
ödül Töreni

Şube başkanı Ertuğrul Çöl Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendislik Bölü-
mü 2003-2004 Öğretim yılı mezunlarından 1. Cem
Demirciler 2. Umut Murat Koksal 3. Çağdaş Altın-
soy'un Ödül törenine katılıp kendilerine şubemiz
adına hediyeleri verip ve oda rozetini takmıştır.

Sivas Toplantısı

10.07.2004 tarihinde şubemize bağlı Sivas ilinde
üyelerimizin katılımı ile yapılan toplantıya Sivas Be-
lediye Başkanı davet edilmiş işlerinin yoğunluğu ne-
deniyle toplantıya katılamamış, fakat üç başkan yar-
dımcısı toplantıya iştirat etmiştir. Toplantının ağır-
lıklı konusu Sivas'ta yapılan çarpık yapılaşmanın ön-
lenmesi için TUS yaptırılmasının gerekliliği anlatıldı.
Toplantıya katılan Belediye başkan yardımcıları
bundan sonra TUS yapılmasına olumlu yaklaşacak-
larını dile getirmişlerdir.

Yine Sivas ilinde bulunan Endüstri Meslek Lise-
sindeki Harita Bölümü derslerinin tümüne inşaat
teknik öğretmenlerinin girdiği belirtilmiş olup, bun-
un üzerine harita bölümü derslerine harita mühen-
disleri öğretmenleri girmesi için girişimler başlatıl-
mıştır.

Sivas ilinde hazine adına kayıtlı taşınmazların if-
raz işlemlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ça-
lışan harita mühendislerine valilik oluru ile yaptırıl-
dığı, bunun önlenmesi için gerekli girişimlerin yapıl-
ması yönünde görüş birliğine varılmıştır.
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Yönetmelik Taslakları Tartışıldı

7 Nisan 2004 tarihinde, Serbest Harita ve Ka-
dastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti veren Büro ve
Şirket sahibi Harita Mühendisleri ile; 39. Genel Kurul-
da tartışılacak olan "TMMOB Harita ve Kadastro Mü-

hendisleri Odası Denelim Komisyonları Yönetmelik Tasla-

ğı" ve "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği Taslağı" ile

ilgili olarak toplantı yapılmıştır.

Yönetmelik Taslakları incelenip tartışılarak Şube

görüşünün üyelerimizin katılımı ile oluşturulması sağ-

lanmıştır. 15 üye ve 6 yönetim kurulu üyesinin katıl-

dığı toplantı neticesinde söz konusu taslaklara ilişkin

şube görüşü genel merkeze bildirilmiştir.

19 Mayıs 2004'de Karadeniz Teknik Üniversite-
si Jeodezi ve Fotogrametri Kulübünün düzenlediği Ba-
har Gezisi'ne Şube olarak destek verilmiştir. Yaklaşık
105 öğrencinin katıldığı gezide Uzungöle gidilerek ne-
şeli anlar yaşanmıştır,
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Konferans

10 Haziran 2004 tarihinde; HKMO Trabzon Şu-
be Başkanı Uygun ALKAN ve KTU Jeodezi ve Fotog-
ramecri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanların-
dan Arş. Gör. Dr. Bayram UZUN, Akçaabat Beledi-
yesi İle Kadastro Müdürlüğü'nün birlikte organize et-
tiği Konferansa konuşmacı olarak katılmışlardır.

Akçaabat Belediyesi Hizmet Binası Hasan Saka

Toplantı Salonunda yapılan konferansa Akçaabat-Vak-
fıkebir Belediyeleri ve bu belediyelere bağlı Belde be-
lediye başkanları ile birlikte yaklaşık 30 belediye baş-
kanı ve 200 civan dinleyici katılmıştır. Şube Başkanı
Uygun ALKAN "Yerel Yönetimlerde Verimlilik
Esasları" ve Bayram UZUN da "Türkiye'de Kent-
leşmede Yalanılan imar Sorunları ile Arazi Yöne-
timi Aracı Olarak Ana ve Arazi Düzenlemesi" ko-
nulu konferans vermişlerdir.

Yayın Kurulu Temsilcisi Faik Ahmet SESÜ'nİn

KTU Trabzon Orienteering

Kulübü Kurucusu ve Akademik Danışmanı

Arş. Gör. Arif Çağdaş AYDtNOĞLU İle

Orienteering Sporu konusunda yaptığı Söyleşi;

F.A.S: Sayın Aydmoglu bize Orienteering sporu ve
gelişim süreci hakkında bilgi verirmisiniz?

A.Ç.A: Orienreering. harita üzerinde gösterilen
kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla arazide
bulma sporudur. Harita Bilgisi ve Pusula Kullanmayı ge-
rektiren bu spor. insanın günlük yaşam stresini atabile-
ceği, yeni insanlarla birlikte doğayla iç içe olma zevkini
paylaşabileceği, fiziksel ve zihinsel verimi birlikte sağlayan
yediden yetmişe herkese hicap eden bir spordur. İskan-
dinavya'da 19. yüzyılda orduların eğicimi için yapılan bu
sporun temel kuralları ilk olarak 1918 yılında belirlemiş-
tir. 1961 yılında Cophenhagen'da kurulan Uluslar arası
Orienteering Federasyonu (IOF) ise 2004'de Türki-
ye'nin üyeliğiyle birlikte 63 üye ülkeye ulaşmıştır. Türki-
ye'de, askeri birliklerin eğicimlerinde, izciler ve üniversi-



çelerin spor bölümlerinde 1970lı yıllardan beri oynan-
makça olup sivil hayatta 2000 yılından itibaren etkinleş-
meye başlamıştır. Kulübümüz 2002 yılında KTÜ öğrenci-
lerinin katılımıyla çalışmalarına başlamış, 16 Mayıs 2003
GHG Üniversiteler Arası Orienceering Yarışması düzen-
lemiş, KTÜ kampüsünde çalışmalarına devam etmekte
olup Trabzon'da bölgesel olarak gerçekleştirebileceği
organizasyonlara hazır lamnakcadır.

F.A.S: Peki, Bu spor nasıl oynanır ?
A.Ç.A: Bireysel veya gruplar halinde gerçekleştirile-

bilen, uygulanış şekline göre, koşarak, kayakla, dağ bisik-
letiyle ve engelli arabasıyla yapılan türleri mevcuttur. Ha-
rita üzerinde belirlenmiş güzergahtaki kontrol (hedef)
noktaları arazi üzerine işaretlenmiştir. Bilgilendirme top-
lantısından sonra yarışmacılar han ta ve pusulalarımla ya-
rışmaya kaçılır. Yarışmaya başlanmasıyla ilk yarışmacı ve-
ya grup. ardından diğerleri belirlenen aralıklarla parkura
girer. 7-8 km^ lik bir alanda, akovitenin zorluk derecesi-
ne göre 6 ile 15 arasındaki kontrol noktasına ulaşıp, üze-
rindeki şifreleri do|ru bir şekilde kontrol kartına işare-
leyip, güzergahı belirlenen sıraya göre en kısa sürede ta-
mamlayan grup I. seçilir. Diğer gruplar da zamanlamaya
göre sıralanır.

F.A.S: Orrenteering yaparken Harita ve Pusula kul-
lanımından bahsettiniz. Bunların özellikleri nelerdir?

A.Ç.A: Orienteering haritası. lOF'nin belirlediği kri-
terlere göre hazırlanmış, yarışmacılara eşic yarışma ko-
şulları sunan, coğrafi haritaların içerdiği bilgileri kapsa-
masının yanında arazide görülen her türlü detayı içer-
mektedir. Orienteering haritaları için istenilen uluslar
arası ölçek 1/ 15,000 olup, I / 10.000 ve farklı ölçekler-
de büyütülmüş haritalar da kullanılmaktadır. Oriente-
ering' de kullanılan Harita Pusulası, harita üzerinde açı ve
uzunluk ölçülmesine olanak sağlayan şeffaf altlığa sahip
bir pusuladır.

F.A.S: Kulübünüzün yarışmalara hazırlık aşamaların-
dan bahsedermisiniz?

A.Ç.A.: Herhangi bir orienteering aktivitesi gerçek-
leştirmek için gerekli teknik altyapıya sahibiz. Öncelikle
yarışma alanı olarak seçilen bölgenin mevcuc harita alt-
lıkları cemin edilir. Detay eksiklikleri yersel ölçmeler ve
GPS yardımıyla tamamlanır. Dijital ortama aktarılan ve-
riler bütünleştirilerek Coğrafi Biigi Sistemleri altlıkları
kurulur. Yarışma türüne göre eşit yarışma koşulları sağ-
layan parkurlar arazi istikşafı yapılarak belirlenir. IOF
standartlarına göre ilgili yarışma alanına ait Orienceering
Haritaları üretilir. Yarışma Yönetmeliği ve yarışma kart-
ları düzenlenir. Kontrol noktaları arazide işaretlenerek
röperlenir ve yarışma parkurları hazırlanır, Kulüp men-
suplarının oluşturduğu hakem komitesi ile birlikte ön
çalışmalar yapılarak hazırlıklar tamamlanır.

F.A.S: Orienteering Kulübü olarak planladığınız ak-
tiviteier hakkında bilgi verirmisiniz?

A.Ç.A: Kulüp bünyesinde doğada yön bulma yete-
neğini ve harita okuma yetisini geliştiren, arazide hızlı bir
şekilde ilerlemeyi ve hedeflere en kısa sürede ulaşmayı
sağlayan teknikleri öğretmek amacıyla seminer ve arazi
uygulamalı dersler düzenlenmektedir. Her düzeyde ka-
tılımcıya hitap eden, öğrencilerimizin ve meslektaşları-
mızın da katılabileceği aktiviteler için KTÜ kampüsünde
hazırlanmış parkurlarımız mevcuttur. İleri seviyelerde
sportif amaçlı düzenlenecek orienteering yarışmaları için
kulüp takımı hazırlanmaktadır ve Trabzon ilinde parkur
hazırlama çalışmalarımız sürmektedir.

F.A.S: Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür
ederim.

A.Ç.A: Ben teşekkür ederim. Daha Ayrıntılı bilgiye
Trabzon Orienceering Kulübü Internet Sitesinden
(http://onenteering.ktu.edu.tr) ulaşılabilir.

Faik Ahmet SESLİ - HKMO Trabzon Şubesi Sek-
reteri

anş/na
Parkurunun
Hazırlan mas
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• Meslektaşımı? İlhan ÖZLÜ, Giresun Kadastro Müdürü olarak

atanmıştır. Veri görevinde başarılar dileri7

• 3206 sicil nolu üyemiz Alı ATAMAN. Erzurum Tapu ve Kadastro 8.
Boigc Mudurü olarak atanmıştır Yeni görevinde başarılar dileriz

- 3999 sicil nolu üyemiz Ekrem OZBEV Malatya Belediye İmar

Müdürlüğü ne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz

• 2740 sicil nolu üyemiz Ahmet CEYHAN. Malatya Belediyesi Harita
Müdürlüğüne atanmıştır. Yeni görevinde Haşarılar dileriz.

• 4705 sicil nolu üyemi; İlhan ÖZKAN. Kastamonu Kadastro
Müdürlüğü'ııden Antalya Elmalı Kadastro Mudürlüğu'ne
atanmıştır Yeni görevinde başarılar dilen?.

• 1436 sicil nolu üyemiz Mustafa AÇIKSÛZ, TKGM Fen Dairesi

Başkanlığı görevine atanmıştır. Yeni görevinde basanlar dileriz.

- 5273 sicil nolu üyemiz Suat ALTIN. TCOO 2 Bölge Müdürlüğü'fi-

den TCDD Taşınmaz Mallar Daire Başkanlığına atanmıştır. Yeni

görevinde başarılar dileriz.

3595 sicil nolu üyemiz Mecıt KARAISMAIL Samsun Merkez
llkadım Belediyesi Emlak İstimlak Mudur Vekili olarak atanmıştır.
Yem görevinde basanlar dileriz

. 3997 sicil nolu üyemiz Ahmet Hayati KAYAOĞLU, TRGM'de
Kamulaşlırma Toplulaştırma ve Dağıtım Daire Başkanlığında
Toplulaştırma Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yem görevinde
başarılar diteriz.

- 3524 sicil nolu üyemiz Ahmet AHIKAN TRGM Igdif Bölge Müdürü
olarak atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

• 2504 sicil nolu üyemiz Duralı FERİK. TEDAŞ Bursa Müessese
Mudürlügu'ne vekaleten atanmıştır. Yem görevinde başarılar
dileriz.

• 5015 sicil nolu üyemiz M. Sait AYIK. SUSKI Kamulaştırma Şube-
si'fiden BUSK1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmıştır. Yeni

görevinde Daşantar düetiz.

t 3257 sicil nolu üyemiz Habip ASLAN, Yıldırım Belediyesi Emlak
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yeni
görevinde başarılar dileriz.

5429 sicil nolu üyemiz Uğurcan UYGUN, Osmangazı Belediyesi
Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır Yeni
görevinde başarılar dileriz.

2313 Sicil nolu üyemiz İhsan KARAÇAR Bursa Büyükşehır
Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü görevine
utanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz
3253 sicil nolu üyemiz Nıırlop ULUKAYA. Bursa Biıytifcşehır

Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yem

görevinde başarılar dileriz.

- 2667 sicil nolu üyemiz Mehmet DİKİCİ. Samsun Merkez tıkadım
Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır, Yem
görevinde başarılar dileriz.

• Üyemiz Yasemin ŞİŞMAN. KTÜ Gümüşhane Jeodezi ve
Folugrametrı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atanmıştır.
Yem görevinde başarılar dileriz.

• 3829 sicil noiu üyemiz Mehmet KARAKÛSE. Kayseri Buyûkşehir
Belediyesi İmar 0a»e Başkanlığından Merkez İlçe Melikgazı
Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Yem görevinde başarılar
dileriz.

4422 sicil nolu üyemiz Hüseyin TAŞKARACA, Kayseri Büyükşehiı
Belediyesi Tapu İstimlak Müdürlüğümden Kayseri Buyûkşehir
Belediyesi İmar Daire Baskanhgı'na atanmıştır. Yeni görevinde
başarılar dileri?.

• 3776 sicil nolu üyemiz Hilal AYBAK. Kayseri Buyûkşehir
Belediyesi Fen İşlerinden Kayseri Büyükşehiı Tapu İstimlak
Müdurlüğü'ne alanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

• Meslektaşımız Remzi Şeker Büyukşehır Belediyesi Harita Müdüt-
lügünde göreve başlamıştır. Yeni görevinde basanlar dileriz.

- Meslektaşımı; Hüseyin Ayaz Kepez Belediyesi Fen İşlerinde gö-
rev yapmakta iken Kepez Belediyesi Emlak İşlen Şefliğine
atanmıştır Yeni görevinde başarılar dilorlz,

2395 sictl nolu üyemiz İsmail SERİNKAYA Senk İmar Müdürlü-
ğü nden Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcılığına
atanmıştı' Yeni görevinde başarılar dileriz

• 5695 sicil nolu üyemiz Mehmet EflOOGDU Aksu Bel ed iyesi'nde-
k! görevinden ayrılarak Döşemealtı Belediyesinde göreve başla-
mıştır. Yen görevinde başarılar dileriz

• 3140 Sicil nolu üyemiz Mustafa DEDEOGLU Beyşehir Tireli Bel-
desi'ndekı görevinden ayrılarak Senk Beledıyesi'nde İmar Mu-
duru olarak göreve başlamıştır Yem görevinde başarılar dileriz.

• 2B74 sicil nolu İTÜ Öğretim Üyelerinden Dursun Zafer ŞEKER
PfOl unvanını almıştır. Yem görevinde başarılar dileriz.

• 4795 sicil nolu Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Ramazan
ECİŞ Kepez Belediyesi Encümen üyeliğine seçilmiştir. Yeni
görevinde başarılar dileriz.

• 5584 sicfl nolu üyemiz Cem Burak OZGENÇ Gazipaşa Belediye
Başkanlığıma seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz.

• 2510 sicil nolu üyemi; Mehıııel HA8ALI Serik Belediye Başkan-
lığına yemden seçilmiştir. Yem görevinde başarılar dileriz.
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Erdinç Orsan tjNALın 02 07.2004 Wrıhinde Defne ismim
«erdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi Defneye hoşgeldin
der. ÜNAL çillim kullara.

Ûuygu-Sadık OZOEMİR çillinin 03.05.2004 tarifimde Berhan
Efe ismim verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Berhan
Efeye hoşgelrJın der OZOEMlfl çillim kullarız

Faima-Hüsamettin ELMAS çillinin oe 07 2004 tarihinde bir kız
çocukları dünyaya geldi ELMAS çillim kullarız.

İsmail ÜNALMIŞ m 23.07 2004 tarhınde Esra ismini verdikleri
bir kız çocukları dünyaya geldi. Esra'ya hoşgeldın der.
UNALMIŞ çillini kullarız

Canan -Kahraman Yasın TAN çilimin 30 04 2004 laritıinde Eli!
Sıla ve Şevval Rana ismim verdikleri ikiz çocuklan dünyaya geldi
Elıl Sıla ve Şevval Rana1 ya hoşgeldin der. TAM çıltini kutlarız.

Nuray -Saadettin AYDIN çiftinin 03 02.2003 tarifimde Berin
İsmini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Berine
hoşgeldin der. AYDIN çiftini kutlarız.

*• Üyemiz Birgul-Yavuz ERCİYES çifti 30,08.2003 tarihinde
evlendiler. Yeni çitte mutluluklar dileriz

*• Üyemiz Ayşe-Veli Şevket DURSUN çilli 29.05.2004 tarihinde
evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

- Üyemi; Ceyhan Öğren-Ramazan ECİŞ çifti 02 05.2004 tarihinde
evlendiler Yeni çifte mutluluklar dileriz,

• Üyemiz Hürrem ÇANCI ile Hüseyin ERTÜRK çifti 02.05 2004
tarihinde evlendiler Yeni çifte mutluluklar dileriz.

- Üyemiz Barış ALTAN ile Eylem ÇİLENGER çifti 23.07 2004 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

« Üyemiz Necla TOPÇU ile Hasan ÖZTÜRK çifti 11.06,2004 tari-
hinde evlendiler Yeni çifte mutluluklar dileriz.

• Üyemiz Gülsen UYUMAZ ile Fatih TORUN çifti 29 05.2004 lari-
ttinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

6157 sicil riülj uysmiz Fevziye Demirci'nin bacası A. %/a
Demirci 20 Haziran 2004 tarihinde vela) etmiştir. Üyemize ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
3196 sicil noltı Mehmet HAS'ın babası Yusu! HAS 24 06.2004 ta-
rihinde vefat eiTiış!" Üyemize ve yakınlarına başsağlığı dileriz

İstanbul Şube Başkanımız Mehmet Alt CANDAŞ'ın kaymbabası
21 07 2004 tarihinde velat etmiştir. Başkanımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

4805 sicil noltı üyemiz İrfan HACIMEMlŞOGLUnun annesi
vefat etmiştir Ötene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
Üyelerimizden Hasan SAĞLAM m babası vefat etmiştir Ölene
rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz
Üyelerimizden Nifıal ALTINAY'ın annesi vefal etmiştir. Ölene

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz

Muberra-Ahmel ÖZBEK çıltinın 06.04 2004 tarihinde Yıgjl ismi-
ni verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yigit'e noşgeldın
der. ÖZBEK çiftini kullarız.

Nitgün-Mustafa TÜREMİŞ çillinin 31,05.2004 tarihinde Beyza
ismini verdikleri bir kız çocuklan dünyaya geldi Beyza ya
hoşpidin der. TÜREMİŞ çiftini kutlarız

Büşra-Abdurrahman Cengiz FIRAT çillinin 02.05.2004 tari-
hinde Nazile Su'eOa ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya
geldi. Nazıfe Sieda'ya hoşgeldin der. FIRAT çiftini kutlarız

Özgiir-Füsun NERGİS çiftinin Işıl ismini verdikleri bir kız çocuk-
ları dünyaya geldi. Işıl'a hoşgefdm der. NERGİS çiftini kutlarız.

Gülseren-Aykut 0İLİBAL çiftinin 17 11.2003 tarihinde Duru
İsmim verdikleri pir kız çocukları dünyaya geldi. Duru'ya
hoşgeldin der, OİLİ8AL çiftim kutlarız.

Leman-Erol FERHATÜĞLU çiftinin 26.02 2004 tarihinde Yavuz
Selim ismim verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi Yavuz
Selim'e hoşgeldin der. FERHATOGLU çillini kutlara.

- Uyemi2 İpek YILDIRIM ile Cem CAM PULAT çifti 25.06.2004 tar-
ihinde evlendiler. Yen çifte mutluluklar dileriz.

«• Üyemiz Ersel ÇETİN ile Burcu GÜNER çifti 20 07 2004 tari-
hinde evlendiler Yeni cifle mutluluklar dileriz.

<• Üyemiz Hakan TOKAÇ ile Sevil KILIÇ çifti 27.06.2004 tarihinde
evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

- Üyemiz Osman - Çiğdem KURU çifti 13,06,2004 tarihinde
evlendiler- Yeni cifle mulluluklar dileriz

*» Üyemiz Aslı-Halll HAMEŞ çifti 07.07.2003 tarihinde evlendiler.
Yeni çifte mutluluklar dileriz

'- Üyemiz Gülcan-Samel Arıcı çifli 12.06,2004 tarihinde evlendi-
ler. Yeni çılte mutluluklar dileriz.

Nevres EREN {Sicil no 25B)

1931 yılında Siverek / urfa'da

doğdu. 1960 yılında Yıldız Teknik

Okulunda Har la ve Kadastro

Mühendisi olarak mezun oldu,

Özel sektörde uzun yıllar serbest

olarak çalıştı 26 Mayıs 2004 tari-

hinde aramızdan ayrıldı Kendisi-

ne rahmet, Yakınlarına başsağlığı

dileriz,



SAVI : 7203-
KONU: Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu

TARİH: 15.07.2004

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Türkiye yüzölçümünün %26'sı ormanlarla örtülüdür, 201 bin km2 dolayında olan orman varlığımızın 66 yılda (1937-
2003) %80'i sınırlandırılmış, ancak sınırlandırılan ormanların yalnızca 1/4'ü lapu kütüğüne tescil edilebilmiştir.
"Orman Kadastrosu" olarak adlandırılan ormanların sınırlandırılması ve tapu kütüğüne tescil edilmesi konusu
çözülmeden, bu kez ormanların işgali ve tahribinin ardından kamuoyunda 2B olarak bilinen orman sınırlan dışına
çıkarma faaliyetleri de yoğunlaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak, orman varlığımızın %3'ü (4734.19 km2) bilim ve
fen bakımından orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılmıştır.

Ormanların biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini ve yaşamlarını sürdürecekleri alanların korunması ve güvence altına altn-
ması gerekmektedir. Türkiye'de, ormanları yok eden etkenler ve eylemler durdurulmadan ve ayrıca mülkiyet ve sınır ko-
nuları çözülmeden sürdürülebilir ormancılıktan söz edilemez. Orman kadastrosu, orman sınırlarını kadastro haritaları ile
güvence altına alan ve tapu kütüğüne tescil ile de koruyan sürdürülebilir ormancılığın en önemli faaliyetlerinden biri ola-
rak kabul edilmekledir.

Son yıllarda, ormanlara yönelik işgallerin ve orman örtüsünü yok eden eylemlerin Önlenemez biçimde artması, bunun
nedenlerinin ve sonuçlarının her yönden araştırılmasını ve sorgulanmasını zorunlu hale gelirmiş bulunmaktadır. Do-
ğal servetler ve kaynaklar arasında sayılan orman ve bilki örtüsünün, ülke ve toplum yararı temelinde korunması fa-
aliyetlerini içeren inceleme ve uygulama sonuçlarının bilimsel toplantılarda sergilenmesi, kişiler ve kurumlar arasında
bilgi alış verişinde bulunulması, görüş ve önerilerin sunulması ve paylaşılması; ülkemizde orman-insan, toprak-insan
ilişkilerinin toplum ve ülke yaran öncelikli düzenlenmesine katkı vereceği açıktır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul Şu-
bemizce "Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu" konulu Sempozyumun yapılması planlanmıştır,
Sempozyumda aşağıda verilen konu başlıklarının öncelikle tartışılması ve farklı meslek disiplinlerinin, idarelerin, üniver-
sitelerin katkı ve katılımlarıyla sonuca ulaştırılması hedeflenmektedir:

• Orman, orman ağacı türleri, bitki örtüsü, erozyon, toprak ve mülkiyet ilişkileri,

• Orman kadastrosu faaliyetlerinin idari, teknik, hukuki ve mali sorunları,

• Tapu kütüğüne tescil edilemeyen orman kadastrosu faaliyetlerine tescil kabiliyeti kazandırılması,

• Orman tanımı, ormanlarda bilim ve fen bakımından nitelik yitirme kavramlarının analizi,

• Orman bütünlüğünün sağlanması ve orman ıçı açıklıkların tasfiyesi ve ormaniaştırılması yöntemleri, orman rejimi dı-
şına çıkarmanın nedenleri ve sonuçları,

• Sürekli kamuoyu gündeminde tutulan 2B alanlarının kadastro, mülkiyet, imar planı yapımı ve uygulamaya yönelik öne-
ri ve çözümlerin bilim, teknik ve hukuk açısından irdelenmesi,

• 2B alanlarının tahsisi ve değerlendirme yöntemleri,

• Hatalı bir şekilde orman sınırları dışına çıkarıldığı tespit edilen 2B alanlarının yeniden ormana dönüştürülmesinde ya-
şanan hukuki ve teknik sorunlar.
Bu kapsamda 17-18 Eylül 2004 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılacak olan

Sempozyum'a kamu kurum ve kurutuş temsilcileri, üniversiteler, TMMOB ve Oda bileşenleri katılacak olup, bilimsel gö-
rüş ve önerilerini hem bildiri sunarak hem de panelde yer alarak gerçekleştireceklerdir.

Sempozyum'a katılım ücretsiz olup. afişi yazımız ekinde gönderilmektedir. Sempozyum'un kurumunuz çalışanlarına du-
yurulması ve katılımın sağlanması konularında destek ve katkılarınızı bekler,

Saygılar sunarız.

Mehmet Alı CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Başkan

Ek : Afiş

Dağıtım;
KAMU KURUMLARİ
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
ÜNİVERSİTELER
TMMOB VE BİLEŞENLERİ
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ




