve Meslekiçi E¤itim Komisyonu,
* Kamu Çal�ßanlar� ve Sorunlar� Komisyonu,
* Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu,
* Bas�l� Yay�nlar ve Bas�n Komisyonu,

Daha sonra Þube binas� ile ilgili gündem maddesine
geçildi. Þube binas�n�n projesi hakk�nda tasar�m pro-
jesini haz�rlayan mimar�n proje üzerinde bilgilendir-
mesi ile devam edildi.
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Bursa Þube Genel Kurulu

11 Þubat 2006 Cumartesi günü Bursa TAKAV Sosyal
Tesislerinde HKMO Bursa Þubesinin 8. Ola¤an Genel
Kurulu yap�lm�ßt�r.

Yap� Denetim Kurulußlar� Birli¤i Bursa
Þubesinin HKMO Bursa Þubesini Ziyareti

27 Þubat 2006 Pazartesi günü Yap� Denetim Kuru-
lußlar� Birli¤i Bursa Þubesi Yönetim Kurulu Þubemizi
Ziyaret etmißtir. HUS uygulamalar�ndaki s�k�nt�lar
hakk�nda görüßmeler yap�lm�ßt�r.

Bursa Þube Dan�ßma Kurulu Toplant�s�

18 Mart 2006 Cumartesi günü Bursa Þubemizde Da-
n�ßma Kurulu Toplant�s� düzenlenmißtir. Büro Tescil
Yönetmeli¤i, Kamu �hale Kanunu de¤ißiklik tasla¤�,
Genel Kurul, Tüzük de¤ißikli¤i hakk�nda Dan�ßma Ku-
rulumuzun görüßleri al�nm�ß, s�k�nt�lar� belirlenmiß,
sonuçlar� da Genel Merkezimize rapor olarak sunul-
mußtur.

Bursa Þubesi NETCAD Kursu

Bursa ve ba¤l� il-
lerde yayg�n ola-
rak kullan�lmakta
olan NETCAD
program�n�n kul-
lan�m�ndaki s�-
k�nt�lar�n  ve ek-
sik olan bilgilerin

giderilmesi için üyelerimizden gelen yo¤un talepler
üzerine 5-6-7-8 Nisan 2006 tarihlerinde Panay�r Ma-
hallesi TEDAÞ E¤itim Tesislerinde NETCAD e¤itim
kursu 109  Kursiyerin kat�l�m�  ile düzenlenmißtir.

Bursa Þubesi Serbest Çal�ßanlar Toplant�s�

12 Nisan 2006 tarihinde Þubemizde Serbest Çal�-
ßanlar Toplant�s� düzenlenmißtir.

Büro tescil yönetmeli¤i, Kamu �hale Kanunu de¤ißik-
lik tasla¤�, Genel Kurul, Tüzük de¤ißikli¤i hakk�nda
serbest  çal�ßan üyelerimizin görüßleri al�nm�ß s�k�nt�-
lar� belirlenmiß, sonuçlar� da Genel Merkezimize ra-
por olarak sunulmußtur.

Bursa Akademik Odalar Yerleßkesi Toplu
�ßyeri Yap� Kooperatifi Temel Atma Töreni

13 Nisan 2006
tarihinde Bursa
Akademik Oda-
lar yerleßkesi
Toplu �ßyeri Yap�
Kooperatifi Te-
mel atma töreni
düzenlenmißtir.

Kaba inßaat�n y�l sonunda bitmesi planlanmaktad�r.

RAPOR

Osmangazi Belediye Baßkanl�¤�n�n HKMO Bursa Þu-
besine yazd�¤� 01.03.2006 tarih ve 183 nolu yaz�s�y-
la �ntam95 ve 97 binalar�n�n arkalar�ndaki duvarla bir-
likte y�k�lmas�  konusunda inceleme yap�lmas�, sebep-
lerinin araßt�r�lmas� ve bölgenin incelenerek al�nmas�
gereken önlemlerin belirlenmesi hususunda rapor is-
tenmektedir.

Bölgede meydana gelen ilk heyelan hareketini müte-
akip  taraf�m�zdan çekilen resimler incelendi¤inde;
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�ntam bloklar�n�n üst k�sm�nda bulunan Mercan soka-
¤�n Tezcan Apt ve Baro evleri önünde bunan yolun bir
k�sm�n�n kald�r�mla beraber kayd�¤� bu yolu tutan duva-
r�n bir k�sm�n�n da kayarak aßa¤�da intam95 ve 97
bloklar�na çarpt�¤� gözlenmißtir. 

15.02.2004 tarihinde olay yerinde çekilen resimler

24.02.2004

tarihinde olay

yerinde çekilen

resimler

Ayn� bölgede meydana gelen 2. heyelan hareketiyle
�ntam95-97 binalar�n�n üstündeki yol (Mercan Sok),
yolun üstündeki duvar ve yolun alt�ndaki duvar kaya-
rak �ntam95-97 binalar�n� çökertmiß �ntam99 ve
Gökçen 3 binalar�na zarar vermißtir. Bu durum taraf�-
m�zdan çekilen resimlerde yukar�da aç�kça görül-
mektedir.

�lk heyelan hareketinde sonra Bursa Valili¤i (Bay�n-
d�rl�k ve �skan Müdürlü¤ü) ve Belediye ekiplerinin dü-
zenledi¤i inceleme raporu sonras�nda bloklar�n bo-
ßalt�lma karar� al�nm�ß olmas� 2. heyelan hareketinde

canl�lar�n zarar görmemesine sebep olmußtur. Bu yö-
nüyle bu kararda imzas� bulunan bütün Yerel Yöneti-
cileri kutlamak gerekir.

Bölgede olußan bu heyelan hareketi ve heyelan�n yol
açt�¤� y�k�mlar as�l olarak zemindeki kayma hareket-
leri aç�s�ndan Jeoloji Mühendislerinin, yap�lan duvar,
yol, bina imalatlar�n�n statik dayan�m� aç�s�ndan �nßa-
at Mühendislerinin  ilgi alan�na girmektedir. Ancak
bilindi¤i üzere yeryüzünün topo¤rafik durumunu gra-
fik bilgiye dönüßtürerek bu sayd�¤�m�z iki mühendis-
lik alan�n�n bilgisine sunan mühendislik alan� Harita
Mühendisli¤idir.

Heyelan hareketinin topografyadan ba¤�ms�z düßü-
nülmesi imkans�zd�r.

Bu nedenlerle bölgenin topografyas�n�n geçmißten
günümüze üretilen Harita altl�klar�, uydu görüntüleri
üzerinden incelenmesi edinilen bilimsel veriler �ß�¤�n-
da ancak bir tak�m yorumlar�n yap�lmas� mümkün-
dür. Konu taraf�m�zdan bu aç�dan incelenecek ve ba-
z� sonuçlara var�lmaya çal�ß�lacakt�r.

1.TOPOGRAF�K VER�LER�N ANAL�Z�

1.1 Bursa Büyükßehir Belediyesi taraf�ndan Temmuz
1994 tarihli hava foto¤raflar�ndan, Fotogrametrik
olarak üretilerek 1997 y�l�nda Bursa Büyükßehir Be-
lediyesi taraf�ndan onaylanan 1/1000 ölçekli BUR-
SA-H22-d-O1-c-4-c paftas�ndan yap�lan incelemede;

Bina girißlerinden çat� seviyesine bina yükseklikleri
aßa¤�daki gibidir.

Bina ad� Yükseklik(Metre)
�ntam95 24.21
�ntam97 24.3
�ntam99 24.87
�ntam101 22.65
Gökçen3 33.60
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1.2 Binalar� y�kan duvar�n, y�k�lan binalar�n arka ze-
min kotundan itibaren üsteki yola kadar yaklaß�k
yüksekli¤i 30m�dir. K�rm�z� hat boyunca ortalama
boy 25m oldu¤u düßünülürse duvar�n ortalama e¤imi
%40�� bulmaktad�r.

1.3 Duvar�n etraf�nda bulunan kot noktalar�n�n Hari-
ta Paket yaz�l�mlar�nca üçgenleme metoduyla yap�-
lan yüzey modellemesi sonuçlar�na duvar�n etraf�n-
daki bina, yol gösterimleri eklenince xyz koordinat
sisteminde aßa¤�daki perspektif görüntüler elde edil-
mißtir. Bu bölgede heyelan hareketinden önceki du-
rumun modellenmiß görüntüsüdür.

1994 tarihli halihaz�r haritalardan elde edilen
3 boyutlu model

1994 tarihli halihaz�r haritalardan elde edilen
3 boyutlu model

1.4 Binalar�n y�k�m�na sebep olan duvar blo¤unun
aßa¤�da  sar� renkli gösterilen s�n�rlar içinde do¤u-ba-
t� do¤rultusunda k�rm�z� renkli bir enkesit ekseni be-
lirlemißtir. Bu s�n�r ve eksen üzerinde Temmuz 1994
tarihli hava foto¤raflar�ndan, üretilen 1/1000 ölçek-
li BURSA-H22-d-O1-c-4-c paftas�ndan elde edilen 3
boyutlu yüzeyden bir kesit al�nm�ßt�r

1994 tarihli halihaz�r haritalardan al�nan
kesit s�n�r� ve ekseni

1.5 1974 y�l�na Belediye taraf�ndan onayl� 1/1000
ölçekli halihaz�r haritalar taray�c� yard�m�yla taranm�ß
koordinatland�r�lm�ß kotlar e¤rilerden ve kot noktala-
r�ndan say�sallaßt�r�larak olußturulan 3 boyutlu yüzey-
den yine ayn� s�n�r ve ayn� eksen üzerinde ikinci bir
kesit al�nm�ßt�r.

1974 tarihli halihaz�r haritalardan al�nan
kesit s�n�r� ve ekseni

1.6 Olußan enkesit hatlar� aßa¤�daki gibidir; Görüldü-
¤ü üzere 60. metreye kadar (yol boyunca ) zeminde
k�smen dolgu gözükmekte ise de zeminde esasl� bir
yarman�n oldu¤u, enkesitler üzerinden yap�lan kübaj
hesab�nda ise y�k�lan duvarlar� yapmak için zaman�n-
da  yaklaß�k +10864.762 m3 toprak kaz�s�n�n yap�l-
d�¤� hesaplanm�ßt�r. Yol boyunca gözüken bu dolgu
�TÜ taraf�ndan yap�lan zemin etüdünde ortaya ç�kt�¤�
gibi bu yolda 1974-1994 y�llar� kot seviyesi k�yaslan-
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d�¤�nda yine gözükmektedir. Bu k�yasa aßa¤�da de¤i-

nilecektir.

Her iki kesiti görünüßü

1.7 Osmangazi Belediyesinin selvili caddeyle birleß-

tirdi¤i yol; 1959 tarihli 1/25.000 ölçekli askeri to-

pografik haritada, 1974 y�l�ndaki 1/1000 ölçekli ha-

lihaz�r haritada mevcuttur. Yolun bu zaman�nki niteli-

¤inin patika oldu¤u zemin incelemeleri s�ras�nda böl-

ge halk�nca beyan edilmißtir.

1959 tarihli askeri harita üzerine 1994 y�l� haritadan
al�nan yollar ißlenmiß (mavi hatlar)

1959 tarihli askeri harita 

1.8 1994 y�l�ndaki Hava Foto¤raflar�ndan üretilen
harita ile 1974 y�l�nda yap�lan 1/1000 ölçekli haliha-
z�r haritalarda, y�k�lan binalar�n üstündeki yolda orta-
lama 2-3 metre kot fark� vard�r bu noktada bu yolda
zamanla dolgu yap�ld�¤� ortaya ç�kmaktad�r.
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Kesit görünüß

1974 y�l�ndaki halihaz�r haritalardan elde edilen ara-
zinin bozulmam�ß durumu yeßil yüzeyle 1994 y�l�nda-
ki duvar�n durumu ise k�rm�z� yüzeyle gösterilmißtir.

2. ANAL�Z SONUÇLARI

Elde edilen tüm bu bilimsel veriler ve hesaplamalar
�ß�¤�nda

- Arazinin do¤al olußumundan kaynaklanan mev-
cut Topo¤rafik yap�n�n yap�lan kaz�yla oldukça
fazla bir miktarda bozulmuß (yaklaß�k 10.864
m3) , kaz�lan bu alana sa¤lam bir koruyucu duvar
yap�lmam�ßt�r.

- Arazinin e¤imli olmas� göz önünde bulundurulma-
yarak bu e¤imli arazide  20-30 metre yükseklikte
8-10 katl� binalar yer alacak ßekilde imar düzen-
lemeleri yap�lm�ßt�r.

- Binalara ana caddeden kot verilerek kaz� yap�l-
mas�n�n önü aç�lm�ßt�r. Oysa görülece¤i üzere do-
¤al zemin seviyesi binalar� ortalamaktad�r. Bina
arkalar�nda bu seviye bina boyunu aßm�ßt�r.

- Zeminde mevcut  derede yap�lan incelemede, de-
renin yolun 50m kadar güneyinde yer alt�na ine-
rek, yolun alt�ndan geçip, yolun güneyinde 10m
kadar sonra yer üstüne ç�kt�¤� 1959-1974-2004
y�llar�na ait paftalarda ßu anki konumunda göste-
rildi¤i tespit edilmißtir.

3. ÖNER�LER

- Bölgede enkaz kalkmas�ndan itibaren topografya
göz önüne al�narak geniß çapl� bir alanda incele-
me baßlat�lmal�d�r.

o Mevcut binalar�n yap�m tarihleri ruhsatl� olup
olmad�klar� de¤erlendirilmeli

o Mevcut istinat duvarlar�n�n ruhsatl� olup olma-
d�¤� fen ve sanat kurallar�na uygun yap�l�p ya-
p�lmad�¤� tespit edilmelidir.

o Bölgede ayr�nt�l� jeolojik etütler süratle ta-
mamlanmal�d�r.

- Bölgenin bundan sonra nas�l planlanaca¤�,yol,bi-
na, istinat duvarlar�n�n nas�l yap�laca¤� konusun-
da ayr�nt�l� jeolojik etüt sonuçlar�na göre ilgili
meslek odalar�n�n görüßlerinin al�narak hareket
edilmesi uygun olacakt�r.

- Bölgenin hareketlili¤i dikkate al�nd�¤�nda, yatay
ve düßey hareketlerin izlenmesi için uydu bazl�
kontrol ve gözlem noktalar� olußturulup periyodik
aral�klarla elde edilen ölçüler (deformasyon ölçü-
leri)  akademik de¤erlendirmelere tabi tutularak
her an haz�rl�kl� olunmal�d�r.
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Þubemizin 19. Ola¤an Genel
Kurulu Yap�ld�

Þubemizin 19. Ola¤an Genel Kurulu 28 Ocak 2006
tarihinde �TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salo-
nunda gerçekleßtirilen Genel Kurul Toplant�s� ile baß-
lam�ß, 29 Ocak 2006 Pazar günü YTÜ Oditoryum
Sergi Salonunda gerçekleßtirilen seçimlerle sona er-
mißtir.

Genel Kurulun aç�l�ß konußmas� Sekreter üyemiz Mah-
mut GÜLTEK�N taraf�ndan yap�lm�ß, Divan Baßkan� ola-
rak Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK, Divan Baßkan Yard�mc�s�
olarak H. Ali KANITÜRK, Yazman olarak Emin Özgür
AVÞAR ve Taylan ÖCALAN görev alm�ßt�r.

Divan Baßkan� Erol KÖKTÜRK�ün yapt�¤� konußmada;

��.18. Ola¤an Genel Kurulumuzu 17 Ocak 2004 y�-
l�nda yapm�ßt�k. O zamandan bu yana 2 y�ll�k bir sü-
re geçti. Bu Genel Kurulumuzu, bir baßka sevindirici
gelißmenin uzant�s�nda gerçekleßtiriyoruz. Bildi¤iniz
gibi, Þubemiz, 5 Ocak 1976 y�l�nda kurulmußtu. Do-
lay�s�yla, bu Genel Kurulumuz 30. y�l�m�za denk düß-
tü. Böyle bir heyecan�n da içindeyiz. Umuyoruz ve di-
liyoruz ki, bu Genel Kurulumuz, bir yan�yla da geçmiß
30 y�l�n de¤erlendirildi¤i bir Genel Kurul olgunlu¤un-
da ve verimlili¤inde geçer.

�stanbul Þubesinin 30 y�ll�k geçmißi konusunda, ver-
miß oldu¤u mücadeleler konusunda Þubemizin baz�
çal�ßmalar�n�n oldu¤unu biliyoruz. Önemli eßiklerden
geçerek bugünlere geldik. Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas�n�n ilk Þubesi olan �stanbul Þubesi,
bu 30 y�ll�k süre içinde önemli birikimler sa¤layarak
bugünlere geldi. U¤raßlar� ve çabalar� hiçbir zaman
yaln�zca �stanbul�la s�n�rl� kalmad�. Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odas� �stanbul Þubesi, üyeleriyle,

üretkenli¤iyle ve çabalar�yla, Türkiye�deki harita ka-
dastro sektörünün vermiß oldu¤u gelißim u¤raßlar�-
n�n hep içinde oldu ve olmay� da sürdürüyor. 

Geçmiß Genel Kuruldan bu yana olan gelißmelere
bakt�¤�m�z zaman, geçen Genel Kurulumuz Irak�la il-
gili önemli ve s�cak gelißmelerin atmosferinde top-
lanm�ßt�. Çevremiz aç�s�ndan bakt�¤�m�z zaman, yine
bir ateß çemberinin içindeyiz. Yine ülkemizi önemli
gelißmeler, bir yan�yla da önemli tehlikeler bekliyor. 

Bir baßka boyutuyla, Türkiye, Avrupa Birli¤ine girme
sürecini yaß�yor. Uluslararas� arenadaki ilißkilere ba-
k�ld�¤�nda, s�k�nt�lar� var. �çe döndü¤ümüz zaman, iç
siyasette de, gerek son y�llardaki Parlamento yap�la-
r� ve ortaya ç�kan yerel seçimler çerçevesinde, ülke-
mizde ilginç ve dinamik gelißmeler yaßan�yor. Bu dö-
nemde, �stanbul�la ilgili önemli gelißmeler ve kararlar
var; hepiniz izliyorsunuz. Bu gelißmelerin hepsi bizim
mesle¤imizi de çok yak�ndan ilgilendiriyor. Diliyo-
rum, bu Genel Kurulda bunlar�n hepsini de¤erlendir-
me f�rsat� bulabiliriz.

Demokratik bir meslek örgütü olarak Odam�z, önce-
likle kendi mesle¤inin ve meslektaßlar�n�n ç�karlar�
do¤rultusunda, toplum yarar� ilkesini kendisine ilke
edinmiß, yurt sevgisini ilke edinmiß bir meslek kuru-
lußu ve örgütü olarak, bu olaylar� ilgiyle izliyor ve elin-
den geleni yapmaya çal�ß�yor. 

Öncelikle, bu 30 y�ll�k dönem içinde Odada yönetici
olarak görev alm�ß; yöneticilik yapmam�ß, ama bu
Þubede hep aktif olarak çal�ßm�ß, bir meslek misyo-
neri olarak çal�ßm�ß bütün de¤erli meslektaßlar�m�za,
Divan olarak, huzurlar�n�zda bir kez daha teßekkür
ediyoruz. Bizleri bugüne kadar getirdikleri için, özve-
rileri için, emekleri için, katk�lar� için çok teßekkür
ediyorum. Buradan, kendilerine gönül borcumuzu
sunuyoruz. 

Odam�z�n, akl�n yüceli¤ini ön plana ç�karan, bilimin
ayd�nl�¤�n� büyütmeye çal�ßan, uygarl�k tarihinin biri-
kimleriyle harmanlayan mücadele ve u¤raß çizgisini
bundan sonra da derinleßtirerek ve güçlendirerek
sürdürece¤ine inan�yoruz. Divan olarak, böyle bir
inanc�m�z var. Genel Kurul çal�ßmalar�n�n bu çerçeve
içinde, baßar�yla ve üretkenlikle geçmesini diliyo-
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ruz.� ßeklinde düßüncelerini aç�klad�ktan sonra gün-
dem yay�nland�¤� gibi kabul edilerek Genel kurul ça-
l�ßmalar� baßlat�lm�ßt�r.

Þube Baßkan�m�z Mehmet Ali CANDAÞ��n konußma-
s�n�n ard�ndan, Gündemin konuk konußmac�lar bölü-
münde Genel Baßkan Say�n Hüseyin ÜLKÜ, TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi meslektaß�m�z Nail GÜLER,
Prof. Dr. Ömer AYDIN, EMO �stanbul Þubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Erhan KARAÇAY, �TÜ Jeodezi Fotogra-
metri Kulübü Baßkan� U¤ur G�R�ÞKEN söz alm�ßlard�r.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� �s-
tanbul Þubemizin 29 Ocak 2006 tarihinde yap�lan
seçimleri sonucunda belirlenen as�l ve yedek Yöne-
tim Kurulu üyeleri aßa¤�da verilmißtir.

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER
Mehmet Ali CANDAÞ �.Timur AKÇALI
Hüseyin Ç�ÇEK Hasret K�TAPÇIOÚLU KILINÇ
Evrim TOPRAK Celaleddin KILIÇ
Pelin TEK�NSOY Selahattin AVÞAR
Nurcan CANDAÞ �lknur GÜLER BAÞAR
Rahmi Yücel YAÞAYAN Fevziye DEM�RC�
Süleyman BEK�ROÚLU Mehmet Rüstem GÜN

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� �s-
tanbul Þubemizin 29 Ocak 2006 tarihinde yap�lan
seçimleri sonucunda Genel Merkez Delegasyonu
Ça¤daß-Demokrat Harita Mühendisleri listesinden
olußmußtur.

�letißim Semineri

4 Þubatta ßube çal�ßanlar�, yönetim kurulu as�l ve ye-
dek üyeleri ile birlikte, dönem içi ilk aktivetimiz olan
�Etkili �letißim ve Tak�m Olma� seminerimizii gerçek-
leßtirdik. Sayg�de¤er emekli ö¤retmen ve konu uz-
man� olan Cemal CANDAÞ��n katk�lar�yla yapt�¤�m�z
etkinlikte ele al�nan konular� ßöyle s�ralayabiliriz:

Seminere e¤itimcimizin iste¤i üzerine, �Karß�m�zdaki
kißi ile ilk defa bir araya geldi¤imizde, iletißim kur-
mak için nelere dikkat etmeliyiz?� konusuyla ilgili kü-
çük bir oyunla baßlad�k.

�Etkili �letißimde Bireyin Temel �htiyaçlar� Neler-
dir?� baßl�¤� ile de konuya giriß yapt�k.

Bu baßl�k alt�nda:

1- Yap�land�rma(zaman� düzenlemek),

2- Kabul (di¤erleri taraf�ndan kabul edilmeyi sa¤la-
mak)

3- Yerleßtirme (kendini di¤erleri karß�s�nda bir yere
yerleßtirme) konular�n� bu s�ralamay� uygun ßekil-
de ele al�p örneklerle tart�ßt�k.

1-Yap�land�rma:

Geri çekilme: �insan�n uyan�k oldu¤u zaman aral�-
¤�nda kendini toparlamak ve daha etkili olarak tekrar
sürece kat�lmak(geri dönmek) için kendine dönmesi
ve d�ß dünya ile çok az ilißki kurma� olarak tan�mlan-
d�. Örnek olarak da: gün içerisinde hepimizin biraz
da olsa rahatlamak için yapt�¤�m�z, geri çekilme, ge-
rinme, bulundu¤umuz ortamda susma veya bir ad�m
geri durma, �sl�k çalma, kendi kendimize konußma,
hayal kurma, ayna karß�s�nda bedenimizi inceleme
vb. hareketlerimiz gösterildi. Hepimizin gün içerisin-
de bu hareketleri zaman zaman fark�nda olarak ya da
olmayarak yap�yor oldu¤umuzu hat�rlad�k. 

Ritüel: gün içerisinde düßünmeden yapt�¤�m�z ve
belli zamanlarda tekrarlad�¤�m�z tüm hareketlerimizi
ya da do¤al davran�ßlar�m�z� bu baßl�k alt�nda topla-
yabilece¤imizi, herkesin de fark�nda olmadan bu
davran�ßlar� kan�ksad�m�z ve ömrümüz boyunca sür-
dürdü¤ümüz belirtildi. �nsanlar�n ortak ve farkl� ritü-
elleri oldu¤unu saptad�k. Örnek olarak selamlaßma
biçimleri, bayram ziyaretleri, ibadet ßekilleri, niçin
yap�ld�¤� düßünülmeden belli zamanlarda tekrarlanan
al�ßkanl�klar gösterildi. �nsanlarla iletißime girmek
için, onlar�n ritüellerine sayg� gösterilmesi gerekti¤i
belirtildi. 

Vakit geçirme: beraber bir ßeyler paylaßmak, hava-
dan sudan konußmak, maç seyretmek, oyun oyna-
mak ... gibi hoßça vakit geçirilen anlar�n iletißim kur-
mada çok önemli oldu¤u konußuldu.

İstanbul
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Etkinlik: Önceden planlanarak belli bir amac� gerçek-
leßtirmek üzere yap�lanlar�n tümü bu kategoriye girer.
Yönetim Kurulu toplant�lar�, eylemlerimiz vb için bir
araya gelerek etkinliler gerçekleßtirdi¤imiz söylendi.

Psikolojik oyun: �nsanlar�n karß�s�ndaki ile iletißim
kurarken söyledikleri ile söylemek istedikleri aras�n-
da fark olmas� ve bu durumu anlayan karß�dakinin de
ayn� ßekilde sürece kat�lmas�yla olußan bir zaman ya-
p�land�rma biçimidir. Keyif verir fakat risklidir. Yanl�ß
anlamalara ve darg�nl�klara neden olabilir. Etkinlikler-
de psikolojik oyunlar sorun yaratabilir.

�çtenlik: Zaman� yap�land�rman�n en çok besleyen
basama¤�d�r. Bu ilißkide iletißimde bulunan bireyler
aras�nda olumlu ve olumsuz tüm geri bildirimler veri-
lebilir.  Kimse kimseyi yanl�ß anlamaz. Kendini güven-
de hisseder. Bu tür ilißkileri yakalamak oldukça zor-
dur. Etkinlik düzeyindeki bir yap�land�rmada herkesin
bu düzeyde bir ilißki kurmas�n� beklememek gerekir. 

Sa¤l�kl� bir iletißim için zaman� yap�land�rman�n tüm
aßamalar�na izin vermeli, her birinin önemli oldu¤u-
nun kabul edilmesi önemlidir.

2- Yaßam pozisyonu:

Yaßam pozisyonunda temelde 4 farkl� durum oldu¤u-
nu, bunlar�n;

Ben iyiyim, sen iyi de¤ilsin; 
Ben iyi de¤ilim, sen iyisin; 
Ben iyi de¤ilim, sen de iyi de¤ilsin; 

Ben iyiyim, sen de iyisin; ßeklinde ele al�nabilece¤i
belirtildi. 

�lk üç pozisyonda sa¤l�kl� bir iletißim kurman�n müm-
kün olamayaca¤�,  her bireyin bulundu¤u sürece ka-
t�lmas� için �BEN �Y�Y�M, SEN DE �Y�S�N� (herkesin
birbirinden ö¤renece¤i bir ßeyler vard�r, herkes baßa-
rabilir, ben yapabilirim, sen de yapabilirsin ), pozisyo-
nunun iletißim için en do¤rusu oldu¤u örneklerle
aç�kland�.

�letißimi etkileyen etmenleri ele alarak aßa¤�daki baß-
l�klar� gözden geçirdik :

� Çevre koßullar�
� Kißinin o anki ruhsal durumu
� Karß�m�zdaki insanlarla olan daha önceki ilißkimiz
� Düßünce, inanç sistemimiz ve alg�m�z
� Ö¤renmiß oldu¤umuz iletißim modeli

Kißiler aras�nda birbirlerini fark ettikleri andan itiba-
ren iletißimin baßlad�¤�n�, bu durumda iletißimsizli¤in
söz konusu olamayaca¤�n� ancak ��letißim Kazas��
olabilece¤i aç�kland�. �letißim çeßitlerini ise sözlü ve
sözsüz iletißim baßl�klar� alt�nda toplayabilece¤imizi
konußtuk.

Sözsüz iletißimde kendimizi ifade ederken, sesli, ses-
siz ö¤eleri ve çeßitli nesneleri kulland�¤�m�z�,

Sözlü iletißimi ise, dinleme ve konußma ßeklinde ger-
çekleßtirdi¤imizi anlad�k.

Her bireyin bir davran�ß penceresi ve kabul çizgisi ol-
du¤u belirtildi. Bu aç�klamadan ßöyle bir bak�ß aç�s�
kazand�k: Benim için çok do¤al ve kabul edilebilir
olan bir davran�ß, baßkas� için çok yanl�ß ve kabul
edilemez olabilir. Böyle durumlarda birbirimize olan
tutumuzu dengelememiz ve ilißkimize zarar verme-
mek için kabul çizgilerimizin farkl� konumlarda olabi-
lece¤ini düßünmemiz ve karß�m�zdakini yarg�lama-
mam�z gerekir.

Karß�m�zdaki insanlar üzgün, k�rg�n, sinirli olduklar�
zaman, onlara istemedikleri sürece tavsiyelerde bu-
lunmamam�z�n, herhangi bir ßey söyleyip yanl�ß anla-
ß�lmaktansa hiç tepki vermeden dinlemenin daha
sa¤l�kl� oldu¤u anlad�k. Dinlerken �etkin dinleme�
yöntemini kullanmak gerekti¤ini, etkin dinlemeyi, pa-
sif dinleme, içerik yans�tmas�, duygu yans�tmas� ola-
rak göstermemizin daha sa¤l�kl� olaca¤�n� anlad�k.

Biz bir sorun yaß�yorsak yani öfkeliysek kendimizi ifa-
de etmeli bunun için de �ben dili� kullanmal�y�z. Bu
durumda karß�m�zdakini suçlad�¤�m�zda iletißim kur-
mam�z mümkün olmaz. Ben dilini kullan�rken Þunlar�
düßünmemiz gerekir:

Davran�ß�n tan�m� (Beni öfkelendiren davran�ß ne?), 

Somut etki (Bana ne oluyor? Ne kaybediyorum?) E¤er
bir ßey bizi rahats�z ediyorsa muhtemelen para, za-
man, emek, sa¤l�k, enerji kayb� yaß�yoruz demektir.

Duygunun ifadesi (Bu durumda hangi duyguyu yaß�-
yorum?) 

Sorun yaßad�¤�m�zda karß�m�zdakine bu üç temel
mesaj� do¤ru olarak iletebilirsek kendimizi do¤ru ifa-
de etmiß oluruz. Biz rahatlar�z ve karß�m�zdakiyle iliß-
kimiz bozulmaz.

İstanbul
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3- Kabul iletisi: �Baßkalar�n�n varl�¤�n� ya da yapt�¤�-
n� onaylad�¤�m�z durumlar� olarak tan�mland�. �ki çe-
ßit kabul iletisi var: koßullu kabul iletisi ve koßulsuz
kabul iletisi.

Kabul iletisine her bireyin ihtiyac� oldu¤u belirtildi.
Bulundu¤u ortamda yeterli kabul iletisi almayan bi-
reylerin sa¤l�kl� iletißime giremeyece¤ini konußtuk.

Kabul iletisi vermenin, alman�n ve kendimize kabul
iletisi vermenin çok besleyici oldu¤u, insanlara ko-
ßulsuz ve olumsuz kabul iletisi vermemek gerekti¤i
belirtildi.

Tak�m Olma:

Yeni olußmakta olan bir tak�m�n ßu süreçlerden geç-
ti¤i belirtildi:

1. ad�m: grubun olußmas� 
2. ad�m: çekißmeler 
3. ad�m: kural ve ilkelerin belirlenmesi 
4. ad�m: etkinlik/baßar� 

Her tak�mda çeßitli roller oynand�¤�, bu rollerin oy-
nanmas�na olanak verilmesi gerekti¤i aç�kland�:

Tak�m rolleri: koordinatör, ßekil veren, yeßerten,
gözlemleyen/de¤erlendiren, uygulayan, tak�m ißçisi,
kaynak araßt�ran, tamamlayan/bitiren

Tak�mdaki oynanan rollerin aßa¤�daki ßekilde s�n�flan-
d�r�labilece¤i belirtilerek her rolle ilgili örnekler verildi:

�ßlev rrolleri: bilgi veren, bilgi isteyen, koordinasyon
sa¤lar, özetleyen, de¤erlendiren, fikir üreten.

Destek rrolleri: destekleyen, söz s�ras�n�/kat�l�m� kol-
layan, uyum sa¤layan, gerginli¤i azaltan, lideri izle-
yenler, çal�ßma düzeyini belirleyenler.

Olumsuz rroller: üstünlük sa¤layanlar, engelleyenler,
sald�rgan davrananlar, böbürlenenler, farkl�l�k güden,
dalga geçen baßl�klar� alt�nda toplad�¤�m�z olumsuz
engellerin tümü aktif engeller olarak adland�rd�¤�m�z
ama asl�nda en tehlikeli rolün ise �çekimser kalmak�
olarak isimlendirilen �pasif engelin� oldu¤u aç�kland�.

Bütün haritac� arkadaßlar�n birbiriyle, aile bireyleriy-
le, çal�ßma arkadaßlar�yla iletißim kurmak istedikleri
herkesle daha sa¤l�kl� iletißim kurmalar� ve hoßgörü-
lü bireylerden olußan bir toplum yaratma çabalar�n�n
baßar�ya ulaßmas� dile¤i ile...

Prof.Dr.Muzaffer ÞERBETÇ�� Ad�na
Yap�lan Anma Töreni Ard�ndan

20 Þubat 2006 günü YTÜ Oditoryumunda Prof. Dr.
Muzaffer ÞERBETÇ� an�s�na YTÜ, HKMO ve TUJK ta-
raf�ndan beraber organize edilerek düzenlenen An-
ma Toplant�s� ve Sonras�nda devam eden bilimsel
toplant�da, anma konußmalar�n� yapanlar, geçen bir
y�la ra¤men Muzaffer ÞERBETÇ� ile ilgili duygu ve dü-
ßüncelerini içten bir ßekilde dile getirmiß, onunla be-
raber yaßam�ß olduklar� an�lar� bazen çarp�c�, bazen
esprili bir ßekilde bizlere aktarm�ßlard�r.

Davetiye ve Afiß tasar�m� çok iyi gerçekleßtirilmiß,
afißde kullan�lan resim seçimi çok do¤ru yap�lm�ß,
Oditoryum cephesine gelenleri karß�layacak ßekilde
as�lan büyük boy afiß, daha içeri girmeden bizleri et-
kilemißtir.

Böylesine emek isteyen bir organizasyona ev sahip-
li¤i yapan ve gerçekleßmesini sa¤layan YTÜ yönetici-
lerine,  gelenleri s�cak bir ßekilde karß�layan HKMO
�stanbul Þubesi çal�ßanlar�na ve yönetimine , � Bir ya-
ßam�n Derinlikleri � Prof.Dr. Muzaffer ÞERBETÇ� � ad-
l� eserin haz�rlanmas� için emek sarfeden Say�n Prof.
Dr. Erol KÖKTÜRK ve yay�nlanmas�n� sa¤layan
HKMO yöneticilerine, TUJK ve HGK � nin katk�lar�na,
böylesine bir günde zor bir görev üstlenen hepimizin
yak�ndan tan�d�¤� de¤erli konußmac�lara, Trab-
zon�dan, Ankara�dan, Kocaeli ve di¤er illerden ve
Üniversitelerden gelerek kat�lanlara, mezar� baß�nda
yap�lan anma töreninde bulunanlara, benzeri bir top-
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lant�y� sonraki gün KTÜ � de gerçekleßtirenlere, aile-
miz ve sevenleri ad�na tekrar teßekkür ederiz.  

ÞERBETÇ� Ailesi

Yaßamda Kad�n Paneli

EKMEK VE GÜL

Birlikte yürürsek e¤er, bizimledir güzel günler
Mutfa¤�n karanl�¤�nda ve kurßun renkli hangarda
Yoksul dünyam�za birden güneßin �ß�¤� düßer
Þark�m�z olur söylenen: Ekmek ve gül, dudaklarda
Birlikte yürürsek e¤er, erkekler için de kavgam�z
Hiçbir insan do¤amaz ki, ana yoksun topra¤a
�ß tulumu ter ve bo¤az de¤ilse yaßamak yaln�z
Ekmek istiyoruz evet, gül de istiyoruz ama
Birlikte yürürsek e¤er, ölülerimiz omuzda
Onlar�n ekmek ç�¤l�¤� ßark�m�zla da yükselir
Yetmedi onlar�n sesi, sevdaya, güzele, sanata.
Bu yüzden mücadelemiz ekmek kadar gül içindir
Birlikte yürürsek e¤er, daha güzel bir gün �ß�r
Y�¤�nlar�n efendiye çal�ßmas� art�k yeter
Direnen kad�n elleri, tüm insanl�k için ac�r
Hayat da bütün olmal�:
Ellerde ekmek ve güller!..

Evrim TOPRAK (Þube Yönetim Kurulu Üyesi) 8
Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Gününüz kutlu olsun,
en baßta bunu söyleyeyim. 8 Mart 1857 y�l�nda,
Amerika�n�n New York kentinde 40 bin dokuma ißçi-
sinin insanca yaßam koßullar�, insanca çal�ßma ko-
ßullar� ve çal�ßma saatlerinin k�salt�lmas� için yapm�ß
oldu¤u grevde, kad�nlar�n fabrikaya kapat�lmas� ve
ßaibeli bir ßekilde ç�kan yang�n s�ras�nda ço¤u kad�n
olmak üzere 129 ißçi hayat�n� kaybetti. 1910 y�l�nda
Danimarka�n�n Kopenhag kentinde yap�lan 2. Enter-
nasyonel Toplant�s�nda, Alman Sosyal Demokrat Par-
ti önderlerinden Clara Zetkin�in, bu 129 kad�n ißçi
an�s�na 8 Mart��n Dünya Emekçi Kad�nlar Günü ola-
rak kutlanmas� önerisi oybirli¤iyle kabul edildi. Ülke-

mizde de bu olayla çok ac� ßekilde benzerlik göste-
ren bir olay var; ülkemizde Aral�k ay� içerisinde, Bur-
sa�da bulunan bir yatak fabrikas�nda, kad�nlar�n gece
vardiyas�nda oldu¤u s�rada ç�kan yang�nda, fabrika
kap�lar�n�n üzerlerine kilitli olmas� sebebiyle 5 kad�n
ißçi yaßam�n� yitirdi. Türkiye�de böyle bir gerçek var
ve bu da gösteriyor ki, 8 Mart tarihi bizim için ger-
çekten çok büyük önem taß�yor ve asl�nda, çal�ßma
koßullar�m�zda, yaßam koßullar�m�zda o günden bu-
güne de¤ißen çok bir ßey yok.

Bugün, �Yaßamda Kad�n� konusunu konußaca¤�z.
TMMOB �l Koordinasyon Kurulu bünyesinde düzenliyo-
ruz bu etkinli¤i. Ben, programdan k�saca bahsetmek
istiyorum sizlere. Panel yürütücümüz, TMMOB Mimar-
lar Odas� �stanbul Büyükkent Þubesinden Say�n Mü-
cella Yap�c�. En baßta ßunu söylemek istiyorum: Ko-
nuklar�m�zdan Petrol-�ß Sendikas�ndan Ayfer E¤ilmez,
bir yak�n�n vefat� nedeniyle aram�zda olamayacak, bu
nedenle özürlerini iletti kendisi. Bu yüzden program�-
m�zda biraz de¤ißiklik olacak. 2 oturum ßeklinde yapa-
ca¤�m�z program�m�z�, 1 oturum ßeklinde yapal�m diye
düßünüyoruz. �lk etapta konußacak, �Dünyada ve Tür-
kiye�de Kad�n Hareketleri� baßl�¤�yla, �stanbul Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Say�n Yrd. Doç.
Dr. Sevgi Uçan Çubukçu. Daha sonra �Kent, Kad�n ve
Þiddet� baßl�¤�yla, Mücella Yap�c��n�n konußmas� ola-
cak. �stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesin-
den Say�n Prof. Dr. Iß�k Kumbasar, �Mühendislik Tari-
hinde Kad�n ve Kad�n Mühendislerin Sorunlar�� konulu
bir konußma yapacak. Daha sonra, Belgesel foto¤raf-
ç�s� Say�n Bikem Ekberzade�nin, �Türkiye�deki Kad�n
Mülteciler� baßl�kl� bir saydam gösterimi olacak. Ar-
d�ndan, Say�n Avukat Saniye Can Eser�in, �Cumhuri-
yetten Günümüze �ß Yaßam�nda Kad�nlar�n Hukuksal
Sorunlar�� konulu sunumu olacak. Son olarak, müzik
dinletimiz olacak. Hepinize iyi dinletiler, iyi seyirler di-
liyor ve konuklar�m�z� davet ediyorum.

Panel Þube yay�n kurulu taraf�ndan ayr�ca kitap ola-
rak yay�nlanaca¤�ndan sadece program ve aç�l�ß ko-
nußmas�na yer verilmißtir.

�TÜ JFK Panel ve Söyleßiler Dizisi � II
Kadastro ve Kamulaßt�rma Uygulamalar�

�TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü olarak, bölümü-
müz ö¤rencilerin mesleki , sosyal ,hukuki ve ekono-
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mik olanaklar ve mesleki �sosyal sorunlar aç�s�ndan
bilgilenerek gelece¤e haz�rlanmalar� amac�yla
15.Dönem Yönetim kurulu birçok seminer , söyleßi
ve panel düzenlemektedir. Bu etkinliklerimizden ikin-
cisi de 06.03.2006 tarihinde �TÜ �nßaat Fakülte-
si�nde düzenlenmißtir.

06.03.2006 Tarihinde �stanbul Teknik Üniversite-
si�nde ITÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü � nün ev sa-
hipli¤inde gerçekleßtirilen � Kadastro ve Kamulaßt�rma
Uygulamalar� � baßl�kl� söyleßiye TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas� �stanbul Þubesi Baßkan� M.
Ali CANDAÞ  ve Genel Sekreteri Rahmi Yücel YAÞA-
YAN kat�lm�ßlard�r. 

Yaklaß�k 40 ö¤rencinin kat�ld�¤� söyleßimiz süresince
Kadastro Çal�ßmalar�, Kamulaßt�rma Uygulamalar�
üzerine güzel bir sohbet gerçekleßtirilmißtir. 

Þube yöneticilerimizin kamulaßt�rman�n hukuki, tek-
nik ve sosyal boyutlar�n� aktard�¤�, 2B sorunu ve Li-
sansl� Harita ve Kadastro Bürolar� ve Mühendislik un-
vanlar�n�n kullan�m�na dair bilgilendirmelerde de bu-
lunmas� söyleßimizin istenen amaca uygun olarak yü-
rümesini sa¤lam�ßt�r. 

Etkinli¤imize kat�lan Ö¤r. Gör. Dr. Denizhan Yal�n ise
bu baßl�klarda katk� sa¤layarak ö¤rencilerin bu konu-
larda bilgilenmesi ve mesle¤ini kusursuz bir ßekilde
yerine getirilmesinin gereklili¤inin alt�n� çizerek, ö¤-
rencilere ve odalara düßen görevleri tan�mlam�ßt�r. 

K�sacas� etkinlik öncesinde kurgulanan amaçlar�m�z
çerçevesinde mesle¤imizin gelece¤inde kadastro ve
kamulaßt�rma uygulamalar�na dair fikir edindi¤imiz,
mesle¤imizin gelece¤iyle ilgili düzenlemelerin konu-
ßuldu¤u, Meslek Odas� � Üniversite ve Ö¤renci bera-
berli¤ini somutlaßt�ran güzel ve anlaml� bir etkinlik
gerçekleßtirilmißtir.

Etkinlik sonras�nda birçok arkadaß�m�z�n, bu tür söy-
leßilerin düzenlenmesi ve güncel sorunlar�m�z�n bu
ßekilde üniversitelerde duyurulmas� yönündeki talep-
leri, kulübümüzün gelecek dönemlerde bu türden et-
kinlikleri yayg�nlaßt�rma iste¤ini de pekißtirmißtir.

Söyleßimize katk� sa¤layan TMMOB HKMO �stanbul
Þubesi Yönetim Kurulu � na destek ve katk�lar� için
teßekkür ederiz. 

Dan�ßma kurulu Toplant�s� 18 Mart 2006
tarihinde Þubede Yap�ld�

Haldun ÖZEN Toplant� Salonunda gerçekleßtirildi. �s-
tanbul Þube Baßkan�m�z Mehmet Ali CANDAÞ��n aç�-
l�ß konußmas�n�n ard�ndan Dan�ßma Kurulu üyeleri
söz alarak önümüzdeki iki y�ll�k süreçle ile ilgili bek-
lentilerini dile getirdiler. Toplant�ya Yönetim Kurulu
d�ß�nda 27 kißi kat�ld�. Yönetim Kurulunca bilgilendir-
mesi yap�lan 19.dönem çal�ßma program� hakk�nda
görüßlerini belirttiler.

Yasalaßmas� gündemde olan Mortgage ve Emlak pi-
yasalar� ile ilgili görüßler bildirildi. Kamu çal�ßanlar�-
n�n sorunlar� gündeme geldi. Ayr�ca yeni yönetmelik
konusunda bilgilendirme yap�lmas� gere¤ine de¤inil-
di. Mekansal bilgi sistemlerinin kadastro ile ba¤lant�-
s� konußuldu. Lisansl� Ölçme bürolar� hakk�nda daha
bilgilendirme istendi ve konu ile ilgili yönetmeli¤in
henüz ç�kmad�¤� belirtildi, Odan�n bu konuda belirle-
yici olmas� gerekti¤i söylendi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Say�n Baki
KOMSUOÚLU� nu ziyaret

Kocaeli Üniversitesinde Mimarl�k ve Tasar�m Fakül-
tesi bünyesinde 6 bölümle birlikte kurulan Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i bölümü önümüzdeki e¤i-
tim - ö¤retim döneminden itibaren lisans e¤itimine
baßlayacak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
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Bölümü�nün kurulmas� nedeniyle; Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas�, �stanbul Þubesi Yönetim Kurulu,
Kocaeli Üniversitesi Rektör�üne Teßekkür Ziyaretinde
bulundular. Ziyarete Þube Baßkan� Mehmet Ali CAN-
DAÞ, Sekreter Rahmi Yücel YAÞAYAN ve Örgütlen-
me Sekreteri Pelin TEK�NSOY kat�ld�lar.

HKMO �stanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baßkan� Meh-
met Ali CANDAÞ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-
li¤i bölümünün aç�lmas� ve e¤itim ö¤retime baßlaya-
cak olmas� nedeniyle duyduklar� k�vanc� ve mutlulu-
¤u Rektörümüz Say�n Baki KOMSUOÚLU�yla paylaß-
t�klar�n� ve sa¤lad�klar� her türlü destek ve katk�lar�n-
dan dolay� kendilerine özellikle teßekkür ettiklerini
söylediler. CANDAÞ; Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤inin 3 profesör ve 3 yard�mc� doçente sahip
güçlü bir akademik kadrosuyla ve laboratuar olanak-
lar�yla lisans e¤itimine baßlayacak olmas�; onu bir
çok üniversitede benzerleri aras�nda örnek bir bölüm
ve araßt�rma kurumu niteli¤ine kavußturdu¤unu vur-
gulad�. Ayn� zamanda Yüksek Lisans e¤itimi veren
böyle bir bölümün, KOÜ Mimarl�k ve Tasar�m Fakül-
tesinde lisans program�na baßlamas�yla, Marmara
Bölgesinde ve Kocaeli kentinde bir çok alt yap� hiz-
metinin yan� s�ra Yer kabu¤u hareketlerinin izlenme-
si ve Afet Yönetimi projelerinde önemli bir eksikli¤in
giderebilece¤ini belirttiler. Rektörümüz Say�n KOM-
SUOÚLU, bu ziyaretten çok mutlu olduklar�n�, yeni
aç�lan fakültemiz ve bölümümüzle birlikte, kentimize,
kent yaßayanlar�na ve yöneticilerine bütünleßik hiz-
met modelleri sunabilecek duruma geldiklerine inan-
d�klar�n� özellikle vurgulam�ß; bu noktada Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas� �stanbul Þubesi Yöne-
tim  Kuruluna, gerek yeni bölümümüze gerekse de
yeni fakültemize kurulma sürecinde sa¤lad�klar� ve
gelißme sürecinde de sa¤layacaklar� her türlü maddi
ve  manevi destekler için teßekkür etmißlerdir.

Daha sonra FBE Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühen-
disli¤i Ana Bilim Dal� Baßkan� Prof. Dr. Haluk KONAK
ve Mimarl�k ve Tasar�m Fakültesi Dekan� Prof. Dr.
Kamuran ÖZTEK�N�i makamlar�nda ziyaret eden
HKMO �stanbul Þubesi Yönetim Kurulu; Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ve Fakültenin ku-
rulmas�ndan dolay� duyduklar� mutlulu¤u ve heyecan-

lar�n� dile getirmißler; maddi ve manevi desteklerini
bundan sonra da sürdüreceklerini belirtmißlerdir.

Y�ld�z Tan�ßma Çay� Yap�ld�

Y�ld�z Teknik Üniversitesi �nßaat Fakültesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Bölüm Tan�t�m
Komisyonu taraf�ndan düzenlenen Tan�ßma Çay� 23
Mart 2006 tarihinde Y�ld�z Teknik Üniversitesi Odi-
toryumunda büyük bir kat�l�mla gerçekleßtirildi. Bu
özel günümüzde Bölüm Baßkan�m�z Prof. Dr. Ömer
Ayd�n, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� �stan-
bul Þube Baßkan� Mehmet Ali Candaß ve di¤er yöne-
tim kurulu üyeleri, YTÜ JFM Bölüm Tan�t�m Komisyo-
nu Baßkan� Prof. Dr. Hülya Demir ve çok de¤erli ho-
calar�m�z bizi yaln�z b�rakmad�. Ayr�ca bölüm temsil-
cimiz sevgili O¤uz Selbeso¤lu da yapt�¤� konußmas�y-
la çay�m�za renk katt�. Yap�lan konußmalar ve Ar.
Gör. Melis Uzar Hocam�z�n büyük katk�lar�yla haz�rla-
nan slayt gösteriminin ard�ndan kokteyl k�sm�na ge-
çildi. Hocalar ve ö¤renciler aras�nda kaynaßmay�
sa¤lamak için YTÜ JFM Bölüm Tan�t�m Komisyonu ta-
raf�ndan haz�rlanan Tan�ßma Çay� amac�na ulaßt�, ho-
calar�m�z ve ö¤renci arkadaßlar�m�zla birlikte güzel
saatler geçirdik. 

Bu Tan�ßma Çay� YTÜ JFM Bölüm Tan�t�m Komisyo-
nu�nun düzenlemeyi planlad�¤� birçok etkinlikten sa-
dece bir tanesiydi. Bölümümüzü en iyi ßekilde tan�t-
mak için çal�ßmalar�m�za h�z kesmeden devam et-
mekteyiz.   

YTÜ JFM Bölüm Tan�tma Komisyonu

Bo¤aziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim
Dal� taraf�ndan düzenlene Jeodezi
Seminerleri

Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araßt�rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dal� taraf�ndan
düzenlenen ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
s� �stanbul Þubesi�nin destekledi¤i Jeodezi Seminer-
leri 7 Nisan 2006 tarihinde Kandilli Rasathanesi E¤i-
tim Merkezi Konferans salonunda düzenlendi. Semi-
nerlere konußmac� olarak �stanbul Teknik Üniversite-

İstanbul



HAZ�RAN 2006 71

Þubelerimizden HABERLER

si�nden Prof. Dr. Rasim Deniz ve Prof. Dr. Dursun Z.
Þeker, Y�ld�z Teknik Üniversitesi�nden Yrd. Doç. Dr.
U¤ur Do¤an ve Bo¤aziçi Üniversitesi�nden Dr. Ahmet
Ünlütepe kat�ld�. 

Ülkemizin ve Jeodezinin
gündeminde bulunan ko-
nular�, bu konular�n uz-
manlar� ve ilgililerini buluß-
turmay�, bir tart�ßma orta-
m� yaratmay� amaçlayan

etkinlik �TÜ ve YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i Bölümü ö¤rencileri taraf�ndan da izlendi. Top-
lant� Jeodezi Anabilim Dal� Baßkan� Doç. Dr. Haluk
Özener�in aç�l�ß konußmas� ile baßlad�. Konußmac�lar
Türkiye�de Jeodezik Uygulamalar ve Problemler, Su
Havzalar� Yönetiminde Co¤rafi Bilgi Sistemi Kullan�-
m�, Marmara Bölgesinde Yerkabu¤u Hareketlerinin
GPS ve Gravite ile �zlenmesi, Rayl� Büyük Ulaß�m Ya-
p�s� �nßaatlar� ve Ölçme Çal�ßmalar� baßl�klar�nda su-
numlar�n� gerçekleßtirdiler. 

Prof. Dr. Rasim Deniz, bilimsel araßt�rma yöntemleri,
teknolojik yöntemlerin jeodezideki izdüßümleri, je-
odezide gerçekleßen köklü ve ola¤anüstü gelißmele-
rin gereksinim ve ekonomik yönelimlerden kaynak-
land�¤� temel argümandan yola ç�karak altyap� gerek-
sinimlerini vurgulam�ßt�r. Jeodezinin genel uygulama-
lar� ile ilgili altyap�  çal�ßmalar�n�n ötesinde Mekan-
sal/Co¤rafi Bilgi Sistemleri�ne yönelik altyap� uygu-
lama çal�ßmalar�n�n giderek artt�¤�na de¤inmißtir. Bu
alanda gerçekleßtirilen yat�r�mlar hakk�nda bilgi ve-
ren Prof. Dr. Rasim Deniz, uygulamada bu alan�n bü-
yük gelißmeler yaßayaca¤�n� vurgulam�ßt�r. Türki-
ye�de Jeodezik uygulamalar�n durumu ve Büyük Öl-
çekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Yönetmeli¤i
baßl�klar�nda konußmas�n� sürdürmüß, sonras�nda da
problemler, bunlara ilißkin de¤erlendirme ve öneri-
lerle sunumunu tamamlam�ßt�r. 

Prof. Dr. Dursun Z. Þeker, Havza yönetiminde CBS
kullan�m� baßl�kl� konußmas�nda havza, havza yöneti-
mi, karar destek sistemleri, bu alanda kullan�labile-
cek veriler, de¤erlendirme ve modelleme yöntemleri
ile örneklemelere de¤inmißtir. Konußmada ayr�ca

Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve bileßenlerinin de üzerinde
durmußtur.

Yrd.Doç. Dr. U¤ur Do¤an, konußmas�n�, Y�ld�z Teknik
Üniversitesi, TÜB�TAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri
Enstitüsü ve Darmstadt Teknik Üniversitesinin birlik-
te gerçekleßtirdi¤i bir proje olan Marmara Bölgesin-
de Yerkabu¤u Hareketlerinin GPS ve Gravite ile �z-
lenmesi çal�ßmas� üzerine temellendirmißtir. U¤ur
Do¤an, GPS ve Gravite ölçmeleri ve analiz stratejile-
rinin ard�ndan bu iki teknik ile elde edilen sonuçlar�n
karß�laßt�rmalar�n� dinleyicilerle paylaßm�ßt�r. Yerka-
bu¤u hareketlerinin daha anlaml� olarak belirlenebil-
mesi için bölgede yo¤un çal�ßmalar gereklili¤ini vur-
gulam�ßt�r.

Dr. Ahmet Ünlütepe Rayl� Büyük Ulaß�m Yap�s� �nßa-
atlar� ve Ölçme Çal�ßmalar� baßl�kl� konußmas�nda ül-
kemizde ve dünyada gerçekleßtirilen büyük inßaat
projeleri ve ölçme çal�ßmalar� üzerine bir sunum ger-
çekleßtirmißtir. Rayl� sistem uygulamalar�, fizibilite
etütleri, tasar�mlar ve uygulamalar üzerinden konuß-
mas�n� detayland�ran Ahmet Ünlütepe Marmaray
Projesi ve bu projede gerçekleßtirilen ölçme çal�ß-
malar� konusundaki konußmalar�n�n ard�ndan sunu-
munu tamamlam�ßt�r.

Bu baßl�klar alt�nda ilki 7 Nisanda geçekleßtirilen Je-
odezi Seminerleri etkinli¤inin ikincisinin önümüzdeki
aylarda gerçekleßtirilmesi planlanmaktad�r.

�skender IÚDIR�� Anma Etkinlikleri 2006
�STANBUL HAR�TACILARI SOSYAL ÇALIÞTAYI

�stanbul Haritac�lar� Sosyal Çal�ßtay�, Bo¤aziçi Üni-
versitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araßt�malar�
Enstitüsü ve Jeodezi Anabilim Dal� � n�n ev sahipli¤in-
de, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�
�stanbul Þubesi�nin deste¤iyle gerçekleßtirilmißtir.
Etkinli¤imizin �stanbul�da ö¤renimini sürdüren Jeode-
zi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencilerinin kurdu-
¤u ortak çal�ßma gruplar�yla, tamamen ö¤rencilerin
organize edece¤i bir Haritac�lar Zirvesi olarak ger-
çekleßmesi ve etkinlik öncesi olußturulan atölyelerle,
ö¤rencilerin bireysel yeteneklerinin grup çal�ßmalar�
ile ortak üretim ekseninde olußmas� ve paylaß�lmas�
hedeflenmißtir. 
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Bu hedef beraberinde,
atölyelerimizce üretilen
farkl� ürünlerin karß�l�kl�
aktar�mlarla paylaß�l-
mas� ile de sosyal çal�ß-
tay�n, üretim ve payla-
ß�m ekseninde temel-

lenmesi en önemli amaçlar�m�zdan birisi olmußtur. 

Bu do¤rultuda üniversitelerimizde yürüttü¤ümüz ça-
l�ßmalar ve çeßitli tan�t�m toplant�lar� sonras�nda ara-
m�za kat�lan arkadaßlar�m�zla atölyelerimizi olußtura-
rak , � Baßka Bir Dünya�y� Düßleyen Üretim ve Payla-
ß�m Atölyeleri Yeniden Kuruldu � slogan�yla yürüttü-
¤ümüz çal�ßmalar sonucunda  07.04.2006 Tarihinde
�stanbul � dan  yola ç�kan beraberli¤imiz ,
08.04.2006 � 12.04.2006 Tarihleri aras�nda �znik � e
taß�nm�ß oldu.

Etkinli¤imiz süresince ,
Þiir ve Foto¤raf , Müna-
zara  Yar�ßmas� , Bilgi
Yar�ßmas� , Ö¤renci Fo-
rumu , Sinema , Müzik
ve Tiyatro Atölyeleri�nin
sunumlar�n�n yan� s�ra

çeßitli söyleßilerin de renk katt�¤� etkinli¤imiz süre-
since üreterek var olman�n tad�n� ç�karan 41 Ö¤ren-
cinin yan�nda, �stanbul üniversitelerinden ( BÜ , �TÜ ,
YTÜ ) ve TMMOB HKMO �stanbul  Þubesi Yönetim
Kurulu�nun da  kat�l�mlar�yla etkinli¤imiz her yaßtan
üretme ve    paylaßma heyecan� duyan haritac�lar� da
bulußturmay� baßarm�ßt�r.

Etkinli¤imiz süresince mühendislik e¤itimi alan ö¤-
rencilerin , sanata , kültüre , toplumsal sorunlara ve
dünya�ya bak�ß�n� yans�tabildi¤i bir alanda ; ürettikle-
rini birbirlerine sunma olana¤� bulmas� ve de gelece-
¤imizi ilgilendiren birçok gelißmenin bu platformda

tart�ß�lm�ß olmas� , düßlenen baßka dünya�n�n k�y�s�n-

daki gençlere umut aß�lam�ßt�r . Etkinli¤imiz süresin-

ce düzenlenen �Akreditasyon ve Yetkin Mühendislik

� ve � Baßka Bir dünya Mümkün Mü ?  � baßl�kl� fo-

rumlarla da düßünsel üretimin , geleceksizleßtirilen

ö¤rencilerden , geleceksizleßtirilen toplumsal kesim-

lere kadar geniß yelpazede ele al�nm�ß olmas�n�n ya-

n� s�ra , sorunlar�n ve çözüm önerilerinin dile getiril-

miß olmas� da beraberli¤imize önemli bir anlam daha

yüklemißtir.      

Ayr�ca Akreditasyon , diplo-
malara mühendislik unvan-
lar�n�n yaz�lmamas� gibi so-
runlar da demokratik bir or-
tamda enine boyuna tart�-
ß�lm�ß olup ,  TMMOB  Hari-

ta ve Kadastro Mühendisleri Odas� �stanbul Þubesi
Yönetim Kurulu  Baßkan� M. Ali CANDAÞ , 2.Baßkan
Süleyman BEK�ROÚLU , Genel sekreter R. Yücel YA-
ÞAYAN , Sayman Nurcan CANDAÞ , Örgütlenme sek-
reteri Pelin TEK�NSOY , Yedek Üye Dr. Timur AKÇALI
ve Yay�n Kurulu�ndan Cemil CANDAÞ yapt�klar� ko-
nußmalarla ülkemiz özelinde ve dünya genelinde ya-
ßanan sorunlar� ve bu sorunlar�n mesle¤imize yans�-
malar�  konusunda aç�klamalarda bulunarak etkinli¤i-
mizin forum k�sm�na  önemli bir katk� sa¤lam�ßlard�r .  

Etkinli¤imiz süresince ya-
ßad�¤�m�z beraberliklerin
ve kaynaßman�n üreterek
var olan insanlarla hayat
bulmas� , her ö¤rencinin
etkinli¤in düzenleyicisi

olarak beraberli¤i sahiplenmesini de beraberinde ge-
tirmißtir . Bu beraberli¤in her an�n� etkinliklerle yo-
¤unlaßt�ran  haritac� gençlerin , gündüzleri düßünsel
üretimlerine , geceleri türküler eßli¤inde  halaylar�na
ve  sohbetlerine  sahne olan �stanbul Haritac�lar�
Sosyal Çal�ßtay� , al�ß�lm�ß beraberliklerin d�ß�nda bir
enerjiyi yaßam�n tüm hücrelerinde hissettirmiß bir
paylaß�m alan� olarak belirmißtir.
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Üretim ve paylaß�m�n
enerjisini dünya�ya yayma
gayesinde olan arkadaßla-
r�m�z, beraberli¤imizi tem-
silen, etkinlik yerine yak�n
bir lisede mesle¤imizi ta-

n�tm�ß, tan�t�m s�ras�nda liseli ö¤renci kardeßlerimiz-
den  gelen olumlu yans�malar da bizlere, mesle¤imi-
ze  sahip ç�kman�n ve tan�tman�n gururunu ve mutlu-
lu¤unu da yaßatm�ßt�r.   

Etkinli¤imiz süresince yaßananlar� tart�ßt�¤�m�z ve gele-
ce¤imize dair kararlar ald�¤�m�z de¤erlendirme toplan-
t�s� ise bu beraberli¤in ne derece önemsendi¤i ve ve-
rimli geçti¤inin belgesi niteli¤indeydi. De¤erlendirme
toplant�s� süresince her düzenleyici söz alm�ß olup, et-
kinlik süresince de defalarca belirtilen,  bu beraberli-
¤in sürmesi ve gelißtirilmesi istemleri  bu toplant�da da
herkesce yinelenmißtir . Bu etkinli¤in �stanbul�da da
sürdürülmesi  ve di¤er ßehirlerde okuyan arkadaßlar�-
m�za da bir model olarak önerilmesi fikrinin de tüm
ö¤renciler taraf�ndan sahiplenilmesi çal�ßtay�m�z�n et-
kinlik alan�n�n d�ß�ndaki  yaßam alanlar�na da yay�lma-
s�n�n önünü açmas� bak�m�ndan anlaml� olmußtur. Ay-
r�ca de¤erlendirme toplant�s�nda Sosyoloji, Felsefe,
Mühendislik, Dans, Bas�n � Yay�n, Yemek ve Do¤ada
Yaßam Atölyelerinin de kurulmas� etkinli¤imizin farkl�
alanlar� da kapsayarak  süreklilik kazanmas� aç�s�ndan
da önemli bir ad�m olmußtur. 

Ayr�ca bu beraberli¤in sürmesi aç�s�ndan �stanbul�da
da bir de¤erlendirme toplant�s�n�n düzenlenmesi ve
Ö¤renci Komisyonu çal�ßmalar�na geniß kat�l�m sa¤-
lanmas� yönünde kararlar al�nm�ßt�r. 

Etkinli¤imizin son aya¤�nda ise  �znik� te  bir kültürel
gezi gerçekleßtirilmiß olup akabinde BÜ Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araßt�rmalar� Enstitüsü Jeodezi
Anabilim Dal� taraf�ndan yürütülen çal�ßmalar çerçe-
vesinde bölgede teknik gezi düzenlenmißtir.

Teknik gezi sonras� yola ç�kan çal�ßtay kafilesi, seye-
hat süresince yine sohbetlerle sürdürdü¤ü beraberli-
¤inden, her düzenleyicinin çal�ßtay�a dair düßüncüleri-
ni yazd�¤� ka¤�tlar� otobüste dolaßt�r�lan  sembolik bir
ßißede toplamas�n� ve sonraki çal�ßtayda bu yaz�lanla-
r�n okunmas�n� uygun görmüßtür. Bu öneri,  etkinli¤in

ne derece sahiplenildi¤ini, üretimin ve paylaßman�n
mekandan ba¤�ms�z olarak her alanda yaßanabilece¤i-
ni bir kez daha gözler önüne sermektedir . 

�stanbul Haritac�lar� Sosyal Çal�ßtay�, kurgulanan
amac�na ulaßm�ß, ö¤renci beraberli¤inde var etti¤i
enerjiyi �stanbul � a taß�may�,Genç Haritac�lar Günle-
ri, TMMOB HKMO �zmir Þube � si E¤itim Kamp� ve
farkl� beraberliklere taß�yarak, bu beraberlikleri bes-
lemeyi ve çal�ßtay kültürünü di¤er Üniversitelerde
okuyan arkadaßlar�m�za da bir model olarak önerme-
yi  benimsemiß bir beraberlik olmußtur. 

�stanbul haritac�lar� Sosyal Çal�ßtay�, baßka Bir Dün-
ya � y� düßleyen ö¤renciler eliyle  var etti¤i Üretim ve
Paylaß�m atöleyeleriyle, gelece¤e umutla bakman�n,
enerjisiyle  tüm yaßam alanlar�n� dönüßtürecek ve
özgürleßtirecek bir halkan�n önemli bir ad�m� olman�n
gururuyla, olußturdu¤u halkan�n tüm dünya�ya yay�l-
mas� gayesiyle çal�ßmalar�na devam edecektir...

Etkinli¤imiz süresince bizlerden deste¤ini esirgeme-
yen ve bu beraberli¤in olußmas�nda eme¤i geçen
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� �s-
tanbul Þubesi Yönetim Kurulu ad�na say�n  M. Ali
Candaß�a  ve   BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araßt�rmalar� Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dal� Baßka-
n� Say�n Doç. Dr. Haluk ÖZENER�e  ve de etkinli¤imiz
süresince bizlerle olan Prof. Dr. Onur GÜRKAN, Prof.
Dr. Ahmet AKSOY, Prof. Dr. Tevfik AYAN, Yrd. Doç.
Dr. U¤ur DOÚAN, Araß. Gör. Kerem HALICIOÚLU,
Araß. Gör. Asl� GARAGON DOÚRU�ya da teßekkür
ederiz. Bu beraberli¤in ve dayan�ßman�n  yaßam�m�z
süresince sürmesi ve tüm beraberliklere taß�nmas�
dile¤iyle...

Þubemiz 1 MAYIS M�T�NG�NDE TMMOB
Kortejiyle KADIKÖY� DEYD�

KARTAL-MALTEPE-PEND�K �LÇE TEMS�LC�L�KLER�
ORTAK BÖLGE TOPLANTISI KARTAL�DA YAPILDI,
12.05.2006, Ali APAYDIN-Kartal Temsilcisi

TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri
Odas� �stanbul Þubesi
Kartal, Pendik ve Mal-
tepe Temsilciliklerinin
08.05.2006 tarihinde
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Mimarlar Odas� Anadolu 2.Büyükkent toplant� salo-
nunda organize etti¤i Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe
ilçelerindeki meslektaßlar�m�z�n genel ve bölgesel so-
runlar�n� yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini üret-
mek, genel kurul süreci ve sonuçlar� hakk�nda bilgi
al�ßverißinde bulunmak üzere bir sohbet toplant�s�
gerçekleßtirilmißtir.

Toplant�ya, �stanbul ßu-
be yönetim kurulu baß-
kan� say�n Mehmet Ali
CANDAÞ ikinci baßkan
say�n M. Süleyman BE-
K�ROÚLU, Þube Sekre-

teri say�n Rahmi Yücel YAÞAYAN, Kartal �lçe Temsilci-
si say�n Ali APAYDIN, Pendik �lçe Temsilcisi say�n Birol
YAVUZ, Maltepe �lçe Temsilcisi say�n Do¤an Kamil AK-
SOY Kartal �lçe Temsilci Yard�mc�lar� say�n Fikri SEZER
ve say�n Metin AÚIRMAN ile kamu ve özel sektörde
çal�ßan meslektaßlar�m�z kat�lm�ßlard�r. Ayr�ca misafir
olarak Mimarlar Odas� Anadolu 2. Büyükkent Bölge
Temsilcisi say�n Osman GÜDÜ ve Sekreter Hasan GÜL
ile üye Hüseyin PERÇ�N ißtirak etmißlerdir.

Toplant�n�n aç�l�ß konußmas�nda Kartal �lçe Temsilci-
si Ali APAYDIN meslektaßlar�m�z�n kat�l�m�ndan dola-
y� teßekkür ederek Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas�n�n tarihsel gelißme süreci hakk�nda bilgiler
sundu. Aç�l�ß konußmas�ndan sonra söz alan �stanbul
Þube Yönetim Kurulu Baßkan� say�n Mehmet Ali
CANDAÞ, Türkiye�nin siyasi ve ekonomik koßullar�n-
dan ba¤�ms�z bir ßekilde meslek sorunlar�n�n tart�ß�l-
mas�n� do¤ru bulmad�¤�n� belirterek Avrupa�daki hari-
tac�l�kla Türkiye�deki haritac�l�¤� verdi¤i örneklerle k�-
yaslad�. Þubemizin ßimdiye kadarki faaliyetlerini s�ra-
lad�ktan sonra, bu faaliyetleri yaparken karß�laß�lan
s�k�nt�lar�n bizleri y�ld�rmad�¤�n�, aksine ßevkimizi da-
ha da art�rd�¤�n� ifade etti. Oda faaliyetlerinin daha
verimli olmas� için tüm üyelerin deste¤ine ihtiyaç ol-
du¤unu belirterek sözlerini tamamlad�.

Daha sonra toplant�ya kat�lan meslektaßlar tek tek
söz alarak sorunlar�n�, görüßlerini ve çözüm önerileri-
ni aç�klad�lar.

Ayr�ca misafir olarak kat�lan Mimarlar odas� Anadolu
2.Büyükkent Bölge Temsilcisi say�n Osman GÜDÜ

söz alarak benzer sorunlar�n kendi meslek disiplinin-
de de oldu¤unu belirttikten sonra, �stanbul Büyükße-
hir Belediye Baßkanl�¤� taraf�ndan haz�rlanan 1/5000
ölçekli naz�m imar planlar�nda kentsel dönüßüm pro-
je alan� olarak ayr�lan yerlerdeki sorunlar� anlatarak
odam�z�n ve di¤er meslek odalar� ile ortak hareket et-
memiz gerekti¤i hakk�nda görüßlerini anlatm�ßt�r.

Karß�l�kl� görüß al�ßverißinden sonra aßa¤�da madde-
ler halinde s�ralanan sorunlar dile getirilerek çözüm
yollar� aranm�ßt�r.

� Örgütlü bir meslek bilinci olußturman�n yolunun
meslek odalar�na sahip ç�kmaktan geçti¤i

� Genç kußak harita mühendislerinin ülkenin eko-
nomik ve siyasi tercihleri yüzünden alternatifsiz
özel sektörde var olma kavgas�na itildi¤i

� Yeni büro açan meslektaßlar�n mesleki bilgisayar
program� sat�n al�rken ödeme konusunda kolayl�k
sa¤lanmas�

� Kadastro teknisyenlerinin bilirkißilik yapt�¤�, harita
mühendislerinin yapamad�¤�

� Kamu kurulußlar�nda özellikle belediyelerde Harita
birimlerinin olußturulmas�

� Mesle¤imizle ilgili tüm ißlerin harita ve kadastro
mühendisleri taraf�ndan sahiplenmesinin gereklili¤i

� Kamuda çal�ßan meslektaßlar�m�z�n özlük haklar�-
n�n iyileßtirilmesi, haks�z yap�lan yerde¤ißtirme ve
yükselmelere son verilmesi

� 3194 say�l� imar kanunun 18.maddesine göre ya-
p�lan arazi ve arsa düzenlemesi ißlemlerinde özel-
likle düzenleme ortakl�k paylar�n�n kesilmesinde
büyük s�k�nt�lar yaßand�¤�, 15 ve 16. maddelerde
ise gerek mülkiyet hakk� gerekse de yola terk iß-
lemlerinde eßitsizlikler yarat�ld�¤� 

� Kamuda çal�ßan meslektaßlar�m�z�n odaya üye ol-
ma zorunlulu¤unun olmad�¤�, üye olmalar� halinde
aidatlar�n kamu kurumu taraf�ndan ödenmesi ge-
rekti¤i

Toplant� sonunda Yönetim Kurulu Baßkan� say�n
Mehmet Ali CANDAÞ toplant�n�n faydal� geçti¤ini ye-
rinde yap�lan ziyaretten olumlu sonuçlar ç�kar�ld�¤�n�
belirterek baz� sorunlar�n ilgili makamlara aktar�lma-
s� ve çözüm üretilmesi dile¤iyle tüm üyelerle vedalaß-
ma sonucu toplant�y� kapatm�ßt�r.
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ED�RNE �L TEMS�LC�L�Ú�NDEN
HABERLER, Y�lmaz EREN-Edirne �l
Temsilci Yard�mc�s�

1- Harita Yaz�l�m Program-
lar� konusunda meslektaß-
lar�m�z�n eksikliklerini gi-
dermek için Edirne�de uy-
gulamal� seminer verilme-
si çal�ßmalar�na baßlan�ld�.

2- Kamu kurumlar�nda ve serbest çal�ßan meslek-
taßlar�m�z, çal�ßma ortamlar�nda ziyaret edilerek
meslek alan�nda karß�laßt�klar� sorunlar saptan-
mas�na devam ediliyor. 

3- Harita TUS ve yap� aplikasyon uygulamalar�n�n da-
ha sa¤l�kl� uygulanabilmesi için temsilcilik alan�n-
daki tüm belediye baßkanl�klar� ziyaret ediliyor.

4- Edirne �l Temsilcisi Necmi BELEN, Temsilci Yard.
Y�lmaz EREN ve Edirne �l merkezinde çal�ßan
meslektaßlar�m�zla birlikte 7 May�s 2006 tarihin-
de �stanbul�a gezi düzenlendi. �stanbul un baz� ta-
rihi ve do¤al güzellikleri gezildikten sonra, �stan-
bul Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret edildi.
Odada düzenlenen toplant�da Mesleki gelißmele-
re ve üye sorunlar�na de¤inildi. Toplant� sonras�
YTÜ Hisar Tesislerinde birlikte yemek yenilerek
yeni yönetim ile kaynaßma ortam� sa¤land�.

KADIKÖY TEMS�LC�L�Ú�NDEN HABERLER,
Mustafa UYSAL - Kad�köy Temsilcisi

Temsilcili¤imiz, �Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgi-
leri Üretim Yönetmeli¤i�   hakk�nda, 10 Mart 2006 ta-
rihinde, Kad�köy Belediyesi Baßkanl�k Brifing Salo-
nunda, konußmac� olarak  Doç. Dr. Rahmi Nurhan
Çelik�in kat�l�m� ile söyleßi düzenlemißtir.

18 kißinin kat�ld�¤� Söyleßide; Doç. Dr. Rahmi Nurhan
Çelik, konußmas�nda; gelißen teknolojinin mesle¤i-
mize getirdi¤i yenilikler, Yönetmeli¤in haz�rlanmas�n-
da geçen süreç, bu yönetmeli¤in 1988 tarihli �Büyük
Ölçekli Haritalar�n Yap�m Yönetmeli¤i�nden farklar�,
GPS, TUTGA(Türkiye Ulusal Temel GPS A¤�), TUT-
GA99A (Güncellenmiß TUTGA)  ve Yönetmelikte yer
alan di¤er tan�mlar, Yönetmeli¤in getirdi¤i ve getire-

ce¤i yenilikler hakk�nda bilgi vermißtir. Doç. Dr. Çe-
lik, konußmas�nda, �Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i�nin Bakanlar Kurulu ka-
rar� ile yürürlü¤e girdi¤ini ve bu nedenle harita üreten
veya ürettiren tüm kurumlar�n uymak zorunda oldu-
¤unu ve bunun da sektöre yeni güç getirdi¤ini belirt-
mißtir.

Konußmas�n�n ard�ndan, Doç. Dr. Çelik, kat�l�mc�la-
r�n yeni Yönetmelik hakk�nda sorular�n� cevaplan-
d�rm�ßt�r.

Kat�l�mc�lar taraf�ndan faydal� bulunan Söyleßinin so-
nunda, Doç. Dr. Çelik, yeni Yönetmeli¤in, Aç�klama-
l�-Örneklemeli halinin yak�nda haz�r olaca¤� bilgisini
vermißtir.  

Mustafa Uysal
Kad�köy Temsilcisi 

Þubemiz Kütüphane Düzenleme
Çal�ßmalar�nda Ö¤rencilerle Beraberdik
Kütüphane Düzenlenme Çal�ßmas�

Kütüphanemizin düzenlenme çal�ßmas� 28-29-30 Ni-
san ve 6-7 May�s 2006 tarihlerinde ö¤renci üyeleri-
mizle birlikte yap�ld�.

Þubemiz kütüphanesinde bulunan yay�nlar kütüpha-
necilik tekni¤ine uygun olarak düzenlenmißtir. Süreli
ve süresiz yay�nlar için �ana konu / alt konu / konu�
baßl�klar�ndan olußan üçlü kodlama sistemi olußtu-
rulmuß ve tüm yay�nlar�n bilgileri bu formata göre bil-
gisayar ortam�na aktar�lm�ßt�r. Olußturulan sistemle
yay�nlar konusuna, yazar�na, bas�m evine, bas�m y�l�-
na, bas�m� gerçekleßtiren kuruma göre sorgulamaya
uygun duruma getirilmißtir. 

Çal�ßmaya Þube Müdü-
rümüz Gülseren Yurt-
taß��n koordinasyonun-
da, YTÜ ö¤rencilerinden
Mahmut Özçelebi, Ke-
mal Mandac�, Hac� Ali

Büyüky�lmaz, Bahad�r Evren, Eray Bar�n; �TÜ ö¤renci-
lerinden Ozan Türüdü, Fulya Baßak Geze ve U¤ur Gi-
rißken kat�ld�lar. Kütüphanemizin araßt�rmac�lara ya-
n�t verecek biçimde düzenlenmesi çal�ßmas�na kat�-
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lan arkadaßlar�m�za duyarl�l�klar� ve özverileri çal�ß-
malar�ndan dolay� teßekkür ediyoruz. 

Þube Yönetim Kurulumuz, 29 Nisan�da
Sinop�tayd�

S�NOP  �NÜKLEERE HAYIR!

Tarih, 29 Nisan Cumartesi, yani Çernobil�in 20. y�l�-
n�n haftas�. Yer, Sinop, yani Çernobil katliam�ndan
bu topraklarda en çok etkilenen Karadeniz bölgesi-
nin incisi ve iktidarlar�n yeni nükleer ölüm santralle-
rini kurmak istedikleri yer. 

Sinop�ta, �Nük-
leer Karß�t� Plat-
form� taraf�ndan
d ü z e n l e n e n
�Nükleere Ha-
y�r� mitingi yo-
¤un ilgiyle karß�-
land�. Sinop�a

nükleer santral kurulmas� karar�n� protesto etmek
için U¤ur Mumcu Meydan��nda yap�lan mitinge bin-
lerce kißi kat�l�rken, çeßitli illerden gelen nükleer
karß�t� sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sen-
dikalar ve siyasi partiler de etkinli¤e destek verdi.
Mitingde �Sinop Nükleer Karß�t� Platformu� ad�na
konußan Hale O¤uz, 26 Nisan 1986�da �Çernobil
felaketi� ile hem nükleer santralin ikinci yüzü, hem
de Türkiye�yi idare edenlerin ikinci yüzü ile tan�ßt�k-
lar�n� söyledi. Bu nedenle a¤�r bir bedel ödendi¤ini
kaydeden O¤uz, �bugün yeniden okunan bu masal,
biz Sinoplular� ve tüm dostlar� bir araya getirdi. Hiç-
bir nükleer güç ve hiçbir nükleer gücün rüßvet gü-
cü, politik gücü, bilim adamlar�, bas�n� ve ßirketleri,
yaßama hakk�m�z� elimizden alamayacak� dedi. 

M�T�NG ALANI

Mitingin yap�laca¤� kent merkezine varmadan önce
geçilen köy ve kasabalarda, Sinoplular yol kenarla-
r�nda durup anti-nükleercilerin otobüslerine el sal-
lay�p, destek veridiler. Çok say�da sivil toplum ku-
rulußu üyesi Mersin�den, �stanbul�dan, Sam-

sun�dan, Ankara�dan, Ordu�dan, Kocaeli�nden, �z-
mir�den, Bursa�dan, Trabzon�dan,  Sivas�tan ve da-
ha pek çok ßehirden otobüslerle sabah erkenden
Sinop�a ulaßt�lar. Miting alan� renkli görüntülere
sahne olurken, baz� vatandaßlar da giydikleri ilginç
k�yafetlerle mitingde yerlerini ald�. Mitingde kat�-
l�mc�lar �yaßad�¤�n�z kente sahip ç�k�n�, �alma Si-
nop�un ah�n�, ç�kar aheste aheste�, �nükleere inat
yaßas�n hayat�, �nükleer gelecek engellenecek�,
�nükleere karß� hayalgücü eyleme�, �nükleer sant-
ral de¤il, üniversite istiyoruz� yaz�l� pankart ve dö-
viz açarken, yaklaß�k 8000 kißilik ses ile �nükleer
biter, rüzgar bitmez�, �nükleerci ßirket ülkemizi ter-
ket� gibi sloganlarla protestolar�n� sürdürdüler.
U¤ur Mumcu Meydan��nda baz� çevreci kurulußlar-
ca kurulan stantlarda nükleer santral karß�t� broßür-
ler da¤�t�ld�.

Çocuklar�n� ve gençlerini hiç bu kadar öfkeli, uzun
y�llard�r konuk ettiklerini hiç bu kadar hayat dolu
görmemißti Karadeniz. Meydana bakan sahile ge-
len yaklaß�k 60 bal�kç� teknesi ve teknelerini nükle-
ere karß� afiß ve dövizlerle süsleyen bal�kç�lar, mey-
dan� suya do¤ru genißlettiler. Ayaklar� yoruldu¤u
için yer yer kald�r�mlara, havuz kenar�na çöken yaß-
l�lar�n nefesleri nükleere karß� hiç kesilmedi. Mey-
dandaki siyah ve turuncu balonlarla oynayan ço-
cuklar, ayn� hevesle anti-nükleer dövizleri, bayrak-
lar� da taß�d�lar. Anti-nükleer mücadele, bu müca-
deleyi veren herkesin kendi yarat�c�l�¤�n� ortaya
koydu¤u, hayal gücünü harekete geçirdi¤i, kendi
varolußunu gerçekleßtirdi¤i bir mücadele olarak
tüm Sinoplular� sard�. Miting sonras�nda Sinop Ti-
yatro Kulübü, nükleer santral konulu k�sa bir oyun
sahneledi. 

Sinop Nükleere Hay�r Mitingi�nde Odam�z �stanbul
ßubesini Mehmet Ali Candaß, Süleyman Bekiro¤lu
ve Timur Akçal� temsil ettiler.

Bilinmeli ki, en uzun yolculuklar bir ad�mla baßlar.
Haydi! Bir ad�m, bir ad�m daha! Yaßas�n hayat! 

Nükleere �nat Yaßas�n Hayat!

İstanbul
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Þubemizin 10. Dönem Ola¤an
Genel Kurulu Yap�ld�
Þubemiz 10. Ola¤an Genel Kurulu 28 Ocak 2006 tarihin-
de DESEM�de 127 Üyemizin kat�l�m� ile gerçekleßti. 9.
Dönem Yönetim Kurulu Baßkan� Tuncay BOYACI,  yapt�¤�
aç�l�ß konußmas�nda, Dünyada ve sektörümüzde çelißki-
lerin artarak devam etti¤ini ifade ederek h�zla ç�kan yasa
ve yönetmeliklere karß�l�k sektörümüz lehine çal�ßmalar

yap�lmas� gerekti¤ini  vurgulad�. Ayr�ca  içinde bulundu¤u-
muz dönemde oldukça ßansl� bir meslek disiplini oldu¤u-
muzu ifade eden BOYACI, iß arayan Harita Mühendisi sa-
y�s�n�n az olmas�n�n hepimizin ortak baßar�s� oldu¤unu
söyledi. TUS ve Mesleki denetim konusunda ciddi çal�ß-
malar yap�ld�¤�n� ifade eden BOYACI, üye say�s� aç�s�ndan
gelirimizin di¤er HKMO Þubelerine göre çok iyi durumda
oldu¤unu, bunun da üyelerimizin meslek eti¤i konusun-
daki duyarl�l�¤� sayesinde sa¤land�¤�n� belirtti. 

BÖHHBÜY Paneli
�stanbul Teknik Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Doç. Dr.
Rahmi Nuran ÇEL�K ve Prof. Dr. Rasim KARADEN�Z�in ko-
nußmac� olarak kat�ld�¤� Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bil-
gileri Üretim Yönetmeli¤i Paneli 20.01.2006 tarihinde Ko-
nak Kültür Merkezinde üyelerimizin geniß kat�l�m� ile ger-
çekleßtirildi.

BÖHHBÜY�nin özellikle Jeodezik Altyap� ve Ulusal Veri De¤i-
ßim Format� konusunda getirilen kavramlar ve standartlar�n
konußuldu¤u panelde kat�l�mc�lar BÖHHBÜY�ne sahip ç�k�l-
mas� ve Odam�z�n bu konuda gerekli e¤itim çal�ßmalar�n�
sürdürmesi gerekti¤ini dile getirdiler.

I. ve II. Dan�ßma Kurulu Toplant�lar�

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 10. Dö-
nem Yönetim Kurulunun ilk Dan�ßma Kurulu toplant�s�
25.02.2006 Cumartesi günü saat 13:30�da  aßa¤�daki

gündemle, �TÜ derne¤inde 44 üyemizin kat�l�m� ile 10.Dö-
nem yönetim kurulu çal�ßma program�n�n okunmas� ve bu
program�n amac�na ulaßmas� için kurulmas� öngörülen ko-
misyonlar�n ve komisyon üyelerinin belirlenmesi günde-
miyle gerçekleßtirildi.

Dan�ßma Kurulumuz 2. toplant�s� 25.03.2006 Cumartesi
günü saat 12:30�da Best Western Konak Hotel�de 41 üye-
mizin kat�l�m� ile gerçekleßtirilmißtir. Toplant�da genel ku-
rul gündemindeki yönetmelik taslaklar�  ve de¤ißiklikleri,
sektörümüze ve üyelerimize getirece¤i yeni durumlar de-
¤erlendirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ö¤rencilerinin Þubemize Ziyareti
Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤i Bölümü ö¤rencileri, 10.03.2006� 12.03.2006

tarihleri aras� Çanakkale Bo¤az�n�n savunmas�nda  haritac�-
l�k biliminin öneminin idrak edilmesi için düzenlenen teknik
gezi dönüßü ßubemizi ziyaret etmißlerdir.

Tüm Komisyonlar�n Ortak Toplant�s�

27 Mart Pazartesi günü Konak Kültür Merkezi 4/A toplant�
salonunda tüm komisyonlar�n ortak toplant�s� yap�ld�. Top-
lant�da Komisyonlar�n bir an önce çal�ßmalara baßlamas� için
her komisyon baßkan�n�n bu toplant�da belirlenmesi, belirle-
nen komisyon baßkanlar�n�n, komisyonlar�n� odam�z günde-
mindeki konular�n önemi do¤rultusunda toplamas� ve 10.
dönem çal�ßma program�nda belirtilen komisyon çal�ßma il-
kelerine göre çal�ßmalar�n� yürütmesi kararlaßt�r�ld�.

8 Mart Dünya Kad�nlar Günü

8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar günü etkinli¤i 9 Mart
Perßembe günü Konak Kültür Merkezinde yap�ld�. 8
Mart Dünya Emekçi Kad�nlar gününde, �zmir�de bulunan
Huzurevlerini ziyaret eden üyelerimiz oldukça duygulu
anlar yaßam�ßlard�r.
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8. Ola¤an Genel Kurul

Þubemiz 8. Ola¤an genel kurulu 28-29 Ocak 2006
tarihinde yap�ld�. 1. Gün  

1. Aç�l�ß, baßkanl�k divan� seçimi
2. Sayg� durußu ve �stiklal Marß�
3. Þube baßkan�n�n konußmas�
4. Konuklar�n konußmas�
5. Çal�ßma raporu ve bütçe raporunun okunmas�
6. Dilek ve temenniler
7. Adaylar�n tespiti ve duyurulmas�

gündemi ile Alaad-
din tepesi, Alaaddin
Keykubat toplant�
Salonunda gerçek-
leßtirilmißtir. 

2. Gün  ßube hizmet binam�zda
oy verme ißlem gerçekleßmißtir.

28 Ocak 2006 tarihinde yap�lan
Genel kurulumuza yaklaß�k 200
üyemiz Konya protokolleri kat�-
l�p temennide bulunmußlard�r. 

Aßure Günü Etkinli¤i Yap�ld�

25.02.2006 tarihinde ßube hizmet binam�zda aßüre
haftas� münasebeti ile  aßüre ikram� yap�lm�ßt�r. Dü-
zenlenen aßüre etkinli¤ine 150 üyemiz kat�lm�ßlard�r.

8 Mart Dünya Kad�nlar Günü Etkinli¤i

Yönetim Kurulu Üyemiz Hülya SERT ve Üye Serpil
YILMAZ� �n koordinasyonunda ßubemize kay�tl� ba-
yan Harita ve Kadastro Mühendislerine 8 Mart Dün-

ya Kad�nlar Günü münasebetiyle Paßam Pastanesi
Zafer Þubesinde kokteyl düzenlenmißtir.

Kokteyle Odam�za kay�tl� bayan üyemizin tamam�na
yak�n� kat�lm�ßlard�r.

Konya Belediye Baßkanlar� ve Sivil
Toplum Örgütlerinin Yönetim
Kurulumuzu Ziyareti

Büyük Þehir Belediye Baßkan� Say�n Tahir AKYÜREK
ßubemizi ziyaret etmißlerdir. 

Karatay Belediye Baßkan� Say�n Mehmet HANÇERL�
Bey Þubemizi ziyaret etmißledir.  Konya Ticaret Oda-
s� Baßkan� Say�n Hüseyin ÜZÜLMEZ Þubemizi ziyaret
etti. Selçuklu Belediye Baßkan� say�n Adem ESEN ßu-
bemizi ziyaret etmißlerdir. 

Ziyaretler esnas�nda Þube Baßkan�m�z Prof. Dr. Fer-
ruh YILDIZ,  

� Konya�m�z�n tan�t�m eksikli¤i oldu¤unu, çeßitli
sosyal ve kültürel etkinlikler yap�larak gerçek
Konya�n�n ve potansiyelinin Türkiye�ye tan�t�lma-
s�n�n zorunluluk oldu¤unu, 

� Teknik Uygulama Sorumlulu¤u kapsam�nda mes-
le¤imizce ilgili hizmetlerin, yetki ve sorumlulu¤u
bulunmayanlar taraf�ndan gelißi güzel bir ßekilde
uygulanmakta oldu¤unu ve   bu hizmetlerin mes-
lektaßlar�m�zca yürütülmesi gereklili¤ini,

� Baz� belediyelerce, �Tar�msal amaçl� ifraz ve tev-
hitler� için  harç al�nd�¤�n�n tespit edildi¤i, �Tar�m-
sal Amaçl� �fraz ve Tevhit� ißlerinden harç al�nma-
mas� gerekti¤i hususunu

ifade etmißlerdir.

Ayr�ca; TUS konusu hakk�nda Say�n Büyükßehir Bele-
diye Baßkan�ndan yeni yap�lacak �mar Yönetmeli¤i
de¤ißikli¤inde konunun mutlaka gündeme al�naca¤�
sözü al�nm�ßt�r

Mart ay� içerisinde ßube binam�zda serbest çal�ßan
üyelerimizle Mevcut Tescil Yönetmelikte yap�lmas�
gereken de¤ißiklikler konusunda 4 kez toplant� yap�l-
m�ßt�r.
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Konya belediye baßkanlar� ßube yönetim kurulumuz-
ca ziyaret edilmißtir.

Ocak 2006 tarihinde genel kurullar� yap�lan TMMOB
Konya ßubeleri yönetim kurulumuzca ziyaret edildi

ISPRS (International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing � Uluslar aras� Fotogrametri ve
Uzaktan Alg�lama Birli¤i) Kurumu 2000-2004 y�llar�
Dönem Baßkan� Prof.Dr. John TRINDER taraf�ndan
�Fotogrametri ve Uzaktan Alg�lamada Yeni Teknoloji-
ler ve Haritac�l�k Uygulamalar�� konulu konferans
14.04.2006 S.Ü. Halil Cin Konferans Salonunda dü-
zenlenmißtir. Konferans �ngilizce olarak verilmiß olup,
simultane tercüme yap�larak üyelere Türkçe sunum
yap�lm�ßt�r. Konferansa, Selçuk Üniversitesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü, Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu, Kad�nhan� Meslek Yüksek
Okulu  ö¤rencileri ile özel sektörde ve Kamu Kurum
ve Kurulußlarda çal�ßan üyelerimiz kat�lm�ßlard�r.

22-23 Nisan 20006 tarihinde yap�lan 40.Ola¤an Ge-
nel Kurula Þube Delegasyonlar�m�z ve 8. Dönem Þu-
be Yönetim Kurulumuz kat�lm�ßlard�r.

Þubemiz Komisyonlar� Kuruldu
MESLEK� DENET�M VE ÖZEL SEKTÖR
SORUNLARI KOM�SYONU
Baßkan : �brahim ÞAH�N 
Üye       :Hüsamettin YILDIRIM
Üye       :Süleyman SONKAYA
MESLEK� TANITIM-EÚ�T�M-YAYINLAR VE
ÖÚRENC� KOLLARI KOM�SYONU
Baßkan :Hakan KARABÖRK
Üye       :Ekrem TUÞAT
Üye       :Fatih �ÞCAN
MEVZUATLARI �ZLEME VE DEÚERLEND�RME
KOM�SYONU
Baßkan : Mehmet DURUKAN
Üye       :Mehmet MÜSEV�TOÚLU
Üye       :Tayfun ÇAY
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETK�NL�KLER
KOM�SYONU
Baßkan : Murat AYDIN
Üye       :Hülya SERT
Üye       :Serpil YILMAZ
TAÞINMAZ DEÚERLEME VE ARAZ� YÖNET�M�
KOM�SYONU
Baßkan :Gülgün ÖZKAN
Üye       :Hasan Þ�ÞMAN 
Üye       :Mehmet ERTAÞ
Üye       :Sükran ARICI
ÜCRETL� ÇALIÞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI

KOM�SYONU
Baßkan :Mustafa YILMAZ
Üye       :Mustafa ALTUN
Üye       :Barboros Celalettin �PEK
YEREL YÖNET�MLER KOM�SYONU
Baßkan :Mehmet TOKNAL 
Üye       :�brahim Kürßat GÖÇERG�
Üye       : Sebahattin AKDEM�R
COÚRAF� B�LG� S�STEMLER� KOM�SYONU
Baßkan :�brahim Öztu¤ B�LD�R�C�
Üye       :Ömer MUTLUOÚLU 
Üye       :Hakan KARABÖRK
Üye       :Sinan ESEN
Üye       :Osman TAÞLICA

Þubemiz Sorumluluk Alan�nda Mesleki
Denetime S�k� Takip

�TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�
(HKMO) Serbest Mühendislik Müßavirlik Bürolar�
Tescil Yönetmeli¤i� gere¤i Ocak ay� içerisinde Ser-
best Harita Kadastro Mühendislik Müßavirlik Bürola-
r� (SHKMMB), tescil yenilemelerini yapt�rma zorunlu-
luklar� ve HKMO �na tescilini yapt�rmayan SHK-
MMB��, Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müßa-
virlik Hizmetini (SHKMMH) yürütemeyecekleri, bu
yönetmelik gere¤i SHKMMB�n�n kayd� ask�ya al�na-
ca¤� ve oda taraf�ndan SHKMMH ile ilgili belge veril-
meyece¤i uyar�lar�, tescil yenileme ißlemlerini ger-
çekleßtirmeyen üyelerimize iletilmißtir. 

Ayr�ca, ilgili yönetmelik gere¤i SHKMMB�lar�,
SHKMMH�ni ißveren idare veya onay makam�nca is-
tensin ya da istenmesin ißlemlerini HKMO�n�n dene-
timinden geçirmekle yükümlü olduklar�,  odam�z tara-
f�ndan yap�lan incelemeler sonucunda tescile konu
ißlemlerde baz� üyelerimizin oda mesleki denetimleri-
ni yapt�rmad�klar�n�n tespit edildi¤i, bu durumun hak-
s�z rekabete neden olaca¤�, mesleki denetimlerini
yapt�rmayan SHKMMB�lar hakk�nda ilgili yönetmeli-
¤in cezai hükümleri uygulanaca¤� ve gerekti¤inde
mali kurulußlara suç duyurusu yap�laca¤� uyar�lar� il-
gili üyelerimize yap�lm�ßt�r.
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7.Ola¤an Genel Kurulumuz 03-04 Þubat
2006 Tarihlerinde Gerçekleßtirildi

03 Þubat 2006

1- Aç�l�ß ve divan seçimi,
2- Sayg� Durußu,
3- Aç�l�ß Konußmalar�,
4- Çal�ßma raporunun okunmas�
5- Mesleki sorunlar ve gelece¤e yönelik beklentiler

ile ilgili görüß ve öneriler
6- Adaylar�n saptanmas� ve duyurulmas� 
7- Dilek ve öneriler

04 Þubat 2006

Seçimler

03 Þubat 2006 tarihinde, Samsun Büyükßehir Bele-
diyesi De¤ißim Sahnesinde toplanan Genel Kurulu-
muz, divan seçimi ile baßlad�. Divan Baßkanl�¤�na
Cevdet PINAR, Baßkan Yard�mc�l�¤�na Kadir SSE-
V�NÇ, Yazmanl�¤a Gülßah YENEN seçildiler. Genel
Kurul kat�l�mc�lar�n�n sayg� durußunda bulunmalar� ve
�stiklal Marß�n�n okunmas�ndan sonra gündem okun-
du ve de¤ißiklik önerileri oylanarak görüßmelere ge-
çildi.

Aç�l�ß bölümünde s�ras�yla Þube Baßkan�m�z Ertu¤rul
ÇÖL, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Ertu¤rul
CANDAÞ konußma yapt�lar.

Gündemin dördüncü maddesi gere¤ince 6.Dönem
Çal�ßma Raporu, Yönetim Kurulu ad�na 6.Dönem
sayman�  Hakan TOKAÇ taraf�ndan sunuldu. 

Gündemin 5.maddesinde �Mesleki Sorunlar Ve Ge-
lece¤e Yönelik Beklentiler ile ilgili görüß ve öneriler�
konu baßl�¤�yla Fikret PEKAL, Celil  TÜRK  konußma
yapt�lar.

Oda organlar�na aday olan üyelerimizin baßvurular�
yasal süresi içerisinde topland� ve genel kurulda
okundu.

Mesleki konularda ve çal�ßmalarda daha yo¤un ißbir-
li¤ine gidilmesi temenni edildi.

Genel kurulumuzun baßar�yla gerçekleßtirilmesini
sa¤layan baßta 6.dönem ßube yönetim kurulumuz ol-

mak üzere ßubemize ba¤l� temsilciliklerimize teßek-
kür ediyorum. Genel kurulumuza kat�larak onurland�-
ran genel merkez yönetim kurulu üyemiz Ertu¤rul
CANDAÞ�a ve ileti gönderen bütün kißi ve kurulußla-
ra ve seçimlerimize kat�larak oda süreçlerinde etkin
görev üstlenen üyelerimize ßükranlar�m�z� sunuyoruz.
7.Dönemde görev alan meslektaßlar�m�za görevlerin-
de baßar�lar diliyoruz.

Ziyaret

Türk �mar-Sen Sendikas� Samsun Þube Baßkan�
Mustafa ÇAKIR ve Sekreteri ayn� zamanda üyemiz
olan  �brahim  SÖYLEMEZ  20.02.2006 tarihinde ßu-
bemize ziyarette bulunmußtur. Görüßmede mesle¤i-
mizle ve ülke sorunlar�yla ilgili fikir teatisinde bulu-
nuldu.

Sinop Temsilcili¤i Toplant�s�

01 Nisan 2006 tarihde Sinop ilinde temsilcimiz ve
üyelerimizle toplant� düzenlenmißtir. Toplant�ya Yö-
netim Kurulu üyeleri ile Sinop temsilcimiz ve üyeleri-
miz kat�lm�ßt�r. Mesleki denetim, kamuda ve serbest
çal�ßan üyelerimizin sorunlar� görüßüldü. Toplant�da
oy birli¤i ile Sinop �l Temsilcili¤i görevinin Sinop Tica-
ret Odas� Baßkan� olan Üyemiz Erol DER�C��ye veril-
mesi kararlaßt�r�lm�ßt�r.

Fatsa Temsilcili¤i Toplant�s�

13 Nisan 2006 tarihinde Ordu �li, Fatsa �lçesinde
temsilcimiz ve üyelerimizle toplant� düzenlenmißtir.
Toplant�ya Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Fatsa �lçesi
temsilcimiz ve üyelerimiz kat�lm�ßt�r. Mesleki dene-
tim ve yöresel sorunlar ve çözümleri hakk�nda gö-
rüßüldü.
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HKMO Trabzon Þubesi Genel Kurul
Sonucu: Mesle¤in Ça¤daß Gelece¤i �çin
Birliktelik

HKMO Trabzon Þubesi 7. Ola¤an Genel Kurulu
04.02.2006 Cumartesi günü saat 9:30-11:30 aras�n-
da Hamamizade Kültür Merkezinde yap�lm�ßt�r. Divan
Kurulunun belirlenmesinin ard�ndan HKMO Trabzon
Þubesi Baßkan� 6. dönem çal�ßmalar�n� de¤erlendi-
ren konußmas�n� yapm�ßt�r. Genel Kurul�da baßkan
aday� Prof.Dr. Tahsin Yomral�o¤lu yapt�¤� konußma-
da, HKMO Trabzon Þubesi vizyonunun meslek politi-
kas� ad�na ça¤daß gelecek için birliktelik oldu¤unu
belirtmißtir. Harita Mühendisli¤i�nin meslek disiplini
olarak arazi yönetiminden kentsel uygulamalara ka-
dar kapsad�¤� çal�ßma alan�yla teknik bir mühendis-
ten çok, hukuki ve halka yönelik uygulamalar�yla
sosyal bir mühendis oldu¤unu vurgulam�ßt�r. Bu öz-
güvenle, gerek kamu kurumlar�nda ve gerekse özel
sektörde çok daha söz sahibi olan bir meslek grubu
haline gelmenin temel hedefi oldu¤unu belirtmißtir. 

05.02.2006 Pazar günü yap�lan seçimler büyük bir
birliktelik ve olgunluk içerisinde geçmißtir. Seçimi
tek liste olarak kat�lan Prof. Dr. Tahsin Yomral�o¤lu
kazanm�ßt�r. Yomral�o¤lu yapt�¤� aç�klamada; �Oda
olarak temel amac�m�z tüzel kißili¤imizle birlikte bir
STÖ olarak üzerimize düßen görevleri yerine getir-
mektir. Bu kapsamda baßta üyelerimizin olmak üze-
re, toplumun ç�karlar�n� gözeterek her türlü mesleki
görüßümüzü kamuoyu ile paylaßarak yol gösterici ol-
maya çal�ßaca¤�z. Di¤er meslek odalar�yla birlikte iß-
birli¤i yaparak bölge ve ülke kalk�nmas�na katk� sa¤-
layacak projeleri üretip hayata geçirme çabas�nda
olaca¤�z.�dedi.

HKMO Trabzon Þubesi Devir Teslim
Töreni Yap�ld�

13.02.2006 Pazartesi günü yeni yönetim kurulu, es-
ki Baßkan Uygun Alkan ve eski yönetim kurulu üyele-
riyle bir araya gelerek devir teslim törenini gerçekleß-
tirip dostluk mesaj� verdiler. HKMO Trabzon Þubesi
yeni Baßkan� Prof. Dr. Tahsin Yomral�o¤lu devir tes-
lim töreninde yapt�¤� konußmada; �Bizim yönetimimi-

zin yapmas� gerekli en önemli ßey, tüm üyelerimizi
hiçbir ayr�m yapmadan tek bir amaç çerçevesinde
toplamakt�r.

Amaç, Harita ve Kadastro Mühendisli¤ini iki binleri
devirdi¤imiz y�llar içerisinde hak etti¤i noktalara taß�-
makt�r. �nsanlar yaßad�kça bizim mesle¤imiz var ola-
cakt�r. Mülkiyet hakk� hep vard�r ve kutsald�r. Bu hak-
k� da en do¤ru ßekilde paylaßt�racak olanlar Harita ve
Kadastro Mühendisleridir. Trabzon ve çevre kentler-
de hem imar aç�s�ndan hem çevre aç�s�ndan hem de
bu yerlerin gelece¤i aç�s�ndan büyük problemler var-
d�r. Bizler mesleki yeterlili¤imiz ve disiplinimizle kent-
lerimizin sorunlar�n� çözmek için elimizden geleni ya-
paca¤�z. Unutulmamal� ki teknik elemanlar� güçlü
olan yerlerin gelece¤i garanti alt�ndad�r.�dedi.

Merhum Hocam�z Prof. Dr. Muzaffer
Þerbetçi�yi Anma Töreni 

KTÜ eski ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Muzaffer Þer-
betçi ölümünün 1. y�l�nda, 22.02.2006 Çarßamba
günü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ile Hari-
ta ve Kadastro Mühendisli¤i Trabzon Þubesi�nin

KTÜ�de ortaklaßa düzenledi¤i
bir etkinlikle an�ld�. Y�llarca
KTÜ�de dekanl�k, rektör yar-
d�mc�l�¤�, bölüm baßkanl�¤�,
anabilim dal� baßkanl�¤� ve bu-
na benzer pek çok görevlerde
bulunan Prof. Dr. Muzaffer Þer-
betçi, ard�ndan pek çok kitap,
yay�n, makale ve bilimsel araß-

t�rmalar b�rakm�ß, özellikle Jeodezi tarihi ve haritac�-
l�k konular�na büyük bir �ß�k tutmußtur. 
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Gerçekleßen anma töre-
ninde Prof. Dr. Muzaffer
Þerbetçi�nin yapt�¤� ça-
l�ßmalar� anlatan slayt
gösterileri ve bilimsel
sunumlar gerçekleßtiril-

mißtir. Kat�l�mc�lar�n Prof. Dr. Þerbetçi ile ilgili hat�ra-
lar�n� anlatt�¤� anma gününe çok say�da ö¤retim ele-
man�, harita mühendisi ve ö¤renci kat�lm�ßt�r. Etkin-
likte bir konußma yapan HKMO Trabzon Þube Baßka-
n� Prof. Dr. Tahsin Yomral�o¤lu; �Hocam�z yapt�¤� bi-
limsel çal�ßmalar ve kißili¤i ile bizlere hep örnek ol-
mußtur.

Mesle¤imizi bize sevdirmiß çok yönlü bir insand�. O
haritac�l�k mesle¤i ve bilim dünyas� için önemli bir ni-
rengi noktas� olmußtur. Hepimiz ondan pek çok ßey
ö¤rendik. Bu ö¤rendiklerimizi yeni nesillere aktara-
ca¤�m�zdan kimsenin ßüphesi olmas�n� dedi. Daha
sonra anma töreninde, Prof. Dr. Cemal B�y�k taraf�n-
dan �Jeodezi Tarihi� ve Doç. Dr. Mualla Yalç�nkaya
taraf�ndan �Günümüz deformasyon ölçümleri� konu-
lu bilimsel sunular yap�ld�. Etkinlik sonunda hat�ra
defteri aç�ld� ve anma günü fuayede kat�l�mc�lara ya-
p�lan ikramlarla tamamland�. 

HKMO Trabzon Þubesi
Yeni Mekan�na Taß�nd�

HKMO Trabzon Þubesi
Nisan 2006�dan itibaren
üyelerine daha etkin
hizmet ulaßt�rabilece¤i
yeni mekan�na taß�nd�.
Þube Personeli olarak

Mehmet Ali Demirer görevine baßlam�ßt�r.

HKMO Trabzon Þubesi Ücretsiz �nternet
Erißimi Olana¤� 

HKMO Trabzon Þubesi yeni mekan�nda kablosuz in-
ternet erißimi hizmete girmißtir. Tüm meslektaßlar�-
m�z ve ö¤renci arkadaßlar�m�z bilgisayarlar�yla ücret-
siz internet erißim imkan�ndan yararlanabilir.

Haritac�lar�n Trabzonspor Ziyareti

08.03.2006 Çarßamba günü HKMO Trabzon Þubesi
Yönetim Kurulu üyeleri, TRABEL Yönetim Kurulu Baß-
kan� üyemiz Suat Atay, Harita Mühendisleri ve KTÜ
Jeodezi ve Fotog. Mühendisli¤i ö¤rencileri ile birlikte
Trabzonspor Mehmet Ali Y�lmaz Tesisleri�ni ziyaret
etti.

Þubemiz taraf�ndan,
dünya tak�m� Trab-
zonspor�un yöneti-
mine odam�z� temsi-
len dünya figürü he-
diye edildi, Trab-
zonspor futbol tak�-

m� teknik direktörü ve kaptan�na çiçek takdim edildi
ve futbolculara tatl� ikram edildi. Haritac�lar Trab-
zonspor tak�m�na baßar�lar diledi.

HKMO Kuruluß Y�ldönümü Kokteyli

Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odas�n�n kurulußu-
nun 52. y�l dönümü
05.04.2006 Sal� günü
Trabzon Þubesinin yeni
mekân�nda düzenlenen bir
kokteyl ile kutland�. HKMO
Trabzon Þube Baßkan�
Prof. Dr. Tahsin Yomral�o¤-
lu kokteylde yapt�¤� konuß-

mada �Tam 52 y�l önce 52 kißi ile yola ç�kan meslek
odam�z, bugün art�k 10 binlere ulaßm�ßt�r. Hedefimiz,
her geçen gün artan potansiyeli ile harita camias�n-
daki ba¤lar� daha da güçlendirerek, haritac�l�k mes-
le¤ini toplumun hizmetinde daha etkin hale getir-
mektir.� dedi.
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KTÜ Jeodezi ve Fo-
tog. Müh. Ö¤retim
üyeleri, ö¤rencileri,
kamu ve özel sektör
çal�ßan� üyelerimizin
yo¤un bir kat�l�m�yla
gerçekleßen kok-

teylde keman dinletisinin ard�ndan odan�n kurulußu-
nu sembolize eden 52. y�l pastas� kesildi.

�nternet ve Haritac�l�k 
Cumartesi Söyleßileri 1

10-23 Nisan 2006 tarihlerindeki �nternet Haftas��n�
temsilen 15.04.2006 günü HKMO Trabzon Þube-
si�nde gerçekleßtirilen etkinlikte Arß. Gör. Arif Ça¤-
daß AYDINOÚLU, ��nternet ve Haritac�l�k� isimli su-
numunu yapm�ßt�r.

Ö¤rencilerin ve meslektaßlar�m�z�n kat�ld�¤� etkinlikte
Ayd�no¤lu, internetin gelißimi, toplumsal ve iß yaßa-
m�ndaki etkisi, internetin haritac�l�¤a etkisi ve fayda-
lar�, dünyadaki internet haritac�l�k uygulamalar� ve
Türkiye�de mevcut durum hakk�nda bilgi vermißtir.

Dünyan�n Do¤al Harikalar�
Cumartesi Söyleßileri 2

22.04.2006
günü HKMO
Trabzon Þube-
sinde KTÜ Je-
oloji Müh. bö-
lümü ö¤retim
üyesi Prof. Dr.

Sadettin Korkmaz, dünyan�n olußumundan günümü-
ze kadar yeryüzünde jeolojik ve do¤al olaylar sonucu

meydana gelmiß çeßitli yeryüzü ßekilleri ve do¤al gü-
zelliklerini tan�tan sunum yapm�ßt�r. Genç meslek-
taßlar�m�z�n kat�ld�¤� etkinlikte müzik eßli¤inde dia
gösterisi ßeklinde yap�lan sunum sohbetlerle birlikte
e¤lenceli bir atmosferde gerçekleßti.

Þube Baßkan�
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOÚLU
TrabzonTV�de

HKMO Trabzon Þube Baßkan�m�z Prof. Dr. Tahsin
Yomral�o¤lu 26.04.2006 tarihinde TrabzonTV�de
�Trabzon Konußuyor� program�n�n canl� yay�n konu-
¤u oldu. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i mes-
le¤inin tan�t�lmas� yan�nda Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri odas�n�n kurulußu, gelißimi ve faaliyetleri
hakk�nda bilgi veren Yomral�o¤lu daha sonra, harita-
c�l�k mesle¤i aç�s�ndan bak�ld�¤�nda, Trabzon kentine
ve bölgeye ait imar, planlama, arsa-arazi yönetimin-
den kaynaklanan temel sorunlar ve çözüm önerileri
konusunda görüßlerini aktard�.

Bölgede sürdürülen kadastro çal�ßmalar� hakk�nda
da bilgi veren Yomral�o¤lu, kadastro�da ve sektörde
çal�ßan meslektaßlar�n sorunlar�n� dile getirerek,
özellikle kamu yarar� bak�m�ndan, mülkiyet kullan�m
olgusunun toplum yarar�na kullan�lmas� hususunda
kamuoyunun çok daha fazla bilgilendirilmesi gerekti-
¤ini belirtti.

Merhum Hocam�z
Tahir Özdil�i Anma Töreni

29.04.2006 Cumartesi günü KTÜ
Jeodezi ve Fotog. Müh. bölümünde
ö¤retim eleman� olarak görev alm�ß
de¤erli hocam�z merhum Tahir Öz-
dil, 10. ölüm y�ldönümünde HKMO
Trabzon Þubesi�nde meslektaßlar�-

m�z�n kat�ld�¤� etkinlikle an�ld�.

Þube Baßkan� Tahsin Yomral�o¤lu yapt�¤� sunumda,
merhum Özdil�in özgeçmißini okuyarak akademik ve
mesleki hayatta yapt�¤� çal�ßmalardan bahsetti. Mer-
hum Özdil�in an�s�na sayg� durußunun ard�ndan anma
töreni tamamland�.



HAZ�RAN 200684

Þubelerimizden HABERLER Trabzon
Tahir ÖZD�L, 1950
y�l�nda Konya�n�n
Akßehir ilçesi Gölça-
y�r köyünde do¤du.

�lk ve orta ö¤renimi-
ni Akßehir�de ta-
mamlad�.

1968�74 aras�nda KTÜ�de Jeodezi ö¤renimi görerek
Yüksek Mühendis oldu. Konya Selçuk Üniversitesi�ne
uzman olarak girdi. Daha sonra asistan ve Ö¤retim
Görevlisi oldu. 1976�da k�sa dönem askerlikten sonra
1978-79�da ITC�de ßehircilik diplomas� ald�.

1981�de KTÜ�ye asistan olarak girerek göreve baßlad�.
1983�de doktora (Tansu¤) yapt� ve ayn� y�l Yrd. Doç.
oldu.

1985�de 1402 say�l� yasa ile üniversiteden ayr�larak
serbest hayata at�ld�. 1994 y�l�na kadar özel sektörde
çal�ßt�. 1994 y�l�nda �zmir Kadastro Müdürlü¤ü�nde gö-
reve baßlad�.

Harita Kadastro Mühendisleri Odas�n�n 31. Dönem
(1988�1990) Yönetim Kurulu Baßkanl�¤� görevinde
bulunan Say�n ÖZD�L 21.04.1996 tarihinde vefat etti

Bölgemizde Mülkiyete Bak�ß ve Arazi
Cinayetlerinin �rdelenmesi
Cumartesi Söyleßileri 3

29.04.2006 günü HKMO Trabzon Þubesi�ndeki söy-
leßide Dr. Bayram Uzun, insan-toprak ilißkisi, karade-
niz bölgesinde insan�n topra¤a ba¤�ml�l�¤�, insan-top-
rak ilißkisinin mekana yans�malar�, mülkiyet yüzün-
den gerçekleßen cinayetler ve ölümlü adli vakalar ile
ilgili sunumunu yapm�ßt�r. 

Söyleßinin son
bölümünde Sa-
y�n Uzun, Türki-
ye�nin do¤u böl-
gelerinde yaßa-
nan töre cina-
yetleri problemi-
ne benzer, böl-

gemizde arazi ve mülkiyet cinayetlerine istatistiki bil-
gilerle dikkat çekmiß ve kad�n�n mülkiyet hakk� üzeri-
ne sohbetlerle söyleßi tamamlanm�ßt�r.
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