
tedavi şehri Allianoi.., Daha yeni hayatına henüz "merhaba"
derken, kurtarma çalışmalarını sürdüren Trakya üniversitesi
Arkeoloji bölümü öğrencileri ve hocaları Yrü.Doç.Dr. Ahmet
YARAŞ Allianoi' nin mezar taşından Ölüm tarihini silmeye
çalışıyorlar. Şehrin büyük bir bölümü gün ışığına çıkmış
durumda. Yetkililer şehri baraj sularından koruyabilmek için
çözüm önerileri bulma çabasında. Umarız Allianoi kurtulur. Ve
bu gezi onu son görüşümüz olmaz...(Biz ordayken farklı bir
telaş vardı kazı yerinde. Tarihi aydınlatan ışıklara yenileri
ekleniyordu. Gezi sırasında kazı alanından bir insan iskeleti ve
bir sikke çıkarıldı.)

Karışık ve farklı duygularla kamp alanına döndükten sonra
ateş başi konuğumuz bizlerle bir akşam olsun birlikte
olabilmek için gelen YTÜ hocalarından Prof. Dr. Zerrin
DEMİREL ve Doç. Dr. Melek Hülya DEMİR' di. Birlikte jeodezi
bilim dalının diğer meslek disiplinlerime bağlarını, ilişkileri,
ortak paydalarım ve geleceğimizi konuştuk.

Kampımızın 8. günü Dikili yakınlarındaki zümrüt gibi denizi
olan küçük bir koya gidildi. Plajda ve denizde çeşitti oyuniar
oynandı ve bir haftanın yorgunluğu atıldı. Ayrıca kampın 6.
Günüde başlayan futbol turnuvasının da finali gerçekleştirildi.
Akşam kampın son ateşi yakıldı, geleceğe... Ateş başında veda
konuşmaları yapıldı,.. Katılımcılara katılım belgeleri verildikten
sonra, futbol turnuvasında galip gelen ekibe muhteşem bir
törenle komite üyeleri tarafından ödülleri ve kupaları verildi.

Ve eller son kez tutuştu halaya...

Ertesi gün çadırlar toplandıktan sonra vedalaşmalar da
yavaş yavaş başladı...Bir kamp daha bitmişti...Tadını
damağımızda bıraka bıraka... Yine hayatımıza
silemeyeceğimiz çizgiler çizdik ve başka bir yerde
yaşayamayacağımız deneyimler yaşadık, kocaman yürekler
tanıdık, bir orman gibi kardeş olmanın tadını çıkardık bu 9 gün
boyunca.

Odamızın Genç Haritacılar Günleri ardından böyle bir
etkinliği de geleneksel yapıya dönüştürerek gerçekleştirmesi,
biz genç haritacılar için çok olumlu bir yaklaşım olarak değer-
lendirilmektedir, Belli ki ülkemizde bu tür etkinlikler neredeyse
yok gibi bilimsel ve teorik clerslef yanında uygulamaların
yapılması, ardından sosyal, kültüre! etkinliklerin hayat
bulması Odamız bu etkinlikleri artık sürekli yapmak
durumunda olduğunu düşünüyoruz... her şeyi ile;
güzellikleriyle, sevgi ile ve dostlukianyla ve eğitimi ile bu süreç
artıkyaşanmakdurumundadır..

Kampa emeği geçen, bizi bir araya toplayan, tanışmamızı
sağlayan bu güzel ortamı oluşturan, her sıkıntımıza çözüm
bulan, bizlere destek olan Odarmza-HKMO-, etkinlik
yürütücüsü izmir Şubesine, kamp görevlisi ofan ya da
olamayan tüm arkadaşlara...Herkese çok teşekkürler..., Hoşça
kal Dtktlyos...seneye yeniden buluşmak üzere

"Mumun heybeti değildir karanlığın krallığını yıkan, içindeki
fitilin ömrüdür aydınlığı yüce kılan.. ."(M.Ş.)

Bu aydınlık hiç sönmesin...



Odamız Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından
düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Bolumu Başkanlığınca desteklenen
I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 30-31 Ekim
2003 tarihlerinde YTÜ Merkez Yerleşkesi'nde yapıldı,

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve teknoloji yeni bilgiler
üretirken insanlığın yaşamını da her geçen gün hızla
değiştirmektedir. Özgür düşüncenin ürünü ve teknolojiyi
yönlendirme konumunda olan bilimin, endüstriye dönüşümü
ve bilgi yönetiminin yaşamsal ve stratejik önem içerdiği bir
süreç yaşanmaktadır.

maden, jeoloji, jeofizik, makina, vb. sektörler ile çeşitli altyapı
ve sanayi hizmetleri içinde kendini zorunlu kılmaktadır.
Mühendislik Hizmetlerinin farklı meslek disiplinlerinin üretim
sürecinde bir arada olması ilkesinin yaşama geçirilmesi
Mühendislik Ölçmeleri uygulamalannda bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmakladır.

Bilindiği üzere; Harita ve Kadastro (Jeodezi ve
Fotogrametri) Mühendisliği bilimle en güçlü bağlara sahip olan
mühendislik disiplinlerinden biridir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ve bunun sonucu ortaya çıkan değişimlerin, meslek
alanımıza yansıması, bu değişim ve gelişmelerin ülke çıkarı ve
kamu yararı yönünde sunulması, bilimsel eğitim ve öğretim
sürecinin önemini ortaya koymakladır.

Temel bilim dallarından biri olan Mühendislik Ölçmeleri,
Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği meslek alanında çok
geniş bir uygulama alanına sahiptir. Güncel, genel olarak
yapılan ölçmelerin dışındaki bir dizi uygulamayı içeren
Mühendislik Ölçmelerinin en önemli bileşenleri ise; projede
tasarlanan geometrinin fiziksel yer yüzüne aktarılması
(aplikasyon), yapı tamamlandıktan sonra projeye
uygunluğunun kontrolü (kalite kontrol ölçmeleri) ile yer
kabuğunda ve diğer mühendislik yapılarının geometrisinde
meydana gelen yatay ve düşey değişimlerin diğer bir anlatımla
deformasyon ölçmeleri ile izlenmesidir.

Ülkemizde mühendislik ölçmeleri; haritacılık, inşaat,

8:30-9:00 KAYIT
9:00-10:00 AÇILIŞ
Doç. Dt. Halil.ERKAYA Sempozyum Yürü İme Kurulu Başkam
Prof. Dr. Ömer AYDIN YTÜ Jeodezi ve Fotogramelri Müh.

Böl. Başkanı
Hüseyin ÜLKÜ HKMO Başkanı
Prol. Dr Ayhan ALKIŞ YTÜ Rektörü

1Q:00-10:20ARA

Odamız Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlarından,
Mühendislik Ölçmeleri Komisyonunca; "mühendislik
ölçmelerinin ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektördeki uygulamalarının irdelenmesi, uygulayıcıların
karşılaştıkları sorunların tespiti, standartlann incelenmesi ve
tartışılması..." amacıyla ulusal düzeyde düzenlenen
sempozyuma üniversitelerden 30 adet, kamu kurum ve
kuruluşlarından 9 adet ve özel sektörden de 8 adet bildiri
sunumu yapılmıştır. Sempozyuma 150 kayıtlı delege ve 205
izleyici olmak üzere toplam 355 kişi katılmıştır.

Sempozyumda sunulan bildiri konuları aşağıdadır.

I. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU



12:50-13:10 Jeodezık Yöntemlerle Delormasyon Ölçmelerinde 35
Yil.SeylullahDEMİRKAYA (YTÜ)
13:10-13:30 Park Ptaza Talimhane Kaili Otoparkı iksa Uygulama
Projesi için Yapılan Deformasyon Ölçümleri. Hüseyin OKSUZTEPE
(KASKTAŞA.Ş.)
13:30-13:50 Statik GPS Ölçme Yöntemi Ve İleratif Ağırlıklı
Dönüşüm Analiz Yöntemi Kullanılarak, Kaya Dolgu Baraılarda
Delormasyonların Belirlenmesi, Levent TAŞÇI, (FU) Ertan GÖKALP
(K!Ü)
13:50-14:10 Fatih Camisinde Deformasyon Ölçmeleri, Ö, AYDIN,
HalilERKAYA, Gürsel HOŞBAŞ, Engin GÜLAL Metin SOYCAN (YTÜ).
Hasan PALA, Bunyamin İLTER (İSKİ)
14:10-14:30 Heyelanların Jeodezik Ve Geoteknık Yöntemlerle
izlenmesi: Ambarlı Liman Bölgesinde Bir Uygulama, Yunus
KALKAN, Orhan BAYKAL, Reha. M. ALKAN, Muştala YALANAK.
Turan ERDEN (İTÜ)
14:30-14:40 ARA

16:10-17:10 Kısa Süreli Sunumlar
• Detormasyonların Belirlenmesinde istatistiksel Yaklaşım, levent

TAŞÇI (FU). Ertan GÖKALP (KTU)
• Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların

Konumlandırılması, Gürsel HOŞBAŞ, Onur AYKUT, Namık KUTLU

(M))
• Toprak Dolgu Barajlarda Delormasyon Ölçmeleri Alibey Barajı

Örneği (1996-2003). Engin GULAL, Halil ERKAYA, Gürsel
HOŞBAŞ, Nihat ERSOY (YTÜ)

• Barajlarda Delormasyonların Uç Boyutlu Geometrik Modellerle
İrdelenmesi, Gürsel HOŞBAŞ. HalilERKAYA. Engin GÜLAL (YTU)

• Planlama Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Kullanılacak Baz
Haritaların Hazırlanmasında Mekansal Dengeleme Yöntemlerinin
Önemi. Alper ÇABUK (EAU), Saye N. KARADEMIRLER (Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi)

• Kapalı Mekanlarda Kurp Aplikasyonu. Hüseyin İNCE (TÜ)
• GPSSİT'IN Yersel Fotogrametrik Çalışmalara Uygulanması:

GPSSİT-YFA. Özşen ÇORUMLUOĞLU. ibrahim KALAYCI, ibrahim
ASRİ (SU)

10:20-10:40 Mühendislik Ölçmeleri Nedir? Ne Olmalıdır, Şenol
KUŞÇU (ZKÜ)
10:40-11:00 Mühendislik Olçmelen Eğitiminde Etik. Gaye KIZILSU
(ÎTÜ)
11:00-11:20 Mühendislik Ölçmelerinde Standartlaşma. Erol
YAVUZ, Nihat ERSOY Seyhıllah DEMİRKAYA (YTÜ), M. Zeki
COŞKUN (İTÜ)
11:20-11:40 Asma Köprülerde GPS Kullanarak Deplasman
Ölçümleri, Nurdan APAYDIN (KGM)
11:40-12:00 Harita Mühendisliğinin Kara Ulaşımı Sektöründe Yen,
Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerilen, Metin KUÇÜKOGLU
(KGM)
12:00-12:50 ARA

• Akreditasyon Programlarının Mühendislik Ölçmeleri Üzerindeki
önemi. Gaye KIZILSU (İTÜ)

• GPS ile Ölçülen Baz Vektörü Ve Elipsoidal Yükseklik Farkı
Doğruluğunun Ölçü Suresine Bağlı Olarak Araştıniması. Metin
SOYCAN, Arzu SOYCAN. Atınç PIRTI. ErcenkATA (YTÜ)

• Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle ölçülmesi Ve Elde
Edilen Sonuçların Degerlendınlmesi. Ö. AYDIN, Atınç PIRTI,
ErcenkATA. Melin SOYCAN. Arzu SOYCAN (YTÜ)

• Türk Boğazları Gemi Tralik Hizmetleri Projesi Üzerine Görüşler,
GöknilGÜLER. HalilERKAYA (YTÜ)

• Fatih Camii Fotogrametrik Röleve Çalışmaları. NACİ YASTlKU,
F. GüLBATUK, ÜMITGÜMÜŞAY, TIMURAKÇAU. İBRAHİM
ÇETİN (YTÜ)

17:30 KOKTEYL (ODİTORYUM SERGİ SALONU}

14:40-15:00 Raylı Sistemlerde Ray Hatlarının Yerleştirilmesi İçin
Yapılan Ölçme Çalışmaları. Cengiz DEMİRAĞ. Ahmet ÜNLÜTEPE
(YAPIMerkezi inş.San.A.Ş.)
15:00-15:20 DSİ Buyuk İstanbul İçme Suyu Temini II, Merhale
Melen Sisteminde Mühendislik Ölçmeleri, Yunus KALKAN (İTÜ), B.
YANIK (DSİ)
15:20-15:40 Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatlarında
Jeodezik Çalışmalar: Tarsus Örneği, Alı AZAR (Güriş faş.}, Şenol
KUŞÇU (ZKU)
15:40-16:00 Güney Haliç Havzası Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının
GIS Uyumlu Olçumlen, Metin TORUN, Salih EROĞLU (İSKİ)
16:00-16:10 ARA



09:00-09:20 Jeodezık Dik Koordinat Sistemlerinde Datum Ve Uç
Boyutlu Koordinat Dönüşüm Modelleri. Aslan DİLAVER (KTU).
Yasemin ŞİŞMAN (TKGM)

09:20-09:40 GPS Nirengi Ağlarında Duyarlık Ve Güven Analizi,
MuallaYALÇ!NKAYA,KamılT£KEJemelBAYRAK (KTU)
09:40-10:00 Otomatik Harilalama Ve Hi;met Yönetimi Sis-
temlerinde (OH/HY) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Olanaklarından
Yararlanılması. Güven OlCAN (GeoTectı), Alper ÇABUK (EAÜ), Saye
NihanKARADEMİRLER (Eskişehir Tepebaş Belediyesi)
10:00-10:20 GPS İle Detay Alımında GPSSİT'ın Veri Ve Uygulama
Sonuçlan. İbrahim KALAYCI, Ûzsen ÇORUMLUÛĞLU, Aynan
CEYLAN (SU)

10:20-10:40 GPS Ölçüleri İle Geçerli Konum Silgilerinin Elde
Edilmesi. Elkan AÇICI (Serbest), Orhan KURT fZKÜ), Muştala AÇIK
(TKGM),ÛzgurAKYUZ (Şah-KarHaritaMuh.)
10:40-10:50 ARA

13:20:13:40 Dünyada Ve Türkiye de Endüstriyel Ölçmenin Konusu.
Araçları, Uygulamalan, Bugünü Ve Geleceği, Bırol GUNER (Leıca),
Rahmi NÇEÜKIITÜ)
13:40-14:00 Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri Ve
Doğruluklarının Karşılaştırılması, Ayhan CEYLAN. CevatİNAL fSÜ)
14:00-14:20 Mühendislik Ölçmelerine Ait Bazı Problemlerin Çözü-
mü İçin Kullanılabilecek Bir lıerasyon Yöntemi. Gaye KIZ1LSU (İTÜ)
14:20-14:40 Hareketli Objelerin Ulaşım Ağlanndaki Hareketlerinin
Bulanık Mantık Metodları ile Modellenmesi, H. Muştala
PALANCıOğLU Erkan BEşDOK (KEÜ)

14:40-15:00 Parsellerin Bölünmesi Ve Sınır Aplikasyonu. İbrahim
KOÇfYTÜ)
15:00-15:10 ARA

15:10-15:30 Tünel inşaatları Sırasında Uygulanan Ölçme
Yöntemleri Ve Bu Yöntemlerin Değişik Tünelcilik Metodları İçin
Karşılaştırılması. Ahmet UNLUTEPE (YAPI Merkezi İnş.San.A.Ş)

15:30-15:50 Yer Altı Kömür Havzalarındaki Yer Altı Ve Yerüstü
Tesislerinde Üretimden Kaynaklanan 3 B Detormasyonlara
(Tasmana) Karşı Alınabilecek Önlemlerin Parametrik Ve Gralik

Analizi. Hakan AKÇIN.TunaARATOĞLUİZKÜ)
15:50-16:10 Yer Altı Maden Üretimlerinin Yeryüzünde Farklı Zaman
Ve Teknikle Konumlandırılmış Jeodezik Ağlar üzerine Etkisinin

Araştırılması, Hakan AKÇIN, Ş Hakan KUTOĞLU. Tuna ARATOĞLU
(ZKU)
16:10-16:30 Yer Altı Ölçmelerinde Serbest istasyon Yönteminin
Kullnılması, Hüseyin İNCE (TU)

16:30-16:50 Cep Telefonları Baz istasyonları Kaynaklı
Eleklromagnetik Kirliğinin Görselleştirilerek Azaltılması Amaçlı
Öneri Bir Kartografik Yöntem, Alper ÇABUK (EAÜ), Hüseyin
ANIKİAR (TÜBİTAK-MAM), Meltem BALLAN (TÜBİTAK-MAM), Saye

N. KARADEMIRLER (EskişehirTepebaşı Belediyesi)
16:50-17:10 Yem Nesil Geçiş Eğrileri, Ergin TARI, Orhan BAYKAL

(ITU)
17:10-17:20 KAPANIŞ

10:50-11:10 Devlet Su İşlen Genel Mudürtüğü'nde Hidrografi*
Harita Çalışmaları, Ali DÖNMEZ, Enver ŞAPCILAR. Mehmet

FAKIOĞLU (DSİ)
11:10-11:30 Uluslararası Hidrografı Örgütü (IHO) Hıdrografik
Mesaha Standartlarının Derinlik Doğruluğu Bakımından
İncelenmesi, Halim BİRKAN (SHODB)

11:30-11:50 Atatürk Barajı Batimetrik Haritası, Uğur
BUYÜKHATİPOĞLU(DSİ)
11:50-12:10 Çevre Kirliliğinin izlenmesinde Coğrali Bilgi
Sistemlerinin Rolü. Arıkarı YuZBAşıOğUUARI (BU), Tansel DOğAN

(İÜ), Enver ÜLGER (İÜ). Beyza ÜSTÜN (YJÜ)
12:10-12:30 Ülke Veya il Bazlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Altlık
Problemi Ve Çozum Önerileri, Faruk YıLDıRıM, AhmetKAYA, Selçuk

REİS. Recep NIşANCı (KTU)
12:30-13:20 ARA



28 Eylül EL Aksa intifadasımn yıldönümü olması
(üçüncü Filistin İntifadası) ve Arap Savaş Karşıtı
Platformunun önerisiyle 27 Eylül 2003 "Dünya Savaş
Karşıtları" günü olarak kabul edildi. 26 Eylül ve 28 Eylül
günieri arasında dünyanın çeşitli ülkelerinde eylemler
yapma kararı alındı. 27 Eylül Avrupa'da eylem günü
olarak belirlendi.

ABD'nin Afganistan'a yerleşmesinin ardından
Ortadoğu'yu işgali, Irak merkezli bir Ortadoğu
operasyonu ardından, Ortadoğu coğrafyasının yeniden
şekillendirilmesi ile dünya enerjisi rejiminde etkin
kurucu öğe olması diğer yandan İsrail'in Filistin'i yok
etme girişimleri özetle Ortadoğu'da yaşanılan son
gelişmeler dikkate alınarak 27 Eylül tarihli eylemin ismi
"Irakta işgale son Filistin'e Özgürlük" olarak belirlendi.

anlamını bizler yurtsever ve aydın olma kimliğimizle çok
iyi bilmekteyiz.

ABD öncülüğünde emperyalizmin Irak'ı işgali ve
Filistin'de yaşanılanlar ile Ortadoğu'nun adım adım
yıkıma sürüklendiğini görmekteyiz. Yüzlerce, binlerce
çocuk, kadın, genç, yaşlı insanlar bulundukları her
köşede her an ölümle beraber yaşamaktalar. Artık bu
coğrafyada İnsan olmanın bir değeri yok gibi
örtmlmplı-tp

IRAKTA İŞGALE SON

FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK

27 Eylül mitingine diğer bir çok demokratik kitle
örgütü gibi TMMOB de katılma kararı aldı. TMMOB
bileşenleri odalar, TMMOB pankartı altında mitinge
katıldılar.

Ankara Hipodrumda buluşan savaş karşıtı insanlar
Sıhhiye meydanına doğru yürüyüşe geçtiler.

Miting alanında bulunan savaş karşıtı barış ve
demokrasiden yana yüzlerce yurttaş, hipodrumdan
yürüyüşe geçenleri sevgi ve dostlukla karşıladılar.

Miting demokrasi ve Özgürlük mücadelesinde
yaşamını yitirenler adına saygı duruşu ile başladı.

Küresel barış ve koalisyon adına ortak açıklama
Mustafa ve Derya Alabora tarafından okundu. Tertip
komitesi başkanı Özgür Bozdoğan tarafından bir
konuşma yapıldı. Müzik topluluklarının barış türküleri
ile miting son buldu.

01 Mart 2003 günü Ankara'da gerçekleştirilen ve
yüz binin üstünde barış, kardeşlik ve demokrasiyi ilke

Küresel Barış ve Adaiet Koalisyonunun çağrısı ile bir
araya gelen savaş karşıtı demokratik ve sivil toplumsal
kuruluşlar İle binlerce yurttaş 27 Eylüİ 2003 günü
Ankara'da buluştular.

Uluslararası savaş karşıtı hareket 26-28 Eylül de
dünyada 39 ülkede "Irakta işgale son Filistin'e özgürlük
"eylemleri gerçekleştirdiler,

Dünyada emperyalizm işgaline karsı bağımsızlık
mücadelesi veren ilk ülke olmanın verdiği bilinçle, bir
ülkenin her ne amaçla olursa olsun işgal edilmesinin

• HKM0 Genel Sekreteri



edinen savaş karşıtı dost insanların bir araya gelerek
seslerini yükseltmeleri "1 mart' savaş teskeresinin
TBMM'den geçmemesinde büyük bir etken olmuştu.

Ancak 8 Ekimde yine TBMM'de gündeme getirilen
Irak'a asker gönderilmesi konusundaki "yetki teskeresi"
bu kez tüm etkinliklere ve uğraşlara rağmen
engellenemedi.

Hepimi? bilmekteyiz ki savaş durumu insan
haklarının en fazla ihlal edildiği yok sayıldığı bir
ortamdır. Irak'a asker gönderilmesi halkımızın ve
ülkemizin çıkarlarına aykırıdır. Irak halkının ve bölge
halkının çıkarlarına aykırıdır. Anayasamıza. Uluslararası
hukuka aykırıdır. Irak'ı işgal eden güçlerin yanında yer
alınması, işgalin desteklenmesi ve işgalci konuma
düşülmesi anlamı taşımaktadır.

göstermektedir. Hatta özgürlük ve demokrasiden söz
eden ABD yetkililerinin Irak işgalinde yaşanılan şehir
gerilla savaşında yaşamını yitiren ABD askerlerinin
ülkelerine dönen cenazelerinin saklı tutulması için basın
yayın organlarına sansür koyma yönünde karar aldıkları
haberleri gelmektedir.

Bugün Irak'ta her köşede bombalar patlamakta ve
hatta intihar saldırıları gündeme gelmektedir. ABD
düştüğü bu tuzaktan kurtulmak için bilelim ki elinden
gelen her türlü hainliği, düzenbazlığı ve alçaklığı
yapmaktan asla geri durmayacaktır. Çünkü
emperyalizmin kuralı bu...

Irak'ı tankla, topla, bomba ile işgal eden ABD,
Osmanlının ortadoğudaki sömürgeci gücünden söz
ederek bu gün Iraklıların ülkemize bakışını açıklarken
kullanılan ifadeler yine ne kadar ikiyüzlü, ne kadar
riyakar olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Diğer yandan barış sever ülke olduklarını belirten ya
da bizim öyle algıladığımız bazı ülkeler izlendiğinde,
ilginç gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. Dünyanın
en önemli silah üreticilerinden olan İsveç firması
Basfors'un savaşan taraflara silah satılmaz ilkesinin ve
anlayışının basına yansıyan şekliyle değiştiği anlaşılıyor.
ABD'nin Irak'ı işgal edişi ve yaşanılan savaş sürecinde
fabrikanın silah üretiminin % 30 arttığı ve silahları ABD
ve İngiltere'ye sattığı belirtiliyor. Bu yaklaşım barışı en
çok benimseyen İsveç'te ne yazık ki kabul görüyor.

Ülkemiz coğrafyasının yanı başında "Örgütleştirme
ve Demokratikleştirme" adına işgal edilen, doğal
kaynaklarına, zenginliklerine el koyulan, her an her
yerde patlayan bombalarla kaybolan insan yaşamların
yaşandığı ve şehir gerilla savaşının hakim sürdüğü
Irak'ta bu sürece bakışımız, tavrımız nasıl olmalıydı?
Hem yurttaş olarak, hem de ülke olarak, Daha dün
istanbul'un bir ilçesinde yaşlan 7-14 arasında değişen
35 çocuk'un "Savaşa Hayır" yazılı balonlarla yürümek
istemeleri ve göz altına alındıktan haberi gazetelerin ilk
sayfalarında yer al maktaydı.

Yaşanılan gelişmelerin çok iyi değerlendirilmesinin
gerekliliği açıktır. Bu değerlendirmede; kapitalizmin ve
emperyalizmin yıllardır sürdürdükleri ortadoğu
coğrafyasındaki planları ve acımasızlıkları göz önüne
alınarak asla unutulmamalı.

Ülkemiz işgalci bir ülke konumuna ve ABD
öncülüğünde emperyalizmin kıskacına düşmeden
tavrını onurlu ve net bir şekilde ortaya koymalıdır.

Bu süreçte halkımızın meşru ve demokratik direnme
hakkını mutlaka kullanması gerekmektedir. Barış ve
demokrasi vazgeçilmez İlkelerimizden olmalı...

Ortadoğu'da adım adım savaşın derinleşerek
sürdürülmesini kimlerin ve niçin istedikleri dünyaca
bilinmektedir.

'Irak'ın demokratikleştirilmesi ve özgürleştirilmesi"
ifadesinin tıpkı nükleer silahların varlığı gibi uydurma ve
asılsız bir iddia olduğu kendini göstermiştir.

ABD Irakta şimdi ikinci bir Vietnam sendromu
yaşamaktadır. ABD'de son gürlerde yapılan eylemler
insan yaşamının evrensel değerini bir kez daha ortaya
koymaktadır.

ABD'de aileler Irakta ölen çocukları için harekete
geçtiler. Artık onlarda çocuklarının İraktaki ABD
işgalinde yaşamlarını yitirmelerinin amansız acılarını
artarak yaşamaya başladılar. ABD halkı bu duruma
dünyada olduğu gibi büyük tepki göstermektedir. Son
anketler, Oeorge VV.Bush'un bahar sonunda Irak'ta hızla
gelen zaferin de etkisiyle yüzde seksenlere sıçrayan
kamuoyu desteğinin 30-40 puan aşağıya düştüğünü



KAMU KURUM VE KURULUŞLAR

Üçüncü bin yıla girilen günümüzde; bilim ve teknolojideki gelişimin insanoğlunun hizmetine
sunulmasının, yaşamın her alanında daha yaşanıiabüir bir sürecin yaratılmasının, bilginin
yönetilmesiyle içice olduğu bilinmektedir. Konumsal tabanlı bilginin yönetilmesinde etkin bir
araç olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS)'nin tanıtılması, bu nedenle önem içermektedir.
Bu amaçla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de GIS DAY/CBS GÜNÜ
etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin sürece büyük katkı sağlayacağı açıktır.

Birincisi geçen yıl yapılan CBS Günü etkinlikleri, bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de 19 Kasım 2Q03'de gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin açıklama metni, yazımız ekinde o!up gerekli katkı ve desteğinizi
bekiemekteyiz.

Saygılarımızla,

Hüseyin ÜLKÜ
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

Eli :GIS DAY/CBS GÜNÜ
Bildiri Metni (1 sayfa)

..../1O/2OO3Ö.KARATAŞ

..../10/2003A.F.ÖZTEN

SAYI :3/B15-1970

KONU: GIS DAY/CBS GÜNÜ

TARİH: 23/10/2003



Bilişim teknolojisinde hızlı ve baş döndürücü gelişmelere tanıklık eden 21. Yüzyılda, bilgiyi
toplamak, sınıflandırmak, işlenebilir hale getirmek ve bilgiye ulaşmak en önemli unsurlar olmuştur.
Bu noktada konumsal tabanlı bilginin yönetilmesinde etkin bir araç haline gelen Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS), bugünün ve geleceğin en etkili bilgi teknolojisi sayılmaktadır.

Üçüncü bin yıla ginlen günümüzde bilginin ve bilgi teknolojisindeki gelişimin insanlık hizmetine
sunulması, yaşamın her alanında insanca ve sağlıklı yaşanılabilir bir sürecin yaratılmasının gerekliliği
tartışmasız olarak kabul edilmektedir.

Bilim ve teknoloji öngörüsünün yapılması ve kalkmma stratejilerinin ulusal bilim ve teknoloji
politikaları temeline oturtulması ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belirtilen bilgi ve bilgi teknolojilerinin birey, toplum ve insanlığın en üst düzeyde yararlanabilmesi
için öncelikle toplumun Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla 1999 yılında başlatılan "GIS Day/CBS Günü" etkinliği ile dünyada 100'ü aşkın ülkede
yüzlerce kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla, milyonlarca kişi Coğrafî Bilgi Sisteminden haberdar
edilerek bilgilendirilmekte, eğitiminin gerekliliği vurgulanmakta ve kullanımının insanlık
hizmetindeki yeri öne çıkarılmaktadır.

GIS Day/CBS Günü; Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği meslek
disiplinimizce, öğrencilere, genç kuşaklara, ilgili meslek disiplinlerine ve kamuoyuna CBS
uygulamalarını ve bu teknolojinin günlük yaşamımızdaki yerini anlattığı ve tanıttığı bir gün olarak
diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaya başlanmıştır.

Tüm dünyada CBS olgusunu arttırmak amacıyla bu yılkı GIS Day/CBS Günü etkinlikleri Coğrafik
Bilinçlendirme Haftası(Goografik Awareness Week) çerçevesinde 19 Kasım 2003 tarihinde gerek
eğitim ve öğretim kuruluş I annda, gerek kamu kurum ve kuruluşları, demokratik kitle örgütlen ile
meslek kuruluşlarının katılımıyla kutlama yapılması planlanmaktadır.

GIS Day/CBS Günü, ülkemizde CBS'nin tanıtımı ve CBS kullanıcılarının bir araya gelmesi için de
büyük önem taşımaktadır. CBS kullanıcıları, uzmanlar ve akademisyenlerin yaptıkları uygulamaları
kutlama etkinlikleri içerisinde sunarak bilgi paylaşımında bulunmaları sağlanacaktır. CBS bilincinin
yerleştirilip, bilgi ve teknolojisinin daha fazla yaygınlaştırılması CBS'yi henüz tanımamış, öğrenci,
demokratik kitle örgütleri, ilgili meslek disiplinleri akademisyenlere ve kamu yöneticilerine
tanıtılması, hem meslek disiplinimiz hem de ülkemiz açısından önem taşımaktadır.

Bu amaçla 19 Kasım 2003 günü Ülkemizin her bölgesinde. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Genel Merkez ve şubelerinde CBS'nin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri bu etkinlikler çerçevesinde. Coğrafi Bilgi Sistemler: hakkında tüm
kurum kuruluş ve toplumun bilgilendirilmesi, gerekli tanıtımın yapılması, CBS kültürü, gerekliliği ve
hizmete sunulması vb. gibi konularda katkı sağlayacaklardır.

19 Kasım Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü kutlamalarının başarılı geçmesi dileğiyle,

Sevgi ve saygılar sunuyoruz.

Hüseyin ÜLKÜ
Genel Başkan



İlgi; 13.08.2003 tarih ve 3/D-1547 sayılı yazımız

İlgi de kayıtlı yazımız ile; Belediye Başkanlığınızca 21 Mayıs 2003 tarihinde 1765 ha. alanda 1/1000
ve 1/5OÜÜ ölçekli sayısal halihazır harita yapımı işinin ihale edildiği, anılan ihale bedelinin
Mühendislik proje hizmetlerinin fiyat analizleri ve birim fiyatlarına göre çok düşük olduğu
belirtilerek, söz konusu işi yüklenimme alan Odamız üyesi Seda! PEHLtVAN'ın ihale kapsamındaki
Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin Odamız Denetim Komisyonunca
izleneceği tarafınıza bildirilmiş olup, ayrıca düzenlenen raporun iletileceği ifade edilmişti.

Denetim Komisyonunca 18-19 Ağustos 2003 tarihinde iş mahallinde denetim çalışmaları yapılmış ve
denetim raporu düzenlenmiştir.

Denetim Komisyonunca düzenlenen raporda Öne çıkan konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
Buna yöre,

• Yer kontrol noktalarından nirengi noktalarının konumlan GPS yönetimi ile belirlendiğinden ölçü
ve hesaplarının detaylı kontrol edilmesi.

• Yer kontrol noktalarının (nirengi, poligon,nivelman) yoğunluğu ve malzeme kalitesinin sağlıklı
kontrol edilmesi,

• Poligon ve nivelman ölçü hesaplarının detaylı kontrol edilmesi,
• Meskun ve gayrımeskıın alanlara ilişkin Detay Krokilerinin arazide kontrol edilmesi,
• Özellikle pafta gezimi aşamasında Denetim Komisyonunca ikinci kez konlrol sürecinin işletilmesi,
şeklindedir.

Bilindiği üzere Ülkemizde halihazır harita yapımı konusunda en deneyimli kurumların başında İller
Bankası Genel Müdürlüğü gelmektedir. Bu nedenle uygulamada Büyük Ölçekli Haritaların Yapım
Yönetmeliği yayında İller Bankasınca uygulamada olan diğer şartname ve genelgelerin dikkate
alınması önem içermektedir.

Kamu kurumu niteliğinde Meslek Kumlusu olan Odamız toplum ve ülke çıkarları önceliği ilkesinden
harekelle yasa ile verilen yetki sorumluluk anlayışı içerisinde Odamız bünyesinde oluşturulan Denelim
Komisyonu ile söz konusu Sayısal Harita yapım işinin kesin kabul aşamasında ve pafta geziminde
kontrollük birimine katkı koymak amacıyla da kontrol sürecini işletecektir.

Göstereceğiniz ilgi ve yaklaşımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

A.Fahri ÖZTEN
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına



TARİH: 19/09/2003SAYI :.VB 15-175ü
KONU: Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri.

İLLER BANKASI GENEL MÜ DÜKLÜĞÜ'NE
ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamı/. Anayasamızın 135.maddesinde; Belli lıir mesleğe sahip olanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel nıenfaallere uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi
üyeleri tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi allında, gizli oyla seçilen kamu tüzel
kişilikleridir, şeklinde tanımlanan; 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan TMMOB'ye bağlı, kamu kurumu
niteliğindeki bir meslek kuru I usudur.

Odamız, mesleğimizle ilgili Mühendislik Hizmetlerinin kamu yararı ve toplumun üstünlüğü ilkesinden
hareketle kanun, tüzük ve yönelmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun
biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşamasında izlenmesini. Anayasanın ve
yasaların kendisine yüklediği /orunlu bir kamu görevi olarak görmekledir.

İler Bankası Genel Müdürlüğü,1933 yılından beri Bankanın Kuruluş Kanunu gereği yerel yönetimlerin
istemleri halinde her türlü altyapı çalışmalarım - Elüt, keşif, Sondaj. Harita, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yapı
gibi- mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde özverili biçimde başarı ile yerine gelirmiş ve getirmektedir.

Bilimin yönlendirdiği teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ülkemiz kalkınmasında ve gelişmesinde,
mühendislik hizmetlerinin önemi ve gerekliliği her geçen gün daha da artmaktadır. Bilim ve teknolojideki
hızlı gelişim ve değişim insan ve kent yaşamını da köklü değişime uğraimakuıdır. Hu sürecin toplum ve ülke
çıkarları ve halkın mutluluğu yönünde gerçekleştirilmesinde ise Bilgi Sistemlerinin oluşturulması ve
kullanımına geçilmesi günümüzde zorunluluk içermektedir.

Kent Bilgi Sistemlerinde, temel veri sayısal harita olmak üzere (konumlama) tüm mühendislik-mimarlık
hizmetlerine gereksinim okluğu bilinmektedir.

Kurıımunıızca Harita Dairesi Başkanlığı- ülke genelinde halihazır harita yapımı 1994 yılından itibaren
sayısal olarak gerçekleştirilmekledir. Kent Bilgi Sistemleri için veri tabanı oluşturulması ve kullanımında bu
yaklaşım önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Ayrıca İçme sın u ve kanalizasyon İşletme Planların»
yönelik sayısal işletme- haritaların yapılmasına ilişkin gerek birim fiyatlar ve gerekse şartnamelerin
2002 ve 2003 yıllarında çıkartılarak yürürlüğe konulması da çok önemli ve olumlu bir adım olarak
değerlendirilmektedir.

Ancak İçmesuyu ve Kanalizasyon Projelerinin yapılmasında yukarıda ifade edilen gelişmelerden çok
uzak bir sürecin işletildiğini görmekleyiz. Bilindiği üzere gerek içme suyu ve gerekse kanalizasyon
projelerinin üretilmesinde birden fazla meslek disiplininin müellifliğinc gereksinim vardır. Söz konusu
projelerin yapımındı) ağırlıklı olaiiik-etiit, harita, plankote, aplikasyon, vb.- Harita Mühendislik
Hizmetleri yer almaktadır. Kaka t anılan projelerin üretimine ilişkin Harita Mühendislik




