
HWWO I I I I ı H I • Kflıım 20C1



HKMO Bülloni • Kasım 2003



HKMO Bülteni • Kasım 2003

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Union ol C h a n t e s ol Turkish Engıneers and Arclıilecls
CHAMRER OF SUflVEY AND CADASTRE EMGINEERS

— ' ^ 1 — " * Sümer Sokak No; 12(10, 06440 YunlgahlrfANKARA • Tel: (0.312)232 37 77 • Fax: (0.312) 210 86 74
e-maıl: hkmo@fıkmo org İr

SAYI : 3/BI5-I655 TARİH : 11/09/2003
KONU: Eğitim

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı'n;ı
ANKARA

İlgi: 29.08.2003 tarih ve B. 11.2.DDY.0.72.00.O5./210/5046 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile kuruluşunuzun 2003 yılı eğitini planı gereği 20-24 tikim 2003 tarihleri arasında Taşınmaz
Mallar Dairesi Başkıııılığı'nın merkez ve taşra personeline yönelik olarak Urla Personel Eğilim ve Dinlenme
Tesisinde (İZMİR) "Taşınma?. Mallar" konulu bir seminerin uygulamaya konulacağı belirtilerek Odamızca
seminere katkı verebilecek üyelerimizin! isimleri istenilmektedir.

SÜZ konusu seminere Odamız adına katkı ve destek (eğitimci) sağlayabilecek olan üyelerimizin isimleri
aşağıda belirtilmiştir.

Anılan seminere katılacak üyelerimizin ulaşım, konaklama, yemek, eğilim ve diğer giderlerin tarafınızca
karşılanması gerekmekledir.

Uilgi ve gereğini rica ederiz.

A.hıhriÖZTEN
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına

Odamız Katılmıcıları

Hüseyin ÜLKÜ : HKMOGenelUaskanı-ANKARA
Mehmet DOĞAN : HKMO - Kadastro Komisyonu Üycsi-AN KARA

(Eski Tapu ve Kadastro Cîenel Müdürlüğü h'eıı Dairesi Başkanı)
Cemal İŞLEYİCİ : HKMO - İmar Komisyonu Üyesi -ANKARA

(Eski Ankara Büyüksehir Belediyesi İmar Dairesi Başkam)
Şendoğan KAVAK : HKMO Kamulaştırma Komisyonu Üyesi - İZMİR

(Konak Belediyesi Kamu.Şb.Müdürlüğü)
Hüseyin ÖZTÜRK : HKMO Taşınma/Değerlemesi Komisyonu Üyesi İZMİR

(Özel Seklör)
Tcvfik YÜKSEL : HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi - İZMİR

(Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü )
Hasan KARAKILINÇ : HKMO Kamu laştırmaltomisy onu Üyesi - İZMİR

(DSİBölgeMüdürlüğü)

Uygulama Tarihi: İslenecek Konular :

20/10/2003 Kadastro Kanunu
21/10/2003 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
22/10/2003 Taşınma/. Değerlemesi (emlak fiyat taktiri)
23/24/10/2003 İmar Kanunu



HKMO Bülteni • Kasım 2003

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARİ BİRLİĞİ

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Union o1. Chamocıs ol Tutkıstı Engınccrs and Arctııtecls
CHAM6ER OF SUflVEY AND CAOASTRE ENGIMEERS

Sümer Sokak No: 12/10, 06440 Yenişehir/ANKARA • Tel: (0.112)232 57 77 • Fa» (0.312) 230 86 74

e-mail: hfcmo@îıkmo ofg.tr

SAYI : I/K- [566 TARİH : 25'O8/2OO3
KONU :

TMMOB BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

"Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı ~Rısl;tğı"na ilişkin Odamı/görüşü yazımız ekindedir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

A.FahriÖZTEN
Genel Sekrcler
Yönetim Kurulu Adına

EK : Odamız Görüşü (i sayfam

YAPI DENETİMİ KANUNU TASARİSİ TASLAĞINA İLİŞKİN
HARİTA VK KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

YAPI DENETİMİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

GKNEI, OLARAK:
Yııpı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağının tanımlar bölümünde birbiriyle çelişkili ifadeler yer altını kindir. Proje
müellifi tanımında açıklanan ha/ı Iti/nu'ller, Yapı Denetim Kuruludan \e Diğer Yapı Sorumluları bölümlerinde
dikkate almamıştır. Denetçi-M im ar ir Denetçi Mühendis (atımımda lıi/ınıl üretimine yönelik meslek disiplinine
yer verilme/ iken Yapı Denelim Kuruluşu tanımında Denetti Mimar, inşaat, ma kin a w elektrik mühendisi ifadesi
kullanılmıştır. Bu yaklaşım tamamen bilimi yok s a ya re asına belli hir meslek kuruluşu gurubuna imtiyaz hakki
tanımak gibi bir yaklaşım sergilemekledir. Düzeltilmesi /orunludur.
Denetçi Mimar ve mühendis kavramı çağıtııı/da doğru bir yaklaşım değildir. TMYlOB'nin yıllardır ilgili
kurullarda tartıştığı ve gündeme gelinliği "Yetkin Mühendis" kawaım işleyişi, yetki ve sorumluluğu, ilkeleri
çerçevesinde devreye sokulmalıdır. Bu yasa tasarısı ile ileride değişik Bakanlıklar kendi İt i/met alanlarına yönelik
yeni bir isini tenteyle bir çuk alanda bu liir olumsuzluktan gündeme ^ıl irebilirler.
TM MOB'niıı ü/erinde durması gereken önemli konulardan birisi de lıa/ırlunacak yönetmeliklerde yönlendirici ve
müdahil olmasıdır. Bu sürecin yasada yer alması önem içermektedir.
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TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) 2003 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI
"COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE JEODEZİK AĞLAR ÇALIŞTAYI"

24-25-26 EYLÜL 2003 TARİHLERİ ARASINDA KONYA'DA YAPILDI

Prot.Dr. Ferruh YILDIZ''

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2003 yılı bilimsel

toplantısı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı",

TÜBİTAK, Harita Genel Komutanlığı ve Hanla Kadastfo

Mühendisleri Odasının (HKMO) destekleriyle. Selçuk Üniversitesi

Jeodezi ve Fotogrametn Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde

24-26 Eylül 2003 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.

Çalıştay Başkanlığını HKMO Konya Şube Başkanı Prof.Dr.

Ferruh YILDIZ'ın yürütmüş olduğu etkinliklere;

Harita Genel Komutanlığından; Harita Genel Komutam

Tümgeneral Ali Fuat ÖZSARAÇ. Dr.Muh.Alb. Mustafa ÖNDER,

Doç.Or.Alb. Emin AYHAN. Doç.Dr. Yb. Muzaffer KAHVECİ,

Dr.Müh.Yb. Onur LENK, Dr.Muh Yb Alı KİLINÇOĞLU. DrMuh.Yb.

M.AlıGÜRDAL.Dr.Muh.Yb.HayatiTAŞTAN.

istanbul Teknik Üniversitesinden; Prof.Dr Ahmet AKSOY.

Prof.Dr. Tevlik AYAN, Prof Dr. Doğan UÇAR. Prof.Dr. M.Orhan

ALTAN, Prof.Dr. Rasim DENİZ, Doç.Dr, Necla ULUĞTEKİN, Doç.Dr.

Rahmi N. ÇELİK, Doç.Dr. Yunus KALKAN.

Selçuk Üniversitesinden; Prof.Dr. Mehmet YERCİ. Prof.Dr.

Ferruh YILDIZ, Prof.Dr. Cevat İNAL, YDoç Dr. Bayram TURGUT,

YDoç.Dr. Oztuğ BİLDİRİCİ, YDoç.Dr. Ayhan CEYLAN, Y.Ooç.Or.

Özşen ÇORUMLUOĞLU, YDoç.Dr. Murat YAKAR. Dr Hakan

KARABORK, Dr. Aydın USTUN, Dr. ibrahim KALAYCI,

Boğaziçi Üniversitesinden; Prol.Dr.OnurGURKAN.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden; Pfof.Dr. Tahsin

YOMRALIOĞLU, Doç.Dr. MuallaYALÇINKAYA,

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden; Dr. Veli AKARSU,

MlmarSinan Üniversitesinden; Doç.Dr. Erol KOKTURK,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden. Dr. Orhan ERCAN.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ÜLKÜ

Çağrılı bildin, sunumlu bildiri ve poster bildin sunarak

çalıştaya katkıda bulunmuşlardır.

Çalıştaya ayrıca izmir ve Antatya HKMO Odalarından

temsilciler, Kamu kurumlanndan 45, özel sektör çalışanlarından

55, öğrencilerden 125 olmak üzere 300 den fazla katılımcı izleyici

olarak katılmışlardır.

Çalıştayın açılışı, Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr.

Ferruh YILDlZ'ın konuşmaları ile başlamış müteakiben Harita Ka-

dastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ULKU. Selçuk Üniversi-

tesi Jeodezi ve Fologramelri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.

Mehmet YERCİ, TUJK Başkanı Doç.Dr.Alb. Emin AYHAN, Harita

Genel Komutanı Tümgeneral Ali Fuat SARAÇ ve Selçuk Üniversitesi

Rektörü Prof.Dr. Abdurrahman KUTLU birer konuşma yapmışlardır.

Çalıştayda 'Temel Jeodezik Ağlar" konulu bir teknik oturumda

4 çağnh bildiri. "Coğrafi Bilgi Sistemleri" konulu iki ayrı olurumda

7 çağnlı bildiri. "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar İlişkisi"

konulu bir teknik oturumda 4 çağrılı bildiri, Sunumlu Teknik

Oturumda 4 bildiri. Poster bildiri olarak da 8 bildin sunulmuştur.

Toplantının ikinci gününde "Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Standartlar ve Yasal Düzenlemeler" konulu bir panel yapılmıştır.

Panel Başkanlığı Prof Dr. Ahmet AKSOY tarafından yapılmış olup,

Prof.Dr. M.Orhan ALTAN, Prof.Dr. Doğan UÇAR, Prof.Dr. Onur

GURKAN. Doç.Dr. Rahmi N. ÇEÜK, Dr.Muh.Alb. Mustafa ÖNDER

panelist olarak katılmışlardır,

" Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı

Çatıştayın son oturumunda TUJK 2004 yılı bilimsel

toplantısının Zonguldak Karaelmas veya Karadeniz Teknik

Üniversitelerinden birinin ev sahipliğinde yapılmasına karar

verilerek çalıştay teknik programı bitirilmiştir

Çalıştayın son günü öğleden sonra. Arkeoloji Müzesi ve

Mevlana Müzesini kapsayan bir gezi programı düzenlenmiştir.

Çalıştay gerek ele alınan konulann önemi, gerekse de mesleki

bilim politikasına kalkılan dikkate alındığında başarılı olarak

geçtiği, sunulan bildiriler ve panelde ele alınan konuların doyurucu

nitelikte olması nedeniyle katılımcılara önemli bilgiler verildiği

katılan tum bilim adamlannın ortak göruşu olarak ifade edilmiştir.

Çalıştaya ait bildiri kitabının en geç Aralık-2003 içinde basılarak

dağıtılması planlanmıştır.

Çalıştaya katkılarından dolayı; TÜeîTAKa, HKMO Konya

Şubesine, Selçuk Üniversitesi Vakfına, Paksoy Teknik Hizmetler

Ltd. Şti.. Graftek A.Ş.. Geomatics Muh. Ltd. Şti, Ak Mühendislik

Ltd. Şti., Sorat Haritacılık Sıstemlen Ltd. Şti.. Sistem Bilgisayar

Ltd. Şti., FMC Uzay ve Bilişim Teknolojiler Ltd. Şti., Geotech Grup

Ltd. Şti., Küresel Harita Ltd. Şti., Vakıfbank ve Nobel Yayınevine

teşekkür ederiz.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI

18 Eylül 2003 günü mesleğimizin kilometre lası günlerinden
biriydi. O gun Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
bünyesinde 22.051995 tarihinde resmen açılan, ancak şimdiye
kadar bina yokluğu nedeniyle eğitimine başlayamayan Jeodezi ve
Fotogrametrı mühendisliği bölümü binasının temeli atıldı.

Bu temel atma töreni ile sıradan yeni bir bölüm açılmasının
oiesinde. bizler için onur verici oir serüvenin de en önemli
aşamalarından biri katedılmış oldu. 8u heyecan verici serüven ilk
Olarak 1984 yılında Odamız HKM0. TKGM. HGK ve DPT'nin
girişimleriyle. "Hızla gelişen harita yapım teçhizat ve teknolojisi
hakkında bilgilerin uygulayıcısı kuruluşlara aktarılması, bilimsel
çalışmalarla uygulama ile ilgili çalışmaların bir bütünlük içinde
sürdürülmesini temin için', mesleğe ilişkin projelerin planlandığı
başkent Ankara'da, Jeoöezt ve Fotogrametri Mühendisliği
bölümünün açılması için başlatılmıştır.

Bu güzel sonuca erişmek, mesleğimizin Önemli isimlennden
üırı olan Sayın Prot Or, Hayrettin GÜRBÜZ'ün çabalarıyla bu gün
gerçekleşme aşamasına gelmiştir. Meslek camiamızda daha önce
Konya OMMA Başkanı iken Harita ve Kadastro bölümüne zengin
labaratuar ile donanım kazanüırmasıyla bildiğimiz ancak bir
çoğumuzun şimdiye değin haberi olmadığı. Hacettepe
Üniversitesinde ki yoğun çalışmalarını, temel atma töreninde
yaptığı konuşmasından Hayrettin hocanın kenoı ağzından
dinleyelim

"... Ankara'nın bu meslek için ayrı bir önemi vardır. Bu
mesleğe ilişkin projelerin %90'nı Ankara'da planlanmaktadır. Ve
bunlara ilişkin faaliyetlerin çok buyuk bir bölümü Ankara'da
yürütülmektedir Bu nedenledir ki 7970'li yıllardan ben Ankara'da
bir Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nün açılması
mesleğin temel bedeli olarak belirlenmiştir. O tarihlerde Ankara'da
bulunan tek öğretim üyesi olan jeodezi ve fotogrametri mühendisi
ben olduğum için 1985 yılından beri bu hedetin peşinden
koşturmak görevi, konumum nedeni ile -kendime göre-
otomatik olarak bana düşmüştür.

Ankara'da bir jeodezi ve totogrametri mühendisliği açılması
konusunda. YÖlCun bu daldaki ihtiyacı sorması üzerine DPT
24.10.1986 gun ve 5927 sayılı yazısında bu dalda elemana ihtiyaç
olduğu ve üniversite ismi de belirtilerek- Ankara'da bir bolum
açılmasının gerekli olduğunu bildirmiştir Gene V. Beş Yıllık
Kalkınma Planının 1989 Yılı İcra Planında 278 nolu tedbir olarak
"... Ankara'da Bolum açılması konusunun incelenmesi" hükmünü
getirilmiştir. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının Özel İhtisas
Komisyonu Raporunda ".. hem uygulayıcı kurumlarla yakın
işbirliği içinde bu faaliyetlere bilimsel destek sağlamak, hem de
günümüz teknolojisini uygulamalarda kullanabilmek açısından
Ankara'da bir bölümün açılması gerekli batta zorunlu
görülmüştür" ifadesi yer almıştır.

... Benim, Üniversitemiz Rektörlüğüne bu bölümün
Üniversitemizde açılması için yaptığım kişisel başvuru üzerine

konu Üniversitemizin komisyon ve kurullarında uzun süre
incelendi. Ban kurul uyelerındeki olumsuz görüşleri gidermek
üzere, jeodezi ve lotogrametrî mühendisliğinin fonksiyonunu ve
etkinliğini tanıtıcı. Ülkemizin bu konudaki ihtiyacım belirten bir
kitapçık hazırlayarak kurul üyelerinin tamamına dağıttım. Ayrıca
her uyeyı teker teker ziyaret ederek bu bölümün Üniversitemize ve
memleketimize sağlayacağı yararları anlattım. Böylece var olan
olumsuz görüşlerin bir kısmı giderildi ve kurullarımızda kabul
edildi. Kurullarımızdan sonra Senatomuzun 1995-7 nolu kararı ile
Üniversitemizde Bölümün açılmasına karar verildi. YÖK da
15.02.1995 gün ve 9980 sayılı yazısı ile Senatomuzun teklifim
uygun buldu. Böylece Üniversitemizde Jeodezi ve Fotogrametri
Bölümü resmen açılmış oldu.

Bolüm açıldı ama öğretime başlanamadı çünkü
Üniversitemizde yeterli mekan yoktu. Bu bölüm için en az 2000
m2 kapalı alanı olan yem bir bina yapılması gerekiyordu.
Üniversitemiz her yıl yatırım bütçesinde bu bina için ödenek talep
etti. Ancak her delasında teklif geri çevrildi. Sonradan yaşanan
malı krizlerden sonra da artık yakın gelecekte- Devletten bu
amaçla ödenek alınması olanaksız hale geldi.

Bir taralta Ülkemiz ve mesleğimizin ihtiyacı bir tarafta ödenek
yetersizliği beni çok rahatsız etti. 0 tarihlerde bazı iyi tesadüfler
sonucu Bölümümüzde büyük mühendislik projelen yürütmeye
başladık. Bu projelerden elde ettiğimiz gelirler ile önce
Bölümümüzün ihtiyacı olan alet ve cihazları satın aldık. Sonra bu
yeni ve güçlü alet ve cihazlarla yapılabilecek daha başka büyük
projeler aldık. Çok yoğun çalışmalarla bunları, Üniversitemize
yakışır mükemmellikte, başarı ile zamanında tamamladık.

Bölüm binamızın yapımı konusunda Devletimizin bu ödenek
yetersizliği karşısında, "kendi binanı kendin yap" şeklinde bir
slogan başlattık içimize daha büyük bir çalışma azmi ve gayreti
geldi. Projelerden elde ettiğimiz gelirleri daha da dikkatli
kullanarak bu amaç için para bınktirmeye başladık. Ve bu senenin
başına kadar 485 milyar TL biriktirdik. Projeleri "Üniversitemiz
Mühendislik Fakültesi Vakfı" bünyesinde yürüttüğümüz için bu
para da Vakfın hesabında birikti.
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Artık sıra bu parayı Üniversiteye bu amaçla bağışlamaya
gelmişti. Yani parayı Devlete devretmeye. Ama ne mumkun.
Bilmem Devlete hiç para vermeyi denediniz mı? Düşündüğünüz
kadar öyle kolay değil. Parayı alıyorlar ama doğru Maliye
Bakanlığı'na gidiyormuş. Yani bunu tekrar alıp binanızı
yapamıyorsunuz. Aklımın tıiç ermediği bir durum.

Sayın Rektörümüz. Sayın Genel sekreterimiz ve değerli
yöneticilerimiz uzun toplantılardan ve görüşmelerden sonra,
engin hoşgörü ve kıvrak zekaları ile bir lormul buldular DPT ile
mutabakat sağlandı ve müjdeler olsun paramızı o güzel amacımızı
gerçekleştirmek üzere Vakıftan üniversitemize bağışlamayı
başardık.

W Nisan 2003 gün ve 25075 numaralı Resmi Gazetenin
yayınlanan mükerrer sayısında 124. sayfada mevcut bir proje
numarası karşısında parenle; içinde "485 milyar TL "konulmuş
ona ilişkin dip notunda "parenlez içindeki miktar Mühendislik
Fakültesi Vakfı tarafından karşılanacak olup Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisliği Bölüm binası inşaatında kullanılacaktır"
denilmiştir.

Böylece parayı kazanmaktan başka yaşadığımız en zor adımı
yanı parayı bu amaç için Üniversitemize aktarma işi de aşılmış
oldu. Bundan sonra artık işlerimiz hızlandı. Çünkü artık
Üniversitemizde biz bize kaldık. Hızlıca planları ve projeleri yapıldı.
Sayın Rektörümüz bize bu arsayı tahsis etti. Ve nihayet bu güzel
güne geldik.

Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Kazandığımız
paramız ile bölümümüz için bina yaptırıyoruz. Bunun verdiği hazzı
ve mutluluğu anlatmak mümkün değil.

Bundan sonraki adım ne olacak? Bu para acaba binayı nereye
kadar getirir? Acaba bundan sonra başka para kazanabiiirmiyiz?
Acaba Üniversitemiz bize yardımcı olabilir mı? Bunun yanında
Odamız yani TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın
ya da mesleğimizdekı başarılı büyük şirketlerin, ya da sektöre alet
ve cihaz sağlayan firmaların katkısı olabilir mi? Butun bu soruların
cevabını düşünüyorum ve arıyorum.

... Binamızı tamamlayıp eğitim ve öğretime başlamamız
dolayısı ile yakın zamanda yapmayı ümit ve temenni ettiğim- daha
coşkulu törende tekrar buluşmak üzere hepinize saygılar
sunuyorum."

Temel alma töreninde konuşan HU Mühendislik Fakültesi
Dekanı Sayın Prof Dr. H. Selçuk GEÇİM, bu olayın farklı yonlenne
değinerek, bizler ve ülkemiz için örnek olan bu davranışa ışık
lutmuşlur. "Bugün yapacağımız bu temel atma töreni basit bir
başlangıçtan çok ote, derin anlamlar ilade etmektedir. Temelini
atacağımız bina. Sayın Prof. Dr Hayrettin Gürbuz'ün Mühendislik
Fakültesi Vakfı bünyesinde gerçekleştirdiği projelerden kazandığı
parayı yasal bir ücret olarak alabilecekken, bu ücreti Vakfımıza
bırakmasıyla binken para kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Sö7 konusu para Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla,
Üniversitemize şartlı bağış olarak aktarılmaktadır. Üniversite
yönetimimizde söz konusu parayı kullanarak binayı yaptıracaktır.

... Sayın Gürbüz, Fotogrametri alanında ülkemizin çok önemli
bir ismi olup bu alanda herkesin saygıyla andığı değerli bir
mühendis bilim adamıdır. Artık günümüzde sık rastlanmayan,
bugünkü törenimize konu olan davranışı. Hacettepe Üniversitesi
durdukça hepimize ve özellikle de gençlere örnek olacak çok
anlamlı sevgi yüklü ve heyecan verici örnek bir davranıştır.

Sayın Gürbuz'ün bu sevgisi, 80-90 yıl önce modern Turkiyeyî
kurmak için yola çıkan Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının
yüreklerındekı sevgidir.

Bir öğretim üyesi arkadaşımız öğrencilerine ders vereceği,
araştırma yapacağı, insan yetiştireceği, kısacası içinde akademik
taalıyetlennı sürdüreceği binayı kendi çabası ile yaptırma
gayretine girmiştir..."

Giderek artan harita kadastro faaliyetleri ile bu faaliyetlerin
gerektirdiği ilen teknolojinin uygulanabilmesi için. ülkemizde iyi
eğitilmiş Jeodezi «e Fologrametri Mühendislerine bulunan
ihtiyacın giderek arttığı ve Ankara'daki Üniversitelerden birinde
yem bir bolumun açılmasının, hem uygulayıcı kurumlarla yakın
işbirliği içinde bu faaliyetlere bilimsel destek sağlamak, hem de
hızla gelişen gunumuz teknolojisini uygulamalarda kullanabilmek
için gerekli olduğu ilgili ve yetkili kurumlarca birçok defalar
vurgulanmıştır. Ankara'öa açılacak bir bölümde, uygulama ile
yanyana ve içice yürütülecek eğıtım-oğretım ve bilimsel
çalışmalar, olumlu yönde etkilenecek, ayrıca oluşturulacak uzman
akademik kadro, uygulayıcı kurumların faaliyetleri için uygun
yöntemler ve sorunlanna yararlı ve çağdaş çözümler üretecektir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik fakültesi bünyesinde eğitim vermeye
başlamasıyla, bu fakültede halen eğitimini sürdüren Maden,
Jeoloji, Hidroıeolojı ve Çevre Mühendisliği bölümleri ile birlikte Yer
Bilimleri disiplini daha da güçlenecek, bu bölümlerin gereksindiği
ve buyuk ölçüde saat ücretli öğretim elemanları ile yürütülen
topografya, ölçme bilgisi, uzaktan algılama vb. dersleri yetkiyle
yürütülmek suretiyle, mevcut eğitime önemli katkılar
sağlanacaktır.

Mesleğimiz ve ülkemiz adına gurur duyduğumuz bu
çalışmalarından ölürü hocamızı kutluyor, bundan sonraki
gayretlerinde de hep yanında olmayı görev biliyoruz.
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Prot. Dr Hayrettin GÜRBÜZ

Doğum Yeri : Kilis

Doğum Tarihi : 1937

Medeni durumu : Evli

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim durumu:

1952-1955 ; Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
1956-1960 : istanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulu. Harita

ve KaOaslro Bölümünde Lisans
1960-1961 : İstanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulu. Hanla

ve Kadastro Bölümünde Yüksek Lisans
1971-197Z : Post Graduate Diploma ot Phologo-metry

ITC, Hollanda
1972-1976 : İTÜ İnşaat Fakültesinde Doktora

1980 ; IDMMA'da Akademi Doçentliği
1981 • İTÜ'de Üniversite Doçentliği
1988 : Hacettepe Üniversitesinde Profesör

Görevler:
1961-1975 : TKGM'de çeşitli kademede görevler
1975-1981 : KDMMA'da Öğretim Görevlisi, Öğretim üyesi.

Akademi Başkan Yardımcılığı
198M98Z : KDMMA Akademi Başkanı
1982-1984 : SU Muh. Mim. Fak.de Jeodezi ve Fotogrametri

Muh. Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
1984-1988 : HU Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi, Okul

Mudurü
1988-1993 : HÜZonguldakMuhendislikFakultesiDekant
1993-1994 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Dekanı
1994-1995 HU Muh. Fak. Jeoloji Müh. Balümü Öğretim Üyesi
1995-2003 HU Muh. Fak Jeodezi ve Fotogrametri Muh.

Bolum Başkanlığı, halen öu görevim sürdür-
mekledir.

Emin
PROF. Dr. Hayrettin

Gürbüz. Hacettepe Ünlverslle-
sl öğretim Üyesi 1537 dokum-
lu. Tapu Kadastro lisesini bitir-
miş, sonra Yıldı; Teknik Okukı-
'nu bitirip hanla (teknik adıy-
la Jeodezi v< totogrametri)
mühendisi olmuş. Hep bunlu
okumuş, 16 yıl sılreyie devlete
çalışıp mecburi l'Jzmet borcunu
Ödemiş. Anadolu'nun pek çok
yerinde görev almış, İTÜ'de
doktora yapmış. Üniversitelerde
çalışmış 1984ten beri Haceı
tepede öğrenci yettjtlm,or.

Hayrettin Hoca bu süreç içerisinde
özel projelerde üniversite adına görev alınış
Bütün amacı Ankara'da bir ilki gerçukluşlinp
Mühendislik Fakültesi içinde harita mUhcn-
dbBğ) böhımıınu açmak. 8u prote kalkınma
planlarında yer alıyor ama ödenek verilmiyor
Bu büiüm Hacettepe de 1 9 9 5 yılında açılmış
ama yersİ2İık nedeniyle eğitim vcrL-mıyoı Ve
n VE bu yüzden öğrencisi yok.

Bu ıs için 2 bin metrekarelik bina ve en
Önemhsj para gerekiyor

Mühendislik Fakuhesi Vakfı binayı yapüi-
mak isliyor, bir sürü iorma.ite nedeniyle dev-
let izm vermiyor.

Hayrettin Hoca düşünüyor, kaiannı ven-
yor Çeşitli kurumlar adına yapılan Özel hana
preselerinden kendi payına düsen paranın tıl-
münu. 334 bin dolan bağışlayıp binayı
i/apbrmaya karar venyor.

Fakal bunu bile Planlama ile Maliye'ye an-
latmak mllmkün olmuyor. Karsılarına yine
binbrr engel bınbır (ormaHle çıkajılıyor.

* * *

Harita Mühendisliği binası 3 katlı olacak.
Maliyeti 1 müyon dolar dolaylannda.

PAZAR, 21 Eylül 2003

COLASAN
Binasını kendi yapan

Hayrettin Hoca
Binanın temal atma töreni 3 gün önce ya-

pıldı. Hacettepe Rektörü Prol. Dr. TuncaJp
Otgen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Sel-
çuk Geçim konuşlular Hayrettin Gür-
biu'c leştkküı eltiler. Hayrettin Hoca bu
macerada yaşarütlanm anlattı.

Mutlu sona bir ölçüde gelinmişi i ama bu
paia binayı b.tirmeye yetmeyecekti Dün
Hayrettin Hoca İle konuştum, kendisini kul-
'adıırı "Allah'a çok fükür aç dejiHî,
açıkla değUİi. Yediğimiz btr toiuna ek-
m«fc. Şimdi inşaat malzemecilerini ge-
Kceğlm. İndirimli malzeme arayaca-
ğını. Para bulur da binayı bu yıl brrhir-
»ck senvye Sgrertcl ahru, mmlck«t«
dört dörlîüh harita mühendisleri yetiş-
tiririz. Paranın geri kalan bölümünü tfc
bir yerlerden İnşallah bulunu" diyordu.

Tıirkıyede okul. yurt hastane yaptıran
yardımseverler, bağışçılar var öme§ir., ıllk«-
rmzın gelmiş geçmiş en büytik hdyırsewe> in-
sanı, eserleriyle Boiııy*ı ihya eden, unrvenıle
kuran rahmet: Ezzct Baysal.

Hepimize örnek olmalan dileği İle onların
tllmüne, son omek alarak da Hayrettin
Glfcrbiı* Hoca ya teşekkürler




