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Hatay ilinde yap›lan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
E¤itim program› Hatay ‹l Temsilcili¤i
binam›zda gerçekleflmifl olup e¤itimci olarak
üyemiz Say›n Zafer BAHAN programda yer
yeralm›flt›r. 

Mersin ‹l Temsilcili¤i Toplant›s›
Adana fiubemize ba¤l› Mersin ‹l
Temsilcilimizde 10.10.2007 tarihinde
Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN, fiube
Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N ve Yönetim

Kurulu üyelerimizin de kat›lm›fl oldu¤u bir
toplant› yap›lm›flt›r. Toplant›da Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN oda çal›flmalar›
hakk›nda genel bilgi verdikten sonra fiube
Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N  fiube
çal›flmalar›n› k›saca de¤erlendirmifltir.
Üyelerimizin görüfllerini sundu¤u 2.
bölümden sonra toplant› sona ermifltir.

Çaml›k Park›n›n Yap›laflmaya
Aç›lmas›na Yap›lan ‹tiraz
Adana da süregelen ‹mar Planlama süreçleri
ve ‹mar Planlar› De¤ifliklikleri TMMOB ye
ba¤l› Odalarca takip edilmektedir. Bu

‹skenderun ‹lçe Temsilcili¤i Geleneksel Yemek
20/10/2007 tarihinde, ‹skenderun ‹lçe Temsilcili¤imizce “Geleneksel
Yemek” yap›ld›. Her y›l düzenli olarak ‹skenderun ‹lçe Temsilcili¤imizin
düzenlemifl oldu¤u Geleneksel Yemek organizasyonu üyelerimizin

yo¤un kat›l›m›yla
gerçekleflmifltir. ‹skenderun
‹lçe Temsilcisi Mesut C‹HAN
ve HKMO Adana fiube
Baflkan› Hasan ZENG‹N’in
aç›l›fl konuflmas›ndan sonra
çok nezih aç›k hava
ortam›nda geçen yemek ve
e¤lence organizasyonu,
meslektafllar›m›z›n
kaynaflmalar› ve coflkulu

biçimde e¤lenmelerini sa¤lam›flt›r. Bu ve benzeri etkinliklerin ‹l/‹lçe
Temsilciliklerimizde de yap›l›yor olmas› HKMO Adana fiubesi olarak
bizleri mutlu etmektedir. Organizasyonda eme¤i geçenlere baflta
‹skenderun ‹lçe Temsilcimiz Mesut C‹HAN olmak üzere Say›n Mithat
BARUTÇU’ya ve tüm kat›l›mc›lara teflekkür ederiz.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimleri
Bilindi¤i üzere, 24 Kas›m 2006 tarih ve 26356 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Kamulaflt›rma Davalar›nda
Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na
‹liflkin Yönetmelik” gere¤ince Adana fiubemizde bir dizi meslek içi
e¤itimi çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Buna e¤itimlerden ilki 19 –
20/10/2007 tarihinde efl zamanl› olarak Mersin ‹l Temsilcili¤imiz
binas›nda ve Adana fiubemizde gerçeklefltirilmifltir.

Mersin ‹l Temsilcili¤imizde düzenlenen meslek içi e¤itim program›na
e¤itici olarak, Mersinde faaliyet gösteren Say›n Halil ‹brahim YILMAZ
kat›lm›flt›r. Adana’da yap›lan meslek içi e¤itimi program›na ise Say›n
Erhan BALCI ile DS‹. Kamulaflt›rma fiube Müdürü Say›n Turan YILMAZ
kat›lm›flt›r.

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itimi Hatay ve Gaziantep’te efl zamanl›
olarak yap›lan e¤itimlerle son bulmufltur.

Gaziantep ilinde yap›lan
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
E¤itim program›na Say›n
Erhan BALCI ile Bay›nd›rl›k
fiube Müdürü Say›n Ahmet
SÖNMEZ kat›lm›fllard›r. 75
meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
e¤itim program› Gaziantep
‹nflaat Mühendisleri
Odas›nda gerçeklefltirilmifltir.
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kapsamda Adana Büyükflehir
Belediye Meclisi, 15 Ekim 2007
tarihli toplant›s›nda Çaml›k Arazisinin
YEfi‹L ALAN POZ‹SYONUNU,
yo¤unlu¤unu ve inflaat yerleflim alan›
oran›n› art›rarak oy çoklu¤u ile turistik
otel ve çarfl› olarak de¤ifltirmifltir.
Adana da y›llard›r Halk›n piknik
alan› olarak kulland›¤› ve ‹mar
plan›nda yeflil alan olarak görünen
yaklafl›k 42 dönümlük çaml›k alan›n›n
fonksiyonunun de¤ifltirilerek
yap›laflmaya aç›lmas›na TMMOB
olarak karfl› ç›k›lm›flt›r. 

TMMOB’ye ba¤l› Çevre
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri,
G›da Mühendisleri, Harita
Mühendisleri, ‹nflaat Mühendisleri,
Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji
Mühendisleri, Kimya Mühendisleri,
Maden Mühendisleri, Makine
Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj
Mimarlar›, fiehir Planlamac›lar› ve
Ziraat Mühendisleri Odalar› ad›na
‹MO Adana fiube Baflkan› Ali Olgun
görüfllerini aç›klad›ktan sonra, baz›
oda temsilcileri de kiflisel görüfllerini
ifade etmifllerdir. Yap›lan itirazda
özetle;

“‹mar tadilat› ile turistik otel yap›lacak
çaml›k arazisinin yerine yeflil alan
yap›lacak arazilerin büyüklük ve
konumu bak›m›ndan yetersiz oldu¤u
vurgulanarak, “Yeni yeflil alan
yap›lacak arazilerin tamam›
tart›flmal›. Kentleflmede temel amaç,
yap›lan planlama çal›flmalar›nda

kamu yarar›na yeni bir de¤er
üretmek. Halka aç›k bir alan›n, halk›n
kullan›m›na kapal› hale getirmek
kamunun bir de¤eri kaybetmesi
olarak görüyoruz. Bu durum, kente,
do¤al çevrenin korunmas›na ve yeflile
bir hançer saplamak demektir. Bu
tart›flmalarda çaml›k arazisinin
otellefltirilmesine karfl› ç›kanlar›, kente
sahip ç›kmayanlar olarak ilan
ederek, kentte ayr›mc›l›k yapan bu
demagojik yaklafl›m› bir belediye
baflkan›na yak›flt›ram›yoruz”
denilmifltir.
HKMO Adana fiubemiz de konuya
daha farkl› noktalardan, ‹mar ve
flehircilik aç›s›ndan yaklaflmaktad›r.
Odam›za göre;
Söz konusu çaml›k alan› yerine
Adana Büyükflehir Belediyesince
önerilen alanlar ayn› fonksiyonu
yerine getirebilecek midir önce bu
soruya cevap aranmal›d›r. Önerilen
alanlarda (Mimar Sinan ve Galeria)
bir hizmet yürütülüyor. Bu iflletmelerde
kirac›lar var. Bunlarda bir fonksiyonu
yerine getiriyor. Burada bir kültür
oluflturmufllar ve varl›k yaratm›fllard›r.
Sonuçta bu yat›r›mc›lar da Devletine
güvenerek söz konusu yat›r›mlar›n›
yapm›fllar ve müktesep haklar›
oluflmufltur. Adana Büyükflehir
Belediyesinin yapm›fl oldu¤u
uygulama bu müktesepli¤i ortadan
kald›rmaktad›r. Gelinen süreçte bu
yat›r›mlarda kamu yat›r›m› olarak
de¤erlendirilmelidir.
Plan Yap›m› Yönetmeli¤inde kifli bafl›
yeflil alan 10m2 olarak
düzenlenmifltir. Ülkemizde bu alan›
sa¤layan kentimiz yoktur. Adana da
da durum ayn›d›r. Efl de¤er alana da
bu gözle bakmak gerekir. Yap›lacak
olan planlarda ve düzenlemelerde bu
konuya önem verilmelidir. K›saca
yapaca¤›m›z planlarda 10m2 lik
yeflil alan› nitelikte olmal›d›r.
Konuya bir baflka aç›dan bakmak
gerekirse; yeflil alanlar küçükten
büyü¤e do¤ru hizmet sunmaktad›r.

Baz› alanlar soka¤a, baz› alanlar
mahalleye, baz› alanlar da Kente ve
bölgeye hizmet vermektedir. ‹nsanlar
bir çocuk park› için baflka mahalleye
gitmezler. Ancak Bölgesel anlamada
de¤eri olan ormanl›k alanlar için il
d›fl›na da gidilebilmektedir. Bu
bak›mdan Adana Büyükflehir
Belediyesinin Eflde¤er olarak
gösterdi¤i alanlara bu gözle
bak›lmas› gerekmektedir. Odam›z›n
‹mar plan› tadilatlar›na, kentleflmeye
bak›fl› yukar›da anlat›lmaya çal›fl›ld›¤›
biçimdedir. Yukar›da aktar›lmaya
çal›fl›lan konular›n gerçekleflmesi
halinde söz konusu tadilat›n
yap›lmas›nda odam›zca bir sak›nca
bulunmamaktad›r. Ancak bu konuda
Belediye yetkililerinden de tatmin
edici bir aç›klama yap›lmas›
gerekmektedir.
Söz konusu bu görüfllerimiz
Büyükflehir Belediye encümen
toplant›s›nda Odam›za ait bu
görüfller fiube baflkan›m›z say›n
Hasan ZENG‹N taraf›ndan dile
getirilmifltir.

CBS – GIS / DAY Etkinli¤i 
HKMO Adana fiubemizce 16 Kas›m
2007 tarihinde Adana Seyhan
Otelinde CBS Paneli düzenlenmifltir.
GIS / DAY  etkinlikleri kapsam›nda
yap›lan paneli Oda Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN
yönetmifltir. Adana fiubemize ba¤l›
temsilciliklerden de oldukça yüksek
kat›l›m›n sa¤land›¤› panel de
konuflmac› olarak Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü Genel Müdür
Yard›mc›s› Say›n Nihat fiAH‹N,
KTÜ’den Odam›z›n CBS Komisyon
Baflkan› Say›n Çetin CÖMERT,
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SÜ’den HKMO CBS Komisyon Üyesi
Say›n Yrd. Doç. Dr. Savafl
DURDURAN ve Esri-Türkiye’den Dr.
Halil SÖ⁄ÜT kat›lm›fllard›r.
fiube Baflkan› Say›n Hasan
ZENG‹N’in aç›l›fl konuflmas›nda
CBS’de ülkemizin yeri ve CBS’de
iletiflimin önemine de¤inmifltir.
fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N’den
sonra kürsüye gelen Oda Genel
Baflkan›m›z Say›n Ali Fahri ÖZTEN
k›sa bir CBS tan›t›m›ndan sonra
Odam›z CBS çal›flmalar› hakk›nda
bilgilendirme yapm›flt›r.
Adana Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›z Say›n Aytaç DURAK ve
Adana Valimiz Say›n ‹lhan ATIfi’›n
konuflmalar›ndan sonra Oda Genel
Baflkan›m›z Say›n Ali Fahri ÖZTEN’in
yürütücülü¤ünde panele geçilmifltir.
Toplam 258 kiflinin kat›ld›¤›
panelde, yo¤unluktan dolay› birçok
izleyici paneli ayakta izlemifltir.
Orman Bölge Müdürümüz Say›n
Seyfettin YILMAZ baflta olmak üzere,
Adana’da faaliyet gösteren birim
amirleri ve ilgili disiplinlerin ilgiyle
izledi¤i panelin 2. bölümünde
oldukça yo¤un soru-cevap olmufltur.
Paneli düzenleyenlere, eme¤i
geçenlere ve tüm kat›l›mc›lara
teflekkür ederiz

Geleneksel Yemek
2007 y›l› Geleneksel Yeme¤imiz 8
Aral›k2007 tarihinde Adana Komflu
Restorant’ta yap›lm›flt›r. fiubemize
ba¤l› ‹l/‹lçe temsilciliklerimizden de
kat›l›m›n sa¤land›¤› geleneksel
yemekte üyelerimiz eflsiz müzik
ziyafeti ile son derece keyifli bir gece
yaflam›fllard›r. Geleneksel yeme¤in
organizasyonunda eme¤i geçen tüm
üyelerimize ve kat›l›mc›lara teflekkür
ederiz.

Odam›za Eme¤i Geçmifl
Meslektafllar›m›z ‹le Yap›lan
fiube Toplant›s›
30 Kas›m 2007 tarihinde,

Adana’da mesle¤imize öncülük

yapm›fl, üyelerimiz ile bir toplant›
yap›lm›flt›r. Toplant› önce 29 Kas›m
2007 tarihinde De¤erli üyemiz
Niyazi EKERB‹ÇER ziyaret edilmifltir.
Say›n Niyazi EKERB‹ÇER, odam›zda
yap›lacak olan toplant›ya davet
edilmifltir. Rahats›z olmas›na ra¤men,
fiubemizde yap›lan toplant›ya bizleri
k›rmayarak kat›lm›flt›r. 

Üyemiz say›n Kaz›m
KÜÇÜKEKMEKÇ‹, Say›n Sebahattin
ULUTÜRK ve flube Baflkan›m›z Hasan
ZENG‹N taraf›ndan yap›lan ziyaret
sonras› Odam›zda gerçekleflen,
Odam›za eme¤i geçmifl üye
toplant›s› çok nefleli bir ortamda
gerçekleflmifltir. 

Say›n Niyazi EKERB‹ÇER Harita
Mühendisi olarak müteahhitlik
sektöründe özellikle inflaat alan›nda
en yüksek noktalara ulaflan
üyelerimizden biridir. Say›n
büyü¤ümüz ziyaret esnas›nda
bizlere; “Devletime, Milletime ve
Mesle¤ime Olan Borcumu Asla
Ödeyemem” demifltir. Bu sözün tüm
meslektafllar›m›z›n kula¤›na küpe
olmas› dile¤imizdir.

Geleneksel olarak düzenlemifl
oldu¤umuz bu ve benzeri toplant›lar
eski kuflak ve yeni kuflak haritac›lar
aras›nda Oda olarak bir ba¤
kurulmas› noktas›nda önem arz
etmektedir. Toplant›ya kat›lan
üyelerimize sa¤l›kl› yaflam diler
katk›lar›n›n devam› için Adana flubesi
olarak elimizden geleni yapmaya
devam edece¤izi bildiririz.

Kent Konseyi Toplant›s›
Kurucular kurulunda bulundu¤umuz
Adana Kent konseyi çal›flmalar›na
HKMO Adana flubesi olarak gerekli
katk›lar› sa¤lamaktay›z. En son
olarak Kent Konseyinin gündeminde
yer alan, “ Kent Merkezinde ve kente
girifl yap›lan bölgelerde bulunan
görsel, çevresel ve iflitsel kirlilik
yaratan, olumsuz etkilerin yan› s›ra
trafik yo¤unlu¤unu art›ran ve kald›r›m

iflgallerine yol açan iflyerlerinin,
kendi iflkollar›nda kurulmufl ve
kurulacak olan kent d›fl›ndaki sitelere
nakledilmesi konusu” görüflmeye
aç›lm›flt›r. 

Görüflmeler s›ras›nda Kent Konseyi
Koordinasyon Kurulu Üyesi fiube
Baflkan›m›z Say›n Hasan ZENG‹N
konuyla ilgili yap›lm›fl planlar›n
uygulanmas› konusunun önem arz
etti¤ini vurgulayarak, Naz›m ‹mar
Plan›na uygun ‹lçe Belediyelerinin de
1/1000 ölçekli planlar›n› yaparak
süratle uygulamalar› gerekti¤i
konusunda Kent Konseyinin karar
almas›n› teklif etmifltir. Teklif oy birli¤i
ile kabul edilmifltir.
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Özgür - Demokratik ve Eflitlikçi Bir
Türkiye ‹çin 3 Kas›m’da
Alanlardayd›k
Uzun zamandan bu yana gündemde olan
yeni bir anayasa yap›lmas› yönündeki
talepler ile bu konuya iliflkin tart›flmalar 22
Temmuz 2007 seçimlerinden hemen sonra
gündeme geldi.  Anayasan›n haz›rlanma
sürecinde daha derindeki nedenlere
bak›lacak olursa ilkin yeni olarak sunulan
AKP’nin anayasas›n›n bir de¤iflim içerdi¤ini
kabul etti¤imizde, bunun kimin için, hangi
toplumsal s›n›f›n ifline de¤ifliklikleri içerdi¤ini
ve bu de¤ifliklikleri yaratan gücün ne
oldu¤unu görmek gerekir. Yeni anayasa ile
ya¤ma ve talan›n belirleyicisi olan uluslar
aras› sermaye için pürüzlerin ortadan
kald›r›lmas›, emperyal güçler ile ifl birli¤i
içinde olan kesimlerin ç›karlar› sömürü ve
ya¤man›n önündeki kimi hukuki-yap›sal
engellemelerin afl›lmas› tasar›n›n
haz›rlanmas›n›n ana nedenlerini
oluflturmaktad›r.

Son zamanlarda savafl ç›¤›rtkanl›¤›na karfl› bar›fl› ve halklar›n bar›fl
içinde kardeflçe yaflayaca¤›n› savunuyoruz.

Kürt sorununun demokratik platformlarda çözülece¤ini savunuyoruz.
Irkç›l›¤a flovenizme ve halklar›n inkar›na karfl› özgür demokratik eflitlikçi
bir Türkiye için 3 Kas›m da alanlardayd›k.

Mitinge üniversitelerimizde okuyan çok say›da jeodezi ve fotogrametri
mühendisli¤i bölümünden ö¤rencilerde kat›lm›fl ve enerjilerini miting
alan›na tafl›m›fllard›r.

CBS
30 Ekim- 2 Kas›m  2007 tarihleri aras›nda Trabzon’da gerçeklefltirilen
CBS Kongresine Ankara fiube Yönetimi ve çal›flanlar› olarak kat›l›m
sa¤lad›k.

TMMOB CBS‘2007 Kongresi, “paylafl›lmayan bilgi verimli de¤ildir”
düflüncesiyle ülkemizdeki farkl› meslek disiplinlerini CBS‘nin  çat›s›
alt›nda bir araya getiren genifl bir vizyona sahip olmufltur. “Dünya” tek
ortak yaflam alan›m›z ve ortak co¤rafyam›z ise, bu co¤rafya
üzerindeki verilerle üretilen bilgiler eriflilebilir ve paylafl›labilir yani
“ortak” oldu¤u sürece de¤erli olacakt›r düflüncesi ile gerçeklefltirilen
kongre  slogan›m›z güçlü yar›nlar›m›z için bütünleflme ça¤r›s›
yaparak, “Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya...” olarak
belirlenmifltir.

CBS teknolojisinin insanl›k hizmetine sunulmas› ve bu teknolojinin

ANKARA
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yaflam›n her alan›nda kullan›lmas›
amaçlanan kongre, teknik
oturumlar›n, panellerin yan› s›ra
co¤rafi bilgi teknolojileri fuar›yla da
firmalar›n ve akademisyenlerin
co¤rafi bilgi sistemleri hakk›nda

bilgilerini aktard›klar› önemli bir
etkinlik olmufltur.Çok say›da
delegenin, flube yönetim kurulu
üyelerinin ve ö¤rencilerin kat›ld›¤›
kongre kat›l›mc›lar›n birbirleriyle ve
ö¤renciler ile kaynaflmas› noktas›nda
da önemlidir.

TUJK (Türkiye Ulusal Jeodezi
Komisyonu)
Ortado¤u Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ulusal Jeodezi Komisyonu, TUB‹TAK,
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Ankara fiubesinin düzenleyici

oldu¤u “‹yonosfer ve Troposfer
Gözlenmesi ve Modellenmesi” konulu
çal›fltay 14-16 Kas›m tarihleri
aras›nda ODTÜ Kongre ve Kültür
Merkezinde gerçeklefltirildi.

Yurtd›fl›ndan  kat›lan bilim
adamlar›n›n da panelistlik yapt›¤›
çal›fltay da  flubemiz yönetim kurulu
ad›na Mustafa Erdo¤an konuflma
yapm›flt›r. Konuflmas›nda ;

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odam›z›n  kurulufl y›l› olan 1954
y›l›ndan bu yana anayasada ve
kurulufl yasam›zda yer alan amaçlar›
do¤rultusunda çal›flmalar›n›
sürdürmekte oldu¤u Odam›z›n;
demokratik bir meslek kuruluflu
olarak, dünyay›, ülkeyi ve yaflam›
tan›yan ve ona göre politikalar

üreterek yaflama geçiren, mühendis
ve mimarlar›n sorunlar›n›n ülke
sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› bilinci
içerisinde, bilimi ve tekni¤i,
mühendisli¤i, yar›m as›rl›k bilgi
birikimi ve deneyimini halk›n
mutlulu¤u ve ülke kalk›nmas›na
yönelik her alanda kullanmada taraf
oldu¤u vurgusunu yapm›flt›r.

Bu anlay›fl ve yaklafl›mla, Odam›z›n;
bilimsel ve teknik çal›flmalar›n, sosyal
ve kültürel çal›fltaylar›n, sempozyum
ve kongrelerin düzenlenmesinde her
zaman sorumluluk bilinci içerisinde
hareket ederek, ülkemizin ve
insanl›¤›n yarar›na olumlu sonuçlar
do¤mas›na katk› koyaca¤›n›
belirtmifltir.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
(TUJK)’nun görevlerinden biri de
ulusal ve uluslararas› güncel jeodezik
faaliyetleri koordine etmek,
düzenlemek ve teknik konular›
tart›flmakt›r. Bu ba¤lamda, komisyon
2002 y›l›ndan bu yana her y›l bir
e¤itim kurumunun ev sahipli¤inde
çal›fltay format›nda ola¤an bilimsel
toplant›lar›n› düzenlemektedir. 

‹lk Çal›fltay, 2002 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesinde “Tektonik ve Jeodezik
A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r. Bu
çal›fltay, jeodeziciler olarak farkl›
disiplinlerle birlikte gerçeklefltirdi¤imiz
çok disiplinli ilk bilimsel toplant›
olmufltur. 
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‹kinci Çal›fltay, 2003 y›l›nda Selçuk
Üniversitesinde “Co¤rafi Bilgi
Sistemleri ve Jeodezik A¤lar”
konusunda; üçüncü Çal›fltay ise,
2004 y›l›nda Zonguldak Karaelmas
Üniversitesinde ”Mühendislik
Ölçmelerinde Jeodezik A¤lar”
konusunda, dördüncü çal›fltay 2005
y›l›nda Karadeniz Teknik
Üniversitesinde  “Jeoid ve Düfley
Datum” bafll›¤›nda beflinci çal›fltay
ise 2006 y›l›nda Y›ld›z Teknik
Üniversitesinde “Tektonik ve Jeodezik

A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r.

Bu y›l ki  Çal›fltay içeri¤i olarak yine
önemli bir konuyu ele alm›fl;
Troposfer ve ‹yonosferin
Modellenmesi hakk›nda  ça¤dafl
geliflmeleri yakalamak noktas›nda
önemli bir etkinlik  olmufltur. 

Troposferdeki sinyal gecikmelerinin
elde edilmesi, hassas konumlama ve
navigasyona ek olarak meteoroloji
ve klimatolojiye de katk›
sa¤lamaktad›r. Öte yandan ‹yonosfer

için elektron yo¤unlu¤u bilgisi
elektromanyetik dalgalar› kullanarak
yap›lan gözlemlerin iyonosferden
kaynaklanan hatalar›n›n
düzeltilmesinde kilit bir role sahip
oldu¤u da bilinmektedir. Bu nedenle
iyonosferik modelleme, özellikle GPS
ve GLONASS al›c›lar› ile
gerçeklefltirilen konumlama ve
navigasyon hassasiyetlerini art›rmada
hayati bir öneme sahiptir.

Bu geliflmeler ›fl›¤›nda Atmosfer ile
ilgili bu ve bundan sonra yap›lacak
bilimsel toplant›lar, ileride ‹yonosfer
ve Troposfer modellerinin
oluflturulmas› için yap›lacak projelere
büyük oranda bilimsel ve teknik katk›
sa¤layacakt›r.

Ankara fiubenin de düzenleyicisi
oldu¤u Türkiye Ulusal Jeodezi
Komisyonu 2007 Bilimsel
Toplant›s›n›n bundan sonraki
toplant›lar içinde örnek teflkil edece¤i
ve konusu itibariyle de yeni
çal›flmalarda yol gösterici olaca¤›
bilinci içindeyiz.

Genç Mühendisler Sorunlar›n›
Tart›fl›yor Forumu Yap›ld›
“Genç Mühendisler Sorunlar›n›
Tart›fl›yor “ konulu forum 24 Kas›m
2007 tarihinde Ankara fiube
kapsam›nda Meslek ‹çi Sürekli E¤itim
Merkezi (M‹SEM) ‘de gerçeklefltirildi.
Etkinlik oda tan›t›m slayt› ile
bafllam›flt›r. Forumda genç
mühendislerin günümüz flartlar›nda
karfl›laflt›klar› ifl alanlar›ndaki
s›k›nt›lar, çal›flma koflullar›n›n
güçlü¤ü, kamu ve özel sektör
çal›flanlar›n›n kendi öznel sorunlar›,
ça¤dafl geliflmeler ›fl›¤›nda mesleki
gereksinimlerimiz ve mesleki
formasyonumuz, ayn› zamanda
mesle¤imizin di¤er meslek disiplinleri
ile iliflkileri ve kad›n
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meslektafllar›m›z›n yaflad›¤› cinsiyet
ayr›m› konular› forumun tart›flma
çerçevesini oluflturmufltur. 

Forumda,  genç mühendislerin
düflünmekten, üretmekten ve
geliflmekten uzaklaflt›r›lmakta oldu¤u,
bununla birlikte yönetmelik flartname
mühendisi, baflka bir deyimle teknik
büro memuru haline getirilmekte
oldu¤u, mühendislerin, yaln›zca bir
sorumlu arand›¤›nda akla geldi¤i ve
mühendise yönetici yetkisi
verilmeyerek kendine güvensiz
mühendisler ordusu oluflturuldu¤u
belirtilmifltir.

Forumda ayr›ca; yeni üretim
organizasyonlar› içerisinde genç
mühendislerin fark›nda olmasalar da
h›zla statü kay›plar›na u¤ramakta
olduklar› bunun fark›na varanlar›n
kendilerini ya ifl güvencelerine dair
bir endifle içerisinde, o e¤itimden bu
sertifikaya koflar bulduklar› ya da her
türlü çal›flma koflular›nda esnemek
zorunda kald›klar› vurgusu yap›lm›flt›r.

Statü kayb›, ücret ortalamalar›n›n
düflmesiyle yaflam standard›n›n di¤er
emekçilere yaklaflmas›n›, iflyerinde

yönetici pozisyonlar›ndaki gerilemeyi,
iflin genel bilgisine sahip olmamay›
içeriyor. Genç mühendisler zor e¤itim
süreci sonunda ulaflmay› umduklar›
konumlar›n da giderek zorlaflt›¤›n›
görüyor. Durum baz› genç
mühendislerde “iflçiler gibi
çal›fl›yoruz, teknisyenlerden geriye
düflüyoruz” gibi yak›nmalarla da
karfl›l›¤›n› buluyor. 

Mühendisler bu sorunlar›n›n yan› s›ra,
haklar›n› koruyacak bir örgütlenmenin
olmay›fl› gibi ek sorunlarda
yafl›yorlar.

Bununla birlikte; kad›n›n meslek
yaflam›nda karfl›laflt›¤› problemler,
kad›n›n belirli ifllere yönlendirilmesi,
çal›flma koflullar›, kariyer ve mesleki
e¤itim olanaklar›ndan yararlanma
noktas›nda iflyerinde maruz kald›¤›
y›ld›rmalar saptanm›flt›r.
Mühendisli¤in erkek egemen bir
meslek olarak alg›lan›yor olmas›, kimi
niteliklerin sadece erkeklere özgü
nitelikler oldu¤u ve kad›nl›¤›n bu
niteliklerle ba¤daflmad›¤›
düflüncesinin egemen olmas›, birçok
kad›n meslektafl›m›z›n ifl bulmada ve
ifl yaflam›nda karfl›s›na engel olarak
ç›kmaktad›r.

Forumda ayr›ca, üniversitelerde verilen
e¤itimdeki ezberci zihniyetin, mezun
olundu¤unda genç mühendisin
karfl›s›na meslek disiplinleri ile
çal›flmak, üretmek noktas›nda s›k›nt›

olarak ç›kmakta oldu¤u mühendis
olman›n ne demek oldu¤unu bilmeyen
ve sermaye koflullar›nda mühendisli¤i
ö¤renen, bilimi ve eti¤i olmayan
mühendisler yarat›lmakta oldu¤u
forumda tart›fl›lan konular aras›nda
olmufltur.

Bu sorunlar›n, genç mühendislerde
örgütlenme bilincinin eksik olmas› ile
daha da derinleflti¤i ve var olan
örgütlenme kollar›yla sa¤l›kl› iletiflim
sa¤layamad›klar› görülmüfltür. Ücretli
ve iflsiz mühendislerin öncelikle
sorunlar›n› görmeleri, TMMOB ve
ba¤l› odalar›n çat›s› alt›nda bu
sorunlar› bir araya gelerek dile
getirmeleri gerekti¤i ve çözüm
yolar›n› üretmek noktas›nda sürece
kat›lmalar›n›n gerekti¤i sonucu
ç›km›flt›r.

HKMO Ankara fiubesince CBS
Günü (GIS DAY) Kutlamas›
Yap›ld›
CBS GÜNÜ (GIS DAY)" kutlamas›
30 Aral›k Cuma günü HKMO Genel
Baflkan› Say›n A. Fahri Özten‘in ve
Ankara fiube Baflkan› ‹lyas
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Osmana¤ao¤lu‘nun aç›l›fl konuflmas›
ile bafllam›flt›r. Say›n Özten
konuflmas›nda;
Dünyada ve ülkemizde her y›l
Kas›m ay›nda kutlanan CBS
etkinli¤inin odam›z birimlerince
kutlanmas›n›n önemini belirtmifl ve
CBS çal›flmalar›nda meslek
disiplinlerinin ortak çal›flmas›n›n

önemini vurgulad›. Bilgilerin %70-
80’inin mekansal/kanunsal
bilgilerin oluflturdu¤una vurgu
yapan Say›n Özten CBS’de Harita
Kadastro Mühendisli¤i’nin yer ve
önemine dikkat çekti. Oda
baflkan›m›z Say›n Özten CBS
konular›nda faaliyet gösteren
firmalar› önemsediklerini belirterek

pahal› ve d›fla ba¤›ml› olmayan ve
teknolojik olarak ileri
yap›lanmalara s›cak bak›ld›¤›n›
belirtmifltir. 

Etkinlik, Netcad sunumlar› ile devam
etmifltir. Bu sunumlarda Kent Bilgi
Sistemine bak›fl›m›z olan e-BLDY
çözümü ve Kadastral Uygulamalarda
ve TAKBIS projesinde de
kulland›¤›m›z CBS çözümleri
tan›t›lm›flt›r.

Sunumlar›n ard›ndan davetlilerin bir
araya gelerek sohbet etme imkân›
bulduklar› ve etkinli¤in
de¤erlendirmesini yapt›klar› kokteyl

ile "GIS DAY" kutlamas› sona ermifltir. 
Günümüz teknolojisinde co¤rafi bilgi
sistemleri alan›ndaki geliflmelerin
meslektafllar›m›z›n yak›ndan takip
etmesi için önemli bir etkinlik
olmufltur.

Geleneksel yeme¤imiz
Gerçeklefltirildi
9. Geleneksel Yeme¤imiz bu sene
8 Aral›k 2007 tarihinde Akar
International Otel’de gerçeklefltirildi.
Kat›l›m›n oldukça iyi oldu¤u
yeme¤imizde öncelikli olarak
meslekte otuz y›l›n› dolduran

üyelerimize plaketleri verildi.
Plaketlerin ard›ndan yaklafl›k iki
ayd›r çal›flmalar›n› sürdüren HKMO
Ankara fiubesinin Türk Sanat
Müzi¤i Korosu’da sahne ald›. Son
olarak ta Karadeniz müzi¤inin
güçlü sesi Fuat Saka bizlerle birlikte

oldu. Sanatç› güzel flark›lar› ile
gecemize renk katt›. Dayan›flman›n
ve birlikteli¤in güzel bir örne¤i olan
geleneksel yeme¤imizde
konuklar›m›z güzel an›larla
aram›zdan ayr›lm›fllard›r.
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Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi
KTÜ-Trabzon
30 Ekim – 02 Kas›m 2007 tarihlerinde, TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odam›z taraf›ndan  Karadeniz Teknik Üniversitesin de
(Trabzon) düzenlenen Co¤rafi Bilgi Sistemleri kongresine fiubemizden
kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Düzenlenen Oturum ve Toplant›lar dikkatlice takip edilmifl, Co¤rafi
Bilgi Sistemlerinde Ülkemiz ve Dünya ölçe¤inde gelinen nokta
görülmüfl, uygulama örnekleri detaylar› ile incelenmifltir.

CBS alan›nda uygulamac› Firmalar, Resmi Kurumlar ve Sektöre yönelik
Alet-Yaz›l›m Firmalar›n›n standlar› gezildi, bilgi edinildi.

HKMO Antalya fiube Bina ‹nflaat›
“Bizim de Bir yuvam›z Olsun” slogan›yla yola ç›kt›¤›m›z,
fiubemizin Hizmet Binas› ‹nflaat› tamamlanmak üzeredir. Sadece,
Asansör, Cam,Çerçeve, Kap› ve Pencereler kalm›flt›r. Üye

Aidatlar›, Tescil Yenileme
Ücretleri, Mesleki Denetim
Ücretleri ve yap›lan
ba¤›fllar›n tamam› flube
‹nflaat›na aktar›lmaktad›r.
Ancak bugüne kadar
hizmet binas› ile ilgili tüm
harcamalar Genel Merkez
taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.

fiimdiye kadar üyelerimizden katk› koyan
olmam›flt›r. Vaatleri olanlar›n hizmet binas›na
ba¤›fl ve katk›lar›n› bekliyoruz. Bu bina
hepimizin eseridir. Ben yok, Biz yok;
hepimiz var›z. Her yönüyle katk› koyan,
hizmetini esirgemeyen kifliler, özel sektör
temsilcileri, resmi kurum yetkilileri ve di¤er
odalara flimdiden teflekkür ediyoruz.

Üyelerimizin dikkatine!
1- Üye aidatlar›n› ödeyen, borcu
olmayanlara KAZA S‹GORTASI
yapt›r›yoruz.
2- Mesleki Denetimlerini yapt›rmayan
üyelerimizin yapt›rmalar›; 
• fiube Yönetmeli¤i,
• Vergi,
• Di¤er Meslektafllar›na sayg› etik de¤erler,
• Rekabet yönünden. 
Kendi menfaatlerinedir...

ANTALYA



Paksoy (Topcon) Ltd. fiti.nin
düzenledi¤i Geleneksel 
“Teknoloji Günleri” Etkinli¤i
Antalya’da yap›ld›.
Paksoy Teknik Hizmetlerin geleneksel
hale getirdi¤i ve bu y›l 3’üncüsü
yap›lan “Teknoloji Günleri 3”
Toplant›s› 26-28 Ekim 2007
tarihinde Orange County Otel
Kemer/Antalya’da gerçeklefltirildi.

Teknoloji günlerinin amac›;
Kat›l›mc›lar›, flirketler ve kamu
Kurumlar›ndaki cihaz ve
ekipmanlar›n, teknik ve uygulama
detaylar› hakk›nda bilgilendirmek,
yeni teknolojilerle tan›flmalar›na
olanak sa¤lamak ve etkinlik süresince
de¤erli fikir ve önerilerini
paylaflmakt›r.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi
24 Kas›m 2006 tarih ve 26356
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren “Kamulaflt›rma
Davalar›nda bilirkifli olarak Görev

yapacaklar›n nitelikleri ve çal›flma
esaslar›na iliflkin yönetmeli¤in” ilgili
maddelerinde; “‹lgili ihtisas odas›nca
düzenlenen bilirkifli meslek içi e¤itim
kursunu baflar› ile tamamlayarak
bilirkifli yetki belgesi alm›fl
olmas›,denkli¤i kabul edilen belgeye
sahip olmas› ve yetki belgesi
zorunlulu¤unun 01.01.2007 tarihi
itibari ile uygulanmas›” gerekti¤i
ifade edilmekte olup, ilgili yönetmelik
gere¤i kamulaflt›rma davalar›nda
odam›z bilirkifli listesinde görev
yapmak isteyen üyelerimize yönelik
fiubemizce “Bilirkifli Meslek içi
E¤itimi” düzenlenmifltir.

Söz konusu e¤itimin çal›flmas› 01-02
Aral›k 2007 tarihinde saat 09.00 –
17.30 aras›nda Antalya Büyükflehir
Belediyesi Haflim ‹flcan Kültür ve
Kongre Merkezinde düzenlendi. Kurs
E¤itimini Konya Selçuk Üniversitesi
Ö¤retim Üyeleri  Yrd. Doç.Dr. Tayfun
ÇAY, Yrd. Doç.Dr. fiaban ‹NAM ve
Dr.Mehmet ERTAfi taraf›ndan verildi.
E¤itime, Antalya Merkez, Alanya
‹lçesi, Isparta ve Burdur illerinden
üyelerimiz kat›lm›fllard›r.

E¤itim sonunda, kursiyerler s›nava
kat›lm›fllard›r. De¤erlendirme
sonucunda Kamulaflt›rma Bilirkifli
Sertifikalar› kat›l›mc›lara verilecektir.
Bu Organizasyona katk› ve
desteklerinden dolay›; Antalya
Büyükflehir Belediye baflkanl›¤› ve
Kepez Belediye Baflkanl›klar›na
Teflekkür Ederiz.
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BURSA

Bursa fiubesi Geleneksel Yeme¤i Düzenlendi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Bursa fiubesi’nin her y›l
geleneksel olarak düzenledi¤i “Güz Yeme¤i”, 02 Eylül 2007 Pazar
Akflam›, Bursa Otantik Otel’de gerçeklefltirildi. Otelin bahçesinde
havuz bafl›nda düzenlenen yemekte, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Bursa fiubesi Baflkan› Celil Çolak ve  fiube
Yönetim Kurulu Üyeleri haz›r bulundu. fiube Baflkan› Celil Çolak’›n
ve ard›ndan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Sekreteri

Ertu¤rul Candafl’›n aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan
gecede Meslekte 50. y›l›n›
dolduran ve  Bursa
fiubesi’nin 1992-1994
y›llar›nda 1. Dönem
Baflkanl›¤›n› yapan Ali
K›ran’a 50. y›l plaketi
verildi. Sanatç› Seyfi Dinç
ve Orkestras›n›n güzel

müzikleriyle renk katt›¤› gecede 4 kiflilik halk danslar› ekibi de
misafirlere keyifli anlar yaflatt›. . TMMOB’a ba¤l› Oda
Baflkanlar›n›n, Kamuda ve serbest olarak çal›flan harita
mühendislerinin, farkl› meslek gruplar›ndan çal›flanlar›nda kat›ld›¤›
gecede, organizasyonun Sponsorlar›ndan Belsis Firmas›’n›n
bilgisayar program› hediyeleri de da¤›t›ld›. 

3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi  Kültür Merkezinde
gerçeklefltirilmifltir. 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna Bursa
fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ahmet Ak ve Necmettin  K›rtafl
kat›lm›fllard›r.

BAOB Yerleflkesi

‹nflaat› halen devam eden
Bursa Akademik Odalar
Yerleflkesi’ nde d›fl kaplama
ifline geçilmifltir. Kaplamalar
tamamland›ktan sonra
inflaat›n›n iç tesisat›
tamamlanacakt›r. ‹nflaatta
gelinen son durum
foto¤raflar› ektedir. 

10-11 Kas›m 2007 Bursa Bilirkifli
E¤itimi Yap›ld›
10-11 kas›m 2007 tarihlerinde flube
binam›zda gerçeklefltirilen, Bilirkifli olmak için
flubemize baflvuran üyelerimizin kat›ld›¤›
E¤itimler, Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli
Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve
Çal›flma Esaslar›”na iliflkin Yönetmelik
uyar›nca Genel Merkez taraf›ndan
düzenlenen e¤itici e¤itimini baflar›yla
tamamlayan Fikri Haflal, Bekir Belhan, Banu
Özda¤ taraf›ndan verilmifltir.

Bilirkifli E¤itimlerine üyemiz Sabri Çal›k ve
‹smail Duyar bilgi ve deneyimleri ile
katk›da bulunmufllard›r.E¤itime fiube
Baflkan›m›z Celil Çolak ve di¤er Yönetim
kurulu üyelerimizde kat›l›mlar›yla destek
vermifllerdir.

17-18 kas›m 2007 KÜTAHYA bilirkifli
e¤itimi, 24-25 kas›m 2007 Çanakkale
bilirkifli e¤itimi yap›ld›



Bu Çocuk Dünyaya Bedel
Üyemiz Sevim Nevruz‘ un o¤lu
Durducan Nevruz, 100 metre
s›rt›üsü yüzmede olimpiyat flampiyonu
olduktan sonra, sözünü tuttu ve
serbest stilde de madalya getirdi.
100 metre serbest yüzmede gümüfl
madalya kazanan Durducan, 200
metre serbest yüzmede ise bir
olimpiyat flampiyonlu¤u daha elde
etti! fiampiyon Durducan, Türkiye‘de
200 metreyi yüzen ilk zihinsel engeli
sporcu oldu

De¤erli üyemizi evinde ziyaret eden
Yönetim Kurulumuz Sevim Han›m‘
a Plaket takdim etti. O¤lu
Durducan‘a da baflar›s›ndan dolay›
hediye veren Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Durducan‘ › tebrik ederek
baflar›lar›n› takip edeceklerini
söylediler

Bursa fiube Denetlemesi
19-20/10/2007 Tarihinde Bursa
fiube Denetlemesi Denetleme Kurulu
üyeleri Hayriye fiendinç ve Gürkan
Öz‘ ün kat›l›m› ile Bursa fiube
Merkezinde yap›lm›flt›r.

Yap›lan Denetleme sonucunda tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi
istenmifl, fiube Yönetim Kurulumuzun
ve Çal›flanlar›m›z›n yapt›klar› özverili
hizmetlerden dolay› fiubemize
teflekkür etmifllerdir.

Bursa’da CBS Paneli Yap›ld›
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Bursa fiubesi ve BELS‹S Ltd.fiti
taraf›ndan ortaklafla düzenlenen
bütün dünyada her y›l 14-30 kas›m
tarihleri aras›nda kutlanan GIS
DAY/CBS GÜNÜ etkinli¤i 20 kas›m
2007 tarihinde Bursa Devlet
Tiyatrosu E¤itim Araçlar› Salonunda
gerçeklefltirildi.

fiube Baflkan›m›z Celil Çolak ‘in
aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan
panelde; konuflmac›lar›m›z Belsis
Ltd.fiti den GIS Projeler Müdürü
Mehmet Servi,Bursagaz Afl.den

Harita Mühendisi Salih
‹flitmezo¤lu,Nilüfer Belediyesi Bilgi
‹fllem Sorumlusu(‹nflaat
mühendisi)Kemal Ç›nar ve TMMOB
HKMO ad›na Harita Yüksek
Mühendisi Fikri Haflal,,kat›l›mc›lar›
CBS nin günlük hayattaki kullan›m
alanlar› ,Alt Yap› Bilgi Sistemlerinin
ülkemiz için önemi ,Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Uygulamalar› ve Geçmiflten
Günümüze Co¤rafi Bilgi Sistemleri
konular› hakk›nda bilgilendirmifllerdir.

CBS Trabzon
TMMOB ad›na Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odam›zca düzenlenen

“TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Kongresi” 30 Ekim-02 Kas›m 2007
tarihleri aras›nda Karadeniz Teknik
Üniversitesi Kongre Merkezinde
Trabzon da yap›ld›. Kongreye Bursa

fiube Yönetim Kurulumuzdan; fiube
Baflkan›m›z Celil Çolak, fiube
2.Baflkan› Habip Aslan, fiube
Yazman› Ufuk Ay,fiube Sayman›
Hakan Bebek,Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Derya Bulut,fiube
Delegelerimizden UEDAfi Müessese
Müdürü Durali Ferik kat›lm›fllard›r.

Ayr›ca; CBS‘2007 Kongresi‘ne,
çal›flma alanlar›nda co¤rafi bilgi
sistemlerine ilgi duyan farkl› meslek
disiplinlerinden mühendis, mimar,
flehir ve bölge planc›s›, bilim
insanlar› ve uzmanlar›n temsil etti¤i;
kamu kurum ve kurulufllar›, merkezi ve
yerel yönetimler, üniversiteler, e¤itim
birimleri, meslek kurulufllar›, sivil
toplum temsilcileri ve özel sektör
kurulufllar›ndan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

K›sa ad›yla, TMMOB CBS‘ 2007
Kongresi, “paylafl›lmayan bilgi
verimli de¤ildir” düflüncesiyle ve
bütünleflme ça¤r›s› yapan, “Ortak
Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya...”
kongre temas›yla, ülkemizdeki farkl›

meslek disiplinlerini CBS‘ nin do¤al
çat›s› alt›nda bir araya getirerek,
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baflta CBS‘ nin en temel bileflenleri
olan veri, yaz›l›m, donan›m, yöntem
ve insan kaynaklar› olmak üzere,
co¤rafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle
ulusal ve uluslar aras› düzeyde ele
al›narak tart›fl›lm›flt›r. 

E¤itim Yard›m›

‹lkö¤retim haftas› nedeni ile
Bursa’daki bir ‹lkö¤retim okulundan
seçti¤imiz 6 ö¤rencinin okul
k›yafetleri HKMO Bursa fiubesi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve baz›
meslektafllar›m›z›n katk›s›yla
karfl›lanm›flt›r.

Hepimiz Mehmetiz
Bursa’ da bulunan Sivil Toplum
Örgütlerinin kat›l›m›yla düzenlenen
teröre tepki mitingine Harita ve

Kadastro Mühendisleri Odas› Bursa
fiubesince kat›l›m sa¤land›.

Gönen Belediye Baflkan›
Ziyaret Edildi
3 Ekim 2007 günü Gönen Belediye
Baflkan› Hüseyin Yakar’ › ziyaret
eden fiube Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Celil Çolak ve di¤er
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gönen

Belediyesinde HUS (Harita
Uygulama Sorumlulu¤u)
Uygulamalar›n›n zorunlu hale gelmesi
için Belediye Baflkan› ve Belediyede
görev yapan Teknik Personele bilgi
verdiler

28 EYLÜL 2007 Tarihinde
fiube Yönetim Kurulumuz
Kütahya ‹l Temsilcili¤imizi
Ziyaret Etti
Kütahya’da çal›flan meslektafllar›m›z›n
da kat›l›m›yla gerçeklefltirilen yemekli
toplant›da mesleki sorunlar, ihaleli

ifllerle ilgili s›k›nt›lar ve çözüm
önerileri hakk›nda görüflülmüfltür.

Yaz› Dizisi
Mesle¤imizde uzun y›llar görev
yapm›fl üyelerimizin deneyim ve
görüfllerini alabilmek için
bafllatt›¤›m›z yaz› dizimiz fiubemize
ait Harita Bülteni isimli dergimizde
yay›nlanmaya bafllam›flt›r. fiubemize
ilk kay›t olan üyemizle bafllayan
röportajlar›m›zda flimdiye kadar 77
sicil numaral› Yüksel Sungurçetin,
166 sicil numaral› Ali k›ran ve 169
sicil numaral› üyemiz Ali Niyazi Öz’
ü konuk ettik.

Y›ld›r›m Çal›fltay›
Y›ld›r›m ‹lçesi’nin 50 y›ll›k gelece¤ini
planlamak amac›yla Y›ld›r›m
Belediyesi taraf›ndan   “Gelecek 50
Y›lda Y›ld›r›m” konulu çal›fltay 3-4
Kas›m 2007 tarihlerinde düzenlendi.
Çal›fltay program› kapsam›nda bilim
adamlar›, sosyologlar, mimarlar,

mühendisler, gazeteciler, ö¤renciler
ve kent dinamiklerinin kat›ld›¤›
çal›fltay grup üyelerinin yapt›¤› beyin
f›rt›nas› ile haz›rlanan sonuç
bildirgesinde Y›ld›r›m ‹lçesi’nin tarihi
mekânlar›n›n ön plana ç›kart›larak
kültürünün yaflat›larak özellikle
yap›laflma noktas›nda kentsel
dönüflüm projelerine ve kentlilik
bilincinin geliflmesi için e¤itime
a¤›rl›k verilmesi vurguland›. 

Kervansaray Termal Otel’de
gerçeklefltirilen ve tüm gün boyunca

14 çal›flma grup üyelerinin
kat›l›m›nda yap›lan beyin f›rt›nas›
sonras›nda sonuç bildirgesi
haz›rland›. Sunum öncesinde 14
konu bafll›k alt›nda ilçedeki nüfus
hareketleri, kentleflme politikas› ve
kentsel dönüflüm, depremsellik, yeni
istihdam alanlar› gençler ve
gelecekleri, yaflanabilir bir Y›ld›r›m
için öncelikli vizyon projeleri, ulafl›m
stratejisi, güvenlik sistemleri, sa¤l›k,
e¤itim ve gelece¤in yap›land›r›lmas›,
spor ve spor alanlar›, tarihi ve kültürel
miras›n yaflat›lmas›, yeflil alanlar,
kent esteti¤i turizm-tan›t›m konular›nda
2008, 2012, 2023 ve 2057 y›l›na
2 fler öneri haz›rland›. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Bursa
fiubesinden Y›ld›r›m ‹lçesinin
gelece¤ini belirlemeye yönelik bu
Çal›fltay’a “Ulafl›m Stratejisi”,
“Kentleflme politikas› ve kentsel
dönüflüm” bafll›klar›nda etkin kat›l›m
sa¤lanarak odam›z görüflleri iletildi.
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fianl›urfa Temsilcimiz Kent Konseyi
Yürütme Kuruluna Seçildi
Temsilcimiz DS‹ 15. Bölge Müdür Yard›mc›s›
U¤ur BÜYÜKHAT‹PO⁄LU 07 Ekim 2007
tarihinde yap›lan seçimde fianl›urfa Kent
Konseyi Yürütme Kuruluna seçildi.

fianl›urfa ‹linde Meslektafllar›m›zla
Toplant› Yap›ld›
Temsilcimiz taraf›ndan 10.10.2007
tarihinde meslektafllar›m›zla toplant› yap›ld›.
Toplant›ya Kamu Kurumlar›nda  ve Özel
Sektörde çal›flan meslektafllar›m›z ile
Üniversitede Ö¤retim üyesi olarak görev
yapan üyelerimiz kat›lm›flt›r.Toplant›da
fianl›urfa ilinde Harita ve Kadastro
Mühendislerinin yaflad›¤› sorunlar ile mesleki

konular tart›fl›lm›flt›r. Toplant›dan sonra birlikte akflam yeme¤i
yenilmifltir.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itim Kursu Elaz›¤ ‹linde Yap›ld›
03-04 Kas›m 2007 tarihlerinde Elaz›¤ ‹linde üyelerimizin kat›l›m› ile
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i e¤itimi düzenlenmifltir. 

fiube II. Baflkan› M.Adnan Aksoy ve fiube Sayman› Halil Erdem
taraf›ndan verilen e¤itime çok say›da meslektafl›m›z kat›l›m sa¤lam›flt›r.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itim Kursu fianl›urfa ‹linde
Yap›ld›
17-18 Kas›m 2007 tarihlerinde fianl›urfa ‹limizde üyelerimizin kat›l›m›
ile Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i e¤itimi DS‹ 15 Bölge Müdürlü¤ü E¤itim
Salonunda düzenlenmifltir. 
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fiube II. Baflkan› M.Adnan Aksoy
ve fianl›urfa ‹l Temsilci Yard›mc›s›
Abdulkadir Karakufl taraf›ndan verilen
e¤itime özel sektör ve kamu
kurulufllar›nda  çal›flan çok say›da
üyemiz kat›l›m sa¤lam›flt›r.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itim
Kursu Diyarbak›r ‹linde
Yap›ld›
24-25 Kas›m 2007
tarihlerinde Diyarbak›r ‹limizde
üyelerimizin kat›l›m› ile Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i e¤itimi düzenlenmifltir. 

E¤itim; Genel Baflkan›m›z Ali Fahri
ÖZTEN , Eski Genel
Baflkanlar›m›zdan Hüseyin ÜLKÜ ,
Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Meslektafl›m›z Nam›k GAZ‹O⁄LU ve
fiube II. Baflkan› M.Adnan
Aksoy taraf›ndan verilmifltir.

E¤itime ; Diyarbak›r, Mardin, fi›rnak,
Batman, Bingöl, Mufl, Tunceli ve Siirt
‹llerinden temsilcilerimiz ile özel
sektör  ve kamu kurulufllar›nda

çal›flan meslektafllar›m›z yo¤un ilgi
göstermifllerdir.

‹ki gün süren yo¤un e¤itim
program›n›n ard›ndan De¤erlendirme
S›nav› yap›larak Yetki Belgesi
almaya hak kazanan
meslektafllar›m›z belirlenmifltir.

GAP Bölgesi Yerel Yönetimler
Teknik E¤itim Semineri
Yap›ld›
GAP-BK‹’nin yürütücülü¤ünde Mardin
Valili¤i, Mardin Belediye Baflkanl›¤› ,
TMMOB Harita ve Kadastro

Mühendisleri Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas›, Jeoloji Mühendisler Odas›,
Çevre Mühendisleri Odas› ve ‹nflaat
Mühendisleri Odas› iflbirli¤i ile 27-
28 Kas›m 2007 tarihlerinde Mardin
ilinde GAP  Bölgesi Yerel Yönetimler
Teknik E¤itim Semineri
gerçeklefltirilmifltir. E¤itimin birinci
gününde aç›l›fl konuflmalar›ndan

sonra Yap›lar Üzerindeki Deprem
Hasarlar› ve Etkilerinin Azalt›lmas›,
Alt Yap›da ‹çmesuyu Kanalizasyon ve
Sorunlar›, Say›sal Halihaz›r Harita
Yap›m› ve Kullan›m›, Kent Bilgi
Sistemleri ve Uygulamalar›, Kentsel
Dönüflüm Uygulamalar› ile Çevre
Mevzuat› konular›  hakk›nda bilgi
verilmifltir.Seminerin ikinci gününde
‹mar Uygulamalar›nda Kamulaflt›rma
ve Bilirkiflilik, ‹mar Uygulamalar› ve
Mülkiyet, ‹mar Uygulamalar›-18.
madde, ‹mar Planlama Süreci-
Planlaman›n Dünü, bugünü Yar›n›,

‹mar Planlar›n›n Uygulama Süreçleri
ve  Planlama Sonras› Yap›laflma
Aflamas›nda Zemin Etütlerinin
Gereklili¤i ve Denetlenmesi  konular›
ifllenmifltir.
Söz konusu seminere Diyarbak›r,
Mardin, Batman, fi›rnak ve fianl›urfa
illerinden çok say›da meslektafl›m›z
kat›l›m sa¤lam›fllard›r.
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Tafl›nmaz De¤erleme E¤itimi
4 A¤ustos – 16 Eylül 2007 tarihleri
aras›nda fiubemizde Tafl›nmaz De¤erleme
konulu e¤itim program› gerçeklefltirildi.
Kat›l›mc›lara program çerçevesinde ‹nflaat
Muhasebesi, Gayrimenkul De¤erleme
Esaslar›, Vergi Mevzuat›, Mesleki Mevzuat
ve Etik Kurallar› konular›nda e¤itim verildi.
E¤itime kat›lan 21 kifliye kat›l›m belgeleri
verildi. 

‹stanbul Kent Sempozyumu
‹stanbul’da yaflanan sorunlar› genifl

kapsamda de¤erlendirerek sorunlar›n do¤ru teflhis edilmesi, kentin
gereksinimlerini uzun vadede karfl›layacak ve ‹stanbul’u yaflanabilir
k›lacak etkin çözümleri, sürecin tüm taraflar› ve ‹stanbul halk›n›n kat›l›m›
ile tart›flmay› amaçlayan TMMOB ‹stanbul Kent Sempozyumu, 13 Eylül
2007 tarihinde bafllayarak üç günlük bir programla sonland›. Mimar
Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda düzenlenen sempozyumun
aç›l›fl›nda, ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz,
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc› ve ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Cumhur Güven Taflbafl› birer konuflma yapt›lar. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› olarak bu sempozyuma haz›rl›k
sürecinde 26 May›s 2007 tarihinde “ Kentsel Dönüflüm Bölüflüm”
bafll›kl› bir sempozyum düzenlemifltik.

Mühendislik ‹stihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu
Ücretli ve iflsiz mühendis ve mimarlar›n çal›flma yaflam›nda
karfl›laflt›klar› sorunlar› ve nedenlerini belirlemek, özlük haklar›n›
tart›flmak ve çözüm üretmek ve TMMOB örgütlülü¤ünü yayg›nlaflt›rmak
amac›yla TMMOB ad›na Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan,
MMO ‹stanbul fiube yürütücülü¤ünde düzenlenen “TMMOB
Mühendislik, ‹stihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” 489 mühendis,
mimar ve flehir planc›s›n›n kat›l›m›yla 22–23 Eylül 2007 tarihlerinde
‹stanbul’da Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçeklefltirilmifltir.

Arsa
Düzenlemeleri ve
Yarg› ‹liflkisi
18. Maddenin
‹dari Yarg›da ‹ptali
ve Ortaya Ç›kan
Sorunlar
fiubemiz taraf›ndan 6
Ekim 2007 tarihinde
Dr. Erdal Köktürk
taraf›ndan “Arsa
Düzenlemeleri ve Yarg›
‹liflkisi 18. Maddenin
‹dari Yarg›da ‹ptali ve
Ortaya Ç›kan Sorunlar”
bafll›kl› bir seminer
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verilmifltir. Seminer, flubemiz
taraf›ndan yay›n haline getirilecektir.

YTÜ Mezuniyet Ödül Töreni
17 Ekim 2007 tarihinde YTÜ 2006
/ 2007 ö¤renim döneminde mezun
olan baflar›l› ö¤renciler için ödül
töreni yap›ld›. Törene flubemizi
temsilen Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Mehmet Ali Candafl kat›ld›.

Dereceye giren ö¤rencilere fiube
Baflkan›m›z Mehmet Ali Candafl
taraf›ndan haz›rlad›¤›m›z arma¤an
paketi verilmifltir.

Trakya Bölgesine ‹fl Yeri
Ziyaretleri
Aralar›nda Edirne, Tekirda¤,
Çatalca, Çorlu, Keflan, Silivri ve
K›rklareli’nin bulundu¤u il ve ilçelere
18 – 19 Ekim 2007 tarihlerinde
ziyarette bulunduk. Yapt›¤›m›z
ziyaretler esnas›nda 19. Dönem
Yönetim Kurulu olarak yapt›¤›m›z
çal›flmalardan bahsettik ve

bölgelerdeki sorunlar› ve çözüm
önerilerini tart›flt›k. Yak›n bir
gelecekte tekrar görüflebilmek
dile¤imizle ziyaretlerimizi
tamamlad›k.

TMMOB Mühendislik
Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri
Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda
22.10.2007 – 02.11.2007
tarihleri aras›nda yurt genelinde
çeflitli etkinliklerle geçirildi. ‹stanbul
olarak ‹KK bileflenleri 27 – 28 Ekim
günlerinde Taksim ‹stiklal
caddesinde stant açm›fllard›r.
Yurttafllara, TMMOB ve HKMO
hakk›nda bilgilendirmeler yap›lm›fl,
odam›z yay›nlar› ücretsiz olarak
da¤›t›lm›flt›r.

Odam›z gönüllüleri hafta boyunca
Özel O¤uzkaan Koleji, Beyo¤lu
F›nd›kl› Lisesi, fiehremini Anadolu
Lisesi, Burak Bora Anadolu Lisesi,
Büyükçekmece Lisesi, Kurtköy
Lisesi, Üsküdar Burahan Felek
Lisesi, Hasan fiado¤lu Lisesi, Eflref
Bitlis Lisesi, Florya Koleji, Nam›k
Kemal Lisesi, Kartal Süleyman
Demirel Liselerine söyleflilere
kat›lm›fllard›r.

3 Kas›m Mitingi
Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir
Türkiye! Slogan›yla KESK TTB ve
TMMOB yi görmezden gelen AKP
hükümetine sesimizi duyurabilmek için
22 yoldafl, Demokratik kitle örgütleri
ve siyasi partilerden gelen
yurttafllar›m›zla birlikte bir kez daha
Ankara’n›n yollar›na düfltük. Miting
alan›na ulaflt›¤›m›zda ayn› amaçla

hipodromda buluflan onbinlerle
kar›flt›k ve hayk›rd›k sesimiz yetti¤ince
bizi görmezden gelenlere “Özgür,
Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye”
iste¤imizi.

Kamulaflt›rma Davalar›nda
Bilirkiflilik E¤itimi
4 Kas›m 2006 Tarih ve 26356
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤ü giren “Kamulaflt›rma
Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma
Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik” gere¤i
‹stanbul fiubesi olarak fiube
salonumuzda 10-11 Kas›m 2007
tarihinde 38 üyemizin kat›l›m›yla
gerçekleflti. 24 – 25 Kas›m da
Kocaeli’nde Do¤u Marmara bölgesi
için gerçeklefltirdi¤imiz ikinci e¤itime
ise 40 üyemiz kat›larak

kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli
olabilmeleri için gerekli belgelerini
ald›lar. E¤itimleri fiube baflkan›m›z
Mehmet Ali Candafl, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Kamu
Ölçmeleri Anabilim dal›ndan Arfl.
Gör. Dr. Volkan Ça¤dafl ve Arfl.
Gör. Mehmet Gür verdi.
Katk›lar›ndan dolay› kendilerine
teflekkürlerimizi sunuyoruz.
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Temsilcilikler E¤itim ve
Örgütlenme Kamp›
12 – 13 Ocak 2007 tarihlerinde
fiile Resort otelde gerçeklefltirilen
“Temsilcilikler E¤itim ve Örgütlenme
Kamp› “ n›n ard›ndan ikincisi 17
Kas›m 2007 günü Taksim Hill
Otel’de HKMO ‹stanbul fiube
yönetim kurulu, Genel Baflkan Ali
Fahri Özten, Örgütlenme Sekreteri
Ufuk Serdar ‹nci, Onur kurulu üyemiz
Tevfik Özlüdemir ve ‹stanbul fiubeye
ba¤l› temsilcilerin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

Etkinli¤in ilk k›sm›nda 19. dönem
etkinliklerini gösteren bir sununun
ard›ndan ‹stanbul fiube baflkan› M.
Ali Candafl bir konuflma yapm›flt›r.
Verilen ö¤len aras›ndan sonra ikinci
bölüme geçilmifl, bu bölümde
temsilcilerle, oda iflleyifli, bölgesel
sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin
tart›flma yürütülmüfl, çeflitli konular
dile getirilmifltir. 

fiube Aç›l›fl›
30 Temmuz 2007 tarihinden itibaren
hizmet vermeye bafllad›¤›m›z yeni
flube mekân›m›z›n resmi aç›l›fl›n› 19
Kas›m 2007 tarihinde yapt›k. Genel
merkezin ve flubenin yo¤unlu¤u ve
üyemiz, arkadafl›m›z, dostumuz,
müdürümüz Gülseren Yurttafl›n ifl
cinayetine kurban gitmesi

nedenleriyle flube aç›l›fl›m›z› bu tarihe
kadar ertelemek durumunda kald›k.
Yeni mekân›m›zda üyelerimize daha
iyi hizmet verebilme dileklerimizle…

Dünya CBS Günü Etkinli¤i
Her y›l dünyan›n birçok ülkesinde
oldu¤u gibi ülkemizde de 14 Kas›m
tarihinden bafllayarak Dünya CBS
Günü çeflitli etkinliklerle kutlan›yor.
fiubemiz CBS Komisyonun organize
etti¤i etkinlik 20 Kas›m 2007
tarihinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
sergi salonunda saat 13:00 da oda,
üniversite, kamu ve özel sektör
bileflenlerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmifltir. HKMO Genel
Baflkan› Ali Fahri Özten ve ‹stanbul
fiube baflkan› Mehmet Ali Candafl

da etkinli¤e kat›lm›fl ve birer konuflma
yapm›fllard›r. Yap›lan sunumlar›n
ard›ndan gerçeklefltirilen kokteyl ile
etkinli¤imiz sona ermifltir.

2/B Arazilerimizi
Satt›rmay›z!
TEMA Vakf›, Erozyonla Mücadele
Haftas› nedeniyle Taksim Gezi
Park›’nda aç›k hava etkinli¤i
düzenledi. 2/B orman arazilerinin
sat›lmamas› için imza kampanyas›
bafllatan TEMA, çözüm için ecrimisil
(kiralama) yöntemini önerdi.

TEMA Vakf›’n›n Taksim Gezi
Park›’ndaki etkinli¤inde konuflan
TEMA Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Çelik Kurto¤lu, 2/B orman
arazilerini iflgal edenlere tapu
verilmesinin büyük hata olaca¤›n›
savundu. Kurto¤lu, tapu ve mülkiyet
vermenin yeni iflgalleri do¤uraca¤›n›
iddia etti. Hukukta bunun çözümünün
bulundu¤unu ifade eden Kurto¤lu,
“ecrimisil” yani kiralama yöntemiyle
sorunun halledilece¤ini belirtti.
Etkinli¤e ‹stanbul fiube olarak kat›l›m
sa¤lad›k.
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fiubemiz 10. Dönem 4. Dan›flma Kurulu Toplant›s›
Yap›ld›
6 Ekim tarihinde gerçekleflen 4. Dan›flma Kurulu Toplant›s›nda yaz
e¤itim kamp›,Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünün
‹zmir’e aç›lmas› için yap›lan çal›flmalar,flubemizin yeni hizmet

binas›n›n hizmete girifl süreci ve di¤er çal›flmalar›n
bilgilendirmesinin yap›lmas›n›n yan›nda meslektafllar›m›z›n
sorunlar›,temsilcilik talepleri ve mesleki denetimlerde ç›kan sorunlar
üzerine görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

CBS Günü kutland›
21 Kas›m tarihinde Konak Belediyesi Benal Nevzat Salonunda
düzenlenen Co¤rafi Bilgi Sistemleri gününde  HKMO ‹zmir fiubesi
Baflkan› Muhittin Selvitopu’nun aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan CBS

alan›nda çal›flan Esri, Bentley ve Sampafl
firmalar›n›n temsilcilerinin yapt›¤› sunumlar
ile hem özel hem de kamu alan›nda
çal›flan meslektafllar›m›za Co¤rafi Bilgi
Sistemleri konusunda bilgi verildi
.Sunumlar›n sonras›nda kokteyl düzenlendi.

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itimi
tamamland›
2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu, 4
Kas›m 1983 y›l›nda yürürlü¤e girmifl ve
18 y›l uygulanm›flt›r. Kamulaflt›rma
kanununun baz› maddeleri, Ülkemizin
de¤iflen ekonomik ve sosyal koflullar›,



uygulamada yaflanan aksakl›klar
da dikkate al›narak, 24 Nisan
2001 tarihinde “Kamulaflt›rma
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›ndaki 4650 say›l› Kanun”la
de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.

2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun, 4650 say›l› Kanunla
de¤iflikli¤e u¤rayan 15.
maddesinde; kamulaflt›rma
davalar›nda bilirkiflilik yapacaklar›n
nitelikleri ve çal›flma esaslar› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤inin görüflü al›narak Maliye
Bakanl›¤› ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›n›n birlikte
haz›rlayacaklar› bir yönetmelikle
belirlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 

Odam›z Genel Merkezinin
sekretaryas›n› yürüttü¤ü, yo¤un
çaba ve emek harcayarak katk›
verdi¤i “Kamulaflt›rma Davalar›nda
Bilirkifli Olarak Görev
Yapalacaklar›n Nitelik Ve Çal›flma
Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
24.11.2006 tarihinde resmi
gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. 

Bu yönetmeli¤in 12. maddesine
göre, kamulaflt›rma davalar›nda
bilirkifli olarak, TMMOB’ ba¤l›
ihtisas odalar› ile il ve ilçe idare
kurullar›nca haz›rlanacak listelerde,
yer almak isteyen mühendis, mimar
ve flehir planc›lar›, “Bilirkifli Yetki
Belgesi” almak için birli¤in
gözetiminde ihtisas odalar›nca
düzenlenen “Meslek ‹çi E¤itim
Kurslar›”na kat›lmak zorundad›r.
Ayr›ca Yönetmeli¤in 11. maddesi
de; TMMOB’ye iki ay içinde
meslek içi e¤itim kurslar›, bilirkifli
yetki belgesi verilmesi, usul ve
esaslar›n› belirleme görevi
verilmifltir. 

Bunun üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu taraf›ndan, “Kamulaflt›rma
Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yap›lacak mühendis, Mimar Ve
fiehir Planc›lar›n›n Nitelikleri,
Belgelendirilmesi Ve Çal›flma
Koflullar›na ‹liflkin Usul Ve Esaslar
Hakk›ndaki Yönetmelik”
haz›rlanm›flt›r. Bu yönetmelik
TMMOB’nin 239 say›l› karar›yla
10.02.2007 tarihinde yürürlü¤e
girmifltir. 

Odam›zca 2008 Y›l›nda
uygulanacak bilirkifli listeleri
düzenlenirken yukar›da aç›klanan
yasa ve yönetmelik hükümlerinde
belirtilen koflullar göz önünde
bulundurulacakt›r. 

Odam›z Genel Merkezi taraf›ndan,
meslek içi e¤itim kurslar› ve bilirkifli
yetki belgesi verilmesi amac›yla,
öncelikle e¤iticilerin e¤itimini
öngören bir program haz›rlanm›flt›r. 

E¤itim program› çerçevesinde; 6-7
Temmuz 2007 ve 6-7 Ekim 2007
tarihlerinde Ankara’da Meslek ‹çi
Sürekli E¤itim Merkezinde
(M‹SEM), Üniversitelerin
mesle¤imizle ilgili bölümlerinde
görevli bulunan ö¤retim üyeleri ile
bilirkiflilik ve de¤erleme konusunda
uzmanlaflm›fl seçkin
meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla
e¤iticilere iki seminer verilmifltir.

Ankara’da geçeklefltirilen e¤itim
seminerlerine fiubemiz ad›na e¤itici
olarak ‹brahim ER‹fi‹R ile ‹brahim
AYKOL kat›lm›flt›r. Yönetim
Kurulumuz taraf›ndan, fiube etkinlik
alan›nda, üyelerimizin bulunduklar›
yer ve ulafl›m koflullar› dikkate
al›narak üç ilimizde e¤itim verilecek
flekilde bir çal›flma takvimi
belirlenmifltir. 

Mu¤la ‹li ve ilçelerinde bulunan
üyelerimize 14-15 Kas›m 2007
tarihlerinde Mu¤la’da, ‹zmir,
Manisa ve Ayd›n ‹lleri ve
ilçelerinde bulunan üyelerimize 24-
25 Kas›m 2007 tarihlerinde
‹zmir’de, Denizli ve Uflak ‹lleri ve
ilçelerinde bulunan üyelerimize de
27-28 Kas›m 2007 tarihlerinde
Denizli’de e¤itim verilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.
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E¤itim takvimi, fiubemize kay›tl› tüm
üyelerimize telefon mesaj›yla
duyurulmufl, konuyla ilgili daha
genifl bilgi ve aç›klama ‹nternet
sayfam›zda yay›nlanm›flt›r.

‹brahim ER‹fi‹R ile ‹brahim AYKOL
taraf›ndan verilen Kamulaflt›rma
Bilirkiflilik E¤itimi Konular› afla¤›da
gösterilen dört bafll›k alt›nda
toplanmaktad›r.

I – Kamulaflt›rma nedir,
kamulaflt›rman›n tarifi, felsefesi,
mali, sosyal ve kültürel yönü,
sonuçlar›, toplum üzerindeki etkileri,

II – Kamulaflt›rma yasas›, tan›mlar
ve kavramlar, uygulamalar
s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar,
çözümleri ve çözüm önerileri, arsa
ve arazi kavram›, kamulaflt›rma ve
imar konulu örnek Yarg›tay ve
Dan›fltay kararlar›, 

III –  ‹mar Kanunu, Kadastro
Kanunu, Kamulaflt›rma Kanunu ile
iliflkileri. ‹mar planlar›, ‹mar
Kanunun 15. 16. 18. madde
uygulamalar›, 

IV – Bilirkiflilik mevzuat›, ilgili
yönetmelikler, bilirkiflili¤in tan›m›,
ilkeleri, görevleri ve sorumluluklar›,
kamulaflt›rma bilirkiflili¤inde harita
ve kadastro mühendisinin önemi ve
görevleri...

E¤itim seminer fleklinde
gerçeklefltirilmifl, anlat›mlar›n
sonunda üyelerimizin konuyla ilgili
sorular›na  cevaplar aranm›fl, baz›
üyelerimizin de katk›lar›yla konulara
aç›kl›k getirilmifltir.    

Mu¤la’da yap›lan e¤itime 28,
‹zmir’de yap›lan e¤itime 43 ve

Denizli’de yap›lan e¤itime de, 20
üyemiz kat›lm›flt›r. E¤itimlerini
tamamland›ktan sonra s›nav
yap›lm›flt›r. S›nava kat›lan ve baflar›
gösterenler, “Yetki Belge”si almaya
hak kazanm›fllard›r. Befl y›l geçerli
olan Yetki belgeleri, k›sa zamanda
sahiplerine ulaflt›r›lacakt›r. Ayr›ca
e¤itim konular›n› kapsayan baflvuru
kitapç›¤› haz›rlanmaktad›r,
tamamlan›nca e¤itime kat›lan
üyelerimize gönderilecektir.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
Odam›z Genel Merkezinin denetim
ve gözetiminde, bilirkiflilik yapmak
isteyen üyelerimiz için, y›lda en az
bir defa olmak üzere, e¤itim
programlar› sürdürülecektir.

Geleneksel Güz Yeme¤i 
fiubemizin geleneksel güz yeme¤i
17-18 Kas›m tarihlerinde Kufladas›
AdaKule otelde yap›ld›. Yaklafl›k
200 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
yemekte güzel anlar birlikte
paylafl›ld›.

SPK Gayrimenkul
De¤erlendirme Uzmanl›¤›
S›nav› Haz›rl›k Kurslar›
düzenlendi
fiubemiz e¤itim salonunda Kas›m -
Aral›k aylar›nda gerçekleflen ve
yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤›
kurslar›m›zda gayrimenkul
de¤erlendirme esaslar›,ilgili hukuk
mevzuat›,inflaat muhasebesi, temel
finans matemati¤i ve ilgili vergi
mevzuat› dersleri verildi.
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Mezuniyet Töreni
29 Haziran  2007 tarihinde  Ondokuz
may›s Üniversitesi  Jeodezi  ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümünde düzenlenen
Mezuniyet  Törenine,  fiube  Yönetim Kurulu
Baflkan›  Ertu¤rul  ÇÖL  ve Yönetim Kurulu

Üyeleri  Fatih AKIN, Mecit KARA‹SMA‹L,
Ersen GENÇ kat›ld›. 2006-2007  dönem
birincisi  P›nar BACAKSIZ ’a meslek hayat›
boyunca baflar›lar dilenerek günün an›s›na
fiubemiz taraf›ndan haz›rlanan küçük bir
hediye takdim edildi.

Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri
Da¤›t›ld›
Önceki y›llarda  özel günlerde verilen
resepsiyonlar›n  bir benzeri, bu y›l üyelerimiz
için haz›rlanan Ferdi Kaza Sigorta
Poliçelerinin da¤›t›lmas› amac›yla

düzenlendi. fiube yönetimi  olarak  üyelerimize Samsun  Büyük Otel’
de bir tören ve yemek  program›  haz›rland›. 

Yeme¤e  kat›lan  100 kadar  üyemiz  hem poliçelerini ald› hem de
meslektafllar› ile  bir araya  gelmenin vermifl oldu¤u mutluluk içinde
geceden ayr›l›rken bu tür etkinliklerin her zaman geleneksel  hale
gelmesi  hatta y›l  içinde  di¤er  özel günlerde de düzenlenmesi
temennilerini  fiube Yönetimine ilettiler.

Amasya‘da Toplant›
fiubemize ba¤l› olan Amasya ‹l Temsilcili¤inde  fiube Yönetim
Kurulunun kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›. Toplant›da üyelerimize Ferdi
Kaza Sigorta Poliçeleri da¤›t›ld›, flube denetimi  sonucu  görülen
eksiklikler, meslektafllar›m›z›n sorunlar› ve fiubeden talepleri dile

getirildi. Bu eksiklik ve öneriler  için  fiube  Yönetimine  ve
meslektafllar›m›za  düflen  sorumluluklar›n  neler oldu¤u  konusunda
görüfller   de¤erlendirildi. Mesleki denetimlerin yapt›r›lm›fl olmas›
hususlar›na dikkat göstermeleri gerekti¤i  vurgulanarak fiubemiz
taraf›ndan  meslektafllar›m›za verilen bir yemekle toplant›  sona
erdirildi.  

Ordu‘da Toplant›
Ordu ‹l Temsilcili¤inde  fiube Yönetim Kurulunun kat›ld›¤› bir toplant›
yap›ld›. Üyelerimize Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri da¤›t›ld›¤› bu
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toplant› sonunda kat›l›mc›
üyelerimizle beraber mesle¤imizin
geldi¤i nokta ve  bizleri ne gibi
geliflmelerin bekledi¤i gibi hususlar
de¤erlendirildi. Toplant› sonunda
yenilen yemekle toplant› sona erdi.

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
E¤itimi Yap›ld›
Samsun  fiube taraf›ndan Samsun,
Amasya, Ordu ve Sinop ta görev
yapacak olan Harita ve Kadastro
Mühendislerine Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i, meslek içi e¤itimi verildi.
Tapu Kadastro Bölge Müdürlü¤ü
Konferans Salonunda yap›lan
e¤itime 70 civar›nda meslektafl›m›z
kat›ld›. ‹ki gün süren kurs toplam 16
saatlik bir program çerçevesinde

yap›ld›. Haz›rlanan program
çerçevesinde, fiube Baflkan› Ertu¤rul
ÇÖL, Karayollar› Kamulaflt›rma Bafl
Mühendisi Ahmet Levent ODABAfi,
Devlet Su ‹flleri Kamulaflt›rma fiube
Müdürü Ümit DÖNMEZ ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ersen GENÇ taraf›ndan
meslektafllar›m›za aktar›lan konular
ilgi ile dinlendi. Kat›l›mc›lar›n
sorular›n›n da cevapland›r›l›p,
de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› toplant›
sonucunda bu tür toplant›lar›n
yap›lmas›n›n meslek aç›s›ndan
yararl› olaca¤› kanaatiyle kurs
sonland›r›ld›.
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Trabzon Valili¤i Ziyareti
Trabzon fiubesi Yönetim Kurulu 02 Ekim
2007 tarihinde Trabzon Valisi Nuri
OKUTAN‘› makam›nda ziyaret etmifltir. fiube
Baflkan› YOMRALIO⁄LU, say›n Vali‘ye yeni
görevinde baflar› dileklerini sunmufltur.
Ard›ndan HKMO Trabzon fiubesi olarak
yapt›klar› çal›flmalardan bahsetmifltir. 30
Ekim - 02 Kas›m 2007 tarihlerinde
Trabzon‘da gerçeklefltirilecek TMMOB CBS
2007 Kongresi için, say›n Vali‘ye
davetiyesini sunmufl ve Trabzon Valili¤i‘nden
beklentilerini s›ralam›flt›r. Ard›ndan KTÜ
GISLab taraf›ndan haz›rlanan Trabzon
haritalar› Vali‘ye hediye edilmifltir.

Trabzon Belediyesi Ziyareti
CBS’2007 Kongresi Yürütme Kurulu’nu
temsilen HKMO Trabzon fiubesi Yönetim
Kurulu üyeleri,  09 Ekim 2007 tarihinde
Trabzon Belediyesi Baflkan› Volkan

CANAL‹O⁄LU’nu makam›nda ziyaret etmifltir. Trabzon‘da
gerçeklefltirilecek CBS 2007 Kongresi’ne kat›l›mlar› için, Say›n
CANAL‹O⁄LU‘na davetiyesi sunulmufl ve kongreye katk› niteli¤inde
Trabzon Belediyesi‘nden beklentiler s›ralanm›flt›r. Say›n CANAL‹O⁄LU,
Trabzon Belediyesi ad›na kongreye destek sözü vermifl ve baflar›
dileklerini ifade etmifltir.

Trabzon Ticaret Sanayi Odas› ve Trabzon Ticaret
Borsas› Ziyareti
CBS’2007 Kongresi Yürütme Kurulu’nu temsilen HKMO Trabzon
fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri,  09 Ekim 2007 tarihinde Trabzon
Ticaret Sanayi Odas› Baflkan› fiadan EREN ve Trabzon Ticaret Borsas›
Baflkan› Mehmet C‹RAV’› makam›nda ziyaret etmifltir. Harita
Mühendisli¤i meslek disiplini ve HKMO Trabzon fiubesi çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verilmifltir. CBS’2007 Kongresi’ne kat›l›mlar› için, Say›n
EREN ve C‹RAV’a davetiyeleri sunulmufl ve kongreye katk› niteli¤inde
Trabzon ticaret camias›ndan beklentiler s›ralanm›flt›r. Trabzon Ticaret
Sanayi Odas› ve Trabzon Ticaret Borsas› Baflkanlar›, bu kongrenin
Trabzon için büyük önem tafl›d›¤›n› belirtmifl ve destek sözü vermifltir.

KTÜ Rektörlü¤ü Ziyareti
HKMO’yu temsilen Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, HKMO Trabzon
fiubesi Yönetim Kurulu’nu temsilen Baflkan Prof. Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU, yönetim kurulu üyeleri Faz›l UZUN, Arif Ça¤dafl
AYDINO⁄LU ve H. Ebru ÇOLAK, 16 Ekim 2007 tarihinde KTÜ
Rektörü Prof. Dr. ‹brahim ÖZEN’i makam›nda ziyaret etmifltir. Say›n
ÖZEN’e Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i meslek disiplini olarak
yap›lan çal›flmalardan bahsedilmifl, KTÜ Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilecek TMMOB CBS’2007 Kongresi hakk›nda bilgi

verilmifltir. KTÜ Rektörü
ÖZEN, kongre
kapsam›nda
gerçeklefltirilecek
etkinliklerde üniversite
imkanlar› ve KTÜ Kongre
Merkezi’nin tüm
olanaklar›n›n
kullan›lmas›nda desteklerini
belirtmifl ve 
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TMMOB CBS’2007 Kongresi
Bas›n Aç›klamas›
CBS’2007 Kongresi Yürütme Kurulu
üyeleri Tahsin YOMRALIO⁄LU, Faz›l
UZUN, Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU,
H. Ebru ÇOLAK ve Mustafa Özer
‹SKENDER’in kat›l›m›yla, 25 Ekim

2007 tarihinde Trabzon Gazeteciler
Cemiyetinde yerel ve ulusal medya
temsilcilerine, CBS 2007 Kongre
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme
amaçl› bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r.
Say›n YOMRALIO⁄LU
aç›klamas›nda; günümüz geliflen
bilgi teknolojilerinin paralelinde
CBS’nin öneminden bahsetmifltir.
Kongrenin amac›, kapsam› ve
kat›l›mc›lar› hakk›nda bilgi vermifltir. 

TMMOB Co¤rafi Bilgi
Sistemleri 2007 (CBS’2007)
TMMOB ad›na, HKMO taraf›ndan,

30 Ekim – 02 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda Karadeniz Teknik
Üniversitesi Trabzon’da Cografi Bilgi
Sistemleri Kongresi düzenlenmistir.
K›sa ad›yla TMMOB CBS’2007
Kongresi, “paylas›lmayan bilgi
verimli de¤ildir” düflüncesiyle ve
bütünleflme ça¤r›s› yapan, “Ortak
Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya…”
kongre temas›yla, ülkemizdeki farkl›
meslek disiplinlerini CBS’nin dogal
çat›s› alt›nda bir araya getirerek,
basta CBS’nin en temel bilesenleri
olan veri, yaz›l›m, donan›m, yöntem
ve insan kaynaklar› olmak üzere,
co¤rafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle
ulusal ve uluslar aras› düzeyde ele
al›narak tart›fl›lm›st›r. 

CBS’2007 Kongresi’ne, çal›sma
alanlar›nda cografi bilgi sistemlerine
ilgi duyan farkl› meslek
disiplinlerinden mühendis, mimar,
sehir ve bölge planc›s›, bilim
insanlar› ve uzmanlar›n temsil etti¤i;
kamu kurum ve kurulufllar›, merkezi ve
yerel yönetimler, üniversiteler, e¤itim
birimleri, meslek kurulufllar›, sivil
toplum temsilcileri ve özel sektör
kurulufllar›ndan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

CBS’2007 kongresine; 705 delege
yan›nda, 240 ö¤renci, 250 ziyaretçi
ile birlikte toplam 1195 kifli
kat›lm›flt›r.

Kongremizde, paralel oturumlar
seklinde, toplam 33 teknik oturum, 4
panel, “Co¤rafi Bilgi Teknolojileri
Fuar›” ve E¤itim oturumu olarak özel
CBS etkinlikleri gerçeklefltirilmifltir.

Kongre Aç›l›fl Oturumu’nda;
CBS’2007 Yürütme Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU,
geçmiflten günümüze kadar bilgi
teknolojilerinin gelifliminden söz
etmifl, CBS’nin kurumsallaflmas›na
vurgu yaparak Ulusal CBS
Enstitüsü’nün kurulmas› gereklili¤ini
ifade etmifltir. Ülkemizde co¤rafi
bilginin yönetiminde kurumlar aras›
iflbirli¤inin önemini ifade ederek,
kongreye kat›lan delegelere
hoflgeldiniz mesaj›yla konuflmas›n›
tamamlam›flt›r. CBS’2007
Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Ahmet AKSOY, CBS’nin önemi ve
di¤er çal›flma alanlar›yla iliflkisini
vurgulam›flt›r. HKMO Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN konuflmas›nda “…
bilim ve tekni¤in geliflmesi,
özgürleflmesi, paylafl›m› ve insanl›k
yarar›na kullan›lmas› odam›z›n temel
ilkeleri aras›nda yer almakta
oldu¤unu…”  ifade etmifltir. “CBS’nin
hayata geçirilmesinde öncelikle bizler
olmak üzere, kamu kurum ve
kurulufllar›na, bilim insanlar›na,
yöneticilere, siyasetçilere görev ve
sorumluluklar düfltü¤ünü birkez daha
yenilemeyi görev say›yoruz” dedi.
TMMOB Baflkan› Mehmet
SO⁄ANCI konuflmas›nda,
Türkiye’deki mimar ve mühendislerin
ülke kalk›nmas›nda oynad›¤› rolden
söz ederek CBS’nin TMMOB
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aç›s›ndan önemini dile getirmifltir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
M. Zeki ADLI, Tapu ve Kadastro
bilgisinin Ulusal CBS’nin en önemli
bilefleni oldu¤unu vurgulam›flt›r.

KTÜ Rektörü ‹brahim ÖZEN, Trabzon
Valisi Nuri OKUTAN ve Trabzon
Belediye Baflkan› Volkan
CANAL‹O⁄LU konuflmas›nda
Trabzon’a hofl geldiniz mesaj›
vermifltir. 

E⁄‹T‹M OTURUMLARI 
E⁄‹T‹M – Kent Bilgi Sistemleri
“Kent Bilgi Sistemleri (KBS)” kursu,
Ulusal CBS’2007 Kongresi
kapsam›nda ve Prof. Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU yönetiminde
düzenlenmifltir. KTÜ Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisli¤i GISLab
ö¤retim üyeleri ve çeflitli firmalardan
temsilciler taraf›ndan 31 Ekim – 01
Kas›m 2007 tarihlerinde 2 tam gün
süren e¤itim, Türkiye ve Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’nin il ve ilçe
belediyelerinden 49 temsilcinin
kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. KBS
e¤itimini baflar›yla tamamlayan
kursiyerlere, HKMO Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN ve CBS’2007 Yürütme
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU taraf›ndan
sertifikalar› da¤›t›lm›flt›r.

E⁄‹T‹M – Harita Bilgisi
‹lkö¤retim ö¤rencilerine yönelik
harita kullan›m›n›n önemi, co¤rafi
bilgi teknolojileri ve hayat›m›zdaki
yerinin anlat›ld›¤› e¤itsel aktiviteler
yap›lm›flt›r. E¤itim sorumlusu olarak
Arfl. Gör. Arif Ça¤dafl
AYDINO⁄LU ve Arfl. Gör. H. Ebru
ÇOLAK yönetiminde gerçeklefltirilen
etkinliklerde genç ö¤rencilere yönelik
e¤lenceli aktiviteler
gerçeklefltirilmifltir. Harita Bilgisi
e¤itimi, 02 Kas›m 2007 Cuma günü
sabah oturumlar›nda Kongre
Merkezi e¤itim salonunda
gerçeklefltirildi. Trabzon Mimar
Sinan ‹lkö¤retim Okulu 6. s›n›f
ö¤rencileri ve Candan ‹lkö¤retim
Okulu 5.s›n›f ö¤rencileri kongre
merkezine geldi. Ö¤renciler kongre
merkezindeki CBT Fuar›’nda bulunan
firma tan›t›m standlar›n› ve salonlar›n›
gezdiler ve Co¤rafi Bilgi Teknolojisi
hakk›nda bilgi ald›lar. 6.s›n›f
ö¤rencilerine yönelik “Baraj ‹nflaat›
Ödevi” ve 5. s›n›f ö¤rencilerine
yönelik “Yang›n Yerine Ulafl›m”
aktiviteleri gerçeklefltirilmifltir.
Ödevlerini baflar›yla tamamlayan
ö¤rencilere sertifikalar› da¤›t›lm›flt›r.
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CBTF – CO⁄RAF‹ B‹LG‹
TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI
“CBTF-Co¤rafi Bilgi Teknolojileri

Fuar›”, CBS konusunda ülkemizde
faaliyet gösteren firma ve sektörlerin
kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. 31 Ekim
Çarflamba günü 12:30’da CBT
Fuar› aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›fl töreni,
Trabzon Valisi Nuri OKUTAN,
Trabzon Belediye Baflkan› Volkan
CANAL‹O⁄LU, KTÜ Rektörü Prof. Dr.
‹brahim ÖZEN, TMMOB Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Mehmet
Zeki ADLI ve çeflitli kurum
temsilcilerinin kat›l›mlar›yla
gerçekleflmifltir. CBT Fuar›, 02 Kas›m
2007 Cuma günü 17:30’a kadar
CBS’2007 Kongresi kat›l›mc›lar›n›n
teflhirine sunulmufltur.

CBT Fuar› standlar›nda temsil edilen
firma, kurum ve kurulufllar; ESRI
Türkiye- ‹fllem fiirketler Grubu,
NETCAD-Ulusal CAD Ve GIS
Çözümleri Mühendislik Bilgisayar
A.fi., MVS- Mekansal Veri Sistemleri
Proje Dan›flmanl›k ve Yaz›l›m Ltd. fiti,
N‹K ‹nflaat Ticaret Ltd. fiti., Paksoy
Teknik Hizmetler ve Tic. Ltd. fiti.,
Universal Bilgi Teknolojileri. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi CBS fiubesi,
SKALA International, T.C. Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤› Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü, Trabzon
Belediyesi ve KTÜ GISLab’dir.

SOSYAL ETK‹NL‹KLER
Aç›l›fl Kokteyli
30 Ekim 2007 Sal› akflam›, KTÜ
Kongre Merkezi Kokteyl Salonu’nda,
NETCAD Sponsorlu¤unda
gerçeklefltirilen kokteyle, kongre
delegeleri, KTÜ ö¤retim üyeleri,
ö¤renciler ve Trabzon’dan birçok
ziyaretçi kat›lm›flt›r. Yaklafl›k 1000
kiflinin bulundu¤u etkinlikte kat›l›mc›lar
sohbet etme flans› bulmufltur. 

Trabzon Kokteyli
31 Ekim 2007 Çarflamba akflam›,
Trabzon Atatürk Köflkü bahçesinde
gerçeklefltirilen kokteylde, Trabzon
d›fl›ndan gelen kongre kat›l›mc›lar›
flehir ile buluflma flans› bulmufltur.
Senfoni Orkestras› ve Horon ekibinin
gösterileriyle e¤lenceli ve hofl anlar
yaflanm›flt›r.

Gala Yeme¤i “Karadeniz Gecesi”
01 Kas›m 2007 Perflembe akflam›
Zorlu Grand Hotel’de 371 kiflinin
kat›l›m›yla Gala Yeme¤i
gerçeklefltirilmifltir. Gecede öncelikle
kongreye katk› verenlere, sponsorlara
ve gala yeme¤imizin özel konu¤u
Volkan KONAK’a plaketleri takdim
edilmifltir. Karadeniz’in özgün müzik
sanatç›s› Volkan KONAK’›n
kat›l›m›yla yöresel müzik ve dans
eflli¤inde e¤lenceli bir “Karadeniz
Gecesi” yaflanm›flt›r. Gece her
zaman hat›rlanacak an›larla
tamamlanm›flt›r. 

Hafta sonu Kongre Gezisi 
03 Kas›m 2007 Cumartesi günü
Kongre Gezisi gerçeklefltirilmifltir.
Kat›l›mc›lar için iki farkl› gezi
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seçene¤i sunulmufltur. Bunlar (1)
Sümela Manast›r› (Maçka) ve (2)
Uzungöl (Çaykara) olarak
belirlenmifltir. Ayn› günde paralel
olarak gerçekleflen etkinliklerde 148
kat›l›mc›, sabah 09:30’da bafllayan
gezi program› ve gün boyu ziyaretin
ard›ndan, do¤a yürüyüflü ve yöresel
yiyecekli zengin yemekle birlikte
süren günlerini, 18:00’de
Trabzon’da (KTÜ) tamamlam›flt›r. 

Trabzon Belediye
Baflkan›’n›n fiubemizi
Ziyareti
Trabzon Belediyesi Baflkan› Volkan
CANAL‹O⁄LU, 09 Kas›m 2007
tarihinde HKMO Trabzon fiubesi‘ni
ziyaret etti. Ziyaretinde HKMO

Trabzon fiubesi Yönetim Kurulu ve
CBS‘2007 Kongresi Yürütme Kurulu
üyeleri haz›r bulundu. Say›n
CANAL‹O⁄LU, 
“Ortak veri, ortak bilgi, ortak dünya
anlay›fl› içinde gerçeklefltirdi¤iniz
Co¤rafi Bilgi Sistemleri kongresi
bölgemiz ve kentimiz aç›s›ndan son
derece yararl› olmufltur. Kongre
dolay›s›yla yapt›¤›n›z katk›lardan
dolay› flahs›n›za ve oda
yöneticilerine teflekkür ederim.”
ifadesi ile Trabzon Belediyesi ad›na

teflekkür belgesini HKMO Trabzon
fiubesi Baflkan› ve CBS‘2007
Kongresi Yürütme Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU‘na
takdim etmifltir. Say›n
YOMRALIO⁄LU‘da Trabzon
Belediyesi‘nin çal›flmalar›m›za
sa¤lad›¤› destekten memnun
oldu¤unu belirtmifl ve Trabzon
Belediyesi ad›na say›n
CANAL‹O⁄LU‘na teflekkürlerini ifade
etmifltir.

Kamulaflt›rma Bilirkiflilik
Kursu 1
“Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli
Olarak Görev Yapacaklar›n
Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na
‹liflkin Yönetmelik” Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan 24 Kas›m 2006 tarih ve
25356 say›l› Resmi Gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. 17
fiubat 2007 tarihli Resmi Gazetede
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›ndan “TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Meslek ‹çi E¤itim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i”ne göre

90 Aral›k 2007



meslek içi e¤itim belgelendirmesi
yap›lmaya bafllam›flt›r. Bu kapsamda
HKMO Trabzon fiubesi olarak,
TMMOB’a ba¤l› ihtisas odalar› ile il
ve ilçe idare kurullar›nca
haz›rlanacak listelerde yer almak
isteyen harita mühendislerine yönelik
e¤itim planlanm›flt›r. 

HKMO Trabzon fiubesi taraf›ndan
gerçeklefltirilen ilk kurs Trabzon-
Gümüflhane-Giresun illerinden
kat›lan Bilirkifli adaylar›na yönelik,
Kamulaflt›rma Bilirkiflilik Kursu
düzenlenmifltir. fiubemizce
gerçeklefltirilen kurs, 10-11 ve 17-
18 Kas›m 2007 tarihlerinde 4 gün
süren 16 saatlik programda
gerçeklefltirilmifltir. Kurs e¤itimi
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU,
Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN,
Uzm. Dr. Recep N‹fiANC‹ ve
Harita Müh. Abdurrahman
ÇOBANO⁄LU taraf›ndan
verilmifltir. Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
E¤itim Program› içeri¤i; Hukuksal
Çerçeve, Kamulaflt›rman›n Sosyal
ve Ekonomik Etkileri, TMMOB ve
Oda Mevzuat› ve Bilirkiflilik ‹lkeleri,
Bilirkiflilik Mevzuat›, Tafl›nmaz
De¤erlemesi ve Esaslar› ve Bilirkifli
Raporlar›n›n Haz›rlanmas› konu
bafll›klar›nda detayland›r›lm›flt›r.
Kurs sonunda yap›lan s›navda
baflar›l› olanlara Bilirkifli Yetki
Belgesi verilmifltir. 

Kamulaflt›rma Bilirkiflilik
Kursu 2
HKMO Trabzon fiubesi taraf›ndan
gerçeklefltirilen ikinci Kamulaflt›rma
Bilirkiflilik Kursu, Rize-Artvin illerinden
kat›lan bilirkifli adaylar›na yönelik

olarak, Rize Kültür Merkezi’nde 24-
25 Kas›m 2007 tarihlerinde 2 gün
süren 16 saatlik programda

düzenlenmifltir. Kurs sonunda yap›lan
s›navda baflar›l› olanlara Bilirkifli
Yetki Belgesi verilmifltir. 

HKMO Trabzon fiubesi taraf›ndan
2008 y›l›nda itibaren bilirkifli olmaya
hak kazanan 39 kiflinin isimleri
afla¤›daki tablodaki gibi sicil no
s›ras›na göre listelenmifltir. 

CBS Günü 2007 Etkinlikleri
CBS Günü, haritac›lar›n her kuflaktan
temsilciye, Co¤rafi Bilgi
Teknolojilerini ve haritan›n günlük
yaflant›m›zdaki önemini anlatt›¤› bir

gündür. GIS Day / CBS Günü, her
y›l›n Kas›m ay› içerisinde Co¤rafya
Haftas› içindeki bir günde tüm
dünyada kutlanmaktad›r. 

HKMO Trabzon fiubesi taraf›ndan
gerçeklefltirilen CBS Günü
etkinliklerinin birincisi, 23 Kas›m
2007 Cuma günü Rize Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirilmifltir. Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU
taraf›ndan gerçeklefltirilen
konferansta, Rize’de çal›flan
meslektafllar›m›za karfl›l›kl› sohbet
fleklinde, CBS ve uygulamalar›
konusunda bilgi verilmifl, KTÜ GISLab
taraf›ndan yürütülen araflt›rma ve
projeleri özetlemifltir. 
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KÜLTÜR - SANAT
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SOLDAN SA⁄A
1-Ülke jeodezik a¤›na dayal› olarak arazide tesis edilen ve harita yap›m›nda kulla-
n›lan, önceden bulunduklar› yerler hesaplanm›fl olan ana yer kontrol noktalar›d›r.-
Uzaktan alg›laman›n k›saltmas›. 2- Tan›mlanm›fl iki boyutlu bir bölgenin yerine geçen
konumsal ölçüm seviyesi.- Radyo ve televizyon yay›nlar›nda, tiyatro oyunlar›nda veya
film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin do¤al kaynaklar›n d›fl›n-
da, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçeklefltirilmesi. 3- Boru sesi.- Müzik tem-
posuna uyularak yap›lan ve estetik de¤er tafl›yan düzenli vücut hareketleri, raks.- Rus-
cada evet. 4- Bay›nd›rl›k.- Akla ve gerçe¤e ayk›r›. 5- Bir olufl, düflünce veya ideolo-
jinin temelini oluflturan de¤er yarg›lar›. 6- ‹redyumun simgesi.- Bir nota.- Bir kümes hay-
van›. 7- Osmanl› da askeri polis teflkilat›.- Ç›plak. 8- Ayr› tutulmufl, ayr›cal›k tan›nm›fl.-
Bir say›. 9- Özet, hülasa. 10- Verme, ödeme.- Zengin sembollerle, ritimli sözlerle,
seslerin uyumlu kullan›m›yla ortaya ç›kan edebî anlat›m biçimi, manzume, naz›m. 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1- Do¤ac›l›k. 2- Bilim.- Boks karfl›laflmalar›nda devrelerden her biri. 3- Radyum sim-
gesi.- Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb.ni ç›karma, pürüzleri gidermek amac›y-
la kullan›lan iri diflli bir törpü. 4- Vücut, beden, boy bos.- Türkiye Futbol Federasyonu
k›saltmas›. 5- Kans›zl›k.- Birbirinin ayn› olan veya birbirine çok benzeyen iki fleyden
her biri, benzer. 6- ‹çinde bulundu¤u hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, ku-
flaktan kufla¤a ve hücreden hücreye geçen kal›t›msal öge.- Bir erkek ad›. 7- Düzeni
bozma, kar›fl›kl›k ç›karma.- Bir say›. 8- Ovada veya dere k›y›s›nda çal› ve diken top-
lulu¤u.- Derinin gözeneklerinden s›zan, kendine özgü bir kokusu olan, yap›flkan, renk-
siz, tuzlu s›v›. 9- Dü¤üm, yumru.- Haz›r, amade. 10- Uzun deneme ve gözlemlere da-
yan›larak söylenmifl ve halka mal olmufl, ö¤üt verici nitelikte söz, darb›mesel.- ‹lave.

ÖNCEK‹ SAYININ CEVAPLARI
Soldan Sa¤a 1- Topoloji, 2- Abat - Dulda, 3- Suni - Laik, 4- Haks›z
- Nal, 5- Atlas - Na, 6- Hür - Ir - Ham, 7- Tam - Li, 8- Si - Patetik, 9- Al-
manak, 10- Ferz - Beyan. Yukar›dan Afla¤› 1- Tashih - Saf, 2-
Obua - ‹le, 3- Pankart - Mr, 4- Otist - Apaz, 5- Il›man, 6- Od - Zar -
Tab, 7- Jul - Leke, 8- ‹lan - Hit, 9- Diana - ‹ka,10- Paklamak.

İstanbul Son Bahard›r

Gecelere düş yağmurun sesi

K›s›k’l›y› hat›rlat›r. İstanbul son

bahard›r, on ekim onbeş otuzda

Muş seyahat olurken.

Vedayd› bir daha aslaya giden ay

han›n k›r›k kap›s›nda urağan, üşürdü

s›cak güzün ortas›nda, bulan›rd›

su akşamdan kalma asmalar›n

dal›nda, yaprak yeşilini arayan dur bir

az daha kaybolurken çoban y›ld›z›ndan geçti

zaman

N’ye verse kendini beliren gün ›slak

pusun damlas›nda yitimi hat›rlat›r da

gelişi olmaz uykular›n bölünmüş dünya

halince k›r›l›r ›ş›k, boğulur gecelerde düş...

En yerinde kah›r, kal›rsa kals›n söz-

Ün daralt›r ufku ünsüz kal›nmal› hep

azman...

Ayhan Bingöl
Harita ve Kadastro Mühendisi
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BR‹Ç D‹L‹NDE TANIMLAR:

EL ALMA SAYISI: Bir NT (Sanzatü=Kozsuz
oynamak), 1♠,1♥,1♦ yada1♣ dedi¤inizde

yedi el; iki NT, 2♠,2♥,2♦ yada 2♣

dedi¤inizde sekiz el almay›, en son 7
NT dedi¤inizde onüç el alaca¤›n›z›
söylemifl olursunuz. En büyük konuflma 7

NT dur. 7 NT dan sonra baflka bir
konuflma yapamazs›n›z.

MAJOR (BÜYÜK) KOZLARDA ZON: Pik(♠Maça) Kör
(♥Kupa) serisinden zon yapmak için dört toplamda on el
al›nmal›. Dört elden al›nan say›  (4*30)=120. Bu say›ya
Zonda 500. Zonsuz 300 ilave edilir. Sonuç, zonda 620
zonsuz 420 ortaklar›n hanesine yaz›l›r.

M‹NÖR (KÜÇÜK) KOZLARDA ZON: Karo (♦Karo)
Tirefli(♣ Tirefli) serilerinden zon yapmak için befl toplamda
onbir el al›mal›. Befl elde al›nan say›  (5*20)=100. Bu
say›ya Zonda 500. Zonsuz 300 ilave edilir. Sonuç,
zonda 600 zonsuz 400 ortaklar›n hanesine yaz›l›r.

KOZSUZ ZON: SANZATU ;NT: Üç el al›nmal›.
Toplamda dokuz el eder. Hiçbir seri koz de¤ildir.
Seviye konuflmalar›n›n en büyü¤üdür. NT’yi
geçmek için bir üflt seviyede konuflma yap›lmal›.
Üç elde al›nan say› (30+30+40)=100. Bu say›ya
Zonda 500 Zonsuz  300 ilave edilir. Sonuç, zonda
600 zonsuz 400 ortaklar›n hanesine yaz›l›r.

ZONSUZ OYUNLARDA: Oyun bir seviyesinde oynan›rsa
Majör kozlarda 30, Minör kozlarda 20 ve kozsuzda 40.
‹ki seviyesinde oynan›rsa Majör kozlarda 60, Minör
kozlarda 40 ve kozsuzda 70 say›lar›na 50 ilave edilerek
ortaklar›n hanesine yaz›l›r.

ALTI  DÜZEY‹NDE  “fi‹LEM”: Zonsuz
oyunda 500, Zonlu oyunda 750 yukarda
ki say›lara eklenir. Örne¤in; Alt› ♦ yada ♣
oynand›. Al›nan toplam say›: Zonsuz;

500+ (6*20=)120+300= 920, Zonda;
750 +500+120 =1370 ortaklar›n hanesine
yaz›l›r. 

Oyun alt› ♠ yada ♥ ise. Zonsuz 500. Zonda

750 yukarda ki say›lara eklenir. zonsuz; 500+
(6*30)=180+300=980, Zonda; 750 +500+
(6*30=)180= 1430 ortaklar›n hanesine yaz›l›r. 

Oyun alt› NT ise. Zonsuz;
500+(5*30+40=)190+300=990, Zonda; 750 +500 +
190 =1440 ortaklar›n hanesine yaz›l›r. 

YED‹  DÜZEY‹NDE “GRAN fi‹LEM”: Zonsuz 1000
Zonda 1500 yukarda ki say›lar› eklenir. Örne¤in; Yedi ♦
yada ♣ ise. Al›nan toplam say›: Zonsuz; 1000+
(7*20=) 140 + 300 =1440, Zonda; 1500 +500+140
=2140 ortaklar›n hanesine yaz›l›r. 

Oyun yedi♠ yada ♥ise.
Zonsuz;1000+(6*30=)180+300=1480.
Zonda;1500+500 + (7*30=) 210 =2210 ortaklar›n
hanesine yaz›l›r. 

Oyun yedi NT ise. Zonsuz;
1000+(6*30+40=)220+300=1520. Zonda; 1500
+500+220 =2220 ortaklar›n hanesine yaz›l›r.

ZON DURUMLARI: Birinci elde kartlar da¤›t›l›rken hiç
kimse zonda de¤ildir. ‹kinci ve üçüncü ellerde kart›

yapan ortaklar zonda, el yapmayan ortaklar zonda
de¤ildir. Dördüncü elde tüm ortaklar zondad›r.

Kartlar da¤›t›ld›ktan sonra oyunu açmak
için ilk konuflmay› kart› da¤›tan
oyuncu yapar. Sonra s›ra soldaki

oyuncuya geçer. Bir tur konuflma
dördüncü oyuncun konuflmas› ile

tamamlan›r. Dört oyuncu pas geçmifl
ise kart yap›m ve da¤›t›m›n› ayn›
oyuncu taraf›ndan yeniden yap›l›r.
Oyun aç›l›ncaya kadar kart yap›m ve
da¤›t›m› tekrarlan›r. Kart yapan oyuncu her
seferinde kartlar› kard›ktan sonra sa¤›ndaki oyuncuya
kestirir.

ZONSUZ CEZA AMAÇLI ATILAN KONTURLAR:
Batan Oyunda: “n el say›s› olmak üzere n<=3 ise” Batan
ortaklara (2n–1)*100 say›s› kadar ceza verilir. “n=3” ise
verilen ceza (2*3*100=600–100=)500. Bu say› karfl›
taraf›n hanesine art› olarak yaz›l›r. “n” üçten büyük ise her
fazla bat›fl için ilave 100 ceza say›s› daha eklenir. Oyun
befl batm›fl ise verilecek ceza 900 den
(2*5*100–100=900+200)=1100 ç›kar.

Briçe Bafllarken Kaz›m Meliko¤lu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi, Ankara,
kmelikoglu@yahoo.com
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HER HAKKI HKMO TARAFINDAN SAKLIDIR.

Ç›kan Oyunda: ‹ki seviyesinde Majör kozlara ve NT’ye
çekilen konturda oyun ç›km›fl ise karfl› taraf zona girer.
Alaca¤› say› ((2*30)*2= 120 +50+300)= 470. ‹ki
seviyesinde minör koza çekilen konturla oyun ç›km›fl ise
al›nacak say› ((2*20)*2=80+50)=130. Kontur atarken
dikkat edilmeli. Orta¤›na güvenerek kontur at›lmamal›.
Kesinlikle bat›ramayaca¤›n bir ele kontur at›lmaz.
fiileme at›lan konturlarda sonuç felaket olabilir. 

ZONDA ATILAN KONTUR:
Batan Oyunda: Oynayan tarafa verilecek ceza
(3*n–1)*100 formülü ile hesaplan›r.

Ç›kan Oyunda: Sonucu iki ile çarp›l›r. Ek olarak 100
say› daha verilir. ‹ki kör konturlu bir oyunda al›nacak say›
((2*30)*2=120+500)=600+100)=720

SÜR KONTUR: Bat›fl ve ç›k›fllarda oyun sonuçlar› iki kat
ifllem görür. 

BATIfiLARDA KONTUR YOKSA:
Zonsuz her bat›fl için 50 say› ceza verilir. ‹ki bat›fl için
100 karfl› oyunculara yaz›l›r. 

Zonda her bat›fl için 100 say› ceza verilir. Üç bat›fl için
300 karfl› oyunculara yaz›l›r. 

DÖRT EL AÇIK B‹R OYUN ÖRNE⁄‹:
Kart da¤›l›m› için yap›lan konuflmalar ve gelme olas›l›¤›
bir tabloda halinde gösterilmifltir. Bu da¤›l›mda Do¤u –
Bat› zonda. Kuzey Güney zonda de¤il. ‹lk önce kartlar›
da¤›tan Do¤u elindeki Onör puanlar›n› sayar.
(A=4,R=3,D=2 ve V=1 ) Elinde ♣ 8 ve ♦ 2 olmak üzere
toplam on Onör puan› vard›r. Bir oyuncunun oyunu aç›p
bir seviyesinde konufla bilmesi için en az 13 onör puan›
olmal›. Do¤u bu puanla pas der. Kartlar soldan sa¤a
do¤ru da¤›t›ld›¤› gibi konuflmalarda solda sa¤a do¤ru
yap›l›r. Do¤u pas diyince konuflma s›ras› Güneye geçer.
Güneyin elinde 13 onör puan› oldu¤u oyunu bir ♦ ile
açar. Almay› söyledi¤i el say›s› yedidir. Onüç elin yedisini
olaca¤›m der. Konuflma s›ras› Bat›dad›r. Bat›n›n elinde 10
Onör puan› vard›r. Araya girip üste bir konuflma yapmaz
pas der. Kuzey puanlar› sayar toplam 9 onör puan› ile
beflli ♥ dörtlü ♠ vard›r. Öncelik s›ras›na göre beflli rengini
söyler ve bir ♥ deklere eder. Konuflma s›ras› do¤udad›r.
Do¤u elini de¤erlendirir pas der. Güney orta¤› konufltu¤u
için bir deklere vermek zorundad›r. Bu sekans da pas
yasakt›r. Orta¤› ilk defa konufltu¤u için elinde en az 6 en
çok (40-13=27) onör puan› olabilir. ‹ki orta¤›n elindeki
puan durumu ikinci konuflmalardan sonra belli olacakt›r.
Güney elindeki dörtlü majörü dekler ederek bir ♠ der.

Güneyin elindeki açar puan› hala belli de¤ildir. Puan› 13
de olabilir daha fazlada. Bat› pas der. Konuflma s›ras›
Kuzeye geldi¤inde; Kuzey hiç beklemeden 2 ♠ diye
orta¤›n› destekler. Böylece elinde ki puan›n 6–9 aras›
oldu¤unu bildirmifl olur. Do¤u pas der. Güneye orta¤›n›n
onör puanlar›n› bilmektedir. Zon oynamak için yeterli
24–25 onör puanlar› yoktur. En fazla 22 onör puan› ile
zon görmedi¤i için 2 ♠ pas der. Güney 2♠ oynar ve
oyun 3 ♠ yapar. Güney–Kuzey ortakl›¤› 13 elin 9 al›r.
Kendi hanelerine (3*30=90+50)=140 yazd›r›r. 

ÖRNEK EL‹N‹N DA⁄ILIMI VE GELME  OLASALI⁄I:

BATI KUZEY DO⁄U (Z) GÜNEY
4, 3, 3, 3 5, 3, 3, 2 6, 3, 2, 2 4, 4, 3, 2 (**)

Gel.% Gel.% Gel.% Gel.% Toplam
7,2 13,3 7,5 16,1 0,441

Pas 1 ♦

Pas 1♥ Pas 1 ♠
Pas 2 ♠ Pas Pas Pas

Her befl kart da¤›t›ld›¤›nda en az iki kez böyle bir da¤›l›m
gelebilir(**).

Zon durumlar› (Z) harfi ile gösterilecektir. Tabloda (Z) harfi
Do¤uda bulunmaktad›r. Bu oyunda Do¤u–Bat› çifti zonda
Kuzey–Güney çifti zonda de¤ildir. 

DÖRT EL AÇIK OYUN ÖRNEK:

Sa¤l›kl› ve mutlu günler dile¤i ile yeni y›l›n›z kutlu olsun.
Herkese iyi oyunlar. Gelecek y›lda görüflmek üzere hoflça
kal›n›z.

Elektronik posta adresim ile iletiflim kura bilirsiniz. 

(**) Kaz›m Meliko¤lu Briç Elleri ve Da¤›l›m Olas›l›klar› (Harita Bülten Say› 68 Sayfa 87–88)

♠ D98
♥ R106
♦ A987
♣ 1083

♠ KV10
♥ AV974
♦ 432
♣ 92

KUZEY

GÜNEY

DO⁄UBATI

♠ A653
♥ D53
♦ KV106
♣ D5

♠ 742
♥ 82
♦ D5
♣ ARV764



95Aral›k 2007

tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema

Sinema

Maradona Tanr›’n›n Eli
Diego Armando Maradona’nun hayat›n› konu
alan bu hikaye, Arjantin’in idolünü yeniden
anlamay› ve anlatmay› ümit etmektedir.

Çocuklu¤undan beri futbola çaresizce afl›k olan
Maradona, çok geç yaflta Cebollitas’ta
oynamaya bafllar. Ak›l almaz tutkusuyla, gelmifl
geçmifl en iyi futbol oyuncusu olarak dünya
çap›nda bir ün kazan›r. Maradona hem sevilir,

hem karfl› ç›k›l›r, hem nefret edilir, hem de tap›l›r. Zaferle birlikte ac›y›
da keflfeder. Bu film, Diego’yu seven herkese, onun yaflad›¤›, zevkleri,
ac›lar› ve mutluluklar› sunmay› vaadediyor.

Futbol merakl›lar›n›n ve futbol oyununun ötesinde insan hikayelerine ilgi
duyanlar›n be¤enece¤i türden bir biyografi.

Kitap

Geçmiflle Hesaplaflma – Mithat SANCAR
Mithat Sancar, kitab›nda “Geçmiflle Hesaplaflma”n›n teorik sorunlar›n›
ve somut deneyimlerini inceliyor. Haf›zan›n ve hat›rlaman›n farkl›
biçimlerini kavramlaflt›r›yor, geçmiflle hesaplaflman›n
evrensel bir toplumsal-politik ve etik ihtiyaç olarak
idrak edildi¤i konjonktürü yorumluyor; Avrupa
Birli¤i projesi içindeki kilit önemine dikkat çekerek.
Geçmiflle hesaplaflman›n yollar› ve araçlar› neler
olabilir? “Hakikat”leri kamu önünde ortaya serme,
özür dileme, yarg›lama, ceza, anma, tazminat?
Sancar, Avrupa, Latin Amerika ve Güney Afrika’daki
somut deneyimlerin ayr›nt›l› bir analizi çerçevesinde,
bu yöntemlerin imkânlar›n› ve zorluklar›n› tart›fl›yor.
Geçmiflle hesaplaflman›n, “uygarl›k süreci”nin bir
u¤ra¤› oldu¤unu düflündüren bir kitap. (‹letiflim Yay›nlar›)

Bilim Tarihi – Colin RONAN
COLIN RONAN'›n Bilim Tarihi bilimsel bilgilerin tarihini hem temel

bilimlerin geliflmesi hem de Eski Çin'den günümüze
kadar, bilime sahip bafll›ca medeniyetler aç›s›ndan
ayd›nlat›yor. Kitap, Bat› Medeniyeti'nde bilimlerin
geliflmesinin ana hatlar›n›, içinde bulundu¤u
ça¤lar›n içsel dinamikleriyle aç›klamaya çal›fl›rken,
bunun en kolay bir biçimde anlafl›lmas›n›
sa¤layacak dili de bulmufltur. Türkçe'ye bu dal›n
en yetkin uzmanlar› taraf›ndan kazand›r›lm›fl olan
bu kitapta 300 kadar foto¤raf, resim, flekil ve
harita bulunmakta, ayr›nt›l› dizini ile de her
zaman bir referans kitab› olma özelli¤ini
tafl›maktad›r. (Tubitak Yay›nlar›)

Tiyatro

Oyun Sonu
Samuel Beckett'in
mutsuzlu¤un
komedisini yazd›¤›
oyunu ‹stanbul’da
yaflayan üyelerimiz
için seçti¤imiz bir
oyun. 

Beckett'in yak›n
dostu, oyuncusu,

yönetmeni Pierre
Chabert'in yönetti¤i oyunun sahne tasar›m›
gene Beckett'in yak›n dostu ressam
Avigdor Arikha imzas›n› tafl›yor Giysi:
Barbara Hutt, ›fl›k: Genevieve Soubirou.
Oyunda Genco Erkal, Bülent Emin Yarar,
Meral Çetinkaya ve Hikmet Karagöz
oynuyor. 

Oyunla ilgili ayr›nt›l› bilgiye Dostlar
Tiyatrosu’nun web sitesinden ulafl›labilir;
http://www.dostlartiyatrosu.com/

Sizler için bu say›m›zda seçti¤imiz bir
di¤er oyun ise; ounculuklar›n› Mithat
Erdemli, Servet Pandur, Nezih Ifl›tan,
Mehmet Akay gibi usta isimlerin yapt›¤›
“Yaflamak m› Yoksa Ölmek mi ?” adl›
Melchior Lengyel’in yazd›¤› oyun.

Yaflamak m› Yoksa Ölmek mi?
Y›l 1939… Nazi
Almanya’s› Polonya’y›
iflgal etmifltir.
Varflova’daki bir
tiyatronun oyuncular›
için, Hamlet’in ünlü
"yaflamak m› yoksa
ölmek mi" sözü,
giderek birebirleflir.

‹stemeden bulaflt›klar› bir
casusluk öyküsünün orta yerinde, tiyatro
art›k yaflamakla ölmek aras›nda bir b›çak
s›rt›d›r.



• 3038 sicil numaral› üyemiz Oktay BAYKARA
27.11.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 7582 sicil numaral› üyemiz Hüseyin GÜROCAK
16.01.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤›
dileriz.

• 2801 Sicil numaral› üyemiz Tapu ve Kadastro
Müdürlü¤ü görevini vekil olarak sürdüren Mehmet
Zeki ADLI  bu göreve asaleten atand›. Say›n
ADLI’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz. 

• 3030 sicil numaral› üyemiz ‹ller Bankas› Genel
Müdürlü¤ü Harita Dairesi Baflkanl›¤› görevini vekil
olarak sürdüren  Ali Serdar T‹RYAK‹ Bu göreve
asaleten atanm›flt›r. Say›n T‹RYAK‹’ye yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 1328 sicil numaral› üyemiz M. Süleyman
BEK‹RO⁄LU,  ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Stratejik Planlama Müdürlü¤ü’nden emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n BEK‹RO⁄LU’na mutluluklar dileriz.

• 2088 sicil numaral› üyemiz Mehmet Hilmi ERTAN,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Yenimahalle
Kadastro Müdürlü¤ü’nden Kadastro Müdürü olarak
emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n ERTAN’a yeni hayat›nda
mutluluklar dileriz.

• 3541 sicil numaral› üyemiz Hakan HAZNEDAR
Teknik Araflt›rma Uygulama Genel Müdürlü¤ünde
Yerel Yönetim Daire Baflkan› olarak atanm›flt›r.
Say›n Hakan HAZNEDAR'a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 5398 sicil numaral› üyemiz fieref ÖZATA Ergani
Kadastro Müdürlü¤ü görevinden Senirkent Kadastro
Müdürlü¤ü görevine atanm›flt›r. Say›n ÖZATA’ya
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 2023 sicil numaral› üyemiz Sevim OKTAY’›n babas› yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve
meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 2967 sicil numaral› üyemiz Süheyl KIRKICI’n›n kay›npederi 09.10.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 3289 sicil numaral› üyemiz Mustafa Tuna N‹KES’in efli Nalan ÖZTEK‹N N‹KES
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz. 

• 3969 sicil numaral› üyemiz Nihal ERDO⁄AN‘›n day›s› 18.10.2007  tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4930 sicil numaral› üyemiz Tevfika Güney SARAÇ‘IN annesi 15.10.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 5699 sicil numaral› üyemiz Erkan GÜLER’in babas› ‹smail GÜLER 04.10.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 5855 sicil numaral› üyemiz Erkan NEB‹O⁄LU‘nun babas› 27.11.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 6994 sicil numaral› üyemiz Tekin AKÇAPINAR, ‹zmir fiubemize kay›tl› 692 sicil numaral›
üyemiz Hüseyin AKÇAPINAR ve Antalya fiubemize kay›tl› 1262 sicil numaral› üyemiz ‹lyas
AKÇAPINAR’›n babaanleri Döne AKÇAPINAR 27.10.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 7857 sicil numaral› üyemiz Gülsüm ALTUN‘UN babas› 06.11.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 6295  Sicil numaral› üyemiz Ahmet Faz›l BEKLER Sivas Karayollar› 16. Bölge
Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n BEKLER’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 6892 sicil numaral› üyemiz Battal PEKTAfi, Keçiören Kadastro Müdürlü¤ü Kontrol
Mühendisli¤i görevine atanm›flt›r. Say›n PEKTAfi’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 7014  sicil  numaral›  üyemiz Zakire Müberra  ÖZBEK  Samsun  Bafra  Kadastro
Müdürlü¤üne  Mühendis  olarak  atanm›flt›r. Say›n  ÖZBEK'e  yeni  görevinde
baflar›lar  dileriz.

• 7279 sicil numaral› üyemiz Filiz KOÇAL 03.10.2007 tarihinde T.C. Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› Sakarya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n KOÇAL’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 7718 Sicil numaral› üyemiz Devrim ÇET‹N Sivas Suflehri Kadastro Müdürlü¤ün'den
Tokat Kadastro Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n ÇET‹N’e yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 7967 Sicil numaral› üyemiz Özlem SAVURKAÇ Sivas Tapu ve Kadastro 20.Bölge
Müdürlü¤ü'ne  atanm›flt›r. Say›n SAVURKAÇ’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 8157  Sicil numaral› üyemiz Ali Özgür ÖZKUL K›rflehir Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Müdürlü¤ün'den Sivas Karayollar› 16. Bölge Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n
ÖZKUL'a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 8320 Sicil numaral› üyemiz Emine Bedia YALÇIN  Sivas Karayollar› 16. Bölge
Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n YALÇIN' a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 8468 sicil numaral› üyemiz Öznur SATILMIfiO⁄LU, Çank›r› Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Proje
ve ‹statistik fiube Müdürlü¤ü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i görevine
atanm›flt›r. Say›n SATILMIfiO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 8956  sicil  numaral› üyemiz  Cengiz  KUGU  Samsun  Tar›m  ‹l  Müdürlü¤üne
Mühendis  olarak  atanm›flt›r. Say›n  KUGU'ya  yeni  görevinde  baflar›lar   dileriz.

• 9103  sicil numaral›  üyemiz  Gülflah  YENEN  Ordu  Kadastro Müdürlü¤üne
Mühendis  olarak  atanm›flt›r. Say›n  YENEN'e  yeni  görevinde  baflar›lar  dileriz.

• 9269 Sicil numaral› üyemiz ‹smail YAZGAN Sivas Kangal  Kadastro Müdürlü¤ü'ne
atanm›flt›r. Say›n YAZGAN' a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 9915 Sicil numaral› üyemiz Ertan GENÇTANIR Aktoprak Belediyesin den,  Sivas
Zara  Kadastro Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n GENÇTANIR' a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.
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• 5730 sicil numaral› üyemiz B.Ahmet BÜLBÜL ile Nevin AKPINAR 28.10.2007
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 5924 sicil numaral› üyemiz Alpay ‹brahim AKSOY ile Seda Han›m
20.10.2007 tarihinde evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 6646 sicil numaral›  üyemiz  Tu¤rul  KÖKSAL  ile  Fatmanur   TOKAÇ   02 Eylül
2007  tarihinde  evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

• 7103 sicil numaral› üyemiz Burak AKPINAR ile Seçil YAVUZ 28.10.2007
tarihinde evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7363 sicil numaral› üyemiz Deniz GÜNEfi ile 6653 sicil nolu üyemiz Ertu¤rul
ÖZER 24.11.2007 tarihinde evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7987 sicil numaral› üyemiz Dursun Ali TUNÇAY ile Sibel ÖZDEM‹R
21.08.2007 tarihinde evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8238 sicil numaral› üyemiz Okan TÜZÜN ile Tuba ÖZÇA⁄LAYAN
31.08.2007 tarihinde evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8416 sicil numaral› üyemiz Veysi ODUNCU ile Betül CANPOLAT 04.08.2007
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 8751 Sicil numaral› üyemiz Emine GÖRKEM  ile Bayram ACAR 22.04.2007
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 8810  sicil numaral›  üyemiz  Eda  BAYSAL ile Ali  BAYSAL 29.06.2007
tarihinde  evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 8849  sicil numaral›  üyemiz  Zeynep  ÇELEB‹  ile  Burak  AHLATÇI   28  Ekim
2007  tarihinde  evlenmifllerdir. Mutluluklar   dileriz.

• 8867  sicil  numaral› üyemiz  Alper  TURAL  27
Ekim  2007  tarihinde  evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

• 9382 sicil numaral› üyemiz Turan Alper IRAK
21.10.2007 tarihinde üyemiz Melek TI⁄LI ile
evlenmifltir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9704 Sicil numaral› üyemiz Tar›k B‹LD‹REN ile
Zarife KAYAN 18.07.2007 tarihinde evlenmifltir.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 4472 sicil numaral› üyemiz Yunus DÜZGÜN ile Sevgül DÜZGÜN
çiftinin 12.10.2007 tarihinde Ege Ça¤an ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Ege Ça¤an’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 4621 sicil üyemiz Ak›n KISA ve Figen KISA çiftinin Miraç Eren ad›n› verdikleri çocukla-
r› dünyaya gelmifltir. Miraç Eren’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 4952 sicil numaral› üyemiz Zeki ÖZCAN ile Nilüfer ÖZCAN‘›n 05.04.2007
tarihinde Can Mert ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Can Mert’e hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 5211 sicil numaral› üyemiz Mehmet AVCI ile fiengül AVCI çiftinin
21.08.2007 tarihinde Zeynep ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Zeynep’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 5466  Sicil nolu üyemiz Faik  Ahmet  SESL‹  il  Ezgi  SESL‹  çiftinin  31 A¤ustos
2007  tarihinde   Ekin  ad›n› verdikleri  çocuklar›  dünyaya gelmifltir. Ekin'e  hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6235 sicil numaral› üyemiz Hakan KURT ve Rüya KURT çiftinin 22.11.2007
tarihinde Metehan ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Metehan'a hofl geldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6286 sicil nolu üyemiz  Halil  AKINCI  ile  Hazan  AKINCI  çiftinin  26  A¤ustos
2007  tarihinde   Efe  ad›n›  verdikleri  çocuklar›  dünyaya  gelmifltir. Efe'ye  hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam  dileriz. 

• 6474 sicil numaral› üyemiz Hüseyin Kubilay D‹NÇER ile 6900 sicil numaral› üyemiz
Ifl›l DAL D‹NÇER çiftinin Zeynep ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Zeynep’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6539 sicil numaral› üyemiz Murat DEM‹R ile Alev DEM‹R çiftinin 17.10.2007
tarihinde Kaan ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Kaan’a hofl geldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6848 sicil numaral› üyemiz Nurol GÜLLÜ ve Tevhide
GÜLLÜ çiftinin 18.09.2007 tarihinde Do¤ukan Efe
ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Do¤ukan
Efe’ye hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz.

• 7177 sicil numaral› üyemiz Ayfle Diler ALTUNAY ve
Onur ALTUNAY çiftinin 08.01.2007 tarihinde Ege
ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ege'ye
hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7372 sicil numaral› üyemiz Zekeriya ÇET‹NKAYA‘n›n
F›rat ad›n› verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
F›rat'a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz.








