
yaklaşılmadığını açıkladı. 2005 yılında GATS' in devreye
girmesiyle yabancıların serbestçe ülkemizdeki ihalelere
girebileceğine değinerek. Doğrudan Yabana Yatırımlar
Yasasının yapılan 3 toplantısına da meslek odalarının
çağrılmadığını ama TÜSİAD" in davetli oluğunu belirtti.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısını da
eleştirerek, kamunun denetimini kaldırdığını, yeni
yapılanmanın ülkemizin şartlarını uyum sağlayamaya-
cağını vurgulayarak, olumlu durumlarda hep birlikte
yürünürse geleceğimizin aydınlanacağını, bir harita
mühendisinin işsiz kalmayacağını, kamu da çalışan bir
harita ve kadastro mühendisinin insan onuruna yakışır
bir ücreti alacağını özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın
da, kınp dökmeden insanca yaşanabilecek ücretleri genç
arkadaşlarına ödeyebilecek bir bilinçle, aydınlık günlere
yürüneceğine inandığını dile getirdi.

Şube sekreteri Ertuğrul CANDAŞ da şube çalışma
raporunu kısaca özetleyerek eğitime verilen önemi
anlattı. Orman Kadastrosu, Kent Bilgi Sistemleri, Uydu
görüntüleri vb. konular ile ilgili olarak bilgiler vererek,
yapılan toplantı ziyaret gibi etkinliklerin yararlannı
belirtti.

İkinci oturumda üyelerimizden Osman İYİMAYA,
İbrahim KARTAL, Mehmet DİKİCİ, Hüseyin KAVLAK,
Özgür KARATAŞ, Mustafa ERDOĞAN, Ensar KILIÇ,
Gülden GÜROL, Hasan Ali PETEKBAŞI, Hasan ADAY
Orhan KASAP, Celal KAŞAK, Latif İNAN, Ali Fahri ÖZTEN,
Muhittin İPEK, Fatih DEMİRCİ, Erdal AKDAĞ, söz alarak
odamızla ilgili görüş ve önerilerini belirttiler.

İkinci gün yapılan seçimlerde de Çağdaş Mühendisler
500 oy alarak yeni yönetime seçildiler. Meslekte Birlik
Grubu da 370 oy almışlardır Tüm delegelerde Çağdaş
Mühendisler listesinden seçilmişlerdir.

Harita Genel Komutanrnın
HKMO Ankara Şubesini Ziyareti
Harita Genel Komutanı Tümgeneral Ali Fuat SARAÇ

göreve atandığında, HKMO Ankara Şubesi olarak

kendilerini ziyaret etmiş ve kutlamıştık. Tümgeneral Ali
Fuat SARAÇ da. Teknik Yardımcı Dr.Müh.Alb. Mustafa
ÖNDER ve İdari Yardıma Müh.Alb. Yaşar TURKOĞLU ile
birlikte, 5 Mart 2004 tarihinde Şubemize iade-i ziyarette
bulundular. Görüşmede mesleğimizle ilgili konularda
fikir teatisinde bulunuldu. Tümgeneral Ali Fuat SARAÇ,
yasalara uygun olmak kaydıyla, Odamıza her türlü
desteği vereceklerini ifade etti. Ziyaretin anısına
Şubemizce hazırlanan bir şilt, Şube Başkanımız Sayın
llyas OSMANAĞAOĞLU tarafından Tümgeneral Ali Fuat
SARAÇa takdim edildi.

Temsilciler Toplantısı Yapıldı
28 Şubat 2004 tarihinde Oda Lokalimizde gerçek-

leştirilen temsilciler toplantısının açılış konuşmasını Şube
Başkanı ilyas OSMANAĞAOĞLU yaptı.Toplantıya
Yönetim Kumlu üyeleri ile İdris UZUN (Eskişehir İl
Temsilcisi), Hazım ABİ (Afyon il Temsilcisi), İbrahim Hakkı
YILDIZ {Kastamonu İl Temsilcisi), Abdullah EVSEN
(Karabük Temsilcisi), Ertuğrul KARAÇAM (Beypazan
Temsilcisi), A.Burak KESER (Kınkkale İl Temsilcisi), Musa
BOLATBAŞ (Yozgat İl Temsilcisi), Abdullah YÜREKLİ
{Düzce Temsilcisi), Cem ÇİFTÇİ (Zonguldak İl Temsilcisi),
Mehmet YEŞİLÖZ (Kırşehir İl Temsilcisi), Mehmet
CANDAŞ (ETİ Holding Temsilcisi), Sebahat YILDIZ (DSİ
Genel Müdürlüğü Temsilcisi), Mustafa MALKOÇ
(Keçiören Kadastro Temsilcisi), Fermanı KAYA (TKGM
Temsilci Yardımcısı), Tamer FİDAN (Altındağ Kadastro
Müdürlüğü Temsilcisi), Özlem FİDAN (E.İ.E.İ Temsilcisi),
İbrahim ÇİMEN (İller Bankası Genel Müdürlüğü
Temsilcisi), Latif ŞAHİN (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Temsilcisi), Nusret KAYA (Özel İdare Müdürlüğü
Temsilcisi), Sait ALTIN (Çankaya Kadastro Müdürlüğü
Temsilcisi), Güney SARAÇ (GAP Temsilasi), Seyfi KAYA
(TCK. 4. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi) katıldılar.



Toplantıda temsilcilerimiz TKGM' nün mesleki de-
netim aramadığını, üye aidatlarının tahsilinin kolaylaş-
tırılması durumunda üyelerin aidatiarını ödeyebilecek-
lerini, Afyonda yapılacak olan restarasyon çalışmalarında
röleve ve yersel fotogrametn kullanılmasını, meslektaş-
lanmızın bu çalışmayı yürütmesi gerektiğini, bu konuda
meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini, TUS uygulama-
sının yeterli düzeyde yapılmadığını, Lisanslı Ölçme
Büroları hakkında meslektaşların bilgilendirilmesini,
Üniversitelerle olan i l işki lerimizi art ırmamız
gerektiğini,İllere büyük miktarlı işlerin gelmediğini,
eğitimlere devam edilmesi ve kontrol mühendisliği gibi
konularda da eğitimler düzenlenmesini istediklerini,
panel, tiyatro, yemek, turnuva gibi üyelerimiz arası
kaynaşma ve bilgilenme sağlayacak etkinliklere devam
edilmesi gerektiğini belirttiler.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı'nı
Protesto Eylemi
AKP Hükümetince ete alınan kamu yönetimini

kökünden değiştiren çalışanların ve ülkenin aleyhine
olan "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ve Ekleri Geri
Çekilsin" mitingi 6 Mart 2004 tarihinde Ankarada
gerçekleştirildi.

Demokratik Kitle Örgütlerinin düzenlediği bu
etkinliğe Odamız Üyeleri ile öğrencilerimiz ilgi göstererek
alanlara inmişlerdir.

Saat 10.00'da Hipodrom da başlayan miting saat
12.00' de Sıhhiye Abdi İpekçi Parkında türküler
söylenerek, halaylar çekilerek anılan yasa 100 bini geçkin
kıtfelerce protesto edilmiştir.

Miting konuşmalarının ardından, Suavi ile birlikte
değerli sanatçılar yer alarak eyleme katlan topluluğa
müzik ziyafeti çekmişlerdir.

Temsilciliklerle İlgili Değişiklikler
"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Jeodezi Daire

Başkanlığı'ndan sorumlu temsilci yardımcımız Ömer
KÖseoğlu işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden
ayrılmış, aynı göreve Levent Özmüş atanmıştır.

*Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Daire
Başkanlığı'ndan sorumlu temsilci yardımcısı Sezai
Eryılmaz'ın kurum değişikliği nedeniyle aynı göreve
Fermanı Kaya atanmıştır.

*Zonguldak İli Temsilci Yardımcı lığ ı(mesleki denetim
uygulayıcısı} görevine Sait Uğurlu atanmıştır.

ACILARI DUYURMAK
Ne zordur acıları duyurmak dostlara, tanımayanlara anlatarak olanı.
Hızla yaşayarak, kısa zamana çok şeyler sığdırmak isîer bazılarımız. Dar vakitlerde

yapılacak onca şey vardır. Özgürlük ateşi yurdumun, iş güç, çocuklar ve ille de sevdalar
; hep dar zamanlarda yaşanmalıdır. Bitivereceflinl bılircesine her şeyin tezce ?.

Oluverse - Öldü" mü deriz. onlara. Yitiverse "Yitip Gitti" mi deriz.
Ne mümkün diyemeyiz.
Dostumuz Ruhi SOYDAR bir yerlerden bizi seyrediyor olmalı o muzip gültrşüyle.

acısını yüreğimize bırakarak
Onu tanıyanlar onu hep anacaktı r
Ruhu Şad olsun.

D O S T L A R I

Ralli BABA'ya

Ölümler var ;
ansız, apansız, zamansız.
Dostluklar var;
hesapsız, kaygısız, çıkarsız.
Paylaşmadayken
nice yaşanmışlık,
Kaybetmek onu;
Kalarak bir başına,
yalan, yapayalnız arkadaşsız.

Tamer FİDAN 20/1V2003 Ankara



Antalya Şubesi
7. Donem Çalışma Programı

ÜYELER VE TEMSİLCİLİKLERLE İLİŞKİLER:

a) Temsilciliklerin bölgelerindeki sorunlarını, periyodik

olarak Yönetim Kuruluna getirerek kısa sürede çözüm

üretilmesi için yönetimle temsilcilikler arasındaki diyalog

arttırılacaktır.

b) Şube merkezinde; periyodik olarak Temsilcilerin

katılımı ile toplantılar yapılacak ve bu toplantılar

Temsilciliklerde de devam edecektir.

c) Tüm üyelerin kayıt bilgileri güncellenerek ( kimlik

bilgileri, adres, telefon, fax, email vs. ), kayıtlı olmayan

üyelerin kayıtlan tamamlama işine kaldığımız yerden

devam edilecektir.

d) Güncellenen üye bilgilerinin ışığında resimli HKMO

Antalya Şubesi Katalogu hazırlanacaktır.

e) Geçmiş dönemlere ait birikmiş aidat ödentilerinin

ödenmesi için üyelerle işbirliği sağlanacak. Oda Genel

Kurulunda; ödeme kolaylığı ve taksitlendirme için

girişimler yapılacaktır.

f) Üyelerimize Meslek İçi Eğitim çerçevesinde Meslek

ile ilgili toplantılar düzenlenecektir.

g} Periyodik olarak üyelerimizle toplantılar

düzenlenecek diyalog arttırılmaya çalışılacaktır.

KURUMLAR İLE İLİŞKİLER:

a) Ülkemizin demokratik, laik düzenine yönelik her

türlü olumsuz oluşumların karşısında olunacaktır.

b) Pozitif düşünce özgürlüğünün ifade edilebildiği,

engin hoşgörü zemini oluşturulması çalışmalarına katkı

sağlanacaktır.

c) Mülki amirlikler, yerel yönetimler ve mesleğimizi

ilgilendiren yatırıma kuruluşlarla diyalog arttırılarak,

etkinliklerimize, katılımları sağlanacaktır.Kurumların

etkinliklerine katılınacaktır.

d) Şubemiz dahilindeki; Büyükşehir, İlçe ve Belde

Belediyeler bünyesindeki mesleki ve teknik örgütlenme

oldukça önemlidir.Mevcut durum ve düzenlemelerin

mesleğimiz lehine düzeltilmesi için gerekli girişimlerde

bulunulacaktır.

e) Yerel Seçimler neticesinde seçilen Belediye

Başkanları ziyaret edilecek ve Mesleki konularda

sorunlarımız dile getirilecektir.

0 Meslek Odaları ve özellikte TMMOB çatısı altındaki

birimlerle etkin iletişim sağlanacaktır.

g) Genel merkezle karşılıklı etkin iletişim arttırılacak,

etkinliklerimizle Oda bülteninde daha fazla yer alma

gayreti gösterilecektir.

h) Yazılı ve görsel medya ile ilişkiler sıcak tutulacak.

Mesleki faaliyet ve etkinliklerimiz hakkında bilumum

iletişim araçları kullanılarak, çeşitli konularda kamuoyu

oluşturmaya çalışılacaktır.

MESLEKİ ETKİNLİKLER:

a) Bölgemizde mesleğimizi ilgilendiren , güncel ve

kamuoyunu aydınlatıcı; Sempozyum ve Paneller

düzenlenecektir.

b) Belediye meclisleri ve il idare kurulunun mesleki

çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren kararları yakından

takip edilerek, alternatif çözümler ve projeler üretilecek,

olumsuz kararlann düzeltilmesi için etkin çaba

gösterilecektir.

c) Sektörümüzün canlandırılmasına katkı sağlaması

ve Genç üyeîerimizin potansiyellerini arttırması amacıyla;

Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) un uygulama

sahalarını arttırmak için, Belediyeler nezdindeki çabalar

arttırılacaktır.



d) iller Bankası, Bayındırlık, Belediyeler ve diğer kamu

kurumları ile sürekli diyalog kurularak yeni iş olandklan

üyelerimize anında iletilecektir.

e) Bölgemizdeki Üniversiteler ile etkin işbirliği

kurularak, gelişen teknoloji ve olanaklardan üyelerimizin

bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

f) Yeni mezun genç üyelerimizin; çalışma alanlarımızı

ve iş olanaklarını takip edebilmeleri sağlanacaktır.

g) Gelişen teknoloji, ekipmanlar, yazılım vs. hakkında

üyelerimize; Seminer, Kokteyl vs. faaliyetlerle

bilgilendirmeye çalışılacaktır.

h) Mesiek İçi Eğitimlerle Üyelerimiz mesleki

konularda bilgilendirilecektir.

MESLEKİ DENETİM:

a) Yönetim kurulumuz; temsilciliklerimizle işbirliği

içerisinde, birim fiyat ve fatura uygulamasının sağlıklı

biçimde yürütülebilmesi gayreti içinde olacaktır.

b) Yöresel katsayılarına açıklık getirilecek ve

temsilciliklerimizin uygulamalarındaki sıkıntılar

giderilmeye çalışılacaktır.

c) Mesleki onur ve saygınlığın korunması amacıyla

"İmzacı Mühendislik" durumlarıyla etkin mücadele

edilecektir. Üretkenliğe saygı ve mesleki iş potansiyelinin

korunması amacıyla çabalar sürecektir.

d) Meslek onurunu zedeleyici spekülatif

uygulamaları önleyici çaba sürecektir.

SOSYAL ETKİNLİKLER:

a) Şubemizin geleneksel yemekleri sürdürülecektir.

Ayrıca temsilciliklerde yapılacak toplantılara paralel

olarak temsi lci l ik bünyesinde de yemekler

düzenlenecektir.

b) Üyelerimizin kaynaşmasını amaçlayan geziler

düzenlenecektir.

c) Yapılacak toplantı ve panelleri pekiştrici ve

yetkililerle sonuçları değerlendirme ortamı oluşturacak

toplantı; sonrası kokteyller düzenlenecektir.

d) Üyelerimizin; Sergi, Fuar, Seminer vs. aktivitelerden

cep mesajlarla haberdar olması ve katılımların

kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Kamu İhale Kanunu - Kamulaştırma Kanunu

İmar Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli

18 Ekim 2003 tarihinde; SMMMO Konferans

Salonunda, ODTÜ Öğr. Görv. Cemal İŞLEYİCİ'nin

sunduğu Panel düzenlenmiştir. 60 (altmış) kişilik

katolımon sağlandığı Panele yoğun ilgi olmuştur.

Panelin II. Bölümü soru cevap şeklinde olmuş;

meslektaşlarımız. Kamu personeli ilgililer karşılaştıkları

güncel sorunlara çözüm önerileri bulmuşlardır.

Meslekte 30. Yıllan
2003'de meslekte 30. yılını doldurmuş olan 1973 ytlı

mezunları meslektaşlarımıza plaketleri sunulmuştur.

Kendilerine daha nice yıllar mesleğimize katkıda

bulunmalarını temenni ederiz.





KENT BİLGİ SİSTEMİNDE NUMARATAJIN ÖNEMİ VE SORUNLAR

I. GİRİŞ

Günümüzde Kent Bilgi Sistemlerinin kullanılması

yerel yönetimler için, artık bir ihtiyaç olmuştur. Bir çok

belediye, bu düşünce üe kent bilgi sistemi kurma

çabasındadır. Ülkemizin kıt kaynaklannın en optimum

şekilde kullanılmasına özen gösterilmesi ve israftan

kaçınılması en önemli kamusal görevdir. Çok pahalı kent

bilgi sistemi projeleri için, diğer projelere göre daha fazla

özen gösterilmesi gerekliği açıktır. Bilindiği gibi kurumlar

arası veri akışının yanında arazi bilgilerinin toplanması ve

eldeki verilerle ilişkilendirilmesi sistemin unsurlarından bir

tanesidir. Bu çerçevede, KBS oluşturma konusunda, ilgili

belediyeleri ve yatırıma kuruluşları doğru yönlendirmek

amacıyla, Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi

oluşturulması ve işletilmesi döneminde, arazi bilgilerinin

toplanması ile elde edilen numaralama veri sistemiyle

diğer resmi kurumlardan gelen verilerin ilişkilendiril-

mesinde karşılaşılan sorunlar kısaca irdelenmiştir.

Abdullah AKBAŞ

2, NUMARATAJ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı "Binalann

Numaralanması ve Sokaklara isim verilmesi' hakkındaki

Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 21 Mart 1963

tarihinde uygulamaya konulan Numaralama

Yönetmeliği' sokaklara ad veya numara verilmesi

görevinin ifası, takibi ve kontrolünü Belediye teşkilatı

bulunan yerlerde Belediyelere, Belediye teşkilatı

bulunmayan yerlerde ise Muhtarlıklara vermiştir.

Devamlılık arzeden bu görevin amacı, sayım ve

seçimlerin başarı ile uygulanmasını ve konu üe ilgili tüm

kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini

sağlamaktır.

Dolayısıyla numaralama çalışması bir anlamda bir

kentin altlığını teşkil etmektedir. Kent Bilgi Sistemleri ya

da genel olarak Konumsal Bilgi Sistemi oluşturulmasının

temellerinde doğru ve güncel bir numarataj bilgisine

ihtiyaç duyulur. Ancak ülkemizde Kent Bilgi Sistemi ve

Tapu ve arazi bilgisi çalışmalarından örnek bir tablo.



buna benzer projelerin henüz yeni ve teknik bir iş olması

ve halen bu konuda hukuksal bir yapının

oluşturulmaması nedeniyle, kent bilgi sistemi kurma

aşamasında karşılaşılan sorunların bir tanesi de mevcut

numarataj bilgileridir

3. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Arazide bulunan mevcut binalara mülk, sahiplennin

Tapu Sicil Müdürlüğü'nce kurulan Kat irtifakı veya Kat

Mülkiyeti bağımsız bolüm numaralarını dikkate almadan

istedikleri numaralan vermeleri ve böylece araziden elde

edilen verilerle, resmi kurumlardan transfer edilen verilerin

birebir eşleştirilememesi,

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan veya değiştirilen

kat irtifakı ile kat mülkiyetleri numaralannın belediyelere

intikal ettirilmemesi,

Kat mülk iyet ine geçme z o r u n l u l u ğ u n u n

olmamasından dolayı bir çok binanın Tapu Sicil

Müdürlüğünde arsa olarak gözükmesi,

Bir taşınmaz üzerine birden fazla bina yapılması

durumunda, yapılara blok numaralan verilmektedir. Tapu

sicil müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan bu blokların,

arazide yanlış tesis edilmesi ve uyuşumsuz verilerin ortaya

çıkması.

Cadde ve sokak oluşumunda vatandaşların kendi

isimlerini vermek istemeleri ile cadde ve sokağın

bölünmesi ve daha fazla cadde ve sokağın oluşması,

Cadde ve sokakların başlangıç ve bitiş noktalarının

tam olarak tesbit edilememesi. Yapılan numarataj

çalışmalannın vatandaş tarafından önemsenmemesi ve

bu nedenle numarataj plakalannın yok edilmesi.

Her belediyede Numaralama Yönetmeliğini tam

anlamıyla uygulayacak bir birimin oluşturulmaması

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilindiği gibi bilgi sistemleri, kurum içi ve kurumlar

arası bilgi akışı, paylaşımı ve geliştirilmesi bağlamında bir

iş birliğini gerektirmektedir. Kurumlar arası veri

oluşumunun yanında arazi bilgilerinin toplanması ve

eldeki venlerle ilişkilendirilmesi sistemin unsurlanndan bir

tanesidir. Arazi gezilerek numarataj bilgilerinden elde

edilen bilgilerle tapu sicil müdürlüğünden alınan bina-

bağımsız bölüm numaralannın birebir eşleştirilmesi su,

emlak ve çöp vergileri için sağlıklı bir veri tabanı

oluşturacaktır Bu nedenle numarataj çalışmaları için

20001i yılların teknolojik gelişmelerini de göz önüne alarak

grafik ve sözel bilgi ilişkilendirilmesi ile beraber, binalara

tesis edilen bağımsız bölüm numaralarının, kat

mülkiyetinde verilen ve tapu kaydına geçen bağımsız

bölüm numaralan ile birebir örtüşmesini sağlayacak bir

mevzuata ihtiyaç vardır. Böyfece araziden, yapılardan elde

edilen elektrik, gaz, su abone numaralan Tapu Sicil

müdürlüğü verileri üe birebir örtüşecek ve emlak, temizlik

vergi numaraları ile ilişkilendirilmesi daha kolay olacaktır.

Kat mülkiyetine geçmemiş binalann kat mülkiyetine

geçmesi ile emlak beyanlannın kalktığı bugünlerde

taşınmaza ait envanterin tam olarak oluşturulması, vergi

kaybını da srfıra indirecek, güncel veriler sayesinde

beyanname doldurma işlemi kurum tarafından

gerçekleştirilebilecektir.

Günümüzde bir çok konuda olduğu gibi kentleşme ile

ilgili sorunların çözümünde, bilgi teknolojisindeki

gelişmeler kullanılmaktadır. Mevcut Numaralama

Yönetmeliği kat mülkiyeti yasasını ve bilgi teknolojisinin

sunduğu gelişmeleri tam olarak kapsamamaktadır.

Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması, kamunun

yaranna olan tesisleri sahiplenme ve koruma konularında

gerekli eğitimin verilmesi maddi açıdan bir çok

olumsuzluklan engelleyecektir.

Kent bilgi sistemi oluşturulmasının temellerinde doğru

ve güncel bir numarataj verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu

nedenle yerel idarelerin sorumluluğunda olan numarataj

işlemlerine gereken önemin gösterilmesi, ilgili birimin her

belediyede kurulması ve teknik açıdan yeterli personel

kadrosunun oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında

numarataj envanterinin yönetmeliğe uygun olarak

oluşturulması, güncelliğinin sağlanması ve kurumlar arası

bilgilendirme çalışmalannın hızlı bir şekilde yerine

getirilmesi, ülkemizde adresle ilgili bir çok karmaşanın

çözümlenmesini sağlayacaktır.
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