
KONYA

flehircilik yaklafl›m›n›n getirmifl oldu¤u
yükümlülükleri yerine getirebilmesi
için kullanmakta oldu¤u araç ve
gereçler, bilgisayar tabanl› olmaya
bafllam›flt›r. Gerekli hizmetlerin
sunulmas›nda, do¤ru kararlar›n

al›nmas› ve kaynaklar›n daha verimli
kullan›lmas›, Kent Bilgi Sistemi (KBS)
kurulmufl bir kentte daha kolay
olacakt›r. 

Dünyada h›zla geliflen, büyüyen
kentlerde; kentleflmenin kontrolü,
geliflmenin tahmini ve flekillendirilmesi
ile ilgili kararlar›n al›nmas›, kentle
ilgili faaliyetlerin en uygun flartlarda
yerine getirilebilmesi, sonuçta
kentlerde bugün yaflayan ve
gelecekte yaflayacak olan insanlar›n
yöresel nitelikteki ortak ihtiyaçlar›n›n
tümünün veya bir k›sm›n›n
karfl›lanabilmesi için Co¤rafi Bilgi
Sistemi (CBS) bir araç olarak
kullan›lmaktad›r. 

CBS karmafl›k planlama ve yönetim
sorunlar›n›n çözülebilmesi için
tasarlanan, konuma ba¤l› mekânsal
verilerin depolanmas›, modellenmesi,

ifllenmesi, analizi ve sunulmas›n›
sa¤layan donan›m, yaz›l›m ve
yöntemler sistemidir. Kent Bilgi
Sistemi ise bir kentin yönetilmesi ve
kente her türlü ekonomik, fiziki,
sosyal, kültürel hizmetlerin en etkin
flekilde verilmesini sa¤lamak
amac›yla gerek duyulan bilgilerin
bilgisayar ortam›na aktar›lmas› ve bu
bilgilere en seri ve sistematik biçimde
eriflme ve iflleme imkân› yaratan
yaz›l›m sistemleri vas›tas›yla
kullan›lmas›d›r. Bu nedenle KBS’nin
içeri¤ini ve ayr›nt›lar›n› tam olarak
tan›mlamak, tüm mahalli idareler için
gerekli tek tip bir KBS kurmak söz
konusu de¤ildir.

Günümüzde, her meslek grubunun en
belirgin hedeflerinden birisi, kendi
ilgi alan›ndaki hizmetlerin en do¤ru,
süratli ve en ekonomik olarak yerine
getirilmesi için geliflen teknolojiyi
yak›ndan izlemek ve uygulamakt›r.
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
(Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i) disiplini de bu
düflünceden hareketle daima
bilgisayar teknolojilerini kullanan
ilklerden olmufltur. 

Son y›llarda grafik olanaklara da
kavuflan bilgisayar teknolojileri,
teknik, sosyal ve ekonomik alanlarda
faaliyet gösteren her meslek ve
hizmetin ayr›lmaz bir parças›
olmufltur. Bu süratli geliflme süreci
içerisinde bilgisayar, bir hesap
makinesi olmaktan öte, her türde
verinin de¤iflik amaçlar için

kullan›labildi¤i bir ifllem gücüne
eriflmifl, günümüzde toplumlar›n
gelifliminde en önemli rollerden birini
oynayarak geliflmiflli¤in göstergesi
kabul edilmifltir.

Konya Büyükflehir Belediyesine bu
kapsamda yürütmüfl oldu¤u
çal›flmalarda baflar›lar diliyoruz.
“Bilgi Paylaflt›kça Ço¤al›r” temel
düsturundan hareketle belediyenin
çal›flmalar›n›, sivil toplum örgütleriyle
ve özellikle Konya’da faaliyet
gösteren mühendis, mimar odalar› ile
paylaflmas›n›, bunlar›n görüfl ve
elefltirilerini alarak KBS daha kurulma
aflamas›nda iken zaman geçmeden
varsa yöntem ve uygulamada
de¤ifliklikler yap›larak daha iyiye, en
mükemmele ulaflmay› hedeflemeliyiz.
Bu kent sadece belediye
çal›flanlar›n›n de¤il hepimizin.

Sonuçta hepimiz sevinece¤iz yada
üzülece¤iz.

Bu konferansa konuflmalar›, bildirileri
ve sunumlar› ile kat›lanlara, siz
de¤erli meslektafllar›m›za ve
izleyicilere ayr›ca salonu konferans
için tahsis eden Ticaret Odas›
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yönetimine teflekkür eder sayg›lar›m›
sunar›m.”

fiube Baflkan›m›z Prof.Dr. Ferruh
YILDIZ’ ›n aç›l›fl konuflmas›ndan sonra
konferansa Konya Büyükflehir
Belediyesi Kent Bilgi Sistemi fiube
Müdürü Nurullah OSMANLI’ n›n
konuflmalar› ile devam edilmifltir.
Konuflmac› Nurullah OSMANLI;
dünyadaki ve ülkemizdeki Kent Bilgi

Sistemine genel bir bak›flta
bulunduktan sonra Konya’ da neden
Kent Bilgi Sistemine ihtiyaç
duyuldu¤u, Kent Bilgi Sistemi ile
çözülmesi gereken sorunlar›n neler
oldu¤u, günümüz,  2010, 2020 ve
2030 y›llar› planlanan Konya’ s›n›n
ve Kent Bilgi Sisteminin bunlara
katk›s›n› aç›klayan sunumlar›n›
yapm›flt›r. Son olarak Konya Kent
Bilgi Sistemi Uygulay›c›s› MNG
Bilgisayar A.fi mühendislerinden
Yahya OKfiAR Konya Kent Bilgi
Sistemi Projesi ile ilgili olarak flimdiye
kadar yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler sunmufltur.

Düzenlenen etkinli¤imize çok say›da
üyemiz ve Selçuk Üniversitesi
ö¤rencileri kat›lm›flt›r. Etkinlik sonras›
kat›l›mc›lara kokteyl düzenlenmifltir.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi
Düzenlendi
Kamulaflt›rma Bilirkiflisi E¤itimi 20-
21.12.2006 tarihlerinde ‹nflaat
Mühendisleri Odas› E¤itim
Salonunda gerçeklefltirilmifltir.

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

“Bilirkiflilik Eti¤i ve Oda Tüzesi,
Bilirkiflilik Mevzuat›”  

Y. Doç. Dr. Tayfun ÇAY

“Kamulaflt›rma Haz›rl›k ve Teknik
Çal›flmalar›,  Hukuksal Çerçeve” 

Ö¤r. Grv. Dr Mehmet ERTAfi

“Tafl›nmaz De¤erlemesi ve Esaslar›”,  

Y.Doç. Dr. fiaban ‹NAM

“Bilirkifli Raporlar›n›n Haz›rlanmas›,
Kamulaflt›rman›n Sosyal ve
Ekonomik Etkileri, Di¤er Alanlarda
Bilirkiflilik, ‹letiflim Teknikleri, Etkili
‹letiflim” 

bafll›kl› konular›n› kat›l›mc›lara
sunmufllard›r. Düzenlenen e¤itim
seminerine fiubemize kay›tl› 67
üyemiz kat›lm›flt›r. 

Odam›z Geleneksel Takvimi
Da¤›t›ld›
‹lk bask›s› 2003 y›l›nda
gerçeklefltirilen takvim format›ndaki
Konya ili haritas›n›n 2007 y›l› bask›s›
yap›ld›.2003 -2005 y›llar›
aras›ndaki bask›lar siyasi harita
niteli¤indedir. Tasar›m› üyemiz
Doç.Dr. ‹.Öztu¤ B‹LD‹R‹C‹ taraf›ndan
yap›lan harita, 2006 y›l›ndan
itibaren arazi yap›s›n› gösteren
gölgelendirmenin de eklenmesiyle
gelifltirilmifltir. 2007 bask›s› Konya ili
yan›nda Karaman ve Aksaray illerini
de kapsamaktad›r. Haritan›n vektör
verileri çeflitli ölçeklerdeki topografik
haritalardan derlenmifl,
gölgelendirme ise SRTM3 (3”x3”

aral›kl›) say›sal arazi modelinden
üretilmifltir. Haritan›n tasar›m›
MapInfo, gölgelendirme ise GMT
yaz›l›mlar› ile yap›lm›flt›r. Harita
kapsad›¤› bölgedeki tüm yerleflim
merkezlerini (il,ilçe,belde ve köy
merkezleri), ulafl›m a¤›n›, akarsu ve
gölleri, topo¤rafik arazi yap›s›n›,idari
s›n›rlar› göstermektedir. Takvim, fiube
üyelerine, bölgedeki kamu kurum ve
kurulufllar›na da¤›t›lm›flt›r.

Konya ‹l Koordinasyon Kurul
Toplant›lar› Düzenleniyor
Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar›
Birli¤ine ba¤l› Konya fiubeleri olarak
her on befl günde bir olmak üzere ‹l
Koordinasyon Kurulu Toplant›s›
yap›lmas› karalaflt›r›lm›fl ve ilk toplant›
Jeoleji Mühendisleri Odas› Konya
fiubesinin ev sahipli¤inde “Türkiye
ve Konya Kapal› Havzas›ndaki Su
Sorunlar› ve Çözüm Önerileri”
bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir.

‹kinci ‹l Koordinasyon Kurulu toplant›s›
25.12.2006 tarihinde TMMOB
Makina Mühendisleri Odas› Konya
fiubesi ev sahipli¤inde “Konya ’daki
Hava Kirlili¤i” gündemiyle
yap›lm›flt›r.

15.01.2007 tarihinde ‹l
Koordinasyon Kurulu toplant›s›
TMMOB Harita ve Kadastro
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Mühendisleri Odas› Konya fiubesi ev
sahipli¤inde “Yabanc›lara Toprak
Sat›fl›”  gündemi ile Konya Bera
Otelde düzenlenmifltir. ‹l
Koordinasyon Kurulu ad›na bas›n ve
kamu oyuna fiube Baflkan›m›z Prof.
Dr. Ferruh YILDIZ ‘ ›n  yapt›¤›
konuflma metni nin tamam›
afla¤›dad›r. Söz konusu bas›n
bildirisi üç yerel televizyon, iki ulusal
ve yedi yerel gazetede
yay›nlanm›flt›r.

15 Ocak 2007 Tarihinde
Konya ‹l Koordinasyon
Kurulunda fiube Baflkan›m›z
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ’›n
Bas›n ve Kamuoyuna Yapt›¤›
Aç›klama
TMMOB Konya ‹l Koordinasyon
Kurulu Ocak 2007 Bas›n
Toplant›s›n›n ana gündemi;
ülkemizdeki yabanc› uyruklu gerçek
ve tüzel kiflilere yap›lan tafl›nmaz
sat›fllar›na  iliflkindir.

Yabanc›lar›n Türkiye’de gayrimenkul
edinmelerine imkan sa¤layan yasa,
Aral›k 2005 tarihinde, Avrupa
Birli¤i’ne (AB) uyum gerekçesiyle
yürürlü¤e konulmufltur. Anayasa’n›n
90. maddesi, AB uyum Yasalar›’na
göre de¤ifltirilmifltir. Uluslararas›
Yasalar, TAHK‹M, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemeleri, kararlar› çok
yak›n bir gelecekte bizim
yasalar›m›z›n üstünde hükme sahip
olacakt›r. Konuyu aç›kl›k getirmek
için, T.C. Anayasas›n›n
90.maddesinin son f›kras›na
bak›labilir. Bu f›krada “ Usulüne göre
yürürlü¤e konulmufl milletleraras›
andlaflmalar kanun hükmündedir “

denilmektedir. Böyle olunca da o
topraklar art›k o ülkenin elçilik
statüsüne sahip tafl›nmazlar›n sahip
oldu¤u haklara sahip olacakt›r.

Topra¤›n k›t bir do¤al kaynak olarak
de¤eri her geçen gün artmaktad›r.
Toplumsal bir de¤er olan topra¤›n
k›sa dönemli ekonomik ç›karlar için
yabanc›lara peflkefl çekilmesi günü
kurtarma politikalar›n›n bir
göstergesidir.

Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›nda resmi
makamlar›n verdi¤i rakamlar hiçbir
zamana gerçekleri yans›tmamaktad›r.
Bu bilgiler süzgeçlenerek kamu
oyuna sunulmaktad›r. Ayr›ca kadastro
görmeyen yerlerde zilyetlik yoluyla
devirler söz konusudur.  Bu devirler
noter veya muhtarl›klar arac›l›¤› ile
yap›ld›¤›ndan miktarlar› hiçbir zaman
resmi makamlarca bilinememektedir.

Toprak, bir ülkenin kurucu ö¤esidir.
Yabanc›lara sat›fl›na iliflkin  esas ve
usullerin kesin olarak yasalarla
belirlenmesi esas al›nmal›d›r. Bu
temel düflünceden hareket edersek;

• Karfl›l›kl›l›k ilkesi, egemenlik
hakk›n›n uluslararas› iliflkilere yans›m›fl
temel  bir ilkesidir, bu ilkeden ödün
verilmemelidir.

• Yasa metinlerinde bile olsa her
konuda Bakanlar Kuruluna yetki devri
yap›lmamal›d›r, takdir hakk›
olmamal›d›r. Yabanc›lar›n; nerelerde,
ne miktar, kaç adet, hangi amaçla
ve hangi koflullarda tafl›nmaz
edinebilece¤i gibi konular yasayla
düzenlenmelidir.

Türkiye’de Türk Ticaret Kanuna göre

kurulan yabanc› sermayeli flirketler ile
yabanc› uyruklular›n ortak olduklar›
Türk fiirketleri, “ Do¤rudan Yabanc›
Yat›r›mc›lar Kanunu’na ” göre
tafl›nmaz edinebilmektedirler ve hiçbir
k›s›tlama olmaks›z›n Türk
vatandafllar›n›n yararland›klar› her
haktan yararlanabilmektedirler. 

Yabanc›lara toprak sat›fl›nda hukuken
karfl›l›kl›l›k ilkesi tan›nmas›na ra¤men,
Avrupa ve Amerika k›tas›ndaki gelir
düzeyi ile Türk halk›n›n  gelir düzeyi
aras›ndaki fark dikkate al›nd›¤›nda,
karfl›l›kl›l›k ilkesinin fiilen
uygulanamayaca¤› görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›
Avrupa’ya girmek için vize
alamazken, yabanc› ülkelerde
tafl›nmaz almas› düflünülemez. Kald›
ki, baz› ülkelerde toprak üzerinde
mülkiyet kurulamamakta  ve toprak
Devlete ait iken bu ülkeler ile
karfl›l›kl›l›k ilkesinin tan›nmas› gerçekçi
de¤ildir.

Orta Do¤u ve Avrupa gibi iki önemli
bölgeyi birlefltiren, jeopolitik öneme
sahip Türkiye’de yabanc›lara toprak
sat›fl›n›n, uzun dönemli bütüncül bir
toprak politikas› üretilmeden hayata
geçirilmesi hatal›d›r. Sadece bugün
için de¤il, gelecek için de önemli
sak›ncalar do¤uracak, gelecek
nesillere büyük sorunlar
yaratabilecektir.

Tarih tekerrürden ibarettir. Baz› tarihi
gerçekleri hat›rlamakta yarar vard›r.

• Osmanl› devletinde borçlara
karfl›l›k gösterilen ülke topraklar›n›n
yabanc›lara sat›fl›n›n, Osmanl›
Devleti’nin parçalanmas›n›n ve
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Anadolu’nun sömürgeleflmesinin
nedenlerinden biri oldu¤u ve ‹srail
Devleti’nin Osmanl›’da yabanc›lara
tafl›nmaz sat›fl›n›n serbest b›rak›lmas›
ile Filistinlilerden ald›klar› topraklar
üzerinde kurulmas›n›n zemininin
haz›rland›¤› unutulmamal›d›r.

• 1934 y›l›ndan 1984 y›l›na kadar
yürürlükte kalan yasal düzenlemelerin
1984 y›l›ndan sonra neden ›srarla
de¤ifltirilmeye çal›fl›ld›¤› sorusunun
cevab› aranmal›d›r.

• D›fl borca karfl›l›k, gelece¤ini
ipotek alt›na alan Türkiye,
topraklar›n› da di¤er k›t do¤al
kaynaklar› gibi ticari bir mal haline
getirerek Hazineye kaynak yaratma
telafl›nda yabanc›lara ve özellikle
çok uluslu flirketlerin kullan›m›na
açmamal›d›r.

• Yabanc›lara toprak sat›fl› ile ilgili
düzenlemeler, Dünya Bankas› Borç
Antlaflmalar›, IMF Niyet Mektuplar›
ve Avrupa Birli¤i Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgelerinde borç karfl›l›¤› gösterilen
ön koflullar olarak önümüze
ç›kmaktad›r. Yabanc›lara toprak
sat›fl›, salt mülkiyet sorunu olarak
de¤erlendirilmemelidir. 1980’den bu
yana Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar
Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu,
Turizmi Teflvik Kanunu, Özellefltirme
Kanunu, Petrol Kanunu, Maden
Kanunu, Orman, Hazine ve 2B
arazilerindeki düzenlemelerle birlikte
de¤erlendirilmelidir.

• Topra¤›n ele geçirilmesinin, siyasi
ve kültürel ba¤›ms›zl›¤›n da elden
ç›kar›lmas› anlam›na geldi¤i gözden
kaç›r›lmamal›d›r.

SONUÇ OLARAK;
K›t bir do¤al kaynak ve toplumsal bir
de¤er olan topra¤›n ticari meta
olarak sat›lmas› Türkiye’nin jeo-politik
önemi ve yaflad›¤›m›z co¤rafyadaki
geliflmeler dikkate al›nd›¤›nda çok iyi
düflünülüp karar verilmesi gereken bir
konudur. En k›sa sürede bu konuda
yeni yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Bu düzenlemeler yap›l›ncaya de¤in;

• Tafl›nmaz bilgi sistemi ve arazi
yönetiminin kurularak hayata
geçirilmesi,

• Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n›n
fleffaf, uygulanabilir kay›tlarla takip
edilmesi,

• Çok amaçl› ça¤dafl kadastro bilgi
sisteminin kurulmas›,

• Yabanc›lara konut sat›fl›nda
demografik özelliklerin dikkate
al›nmas›,

• Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n›n
sahil band›n›n, 2B alanlar›n›n (orman
s›n›r› d›fl›na ç›kar›lan alanlar) tar›msal
arazilere s›çramamas›,

• Toprak yönetiminde uzun dönemli,
bütün politikalar›n zaman
kaybedilmeden oluflturulmas›,

• Karfl›l›kl›l›k ilkesinin hem hukuken
hem fiilen uygulanabilirli¤inin
sa¤lanmas›,

• Tapu kay›tlar›nda geçen flirketlerin
Sanayi Bakanl›¤› verileri ile
iliflkilendirilerek yabanc› uyruklu
gerçek kiflilerin hisse oranlar› ve
tafl›nmaza ortakl›¤›n›n aç›¤a
ç›kart›lmas› gereklili¤inin alt›n›
çizmeyi görev biliyoruz.

Burada sözlerime son vermeden

önce bir Afrikal› atasözünü
hat›rlatmak istiyorum.

“Beyazlar, Afrika’ya geldiklerinde,
bizim topraklar›m›z, onlar›n ‹ncil’leri
vard›. Bize, gözlerimizi kapatarak
dua etmeyi ö¤rettiler. Uyand›¤›m›zda
gördük ki, onlar›n topraklar›, bizim
‹ncil’lerimiz vard›.”

Bir ülkenin tüm do¤al zenginlikleri, o
topraklar üzerinde yaflayan ulusun
mal›d›r. Bu zenginlikler, ülkenin ve
ulusun ç›karlar› do¤rultusunda
üretilmeli ve paylafl›lmal›d›r.

Mühendis ve mimarlar, topra¤a bir
sanatç›n›n tablosuna bakar gibi
bakmaktad›r.

Sayg›lar›mla.
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
TMMOB Konya ‹l Koordinasyon
Kurulu Ad›na
Harita Kadastro Mühendisleri Odas›
Baflkan›

Selçuk Üniversitesi
Mühendislik - Mimarl›k
Fakültesi Mezunlar Sayfas›
Hizmete Girmifltir
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-
Mimarl›k Fakültesi mezuniyet sayfas›
tüm bölümleri içerecek flekilde
düzenlenmifltir. Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümünden mezun olan
meslekdafllar›m›z sayfaya kay›t
yapt›rmak suretiyle kiflisel bilgilerini
ekleyebilirler. 

Mezunlar sayfas›n›n web adresi :
http://www.mmf.selcuk.edu.tr/mezu
nlar
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Yrd. Doç. Dr. Faik Ahmet SESL‹ Ziyaret Edildi 
1995 ‘te KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden mezun olup
1999 ‘da yüksek lisans›n›, 2005 ‘te doktoras›n› tamamlayan Sn. Faik

Ahmet SESL‹; TCK 10. Bölge
Müd. ‘de etüt arazi
mühendisli¤i, KTÜ ‘de uzman
olarak görev yapt›ktan sonra
Yrd. Doç Dr. unvan›yla
Ondokuz May›s Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
Bölümünde göreve
bafllam›flt›r. HKMO Trabzon
fiubesinde de çeflitli görevler

alm›fl olan Sn. Faik Ahmet SESL‹, fiubemiz taraf›ndan makam›nda
ziyaret edildi. Görevinde baflar›lar dilenerek, OMÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Müh. Bölümüne katacak oldu¤u ivme için flimdiden
kendisine kolay gelmesi temennilerimiz iletildi.

Jeodezik A¤lar ve Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Konferanslar› Yap›ld›
16.12.2006 tarihine Büyük Samsun Oteli’ nde Harita Genel
Komutanl›¤›ndan Sn. Yzb. Bahad›r AKTU⁄ ve KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Müh. Bölümü Kartografya ABD Baflkan› Doç Dr. Çetin
CÖMERT ‘in kat›l›mlar› ile Jeodezik A¤lar ve Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Konferanslar› yap›ld›. Sn. Yzb. Bahad›r AKTU⁄ taraf›ndan TUTGA
(Türkiye Ulusal Temel GPS A¤›) ve ITRF96 (International Terrestrial
Reference Frame) bafll›klar› alt›nda dinleyicilere konferans verdi. 

Konferansta: Uluslararas› Yersel Referans Koordinat Sistemine dayal›
TUTGA-99A (Türkiye Ulusal Temel GPS A¤› 1999-A) koordinatlar›n›n
güncellenmesi, zamana ba¤l› de¤iflimlerinin belirlenmesi  amac›yla;
1992-2005 y›llar› aras› GPS Kampanyalar› de¤erlendirilmesi ve
birlefltirilerek Türkiye ve çevresine ait koordinat ve h›z alan›n›n
hesaplanmas› konular›na de¤inildi.

C1 Derece A¤ Noktalar› (AGA)
15-20 km uzunlukta bazlardan en çok dört kenarl› geometrik
flekillerden oluflur. Nokta seçimi:
• Ülke Yatay Kontrol A¤› Noktalar› (I,II,II)
• BÖHYY’ye göre oluflturulmufl III. Noktalar
• Yerel A¤lar›n yüksek dereceli noktalar›
• Yeni tesis edilecek noktalar ile her durumda en az  üç (3) nokta

- iki adet TUTGA
- bir adet önceden tesis edilmifl C1 dereceli nokta

Tesis : Yeni noktalar pilye olarak tesis edilir.
: Mevcut noktalar›n tesisi korunur.

Ölçü : 2 saat tek oturum.
:  ITRF96 koordinatlar› bilinmeyen ve

pilye tesisi olmayan noktalarda iki oturum
farkl› anten yüksekli¤i (>10 cm).
Anten yüksekli¤i iki kez mm inceli¤inde
ölçülür.

C2 Derece A¤ Noktalar› (SGA)
Ortalama 5 km kenar uzunlu¤unda
noktalardan oluflur.

Nokta seçimi:   AGA ile ayn›d›r.

C2’ye ba¤l› olarak proje kapsam›nda C3
nokta s›klaflt›rmas› yap›lmayacak ise her
nokta ayn› yada üst dereceden bir baflka
noktay› görmelidir. 

Tesis : Yeni noktalar pilye olarak tesis edilir.

Mevcut noktalar›n tesisi korunur.

C2 nokta : TUTGA veya AGA noktalar›na
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dayal› en az iki baz (< 15 km) ile
belirlenir. 

Ölçü : 45’ (tek frekansl› alet için 60’)
tek oturum (Pilye)

: ITRF96 koordinatlar› bilinmeyen ve
pilye tesisi olmayan noktalarda; iki
oturum 30’ (tek frekansl› alet için
60’)farkl› anten yüksekli¤i (>10 cm).

NUMARALANDIRMA ÖRNEKLER‹

Ana GPS A¤› (AGA)  noktas›:
G2510030, G2510031/7211

S›klaflt›rma GPS A¤› (SGA)  noktas›:
G2520030, G2520031 /124-DN

Al›m için s›klaflt›rma Noktas› (ASN):
G2530030
Fotogrametrik Nokta: G2540030
GPS nivelman noktas›:
G251H030  (AGA)
G252H030  (SGA)
G253H030  (ASN)
Poligon noktas›: P1 (Proje baz›nda)
Nivelman noktas›: AN1  (Ana)
RN1  (Ara)
YN1  (Yard›mc›)
AGA ÖLÇÜ DE⁄ERLEND‹RME
1. Serbest (zorlamas›z) dengeleme
(uyuflumsuz ölçü testi)
DsX , DsY , DsZ < 10 mm + 1 ppm
2. TUTGA ‘n›n 
Verilen 3B,2B Dönüflüm,Ölçek testi
Hesaplanan Ölçek < 1-3 ppm
3. Dengeleme sonucu
ls ,  js    <  3 cm ,   sh < 5 cm   
SGA ÖLÇÜ DE⁄ERLEND‹RME
1. TUTGA ve AGA noktalar›na
ba¤lanan bazlar tekli veya oturum
çözümü ile de¤erlendirilir. 
2. TUTGA ve AGA’ya dayal› olarak
hesaplan›r.
3. AGA ve SGA birlikte topluca
dengelenebilir.      
TUTGA-ED50 dönüflümü için
Ulusal Yatay Kontrol (Nirengi) A¤›
noktalar›
I., II., III. noktalar 

BÖHYY’ye göre tesis edilmifl III.
Noktalar
Bulunamamas› durumunda ASN
noktalar›
C1,C2,C3 dereceli a¤ noktalar›
ortak olarak seçilir.
Nokta say›s›: dört nokta 200 km2 ‘ye
kadar  1 nokta her 200 km2 için 
Uyuflumlu noktalar : Proje alan›n›n
%60’n› kaplamal›
Dönüflüm Yöntemi:
‹ki veya üç boyutlu
Benzerlik dönüflümü
Afin dönüflümü
Polinomlarla dönüflüm
Sonlu elemanlarla dönüflüm vb.
Dönüflümde:
Uyuflumsuz ölçü testi
Uyuflum do¤rulu¤u (< 9 cm)
Koordinat düzeltmesi ( < 14 cm)

Türkiye Ulusal Temel GPS A¤›–99A :

• Uluslararas› Yersel Referans
Sistemi (ITRS)’nin güncel
gerçekleflimine ( ITRF-96 ) dayal›

• Seküler de¤iflimi, ITRF96-SND (s›f›r-
net-dönüklük) h›z alan› 

Mevcut Durum:

ITRS’in en güncel gerçekleflimi
ITRF2000 Koordinat ve H›z Alan›
ITRF-96 ile çak›fl›k de¤ildir. 

De¤erlendirmeler : 

• 1992 ve 2005 y›llar› aras›nda
gerçeklefltirilen 79 GPS kampanyas›
ile koordinat ve h›z alan› belirlenmifl,
noktalar›n koordinat tekrarl›l›klar› ve
tektonik uyumlar› araflt›r›lm›flt›r.

• Türkiye h›z alan› uzun dönemli
tekrarl›l›k ve tektonik uyum göz önüne
al›narak deprem öncesi 366,
deprem sonras› 120 olmak üzere
toplam 486 nokta ile oluflturulmufltur. 

• H›zlar› uyumsuz oldu¤u tespit
edilen deprem öncesi 51, deprem
sonras› 24 nokta mevcuttur. TUTGA-
99A koordinat ve h›zlar› ile elde
edilen TUREF-2000 koordinat ve
h›zlar› 1998.0 epo¤unda
karfl›laflt›r›lm›fl ve genel olarak uyumlu
olduklar› gözlenmifltir.‹ki koordinat ve
h›z kümesi aras›ndaki farklar için; 

• TUTGA-99A’ n›n h›z kümesi,
özellikle Do¤u ve Güney Do¤u
Anadolu bölgesinde ço¤unlukla
kestirimle elde edilmifl ve o dönemde
bölgede h›z› bilinen nokta kümesinin
azl›¤› nedeniyle h›z kestirimlerinin
seküler de¤iflimleri yeterince temsil
edemedi¤i,

• TUTGA-99A’n›n Do¤u Güney
Anadolu bölgelerindeki koordinat
çözümlerinin tek epoklu olmas›
nedeniyle kontrolsüz oldu¤u, 

• Marmara ve Orta Depremleri
sonras›nda çok k›sa zaman
aral›¤›nda deprem sonras› h›zlar›
belirlenen noktalar›n yeni çözümle
h›zlar›n›n daha iyi belirlendi¤i ve bu
h›zlar›n deprem öncesi h›zlardan
farkl› oldu¤u (post-sismik etki
nedeniyle) ve epok kayd›rmalar›
sonucunda koordinatlarda da benzer
farkl›l›klar›n olufltu¤u,

• Afyon ve çevresinde 2000 ve
2002 y›llar›nda meydana gelen
depremlerin koordinat çözümlerinde
dikkate al›nmas› gerekti¤i, h›zlar›
problemli nokta kümesinin, anlaml›
koordinat ve h›z fark› noktalar›n
büyük bölümünü kapsad›¤›,

• Özellikle iki epoklu ölçüler
yard›m›yla hesaplanan h›zlar›n
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kontrolsüz olup güvenilir olmad›¤›,
devam etmekte olan yeni revizyon
ölçüleri ile bu sorunun büyük ölçüde
afl›laca¤› saptanm›flt›r.

Sn. Yzb. Bahad›r AKTU⁄ ‘un
konferans›ndan sonra UKVA (Ulusal
Konumsal Veri Altyap›s›) ve CBS
(Co¤rafi Bilgi Sistemleri) hakk›nda
konferans veren Sn. Doç. Dr. Çetin
CÖMERT konferans›nda flu konulara
yer verdi:

CBS, konumsal veri taban› yönetimi
için tasarlanm›fl yaz›l›m ve donan›m
elemanlar›n›n bir bütünüdür.

Konumsal veri (spatial data)
Koordinatlan d›r›labilen veri :

-  Bir parselin geometrisi

- Karayolunun geometrisi

- ……..

Konumsal olmayan veri (non-Spatial
/attribute data)
koordinatland›r›lamayan veri :

- parselin maliki, hisse oranlar› vb.

- Karayolunun yap›m y›l›, flerit say›s›

- ……..

Geleneksel haritac›l›kta “görsel”
olarak (insan taraf›ndan yap›lan)
analizlerin, Bir Veri Taban›
deste¤inde yaz›l›m taraf›ndan
yap›lmas› söz konusu, bu bize ne
getiriyor ?

H›z  -   CBS deste¤inde analiz h›z›

Do¤ruluk - Görsel analiz
gerçeklefltirilifl tarz› ve veri kapsam›
nedeni ile hata e¤ilimli

Kapsam - VT kapasitesine karfl› bas›l›
harita

Zamansal Analizler:
Nokta Tabanl› Analizler
• Herhangi bir anda, istenilen bir
mali¤in tafl›nmazlar›,

• Herhangi bir anda, istenilen bir
tafl›nmaz›n verileri,
• Herhangi bir anda, istenilen
tafl›nmaz maliklerinin adres verileri, 
• Herhangi bir anda, istenilen bir
co¤rafi bölgedeki tafl›nmazlar›n
verileri.
Süreç Tabanl› Analizler
• Herhangi bir süreçte, bir mali¤e ait
tafl›nmazlar,
• Herhangi bir süreçte, sat›fl yoluyla
el de¤ifltiren tafl›nmazlar,
• Herhangi bir süreçte, belirli bir
co¤rafi bölgedeki tafl›nmazlar,
• Herhangi bir süreçte, yabanc›
uyruklu malikler taraf›ndan elde
edilen tafl›nmazlar.

Örnek Analizler:

VERG‹ DA‹RELER‹
• Mükelleflerin gelir vergisi
kontrolünün yap›lmas›, 
• Harca tabi tapu ifllemlerinden
al›nan, harç miktarlar›n›n kontrolü,
‹CRA DA‹RELER‹
• ‹craya maruz flahs›n
tafl›nmazlar›n›n tespiti,
BELED‹YELER
• Emlak vergilerinin kontrol edilmesi,  
‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I
• Yabanc›lara ait tafl›nmazlar›n takip
edilmesi,
TÜRK‹YE ‹STAT‹ST‹K KURUMU

• Tafl›nmazlara ait istatistiksel
verilerin ç›kar›lmas›.

“Meslekte 30 Y›l”
Plaket Töreni Yap›ld›
Meslekte 30 y›l›n› tamamlayan
meslektafllar›m›zdan Osman
TOMAK‹N, Recai B‹LG‹N, Zeki
BAKIR, Fahri USLU, Ali ‹hsan ÇELEB‹,
Hasan YAZICI, Veysel KURUÇAY,
Halis BOLAYIR, Ayhan ÜÇÜNCÜ,
Halim ERDO⁄DU, Ahmet
BAYRAKTAR, Cengiz ENG‹N,
Abdullah ÖZTUNÇ, Ahmet Refik
D‹fiL‹, Ekrem ÖZASLAN, Fuat
DÖNMEZ, Mehmet Adil YILMAZ,
Ayhan UZUN, Kenan fiARA,
Mehmet ALTAfi, Mustafa DEM‹RTAfi
ve Erol DER‹C‹ ‘ye Büyük Samsun
Otelinde yap›lan Konferans program›
içinde düzenlenen plaket töreni ile
plaketleri takdim edildi. Düzenlenen
törende misafirlerimizin elinden
plaketlerini alan meslek
duayenlerimiz, 30 y›ld›r bu mesle¤e
vermifl olduklar› eme¤in böyle bir
törenle ve böyle bir topluluk içinde
bir plaketle onurland›r›lmas›n›n
kendileri için büyük bir mutluluk
oldu¤unu dile getirerek Meslek
Odam›za ve kat›l›mc›lara teflekkür
ettiler.
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Prof.Dr. Erdo¤an D. Özbenli “Harita
Mühendisli¤i E¤itimi” Bilimsel
Toplant›s›
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ile
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› (HKMO) Trabzon fiubesi taraf›ndan
düzenlenen Prof. Dr. Erdo¤an Özbenli
“Harita Mühendisli¤i E¤itimi” Bilimsel
Toplant›s›, 22 Eylül 2006 tarihinde KTÜ
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Prof. Dr. Erdo¤an
Özbenli Amfisinde yap›lm›flt›r. 
Toplant›ya; 9 Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümünün Baflkanlar› (Tablo 1),
ö¤retim üyeleri, HKMO Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN, HKMO Trabzon fiubesi
Baflkan› Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU, KTÜ
ö¤retim elemanlar› ile davetliler, misafirler,
ö¤renciler ve merhum ÖZBENL‹’nin ailesi
kat›lm›flt›r.

Dört oturum halinde yap›lan toplant›n›n ilk oturumunda aç›l›fl
konuflmalar›, ikinci oturumda Prof. Dr. Erdo¤an Özbenli’yi anma
konuflmalar› yap›lm›flt›r. 
Erdo¤an ÖZBENL‹ (1928-1985), 19.10.1928 y›l›nda Kastamonu’da
do¤du. Kastamonu’da ilk, orta ve lise ö¤renimini tamamlad›. 1947-
1949’da ‹stanbul DGSA Mimarl›k Bölümünde ö¤renim gördü, 1949-
1950’de yedek subay olarak askerlik hizmeti yapt›, 1951-1955’te
‹stanbul Y›ld›z Teknik Okulu Harita Kadastro Bölümünde ö¤renim gördü

ve Harita Kadastro Mühendisi unvan› ile mezun oldu. 1955-1957’de
Bonn Üniversitesinde (Bat› Almanya) ö¤renim gördü ve Harita Yüksek
Mühendisi unvan› ile mezun oldu. 1957-1958’de Aachen Yüksek
Teknik Okulunda yard›mc› asistan olarak çal›flt›. 1958-1962’de Bonn
Üniversitesi, Teorik Jeodezi Enstitüsünde asistanl›k ve Prof.Dr. H. Wolf
yönetiminde doktora çal›flmas› yapt› ve Dr. Müh. unvan› ald›. 1961-
1964 y›llar›nda Almanya ve Türkiye’de serbest mühendis olarak çal›flt›.
1964’te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ‘nde “Dr. Ö¤r. Gör.”
olarak göreve bafllad›. 1967’de “Doç.” ve 1973’de “Prof.” olarak
atand›. 1985 y›l›nda Trakya Üniversitesine naklen atand› ve
30.09.1985 tarihinde vefat etti.
KTÜ’deki ö¤retim üyeli¤i döneminde; 1968-1980 Jeodezi ve

TRABZON
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S›ra Üniversite Fakülte Bölüm Kent Bölüm Baflkan›
1 YTÜ ‹nflaat Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. ‹stanbul Prof. Dr. Ömer AYDIN
2 KTÜ Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Trabzon Prof. Dr. Cemal BIYIK
3 ‹TÜ ‹nfl. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. ‹stanbul Prof. Dr. Do¤an UÇAR

Prof. Dr. Rasim DEN‹Z
4 SÜ MMF Jeodezi ve Fotog. Müh. Konya Prof. Dr. Cevat ‹NAL
5 ZKÜ Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Zongul. Prof. Dr. fienol KUfiCU

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
6 OMÜ Müh Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Samsun Prof. Dr. Sebahattin BEKTAfi
7 KTÜ G.hane MF Jeodezi ve Fotog. Müh. Gümüflhane Yrd. Doç. Dr. Yusuf AfiIK
8 Erciyes Ü. Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Kayseri Yrd. Doç. Dr. Erkan BEfiDOK
9 Ni¤de Ü. MMF Jeodezi ve Fotog. Müh. Ni¤de Yrd. Doç. Dr. Cahit Tagi ÇEL‹K

ODTÜ FBE (Lisansüstü) Ankara Doç. Dr. Onur KARSLIO⁄LU
TÜ MYO Harita Kad. Prog. Edirne Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ‹NCE
SÜ MYO Harita Kad. Prog. Konya Yrd. Doç. Dr. Engin KOCAMAN

Tablo 1: Toplant›ya Kat›lan Bölüm Baflkanlar› ve Misafir Ö¤retim Elemanlar›



TRABZON

Fotogrametri
Mühendisli¤i
Bölümü
kuruculu¤unu ve
bölüm baflkanl›¤›n›,
muhtelif tarihlerde
rektörlü¤e vekâlet
görevini, 1976-
1977 Yer Bilimleri
Fakültesi

dekanl›¤›n›, Üniversite Yönetim Kurulu
ve Senato üyeli¤ini, Üniversiteleraras›
Kurul üyeli¤i, Kredi Yurtlar Kurumu
üniversite temsilcili¤ini, Deniz Bilimleri
Enstitüsü kurucu müdürlü¤ünü,
Trabzon’da “Türk Jeodezi Derne¤i”nin
kuruculu¤unu ve baflkanl›¤›n›, bu süre
içinde de “Jeodezi Bülteni” adl›
derginin yay›n yönetmenli¤ini
üstlenmifltir. Trakya Üniversitesine
atand›¤›nda “Rektör Yard.” olarak
görev ald›.
Prof Dr Ahmet Kaya taraf›ndan “Prof
Dr Erdo¤an Dündar Özbenli
an›larla…” kitab› haz›rlanm›fl ve
düzenlenerek HKMO Trabzon fiubesi
taraf›ndan bas›lm›flt›r. Kitap, merhum
ÖZBENL‹’nin ailesi, dostlar› ve
meslektafllar›n›n hat›ralar› ve
resimlerinden oluflmaktad›r.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki üçüncü
oturumunda ise önce bölüm

baflkanlar› bölümlerini tan›tan
bildirilerini sunmufllar ve bafll›ca
sorunlar›n› dile getirmifllerdir. Daha
sonra dördüncü oturumda
gerçeklefltirilen Forum’da, genifl
kat›l›ml› harita mühendisli¤i e¤itiminin
genel sorunlar› ve yeniden yap›lanma
tart›fl›lm›flt›r. 
Son olarak bölüm baflkanlar›nca
yap›lan bir de¤erlendirme toplant›s›
ile Sonuç Bildirgesi haz›rlanm›flt›r.
Toplant›dan ç›kan sonuçlar flunlard›r:
1- Türkiye’de 1949 y›l›nda Y›ld›z
Teknik Okulunda bafllat›lan “Harita
Mühendisli¤i” e¤itim-ö¤retimi 1968
y›l›nda KTÜ’de aç›lan Jeodezi Bölümü
ile üniversite bünyesine tafl›nm›flt›r.
Daha sonra ‹TÜ, SÜ, ZKÜ, OMÜ,
Erciyes Ü., Kocaeli Ü. vd.
üniversitelerde aç›lan Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümleri
ile yurt sath›na yay›lm›flt›r. 2006/07
e¤itim-ö¤retim y›l› itibariyle lisans
seviyesindeki ö¤retime ö¤renci alan
bölümler ve kontenjanlar› Tablo 2’de
görülmektedir. Buna göre halen y›lda
665 ö¤renci bu bölümlere
kaydolmaktad›r.
2- Bölümlerin ad› Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i olmakla
birlikte, mezunlar›n unvanlar› Fakülte
Yönetim Kurulu kararlar›nda “Harita

Mühendisi” olarak tescil edilmektedir.
3- Bölümlerin adlar›n›n Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i olarak
bilinmesine ra¤men, mezunlar›n
mahkemelerdeki yaz›flmalarda, halk
aras›nda ve pratikte di¤er
mühendisler aras›nda “Harita
Mühendisi” olarak bilinmesi ve ba¤l›
olduklar› meslek odas›n›n ad›n›n
“Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›” olmas›, uygulamada baz›
çeliflkiler yaratmaktad›r. 
4- ‹ki farkl› ölçme yöntemi olarak
bilinen “Jeodezi” ve “Fotogrametri”
terimleri “Harita Mühendisli¤i”nin
ça¤›m›zdaki faaliyet alanlar›n› tam
olarak kapsamamakta ve genifl halk
kitleleri taraf›ndan da
anlafl›lamamaktad›r. Bu nedenle,
“Harita Mühendisli¤i” terimi hem
daha genifl kapsaml› hem kolay
anlafl›l›r hem de di¤er mühendislik
adlar› gibi tek kelime ile ifade
edilmesi dolay›s›yla, bölümlerimizin
ad›n›n “HAR‹TA MÜHEND‹SL‹⁄‹
BÖLÜMÜ” olarak de¤ifltirilmesi uzun
zamandan beri seslendirilmektedir.
Di¤er taraftan bu husus doçentlik
baflvuru alanlar›nda; “9. Mühendislik
Temel Alan›” ad› alt›nda “909.
Harita Mühendisli¤i” olarak
belirtilmifltir.  Bu nedenlerle,
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S›ra Üniversite Fakülte Bölüm Kent Ö¤renci Kontenjan› (2006)
1 YTÜ ‹nflaat Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. ‹stanbul 103

Jeodezi ve Fotog. Müh. (‹Ö) 82
2 KTÜ Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Trabzon 72
3 G.hane MF Jeodezi ve Fotog. Müh. Gümüflhane 36
4 ‹TÜ ‹nfl. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. ‹stanbul 62
5 SÜ MMF Jeodezi ve Fotog. Müh. Konya 72

Jeodezi ve Fotog. Müh. (‹Ö) 52
6 ZKÜ Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Zonguldak 52
7 OMÜ Müh Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Samsun 41

Jeodezi ve Fotog. Müh.  (‹Ö) 31
8 Erciyes Ü. Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. Kayseri 31
9 Kocaeli Ü. Müh. Fak. Jeodezi ve Fotog. Müh. ‹zmit 31

TOPLAM 665

Tablo 2: Türkiye’de Üniversite Bünyesinde Harita Mühendisli¤i E¤itimi Yapan Bölümler ve Kontenjanlar›



Bölümlerin ad›n›n “Harita
Mühendisli¤i Bölümü” olarak
de¤ifltirilmesi teklifinin ayr›nt›l›
gerekçelerle bölüm kurullar›nda
görüflülmesinden sonra üniversitelerin
yönetim birimlerinden de geçirilerek
Yüksek Ö¤retim Kuruluna sunulmas›
için bölümlerimizde resmi çal›flmalar›n
bafllat›lmas›n›n gerekli oldu¤u
görülmüfltür. 
5- Doçentlik baflvurular› için
öngörülen “Anahtar Kelimeler”le
bölüm anabilim dallar› aras›nda
farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klar›n
giderilmesi ve özellikle, akademik
kadrolarda olmas›na ra¤men,
anahtar kelimeler aras›nda
bulunmayan “Kamu Ölçmeleri”
Anabilim Dal› yerine “Arazi Yönetimi”
Anabilim Dal› ihdas edilerek, mevcut
uygulamada Kamu Ölçmeleri ABD’de
bulunan akademik kadrolar›n bu
ABD’ye aktar›lmas› için benzer resmi
sürecin bafllat›lmas›n›n da uygun ve
gerekli olaca¤› kanaatine var›lm›flt›r.
6- Son y›llarda mesle¤in popülerli¤i
daha çok art›nca yeni bölümler ve
ikinci ö¤retim programlar› aç›lmaya

bafllanm›flt›r. Bu konuda temkinli
davran›lmas› ve yeni aç›lan
bölümlerin veya ikinci ö¤retim
programlar›n›n, akademik altyap›y›
oluflturmadan ö¤renci almalar›na izin
verilmemesi, yetiflecek elemanlar›n
kalitesi aç›s›ndan önemlidir.
7- Ö¤renci alan bölümler aras›ndaki
akademik eleman say›lar›n›n farkl›
olmas›n›n, e¤itim-ö¤retime olumsuz
yans›malar› önlenmelidir.
8- Bölüm baflkanlar›nca, bölümler
aras› istiflarelerin yap›laca¤› bir
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita)
Mühendisli¤i Bölüm Baflkanlar›
Konseyi kurulmas› ve bu konseyin
y›lda bir kez toplanarak, mesleki ve
e¤itim-ö¤retimle ilgili sorunlar›
görüflmesi sa¤lanmal›d›r.
9- Ö¤rencilerin yetiflmesini sa¤layan
e¤itim-ö¤retim programlar›n›n,
beklenen formasyonda bilgi alm›fl
mezunlar yetifltirebilecek flekilde
gözden geçirilmesi ve bu konuda
bölümler aras›nda bilgi ve görüfl
al›flverifli yap›lmas› gerekmektedir.
10- Mezuniyet sonras› için yeni

geliflmelerin aktar›laca¤› meslek içi
e¤itim uygulamalar› düzenlenmelidir.
11- Bölümler aras› yatay geçifller için
programlar aras›nda asgari ortak
dersler ve müfredatlar gözden
geçirilmelidir.
12- HKMO, mesleki sorunlar›n tespiti
ve çözümünde arac›l›k yapmal› ve
üniversite akademisyenlerinin görüfl
ve düflüncelerinden daha çok
faydalan›lmal›d›r.
13- Ö¤rencilerin yabanc› dil
ö¤renmelerine destek verilmeli, ancak
bilgi aktar›m›nda Türkçe ön planda
tutulmal›, kullan›lan terim ve
deyimlerin Türkçe karfl›l›klar› tespit
edilerek ortak terminoloji
oluflturulmal›d›r.
14- Mesleki geliflmeler ile meslekle
ilgili yeni mevzuat ve uygulamalar
HKMO arac›l›¤›yla “Bilimsel Dergi”
ve “Bülten”lerle meslek elemanlar›na
ulaflt›r›lmal›d›r.
15- Bölümlerin akreditasyon
çal›flmalar›nda, akredite edilmifl
bölümler di¤er bölümlere destek ve
yard›mc› olmal› ve bu konuda onlar›
teflvik etmelidir.
16- Akademik anlamda etik olmayan
mesleki faaliyetlerle ilgili görüfller ve
müeyyideler, gelifltirilmeli ve
uygulanmal›d›r.
17- Harita mühendisli¤inin daha da
ileri gitmesi için tan›t›m faaliyetlerine
bütün platformlarda yer verilmelidir.
18- Bölümlerin web sayfalar› daha
zengin hale getirilmeli, böylece daha
çok kitlenin do¤ru ve güncel bilgilere
ulaflmas› sa¤lanmal›d›r.
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KAYSER‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE E⁄‹T‹M ÇALIfiMASI DÜZENLEND‹
Kayseri temsilcili¤imiz 27 ile  28 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda Kayseri Büyükflehir Belediyesi Meclis Salonunda 67
si Odam›z üyesi olmak üzere, 74 harita ve kadastro mühendisinin kat›l›m› ile “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkiflilik”
konulu e¤itim çal›flmas› düzenlenmifltir.

E¤itimi Erciyes Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤retim üyelerinden Doç.Dr. Erkan BEfiDOK, Doç.Dr.
Mustafa PALANCIO⁄LU, Yrd.Doç.Dr. Coflkun ÖZKAN ile DS‹ 12. Bölge Müdürlü¤ü Kamulaflt›rma fiube Müdürü Seç-
kin ÖZKAN, Karayollar› 6.Bölge Müdürlü¤ü Kamulaflt›rma Baflmühendisli¤inden Fadim YILDIZ ve ayn› kurumdan ‹lker
YILDIRIM taraf›ndan verilmifltir. Tüm meslektafllar›m›zla paylafl›yoruz.



KÜLTÜR - SANAT

KARIN Y‹T‹K RENG‹...

Y›llanm›ş ac›lar› yineliyor su,

esrimem uzuyor akşamlarca,

şehrim y›llard›r hasta.

Bir ihtilal yenilgisinde dağlar asi

çocuklar›m› yutuyor kin boşanarak

›rmaklara, kar yitirirken rengini ovalarda

hüznün aşk›m, aşk›n hüznüm.

K›s›k ç›ğl›klar›n yank›s›d›r

unutuluştan arta kalan an.

Ve ayr›l›kt›r intihara ilk ad›m

s›klaşan parmakl›klar›n ard›nda yüzün.

B›rak yaz güneşinde çürüsün,

kuytuya düşen beden.

Ve çoğals›n yörende leş kargalar›

nas›lsa konmaz dudaklar›ma

çocuklar›n gülüşüyle bir damla yağmur.

Git, yolun aç›k olsun benden

sonra koca dünya k›rd›ğ›n,

çizgin bütün çağlara dair, bedenimde

izleri kanayan, kime anlatmal› bilinmez.

Kimsesizlik eşiğinde kap›n›n.

Y›llanm›ş ac›lar› yineliyor su

esrimem uzuyor akşamlarca,

şehrim art›k bir ölü.

Ayhan BİNGÖL

Haz›rlayan: Özlem AKSU
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SOLDAN SA⁄A
1/Yap›lacak olan bir tapu iflleminde ayni hakk›n› ispat veya eksik belgesini tamamla-
mas› için ilgilisine süre verilerek mevcut haklar› tehlikeli bir gelecekten kurtarma düflün-
cesine dayanan bir hukuki müessese. 2/Halk a¤z›nda, hayvanlara veya eflyaya vuru-
lan damga, iflaret… Mürekkep hokkalar›na konulan ham ipek. 3/Optik eksene para-
lel olan ›fl›nlar›n yak›nsama noktas›… Yerine koyma, yerine kullanma. 4/Yer kabu¤u-
nun ç›k›nt›l›, yüksek, e¤imli yamaçlar›yla çevresine hâkim ve oldukça genifl bir alana
yay›lan bölümleri… 100 m_ de¤erinde yüzey ölçü birimi. 5/Osmanl›ca’da den/dan
anlam›nda kullan›lan ön ek… Eski Yunan ve Roma'da yaflam›, töreleri taklit amac› gü-
den komedi türü. 6/Hor görülen, afla¤›lanan… Bir soru eki. 7/Bir kelimeden, bir söz-
den, bir davran›fl veya olgudan anlafl›lan fley, bunlar›n hat›rlatt›¤› düflünce veya nes-
ne, mana…  Nicelik, nitelik, güç, süre, say› bak›m›ndan eksik. 8/Göreceli. 9/Hava-
n›n bir yönden bir yöne akmas›… ‹flaret. 10/Ifl›¤› kutuplama düzlemleri birbirine oran-
la 90o döndürülmüfl üst üste, saydam iki tabakadan yap›l› üç boyutlu görme düzeni.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1/Dünyan›n flekli ve büyüklü¤ünü ölçme ve hesaplama yolu ile araflt›ran bilim kolu…
Yaln›z bir ailenin oturabilece¤i biçimde yap›lm›fl yap›. 2/65 cm boyunda bir uzunluk
ölçüsü…‹simlere getirilerek cümleye koflul anlam› katan ek. 3/Belirli bir aral›k ve ince-
likle çizilmifl yatay ve dikey do¤rular›n tümü… Bir nota… Is› iletkenli¤ini ifade etmede
kullan›lan metre kelvin’ in k›salt›lm›fl›. 4/Zaman, s›ra, yer ve önem bak›m›ndan öteki-
lerden önce gelen… Yap›lan bir iyili¤e karfl› kendini borçlu sayma. 5/Addan ad
türeten bir ek… Pille çal›flan. 6/Bir say›… ‹skambil ka¤›tlar›nda birli. 7/Latife… Fran-
sa'da ve Avrupa'da yay›lm›fl olan yap›, mobilya, giyim vb. üslubu. 8/Arka, geri…
Dolayl› olarak anlatma, üstü kapal› olarak belirtme. 9/Bir içki… Bir olumsuzluk eki.
10/Çizimi yap›lm›fl harita üzerine yeniden kimi ayr›nt›lar›n çizimi.



1539 sicil numaral› üyemiz Zeliha
ZÜHTÜO⁄LU, Selçuk Üniversitesi Yap› ‹flleri ve
Teknik Daire Baflkanl›¤› Ö¤retim üyesi
görevinden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
EMEKS‹Z’e yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

1877 sicil numaral› üyemiz ‹mam
YAfiARTEK‹N Kocaeli Kadastro Müdürü
görevinde iken Kartal Kadastro Müdürlü¤ü’ne
Kadastro Müdürü olarak atanm›flt›r. Say›n
YAfiARTEK‹N’e yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

2194 sicil numaral› üyemiz Cevat ‹NAL,
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Mimarl›k
Fakültesi’ne dekan olarak atanm›flt›r. Say›n
‹NAL’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

2345 sicil numaral› üyemiz Mehmet ÜNLÜ
Maltepe Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik
Müdürlü¤ü ‹mar ve fiehircilik Müdür
Yard›mc›l›¤›na atanm›flt›r. Say›n ÜNLÜ’ye yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

2389 sicil numaral› üyemiz Serdar PAS‹NLER,
Ankara Yenimahalle Belediyesi Harita Emlak
Müdürlü¤ünde çal›fl›rken, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› TAU Genel Müdürlü¤ü ‹mar Planlama
Dairesi Baflkanl›¤›’na atanm›flt›r. Say›n
PAS‹NLER’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

2442 sicil numaral› üyemiz Reflat ERO⁄LU
Kartal Kadastro Müdürü görevinde iken
Kad›köy Kadastro Müdürlü¤ü’ne Kadastro
Müdürü olarak atanm›flt›r. Say›n ERO⁄LU’na
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

2958 sicil numaral› üyemiz Nalan ÜNAL Nilüfer Belediyesi’nde ‹mar ve
fiehircilik Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n ÜNAL’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

2961 sicil numaral› üyemiz Güner KILIÇ Maltepe Belediye Baflkanl›¤›
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü ‹mar ve fiehircilik Müdür Yard›mc›l›¤›na
atanm›flt›r. Say›n KILIÇ’a yeni görevinde baflar›lar dileriz. 

3268 sicil numaral› üyemiz Arife USTA ‹stanbul III Numaral› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Müdürlü¤ü Müdür görevine
vekaleten atanm›flt›r. Say›n USTA’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

3638 sicil numaral› üyemiz U¤ur BÜYÜKHAT‹PO⁄LU, DS‹ 15. Bölge
Müdürlü¤ü, Bölge Müdür Yard›mc›l›¤›na atanm›flt›r. Say›n
BÜYÜKHAT‹PO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar dileriz.

3968 sicil numaral› üyemiz Ayhan Erdo¤an Alt›nda¤ Belediyesi’nden,
Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤üne atanm›flt›r. Say›n ERDO⁄AN’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

3970 sicil numaral› üyemiz Nusret Kaya, Ankara Valili¤i ‹l Özel ‹daresi
Genel Sekreterli¤i Emlak Müdürlü¤ü Harita Mühendisi görevinden ‹l Özel
‹daresi Sekreterli¤i ‹mar ve Kentsel ‹yilefltirme Müdürü olarak atanm›flt›r.
Say›n KAYA’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

3980 sicil numaral› üyemiz Ufuk AY Y›ld›r›m Kadastro Müdürlü¤ü’ne
vekaleten atanm›flt›r. Say›n AY’a yeni görevinde baflar›lar dileriz. 

4093 sicil numaral› üyemiz Vahdet Aydar Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nden  Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›na atanm›flt›r. Say›n
AYDAR’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

4358 sicil numaral› üyemiz Selahaddin ÖZMEN, fianl›urfa DS‹ 15.
Bölge Müdürlü¤ü’nden, Diyarbak›r DS‹ 10. Bölge Müdürlü¤ü
Kamulaflt›rma fiube Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n ÖZMEN’e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

4362 sicil numaral› üyemiz Nihat YATEK, Diyarbak›r Tapu ve Kadastro
7. Bölge Müdürlü¤üne Bölge Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Say›n
YATEK’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

4823 sicil numaral› üyemiz Seyit Altunay Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’ndan Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›na atanm›flt›r. Say›n
ALTUNAY’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

ATANANLAR-EMEKL‹ OLANLAR
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5069 sicil numaral› üyemiz Semih
TURHAN ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetim ve Kentsel
‹yilefltirme Daire Baflkanl›¤› görevine
atanm›flt›r. Say›n TURHAN’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

5216 sicil numaral› üyemiz fienol
Hakan Kuto¤lu ZKÜ Jeodezi Müh.
Bölüm Baflkan Yard›mc›l›¤› ve ayn›
zamanda Mühendislik Fakültesi Dekan
Yard›mc›l›¤›na atanm›flt›r. Say›n
KUTO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

5935 sicil numaral› üyemiz Ali
KARTAL, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü
Müdür Yard›mc›s› Görevine Atanm›flt›r.
Say›n KARTAL’a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

6042 sicil numaral› üyemiz ‹hsan
Yusuf Y›lmaz Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü’nden Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤›na atanm›flt›r. Say›n
YILMAZ’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

6138 sicil numaral› üyemiz Ali Çelik
Diyarbak›r Kadastro Müdürlü¤ü’nden
Zonguldak Kadastro ‹l Müdürlü¤üne
atanm›flt›r. Say›n ÇEL‹K'e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

6180 sicil numaral› üyemiz Meltem
ÖZTÜRK GÜRSU Maltepe Belediye
Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü
‹mar ve fiehircilik Müdürü olarak
atanm›flt›r. Say›n ÖZTÜRK GÜRSU’ya
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

6476 sicil numaral› üyemiz Ahmet
ÖZDEND‹NLER, Tapu ve Kadastro 5.
Bölge Müdürlü¤ündeki Kontrol

Mühendislili¤i görevinden emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n ÖZDEND‹NLER’e yeni
hayat›nda mutluluklar dileriz.

7069 sicil numaral› üyemiz Mehmet
Adnan AKSOY, Diyarbak›r ‹ller Bankas›
11. Bölge Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r.
Say›n AKSOY’a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

7377 sicil numaral› üyemiz Erdem
ESER, Samsun  DS‹ 7. Bölge
Müdürlü¤ü 71.fiube Müdürlü¤ü'ne
Mühendis  olarak atanm›flt›r. Say›n
ESER’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

8083 sicil numaral› üyemiz Alparslan
ÇEL‹K, Samsun Havza  Kadastro
Müdürlü¤ü'ne Mühendis  olarak
atanm›flt›r. Say›n ÇEL‹K’e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

8091 sicil numaral› üyemiz Nurflen
DA⁄ (KURT) Antalya ‹l Özel
‹daresinden, Özel Çevre Koruma
Kurum Baflkanl›¤› Antalya Müdürlü¤üne
atanm›flt›r. Say›n DA⁄’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

8305 sicil numaral› üyemiz Özlem
GÜR, Samsun  Kavak  Kadastro
Müdürlü¤ü'ne  Mühendis  olarak
atanm›flt›r. Say›n GÜR’e yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

8373 sicil numaral› üyemiz Muzaffer
ABACI, Samsun  Tar›m Reformu  Bölge
Müdürlü¤ü'ne  Mühendis  olarak
atanm›flt›r. Say›n ABACI’ya yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

8405 sicil numaral› üyemiz Gökhan
ARAS, I¤d›r Kadastro ‹l Müdürlü¤ü
Harita Mühendisli¤i görevinden, I¤d›r

Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r.
Say›n ARAS’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

8804 sicil numaral› üyemiz Seda
KIGILCIM, Samsun Havza  Kadastro
Müdürlü¤ü'ne Mühendis  olarak
atanm›flt›r. Say›n KIGILCIM’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

EMEKL‹ OLANLAR
338 sicil numaral› üyemiz Doç. Dr.
Engin TEK‹N ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹nflaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Ölçme Tekni¤i
Anabilim Dal›‘ndan emekliye ayr›lm›flt›r.
Say›n TEK‹N’e mutluluklar dileriz.

350 sicil numaral› üyemiz Prof. Dr.
‹smail Hakk› GÜNEfi ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
Jeodezi Anabilim Dal›‘›ndan emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n GÜNEfi’e mutluluklar
dileriz.

775 sicil numaral› üyemiz ‹dris
D‹REN, Gaziosmanpafla Belediyesi
‹mar Müdürlü¤ü’nden emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n D‹REN’e mutluluklar
dileriz.

1920 sicil numaral› üyemiz Ayhan
YILDIZ, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Zeytinburnu Kadastro
Müdürlü¤ü Kadastro Müdürü
görevinden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
YILDIZ’a mutluluklar dileriz.

1950 sicil numaral› üyemiz Mithat
KOÇER, ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
Planlama ve Proje Daire Baflkanl›¤›
Harita ‹flleri Müdürlü¤ü‘nden emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n KOÇER’e mutluluklar
dileriz.
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1238  sicil  numaral›  üyemiz Mehmet  Adil
YILMAZ’›n  babas›  vefat  etmifltir. Ailesine  ve
meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.

1758 sicil numaral› üyemiz Mahmut Malkoç
ve 3467 Sicil Numaral› Üyemiz Avni
Malkoç‘un babas› 10.01.2007 tarihinde vefat
etmifltir.  Ailesine  ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›
dileriz.

4209 sicil numaral› üyemiz Hasan SOYLU’nun babas›
18.10.2006 tarihinde vefat etmifltir. Ailesine  ve meslektafl›m›za
baflsa¤l›¤›  dileriz.
3855 sicil numaral› üyemiz Ramazan P›nar‘›n babas›  05/01/2007
tarihinde vefat etmifltir. Ailesine  ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.
5186  sicil  numaral›  üyemiz Ali R›za BECER‹K’in  babas›  11.10.2006
vefat  etmifltir. Ailesine  ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.
131 sicil numaral› üyemiz Mustafa SEVEN 21.12.2006
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

2202 sicil numaral› üyemiz Salih ABCA 09.01.2007
tarihinde kalp krizi sonucu yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

4262 sicil numaral› üyemiz Kemal YURT Nisan 2006
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
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EVLENENLER

6499 sicil  numaral›  üyemiz Atilla TARTAN
ile Safiye Sevinç ERDEM çifti  13.01.2006
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

6945 sicil  numaral›  üyemiz Mehmet
KARTAL ile Cennet SOYDEM‹R çifti
28.10.2006  tarihinde evlenmifllerdir.
Mutluluklar  dileriz.

7167 sicil  numaral›  üyemiz Serçen
ÖZTÜRK ile Kerim KODAL çifti  14.09.2006
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

7187 sicil  numaral›  üyemiz Murat TET‹K ile
Gül ÖZBAY çifti  31.08.2006  tarihinde
evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

7803 sicil  numaral›  üyemiz Ahmet ÇAKIR, 16.07.2006  tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar  dileriz.

7831 sicil  numaral›  üyemiz Cemal ÜNAL ile Efle YÜKSEL çifti
25.08.2006  tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

7897 sicil  numaral›  üyemiz Ak›n KURT ile 8091 sicil numaral› üyemiz
Nurflen DA⁄ çifti  04.11.2006  tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

8519 sicil  numaral›  üyemiz ‹smail Alper AKAY  ile Ayten KANDEM‹R
çifti  02.12.2006  tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

8672 sicil  numaral›  üyemiz Durmufl DURGUT, 11.11.2006  tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar  dileriz.

8846 sicil  numaral›  üyemiz Mehmet ASLAN, 26.10.2006  tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar  dileriz.

8897 sicil  numaral›  üyemiz Kemal GÜNGÖR ile Yasemin Ç‹FTÇ‹ çifti
22.09.2006  tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar  dileriz.

9255 sicil  numaral›  üyemiz Özgür KARCI, 14.08.2006  tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar  dileriz.



DO⁄ANLAR

2052 sicil numaral› üyemiz ‹lhan Önder ÇEL‹K ile 4870 sicil numaral›
üyemiz Gamze ÇEL‹K çiftinin 10.10.2006 tarihinde Ulafl ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ulafl’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

2094 sicil numaral› üyemiz Salim ‹fiGÖREN’in, 25.12.2006 tarihinde
bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

3403 sicil numaral› üyemiz ve fiube Sekreterimiz Rahmi Yücel YAfiAYAN
ile Beril YAfiAYAN çiftinin 30.11.2006 tarihinde Ekin ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ekin’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

3537 sicil numaral› üyemiz Mehmet BOZAN ile Ülkü BOZAN çiftinin
26.09.2006 tarihinde Alya ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Alya’ya hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

3577 sicil numaral› üyemiz Selahattin ELÇ‹’nin, 23.03.2006 tarihinde
Serdest ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Serdest’e hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

4133 sicil numaral› üyemiz Hakan BEKAR ile Zerrin BEKAR çiftinin
07.12.2006 tarihinde Eylül Zeynep ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Eylül Zeynep’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

4330 sicil numaral› üyemiz Mehmet Vahit GÜZEL ile Duygu GÜZEL
çiftinin 31.10.2006 tarihinde Ayberk ismini verdikleri bir çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Ayberk’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz.

5060 sicil numaral› üyemiz Ali AKDAMAR’›n, 01.07.2006 tarihinde
Baran ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Baran’a hofl geldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

5152 sicil numaral› üyemiz Hasan DURSUN’un, 08.01.2007 tarihinde
bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

5836 sicil numaral› üyemiz Erol KARAAYTU ile Julide KARAAYTU çiftinin
25.11.2006 tarihinde Burak ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Burak’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

5875 sicil numaral› üyemiz Kaz›m ALKAYA ile H. Tuba ALKAYA çiftinin
27.03.2006 tarihinde Onur ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Onur’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

6304 sicil numaral› üyemiz Nurten PAfiAO⁄LU ile 6071 sicil numaral›
üyemiz Engin PAfiAO⁄LU çiftinin 26.11.2006 tarihinde Deniz ismini

verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Deniz’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

6323 sicil numaral› üyemiz Mehmet
GÜLTEK‹N’in, 14.12.2006 tarihinde bir
çocu¤u dünyaya gelmifltir. Sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

6389 sicil numaral› üyemiz Muhyettin
ZU⁄URLU’nun, 11.11.2006 tarihinde Songül
Ceren ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Songül Ceren’e hofl geldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

6443 sicil numaral› üyemiz Hakan BEBEK’in,
08.01.2007 tarihinde bir çocu¤u dünyaya
gelmifltir. Sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7290 sicil numaral› üyemiz Halil ERDEM’in,
09.06.2006 tarihinde Azat Hüseyin ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Azat
Hüseyin’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

7514 sicil numaral› üyemiz Eyüp SÜRE’nin,
07.12.2006 tarihinde Hasan Göktu¤ ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Hasan Göktu¤’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve
mutlu bir yaflam dileriz.

7917 sicil numaral› üyemiz ‹smail fiah
YILMAZ’›n, 09.2006 tarihinde Gülflah ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Gülflah’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.
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