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ADANA BÜYÜKÞEH�R BELED�YES��NE
YAPILAN Z�YARET 

Oda üyemiz Hasan UZUN�un Adana Büyükßehir
Belediyesi Harita Þubesi�ne müdür olarak atanm�ß
olmas� dolay�s�yla; Say�n Hasan UZUN 21.11.2005
tarihinde Þubemizce makam�nda ziyaret edilmißtir.
Görüßme s�ras�nda Adana Büyükßehir Belediyesi Ha-
rita Þubesi�nde görev yapan harita mühendisi mes-
lektaßlar�m�z ile de bir araya gelerek mesle¤imiz ve
gelece¤i ve Adana da Belediyecilikte meslektaßlar�-
m�z�n yaßad�¤� önemli sorunlar ile ilgili sohbet ortam�
yarat�lm�ßt�r. HKMO Adana Þubesi olarak baßta yeni
görevinde Hasan UZUN olmak üzere Adana Büyük-
ßehir Belediyesi�nde faaliyet gösteren meslektaßlar�-
m�za baßar�lar dileriz.

CUMAL� YAKAN�I Z�YARET

Yüre¤ir Kadastro Müdürü Say�n Cumali YAKAN
01.12.2005 tarihinde Adana Þubemizce makam�nda
ziyaret edilmißtir. Uzun y�llar Adana merkez ilçe Sey-
han ve Yüre¤ir�de görev yapan Cumali YAKAN görev
süresince meslektaßlar�m�z ve Kadastro Müdürlü¤ü
aras�nda çözümcü ißlemleri kolaylaßt�r�c� bir tutum
sergilemißtir. Kendisi ile hem bu vesileyle hem de
�TBMM�de 16.6.2005 tarihinde kabul edilen 5368
Say�l� �Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri ve Bü-
rolar� Hakk�nda Kanun� uyar�nca haz�rlanan Uygula-
ma Yönetmeli¤i Tasla¤�� baßta olmak üzere, Serbest
Harita Mühendislik Müßavirlik Hizmetleri ve bu hiz-
metlerin yürütülmesinde yaßanan s�k�nt�lar, Serbest
Harita ve Kadastro Mühendislerinin sorumlulu¤unda

olan baz� ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk�r�
olarak kamu kurumlar�nca yap�lmas� konular� konu-
ßulmußtur. Bu konuda Odam�z ile ayn� do¤rultuda ha-
reket etmesinden dolay� Say�n Cumali YAKAN�a te-
ßekkür ederiz. Bu tür ziyaretlerimiz baßta Seyhan Ka-
dastro Müdürlü¤ümüz olmak üzere il ve ilçelerdeki
müdürlüklerimizi de kapsayacak ßekilde devam ede-
cektir. 

ÜYELER�M�ZLE TOPLANTI 

Adana da faaliyet gösteren meslektaßlar�m�z ile
14.11.2005 tarihinde ßubemizde toplant� yap�lm�ß-
t�r. Toplant�da TBMM�nde 16.6.2005 tarihinde ka-
bul edilen 5368 Say�l� �Lisansl� Harita Kadastro Mü-
hendisleri ve Bürolar� Hakk�nda Kanun� uyar�nca
haz�rlanan Uygulama Yönetmeli¤i Tasla¤�, GIS Day/
CBS Günleri, 2005 y�l� Adana Þubemiz Geleneksel
Yemek ve Mersin�de Yerel Gündem 21 Kent Konse-
yi Mersin �l Temsilci¤imizce ortaklaßa yap�lacak
olan �Kent Bilgi Sistemleri Paneli� konular� görüßül-
müßtür. Toplant� sonras� meslektaßlar�m�za bir kok-
teyl verilmißtir. Kat�l�m gösteren tüm üyelerimize te-
ßekkür ederiz.

CBS GÜNLER� TOPLANTISI

Bilindi¤i üzere, 1999 y�l�nda baßlat�lan �GIS
Day/CBS Günü� etkinli¤i ile dünyada 100�ü aßk�n ül-
kede yüzlerce kamu kurum ve kurulußunun kat�l�m�y-
la, milyonlarca kißi Co¤rafi Bilgi Sisteminden haber-
dar edilerek bilgilendirilmektedir. Bu anlamda her y�l
Adana Þubemizde ve Adana Þubemize ba¤l� temsil-
ciliklerimizde �GIS Day/CBS Günü� etkinli¤i düzen-
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lenmektedir.  2005 y�l� �GIS Day/CBS Günü� etkinli-

¤i 03 Aral�k 2005 tarihinde Çukurova Sürmeli Otelin-

de gerçekleßtirilmißtir.

2005 y�l� �GIS Day/CBS Günü� etkinli¤inde, Þu-

be Baßkan� Say�n Hasan ZENG�N genel hatlar�yla

CBS konusunu anlatan bir sunum yapt�ktan sonra,

�zmir Büyükßehir Belediyesi Bilgi �ßlem Dairesi Baß-

kanl�¤� Co¤rafi Bilgi Sistemleri Müdürlü¤ünden kat�-

lan meslektaß�m�z Lütfi ÜNAL, Ulusal Konumsal Ve-

ri Altyap�s� hakk�nda kat�l�mc�lara bilgiler vermißtir.

CBS nin ülkemizde tüm kurum ve kurulußlar�nca

yayg�n bir ßekilde anlaß�lmas� ve tüm yaßam�m�zda

yer almas� için gerekli standartlar�n konulmas� nok-

tas�nda çok önemli bir sunum gerçekleßtiren Lütfi

ÜNAL�a teßekkür ederiz. Adana Þubemize ba¤l� tem-

silciliklerimizden de kat�l�m�n sa¤land�¤� etkinlik su-

numlar�n sonras�nda soru cevap bölümüyle sona er-

mißtir. 

GELENEKSEL YEMEK 

Her y�l geleneksel olarak gerçekleßtirilen etkin-

liklerimizden birisi olan geleneksel yemek 03 Aral�k

2005 günü Adana Çukurova Sürmeli Otelinde ger-

çekleßtirilmißtir. Kat�l�m�n yüksek oranda gerçek-

leßti¤i geleneksel yemek organizasyonunda Þube

Baßkan�n�n aç�l�ß konußmas�ndan sonra plaket tö-

reni yap�lm�ßt�r. Plaket töreninde s�ras�yla; 1181 si-

cil nolu üyemiz Say�n Muhittin Emin YILMAZ, 1256

sicil nolu üyemiz Say�n Selahattin BARBAROS,

1287 sicil nolu üyemiz

Say�n Jale GÜLER, 1370 sicil nolu üyemiz Say�n �r-

fan GÖK ve 1474 sicil nolu üyemiz Say�n Erdal ÖZ-

KARDEÞLER plaketlerini alm�ßlard�r. Neßeli bir or-

tamda geçen yeme¤imiz meslektaßlar�m�z�n coßku-

lu kat�l�mlar� ve e¤lenceye eßlik  etmeleriyle gece-

nin geç saatlerine kadar sürmüßtür. Þubemize ba¤-

l� il ve ilçe temsilciliklerinden de meslektaßlar�m�z�n

bulundu¤u gece de organizasyonda görev alan ve

kat�l�m gösteren tüm meslektaßlar�m�za teßekkür

ederiz.

KBS PANEL� 

Mersin Yerel Gündem 21 Kent Konseyi ile HKMO

Adana Þubesi Mersin �l Temsilcili¤imizin ortaklaßa

düzenlemiß oldu¤u �Kent Bilgi Sistemleri Paneli� 08

Aral�k 2005 tarihinde Mersin Yenißehir Belediyesi

Konferans salonunda gerçekleßtirilmißtir. Þube Baß-

kan� Hasan ZENG�N� in yönetti¤i panelde konußmac�

olarak kat�lacak olan Tapu ve Kadastro Genel Müdür

Yard�mc�s� Say�n Nihat ÞAH�N� in Avrupa Birli¤i top-

lant�s�ndan dolay� Brüksel de bulunmas� nedeniyle

yerine TKGM den TAKB�S projesi sistem mühendisi

Say�n Orhan MATARACI ve Serap DAÚDELEN, Kara-
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deniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisli¤i Bölümünden Say�n Prof. Dr. Tahsin

YOMRALIOÚLU ve BUSK� Bilgi. �ßl. Dai. Eski Baßka-

n�, Litera Yaz�l�m�dan Say�n Fikri HAÞAL  konußmac�

olarak kat�lm�ßlard�r.

�l Temsilcisi, C. Kaya DOÚAN, Yerel Günden 21

Mersin Kent Konseyi Sekreteri Say�n Nuri ÖZDEM�R,

Mersin Büyükßehir Belediye Baßkan� Say�n Macit ÖZ-

CAN��n aç�l�ß konußmalar�ndan sonra Konußmac�lar

sunumlar�n� gerçekleßtirmißlerdir. 

Panelin birinci bölümünde söz alan KTÜ Ö¤-

retim üyesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOÚLU Kent

Bilgi Sistemleri hakk�nda genel bilgilendirme yap-

m�ßt�r. Aradan sonra, TKGM temsilcisi Say�n Orhan

MATARACI Kent Bilgi Sistemlerinde parsel tabanl�

çal�ßmalar ve bu anlamda Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlü¤ünde kurulan Tapu ve Kadastro Bilgi Sis-

temi (TAKB�S) hakk�nda bir sunum yapm�ßt�r. Son

konußmac� Fikri HAÞAL, Kent Bilgi Sistemleri Uy-

gulama Süreci, veri teknoloji ve güncellemenin

önemi hakk�nda sunum yapm�ßt�r. Mersin Üniver-

sitesinden, özel ve kamu sektöründen kat�l�mc�lar�n

bulundu¤u panel soru cevap bölümüyle sona er-

mißtir.

Panel organizasyonunda önemli görevler üst-

lenen �l Temsilcili¤imize, Mersin Üniversitesi Ö¤-

retim üyeleri meslektaßlar�m�z Say�n Seyfi ÇUBUK,

Þafak F�DAN, Atilla KARABACAK ve tüm kat�l�m-

c�lara teßekkür ederiz.

ADANA HABER Gazetesi / 06.12.2005

�ÇEL EKSPRES Gazetesi / 10.12.2005

HÜRR�YET MERS�N Gazetesi / 11.12.2005
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KADASTRO 2005 PANEL� YAPILDI

HKMO Ankara Þubesinin, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlü¤ü ile ortak düzenledi¤i �Kadastro 2005�
paneli, 16 Kas�m 2005 tarihinde Ankara�da, Bay�nd�r-
l�k �skan Bakanl�¤� Konferans Salonunda yap�ld�. Yo-
¤un ilgiyle karß�lanan panelde, Oturum Baßkanl�¤�n�
Þube Baßkan�m�z �lyas OSMANAÚAOÚLU yaparken,
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat ÞA-
H�N, Tapu ve Kadastro Baßmüfettißi Hüseyin KOÇAK,
Yüklenici Muhittin �PEK, Bal�kesir CHP Milletvekili
meslektaß�m�z Orhan SÜR, HKMO Kadastro Komis-
yonu Baßkan� Prof. Dr. Hüseyin ERKAN, s�rayla 2005
y�l�ndaki kadastronun çeßitli konular�nda görüßlerini
aç�klad�lar. 

Salonda bulunanlar�n katk�lar�n� ve görüßlerini de
aç�klad�¤� etkinlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Zeki ADLI ve HKMO Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ
aç�l�ß konußmalar�n� yapt�lar. 

Bu etkinli¤e eski Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
leri Halim ÇORBALI, Yüksel AKIN, Eski Genel Müdür
Yard�mc�lar� Bekir MARAL, Nadir ÜNAL ve Tapu Ka-
dastro Bölge Müdürleri Mülayim ÇAVUÞ (Antalya),
Semih URAL (Denizli), Mustafa TARTAR (Konya),
Mehmet YILDIRIM (Sivas), Burhan USLU (Kastamo-
nu) ile çok say�da meslektaß�m�z ve Tapu ve Kadast-
ro Müdürlüklerinde çal�ßan elemanlar kat�ld�.

Ayr�ca, yaß haddinden ö¤retim üyeli¤i görevinden
ayr�lan meslektaß�m�z Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ�e,
mesle¤imize hizmet ve katk�lar�ndan dolay� Ankara
Þubesi ad�na Genel Baßkan Hüseyin ÜLKÜ teßekkür
plaketini verdi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü�nün çeßitli
alanlardaki projelerinin, uygulamalar�n�n, kadastro
ihalelerinin, mevzuat de¤ißikliklerinin, gelecekteki
kadastronun ve meclisteki kadastro çal�ßmalar�n�n

konußuldu¤u, �Kadastro 2005� Paneli kitaplaßt�r�la-
rak üyelerimizin hizmetine sunulacakt�r.

�ÖÚRENC�LER SORUNLARINI VE
GELECEKLER�N� TARTIÞIYOR�
KURULTAYI YAPILDI

TMMOB�ye ba¤l� Odalar�n ö¤renci üyelerinin kat�l-
d�¤� �Ö¤renci Kurultay�� 26 Kas�m 2005 tarihinde An-
kara�da, Kocatepe Kültür Merkezindeki Konferans
Salonunda yap�ld�. �Ö¤renciler Sorunlar�n� ve Gele-
ceklerini Tart�ß�yor�, konulu kurultaya 1500�ü aßk�n
üye ö¤renci kat�ld�.

Odam�z, üniversitelerimiz ve ö¤rencilerimizin or-
tak organizasyonu ile Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤inde okuyan 81 ö¤renci üyemiz de, bu ku-
rultayda Odam�z� temsil ettiler. 

Ankara Þubemiz içinde bulunan Zonguldak Kara-
elmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i bölümünden 17 ö¤renci, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i bölü-
münden de 27 ö¤renci bu kurultaya geldiler.

Aç�l�ß konußmas�n� TMMOB Genel Baßkan� Meh-
met SOÚANCI yapt�ktan sonra, ö¤rencilerin sunu-
muyla TMMOB�ye ba¤l� odalar�n tan�t�m� yap�ld�. 

TMMOB�nin ö¤renci kurultay�, bir sonraki kurultay-
da bulußmak üzere da¤�l�rken, bölümlerimizin ö¤renci-
leri de hep birlikte Sümer Sokaktaki Oda Lokalimize
geldiler ve neßeli bir ortam içinde yemeklerini yiyerek,
üniversitelerine gitmek üzere yola koyuldular. 

PROF. DR. ERDAL KOÇAK B�L�MSEL
TOPLANTISI 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde görev yap-
makta iken önce yaß haddinden emekliye ayr�lan ve
bu ders y�l� baß�ndan itibaren de fiilen ders verme gö-
revini b�rak�p, Ankara�ya yerleßen Prof. Dr. Erdal KO-
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ÇAK için � Prof. Dr. Erdal KOÇAK Bilimsel Toplant�s��
düzenlendi.

11 Kas�m 2005�te Zonguldak Karaelmas Üniver-
sitesi Konferans Salonunda yap�lan ve bütün gün sü-
ren etkinlik, Prof. Dr. Erdal KOÇAK��n Yaßam�n�n Su-
numu ile baßlad�. Bölüm Baßkan� Prof. Dr. Þenol
KUÞCU, HKMO Ankara Þubesi Baßkan� �lyas OSMA-
NAÚAOÚLU, Mühendislik Fakültesi Dekan� Prof. Dr.
H. Y�lmaz KAPTAN, Rektör Prof. Dr. Bektaß AÇIKGÖZ
aç�l�ß konußmalar�n� yapt�lar. 

Konußmalardan sonra, Þube Baßkan�m�z �lyas
OSMANAÚAOÚLU, Prof. Dr. Erdal KOÇAK�a mesle¤i-
mize hizmet ve katk�lar� nedeniyle plaket verirken,
Bölüm Baßkan� Prof. Dr. Þenol KUÞCU da, Devrek
bastonu gibi hediyeler verdi.

Birinci Oturumu Prof. Dr. Ahmet AKSOY yönetir-
ken Prof. Dr. Do¤an UÇAR (�TÜ), Prof. Dr. Mehmet
SELÇUK (YTÜ), Doç. Dr. Necla ULUÚTEK�N (�TÜ)
mesleki bildirilerini sundular.

�kinci Oturum da Prof. Dr. Ahmet YAÞAYAN yö-
netiminde yap�l�rken Prof. Dr. Tevfik AYAN (�TÜ),
Doç. Dr. Çetin CÖMERT (KTÜ), Prof. Dr. Ergün ÖZ-
TÜRK (KÜ) mesleki bildirilerini sundular. 

Üçüncü ve son oturumda Prof. Dr. Þenol KUÞ-
CU baßkanl�k yapt�. Bu oturumda, Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdür Yard�mc�s� Nihat ÞAH�N, Genel Mü-
dürlü¤ünün projelerini, uygulamalar�n� ve gelißme-
leri anlat�rken, ülkemizin en eski yüklenicilerinden
Aslan KAYA da, Erdal KOÇAK ile çok eskilere daya-
nan dostlu¤unu ve iß arkadaßl�¤�n� anlatt�. Salonda
bulunan Prof. Dr. Onur GÜRKAN gibi Erdal KOÇAK
arkadaß� meslektaßlar�n�n duygulu konußmalar�
yapt�.

Son olarak Prof. Dr. Erdal KOÇAK eski - antik ha-
ritalarla ilgili karto¤rafik bir sunumla teßekkür konuß-

mas� yapt� ve Üniversite Misafirhanesinde hep birlik-
te olunan yemekle etkinlik sona erdi.

Bu etkinli¤e, Þube Baßkan�m�z �lyas OSMANAÚA-
OÚLU ile birlikte, Þube Yönetin Kurulu Üyelerimiz
Sayman Y. Naci ATEÞ, Hasan Ali PETEKBAÞI, Þube
Müdürümüz Murat �ÞB�L�ROÚLU ve Genel Merkezi-
miz ad�na Yönetim Kurulu Üyesi Ertu¤rul CANDAÞ da
kat�ld�.

GELENEKSEL GÜZ YEMEÚ� YAPILDI

Þubemizce her y�l düzenlenen ve meslekte 30 y�l�-
n� dolduran üyelerimize plaketlerinin verildi¤i gelenek-
sel yemek, 17 Aral�k 2005 tarihinde Akar International
Otel�de yap�ld�. Ayr�ca Genel Merkezimizce de mes-
lekte 50 y�l�n� dolduran üyelerimize plaket ve mesleki
hediyeler verilirken, eßlerine de birer gül sunuldu.

Yeme¤e CHP �zmir Milletvekili Erdal KARADE-
M�R, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünden; Gn.
Md. V. M. Zeki ADLI, Gn.Md.Yrd. Nihat ÞAH�N, Hari-
ta Genel Komutan� Tümgeneral Necdet SOYER ad�na
Tek. Hiz. Bßk. Müh. Alb. Nafiz P�R�, Erkan Bßk. Müh.
Alb. Hakk� EYÜBOÚLU, HYTO Komutan� Doç. Dr.
Müh. Alb. Emin AYHAN kat�ld�lar. Yeme¤e kat�lama-
yan meslektaßlar�m�z AKP K�rßehir Milletvekili Mikail
ARSLAN faks mesaj� ile, CHP Bal�kesir Milletvekili
Orhan SÜR ise telefonla mazeretlerini ve iyi dilekleri-
ni bildirdiler.

Üyelerimizin yo¤un olarak kat�ld�¤� bu gecede,
meslekte 30. ve 50. y�llar�n� tamamlayan meslektaß-
lar�m�za plaketlerinin verilmesi an�nda söz alan üye-
lerimiz, izleyenlere duygusal anlar yaßatt�lar.

Kültür ve Turizm Bakanl�¤� sanatç�s� Taner CAN��n
da türküleriyle renk katt�¤� gecede, meslektaßlar�m�z
müzi¤in coßkusuna uyarak geç vakitlere kadar e¤-
lendiler.
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�ORMAN KADASTROSU VE
2B SORUNU� Paneli Yap�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Antalya Þu-
besinin 30 Eylül 2005 tarihinde Antalya Esnaf ve Sa-
natkarlar� Odalar� Birli¤inin toplant� odas�nda düzenle-
nen panelde, 2B kapsam�ndaki arazilerde yaßanan so-
runlar ve bunlarla ilgili çözüm önerileri tart�ß�ld�. 

Orman Kadastrosu ve 2B sorunu konulu panele
konußmac� olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas� Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ, Dr. Erdal KÖK-
TÜRK, Orman Yüksek Mühendisi Hasan AKYOL, ve
Av. �smail HAYYAR (Kepez Belediyesi Meclis Üyesi)
kat�ld�. 

Yüzde 26�s� ormanlarla
kapl� olan Türkiye�de tüm
vatandaßlar� ilgilendiren
bir 2B sorunu oldu¤unu
söyleyen Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Oda-
s� Antalya Þubesi Baßkan�
Ömer DÖNDÜRÜR, �Bu

olgu bütün yönleriyle ortaya konmal�. Konunun uz-
manlar� ile tart�ß�lmal�. Sorunun çözümü için önerme-
ler yap�lmal�d�r. Bir yer 2B ise sahipsizdir. Kolayca iß-
gal edilebilir. Ya¤malanabilir. �mar mevzuat�na ayk�r�
olarak kullan�labilir. Düzenledi¤imiz panel ile 2B�nin
tarihsel sürecini ve konunun uzmanlar�n�n görüß ve
önerilerini kamuoyu ile paylaßmak istedik� dedi. 

HKMO Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ konußma-
s�nda, �Orman s�n�rlar�n� gösteren harita ve kroki uy-
gulamas� uzmanl�k isteyen bir konudur. Bu durumda,
ormanlar�n tespiti ve arazide s�n�rlar�n�n belirlenmesi
(tahdit) ißinin yani bir yerin orman olup olmad�¤� Or-
man Mühendisleri taraf�ndan; Arazide belirlenen or-
man s�n�rlar�n�n ölçülmesi, hesap, tersimat ve apli-

kasyon ißlerinin ise, dünyan�n en eski mesleklerinden
biri olan Harita ve Kadastro Mühendisleri taraf�ndan
yap�lmas� gerekmektedir. 

Orman haritalar� orman yasas� gere¤ince orman
kadastro komisyonlar� taraf�ndan düzenlenmektedir.
Tapu ve kadastro mevzuat�; Tescile konu olan harita-
lar�n bir Harita ve Kadastro Mühendisi sorumlulu¤un-
da yap�lmas�n� öngörmesine karß�l�k, kadastro mü-
dürlüklerinde orman tekni¤inden anlayan eleman bu-
lunmamaktad�r. 

Orman kadastrosuyla ilgili mevzuatta bulunan bu
çelißkiler uygulamada yaßanan problemlerin en
önemli sebeplerini olußturmaktad�r.� konular�na de-
¤inmißtir. 

�ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU�
Paneli Bas�n Aç�klamas�

Dünyan�n endüstri toplumundan bilgi toplumuna,
iß gücü a¤�rl�kl� teknolojiden yüksek teknolojiye, ulu-
sal ekonomiden dünya ekonomisin, merkezi yöne-
timden yerel yönetime, kurumsal yard�mdan kendi
kendine yard�ma, k�s�tl� seçeneklerden çok çeßitli se-
çeneklere do¤ru h�zl� bir de¤ißim yaßanmaktad�r. 

Do¤al servetler ve kaynaklar aras�nda say�lan or-
man ve bitki örtüsünün ülke ve toplum yarar� teme-
linde korunmas�, faaliyetlerini içeren inceleme ve uy-
gulama sonuçlar�n�n bilimsel toplant�larda kißiler ve
kurumlar aras�nda bilgi al�ßverißinde bulunulmas�, gö-
rüß ve önerilerinin sunulmas� ve paylaß�lmas� ülke-
mizde orman-insan, toprak-insan ilißkilerinin toplum
ve ülke yayar� öncelikli düzenlemesine katk� verece-
¤i aç�kt�r. Bu amaç çerçevesinde Orman Kadastrosu
ve 2B sorunu konulu panel yap�lmas� planlanm�ßt�r.
30 Eylül 2005 Cuma günü yapaca¤�m�z bu panel her-
kesi ilgilendirmektedir. 
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Orman Kadastrosu ve 2B konusundaki önerilerimiz;
1-Mülkiyet Kadastrosu ile Orman Kadastrosu tek

bir idare taraf�ndan tek elden yap�lmal�d�r. 
2-Orman Haritalar� yürürlükte bulunan teknik

mevzuata uygun olmal�d�r 4999 say�l� yasadan önce
yap�lan haritalar tekrar gözden geçirilmeli, ormanla-
r�n tapuda tescil kabiliyeti sa¤lanmal�d�r. 

3-Orman s�n�r tutanaklar�nda belirtilen s�n�rlar ile
orman haritalar�ndaki s�n�rlar ayn� olmal�d�r. Tutana-
¤a ayk�r� harita düzenlenmemelidir. 

4-Kadastro Müdürlü¤ünce yap�lan tesis kadastro-
su orman kadastrosundan önce yap�l�p kesinleßmiß-
se, orman s�n�rlar�n�n ißaretlenmesinde ve geçirilme-
sinde kadastro parsellerinin s�n�rlar� dikkate al�nma-
l�, mülkiyet ihtilaf� yarat�lmamal�, vatandaß�n devlete
olan güven duygusunu sarsacak ßekilde ißlem yap�l-
mamal�d�r. 

5-Orman Kadastrosundaki s�n�rlar ile mülkiyet
kadastrosundaki s�n�rlar teknik olarak uyußmuyorsa
yarg� yoluna gitmekten önce, iki idare aras�nda konu-
nun halledilmesine çal�ß�lmal�d�r. 

6-Ülkemizde orman kadastrosu en k�sa zamanda
bitirilmeli, ormandan ç�karma ißlemi tamamlanmal�,
ormanlar bir an önce s�n�rland�r�larak tapu kütü¤üne
tescil edilmelidir. 

7-Belediye ve mücavir alan s�n�rlar� içerisinde ka-
lan 2B�lik alanlar imar planlar� yap�l�p, rayiç de¤er
üzerinden kullan�c�lar�na sat�lmal�d�r. 

8-2B ile ç�kan alanlar�n 2B�lik ßartlar� taß�y�p taß�-
mad�¤� tekrar incelenmeli, özellikle orman bütünlü¤ü-
nü bozan 2B alanlar� (tamamen orman s�n�rlar� içeri-
sinde kalan alanlar) gözden geçirilerek 2B ßartlar�n� ta-
ß�mayan yerler tekrar ormana dahil edilmelidir. 

9-Köy ya da ßehir yerleßim yerlerindeki 2B�lik
alanlar�n orman köylüsü k�stas� olmadan kullan�c�la-
r�na sat�ß� yap�lmal�d�r. 

10-Tar�m arazisi olarak kullan�lacak 2B alanlar�-
n�n mülkiyeti orman köylülerine ßartl� olarak devre-
dilmelidir. 

Panelin Bas�ndaki Yans�mas�. 
Sabah Gazetesi, Akdeniz ilavesi (01.10.2005)
E-devlete geçiß yapt�¤�z süreçte; Orman Kadast-

rosu bilgi sistemi kurulmal� ve elde edilen bilgiler her-
kesin kullan�m�na aç�k olmal�d�r. 

Bu ülke her ßeyi ile bizim. Orman Kadastrosu ve
2B konusunda hepimize düßen görevi yerine getir-
meliyiz. Bu konuyu istismar konusu ve malzemesi
yapmamal�y�z�

Sayg�lar�mla,
Ömer DÖNDÜRÜR
HKMO Antalya Þube Baßkan�

�l Genel Meclisi Baßkan� ve Üyeleri
Þubemizi Ziyaret Etti

20 Ekim 2005 tarihinde Antalya �l Genel Meclisi
Baßkan� Sn. Bilal ÖZGÜR ve Meclis üyelerinin ßube-
mizi ziyaret ettiler. Ziyaret s�ras�nda yetki alanlar�
içerindeki köylerde halihaz�r harita, imar uygulamala-
r�, köy yerleßim alanlar�n�n belirlenmesi, yeni ç�kan �l
Özel �dare Kanunu ve uygulamalar�, Tar�msal nitelikli
planlar�n yap�lmas� ve di¤er mesleki konular hakk�n-
da görüß al�ßverißinde bulunuldu. 



OCAK 2006 61

Þubelerimizden HABERLERAntalya

�l Genel Meclisindeki Gündemli toplant�lara yöne-
tim kurulumuzdan bir üyenin kat�lmas�na karar verildi. 

2006 y�l�n�n köylerimiz için planlama ve imar uy-
gulamalar� yönünden bir at�l�m y�l� olaca¤�, bu yüzden
meslektaßlar�m�z için yeni iß olanaklar� aç�laca¤� be-
lirtildi. 

COÚRAF� B�LG� S�STEMLER� HAFTASI
ALANYA�da KUTLANDI. 

Uluslar aras� Co¤rafi Bilgi Sistemleri Haftas� 2
Aral�k 2005 tarihinde Alanya�da Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas� Antalya Þubesi, Alanya Temsilci-
li¤i ve Alanya Belediyesi ile birlikte Belediye Meclis
salonunda düzenlenen panelle kutland�. 

Kas�m ay�n�n son haftas�n�n bütün dünyada
�CBS Günü� olarak kutland�¤�n� söyleyen Alanya
Kent Bilgi Sistemi müdürü Abdullah AKBAÞ, son
dört y�ld�r dünyada yap�lan bu etkinlikte amaç küre-
selleßen dünyada konuma dayal� bilginin paylaß�m�-
n� yapmakt�r. Bilgi teknolojisinde yaßanan h�zl� ge-
lißmeler, bilgiyi toplamak, s�n�fland�rmak, ißlenebilir
hale getirmek ve bilgiye ulaßmak gibi unsurlar gü-
nümüzde büyük önem taß�yor. Bu noktada konum-
sal tabanl� bilginin yönetilmesinde bir araç haline
gelen CBS, bugünün ve gelece¤in en etkili bilgi tek-
nolojisi say�lmaktad�r dedi. 

Ayr�ca panele, konußmac� olarak Konya Selçuk
Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ferruh YILDIZ,
Yrd. Doç. Dr. Murat YAKAR kat�ld�. 

BASIN BÜLTEN�
Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) Haftas�

Bilißim teknolojisinde h�zl� gelißmeler, bilgiyi top-
lamak, s�n�fland�rmak, ißlenebilir hale getirmek ve bil-
giye ulaßmak en önemli unsur olmußtur. Bu noktada
konumsal tabanl� bilginin yönetilmesinde etkin bir
araç haline gelen Co¤rafi Bilgi Sistemleri(CBS),
bugünün ve gelece¤in en etkili bilgi teknolojisi
say�lmaktad�r. 

Bu amaçla 1999 y�l�nda baßlat�lan Co¤rafi Bilgi Sis-
temleri etkinli¤i ile bugün dünyada, 100�ü aßk�n ülke-
de kamu kurum ve kurulußlar�n�n kat�l�m�yla milyonlar-
ca kißi CBS� den haberdar edilerek bilgilendirilmekte,
e¤itiminin gereklili¤i vurgulanmakta ve kullan�m�n�n in-
sanl�k hizmetindeki yeri öne ç�kar�lmaktad�r. 

CBS Günü, Harita ve Kadastro meslek disiplinleri-
ne, ö¤rencilere, genç kußaklara, ilgili di¤er meslek di-
siplinlerine ve kamuoyuna CBS uygulamalar�n� ve bu
teknolojinin günlük yaßant�m�zdaki yerini anlatt�¤� ve
tan�tt�¤� bir gün olarak, di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ül-
kemizde de kutlanmaya baßlan�lm�ßt�r. Tüm dünyada
CBS olgusunu artt�rmak amac�yla bu y�l CBS Günü et-
kinliklerini Co¤rafik Bilinçlendirme Haftas� çerçevesin-
de gerek e¤itim-ö¤retim kurulußlar�nda, gerek kamu
kurum ve kurulußlar�, sivil toplum kurulußlar� ile meslek
kurulußlar�n�n kat�l�m� ile kutlanacakt�r. 

Co¤rafi Bilgi Sisteminin kapsam� çok geniß ve çe-
ßitlidir. Kent ile ilgili olan CBS� ye de Kent Bilgi Sistemi
denilmektedir. Co¤rafi Bilgi Sisteminin bir çeßidi olan
Kent Bilgi Sistemlerine her yerel yönetim taraf�ndan
önem verilmeli ve kurulmaya çal�ß�lmal�d�r. Yeni Bele-
diye yasas�nda da Kent Bilgi Sistemi kurulmas�
belediyelerin görevleri aras�nda say�lmaktad�r.

Bilgi ve bilgi teknolojilerinin birey, toplum ve in-
sanl�¤�n en üst düzeyde yararlanabilmesi için önce-
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likle toplumun CBS konusunda bilgilendirilmesi,
üyelerimize ve di¤er meslek disiplinlerinden ilgilileri-
ne tan�t�lmas� amac�yla, Þubemiz, Alanya Temsilcili-
¤imiz ve Alanya Belediyesi taraf�ndan Co¤rafi Bilgi
Sistemleri (Kent Bilgi Sistemi) Semineri gerçekleßti-
rilecektir. 

02 Aral�k 2005 Cuma günü 14:00-17:30 saatleri
aras�nda ALANYA BELED�YES� Meclis Toplant� Salo-
nunda yap�lacak olan seminere; Selçuk Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤re-
tim üyelerinden Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, Yrd. Doç.
Dr. Murat YAKAR ve Dr. Savaß DURDURAN konuß-
mac� olarak kat�lacaklard�r. 

Harita ve Kadastro  Mühendisleri ve konuyla ilgi-
lenen  herkese  aç�k  olan  bu  etkinliklerle,  CBS Gü-
nü kutlamalar�n�n baßar�l� geçmesi arzulanmaktad�r. 

Kamuoyuna sayg� ile duyurulur. 

Gölhisar Temsilcili¤i Aç�ld�

Harita ve Kadastro Mühendisler Odas�, Antalya
Þubesine ba¤l� olarak Gölhisar Temsilcili¤i 1 A¤us-
tos 2005 tarihinden itibaren aç�ld�. Temsilcilik say�-
m�z yediye ulaßt�. Temsilcili¤e Hüseyin KAHVEC�,
Temsilci yard�mc�l�¤�na ise Muzaffer EK�NC� getiril-
di. Gölhisar temsilcili¤imizin sorumluluk bölgesi ise
Gölhisar, Alt�nyayla (Dirmil), Çavdar, Karamanl� ve
Tefenni ilçeleri. Gölhisar temsilcili¤imize çal�ßmala-
r�nda baßar�lar dileriz. 1 Aral�k 2005

Alanya Memleketim Gazetesi

1 Aral�k
2005
Alanya
Güncel ve
Alanya
Postas�
Gazetesi

2 Aral�k 2005
Akdeniz Güncel
Gazetesi

CBS Haftas� Hakk�nda
Bas�nda Ç�kan Haberleri

2 Aral�k 2005
Haber Antalya
Gazetesi

DUYURU
1-Þube inßaat�n�n projesi tamamlanm�ß olup

Murat Paßa Belediyesinden ruhsat al�nacakt�r.
Üyelerimizin ba¤�ßlar�n� ve ilgisini bekliyoruz. 

2-Üyelerimiz aidatlar�n� 31 Aral�k 2005 tarihine
kadar, serbest çal�ßan üyelerimiz ise tescil yenile-
me ißlemlerini 01-31 Ocak 2006 tarihleri aras�nda
yapt�rabilirler. 

Tescil yenileme ihalelerde hizmet süresi olarak
say�lmakt�r. Odaya kay�t tarihi, yeni ihale kanunu-
na göre hizmet süresinin baßlang�ç� say�lmaktad�r. 

3-HKMOB�S� e geçildi¤inden borcu olan üyele-
rimize bilgisayardan ißlem yap�lamamaktad�r. 

HKMOB�S için gerekli oldu¤undan tüm üyeleri-
mizin Kimlik, Diploma, Adres, Fotograf, Telefon,
GSM, e-mail ve kißisel bilgileri ßubemize ulaßt�rma-
lar� gerektirmektedir. Bilgileri güncellememiz için
de¤ißiklik oldu¤unda bilgi verilmesi önemlidir. 

4-Serbest çal�ßan üyelerimizin� Mesleki Dene-
timlerini� mutlaka yapt�rmalar� yönetmelik gere¤i-
dir. Yapt�rmayanlar için zaman aß�m� yoktur. Tespit
edildi¤inde Disiplin cezas�, vergi yönünden ve eko-
nomik yönden zor durumda kalabilirler. Disiplin
cezas� alan üyelerimiz ihaleye kat�lamazlar. Kat�l-
m�ß olsalar bile alm�ß olduklar� ihale iptal edilir.
Çünkü ihaleyi veren kurum odam�z�n� �haleye Ka-
t�lmas�nda, Almas�nda sak�nca olmad�¤�na� dair
belge istemektedir. 
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Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlü¤ü
Ziyareti

Meslektaß�m�z  Kemal TÜRKER �in emekliye ayr�l-
mas� sebebiyle boßalan Bölge Müdürlü¤üne Samsun
Bölge Müdürü Sn. �zzettin KOCUKOÚLU atanm�ßt�r.

Sn. KOCUKOÚLU makam�n da ziyaret edilmiß kendi-
si ile bölgenin sorunlar� üzerinde fikir al�ßverißinde
bulunulmuß ve yeni görevinde baßar�lar dilenmißtir.
13 EK�M 2005 PERÞEMBE 

14 EK�M 2005 CUMA ��ftar Yeme¤i�
Geleneksel hale gelen iftar yeme¤imiz TEDAÞ

Sosyal tesislerinde üyelerimizin yo¤un kat�l�m� ile
gerçekleßti.

11-13 KASIM 2005 Þanl�urfa
�Toprak Reformu Kongresi�

Kongre�ye Þubemizi temsilen Yazman Ufuk AY ve
üyemiz Paßabey ARSLAN kat�lm�ß olup, oldukça ba-
ßar�l� ve verimli geçen bu kongre izlenimleri Þube yö-
netim kurulumuzla paylaß�lm�ßt�r.

15 KASIM 2005 SALI
�Odam�zda Serbest Çal�ßanlarla HUS
Uygulamalar� Toplant�s��

Büyükßehir belediyesi s�n�rlar�n�n genißlemesi ve
Büyükßehir Belediye Yönetmeli¤i�nde Harita Uygula-
ma Sorumlulu¤u (HUS) tan�mland�ktan sonra mes-
lektaßlar�m�z�n iß yo¤unlu da artm�ßt�r. Bu konuda
meydana gele s�k�nt�lar tart�ß�l�ß ve çözüm yollar�
aranm�ßt�r. 

19 KASIM 2005 CUMARTES� Ankara
�Haritac�l�¤�n ve HKMO�nun Tan�t�m Filmi�

Heyecanla beklenen ve komisyonca yo¤un bir ça-
l�ßma içerisinde olunan tan�t�m filmi toplant�s�na ßu-
bemizi temsilen Baßkan Sn. Celil ÇOLAK kat�lm�ßt�r.

23-25 KASIM 2005 �stanbul �2. Ulusal
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu�

Sempozyuma Þubemizi temsilen Yazman Sn.
Ufuk AY kat�lm�ßt�r.

02 ARALIK 2005 CUMA
Bursa �CBS Günü Kutlamalar��

Her y�l Genel Merkezimiz ve tüm Þubelerimizce
kutlanan Dünya CBS günü (GIS Day)  kutlamalar�
Bursa Þubemizce BUSK� Konferans Salonu�nda ger-
çekleßtirilmißtir. Günümüzde art�k gittikçe önemi ve
de¤eri anlaß�lan CBS�nin tan�t�m�n� Bursa ve di¤er il-
lerde çal�ßmalar� olan  BELS�S, ALFAB�M ve L�TERA
firmalar�n�n kat�l�m� ile yap�lm�ßt�r. Þube baßkan�m�z
Celil ÇOLAK ��n da konußmalar� ile katk�da bulundu-
¤u konferans oldukça yo¤un bir ilgiyle izlenmißtir.

6 ARALIK 2005 SALI  Orhaneli Belediye
Baßkan� Odam�z� Ziyaret Etti

Orhaneli Belediye Baßkan� Sn. �rfan TATLIOÚLU
beraberinde Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Say�n Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ ve Yüksekokul
sekreteri Ramazan ÜZÜ Þube baßkanl�¤�m�z� ziyaret
etmißlerdir. Bursa�n�n güneyinde da¤ yöresinde bulu-
nan Orhaneli �lçesi K�rsal Kalk�nmada Öncelikli Bölge
içerisinde kalmaktad�r. Belediye baßkan�m�z ve bera-
berindekiler Alt yap�s�n� haz�rlad�klar� ve 2 bölümle
hizmet veren yüksekokullar�na harita ve kadastro bö-
lümü  açmak istediklerini ve bizimle beraber çal�ß-
mak istediklerini beyan etmißlerdir. Þube olarak ken-
dileri ile ortak bir çal�ßma baßlat�lm�ßt�r.

7 ARALIK 2005  ÇARÞAMBA Harita ve
Kadastro Meslek Yüksekokulu �çin
Uluda¤ Üniversitesi �le �ßbirli¤i

Þube Yönetim Kurulumuz Uluda¤ Üniversitesi Rek-
törü Sn. Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN �� makam�nda
ziyaret etmißtir. Özellikle Bursa�da ihtiyac� gün geçtik-
çe hissedilen ara eleman ihtiyac�n� karß�lamak için
meslek yüksekokulu harita ve kadastro bölümü aç�l-
mas� ortak olarak dillendirilmißtir. Say�n YURTKURAN
konuya s�cak yaklaßm�ß ve bu konuda araßt�rmalar�
hemen baßlataca¤�n� hatta  önümüzdeki dönem ö¤-
renci alabileceklerini beyan etmißlerdir. Di¤er güncel
konular�n da konußuldu¤u keyifli bir sohbetin ard�ndan
birlikte çal�ßma dile¤iyle ziyaretimiz son bulmußtur.
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TOPRAK REFORMU KONGRES�NE �L�ÞK�N
ÞUBEM�Z�N BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA,
De¤erli Bas�n Emekçileri,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanl� �mparator-

lu¤u�ndan ilkel bir tar�msal yap� adaletsiz bir toprak
düzeni devralm�ßt�r.

Kuruluß döneminin ilk y�llar�nda, ça¤daß bir top-
lum ve ulus yaratmaya yönelik devrimler öncelik ka-
zanm�ßt�r. Cumhuriyeti kuranlar, toprak da¤�l�m�nda-
ki adaletsizli¤in ve tar�msal yap�daki gerili¤in aß�lma-
s�na yönelik düßünceler 1930 y�llar�n�n baß�nda sesli
düßünmeye baßlan�lm�ßt�r. Toprak reformu kavram�-
n�n, yönetici kadrolarca ilk kez 1934�te ad� telaffuz
edilmißtir. Bu tarihten itibaren toprak reformu gerek-
lili¤i ortaya konmußtur. Yurt d�ß� veya yurt içi zorunlu
göç dalgalar�na çözüm aray�ßlar� sürecinde, Ata-
türk�ün 1 Kas�m 1937 y�l�nda TBMM�nin aç�l�ß konuß-
mas�nda �Bir defa memlekette topraks�z çiftçi
b�rak�lmamal�d�r.� demißtir. Bundan daha önemli
olan� ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen topra-
¤�n, hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir ma-
hiyet almas�d�r.�� Sözleri, toprak reformunun önü-
nü açm�ßt�r.

Özelikle topraks�z ya da az toprakl� çiftçi aileleri-
nin geçimlerini sa¤layacak miktarda toprak ile top-
rakland�r�lmalar�n� öngören ve bu amaçla 5000 de-
kardan fazla topra¤� bulunan toprak sahiplerinin top-
raklar�n�n kamulaßt�r�lmas�na olanak tan�yan 1945
tarihli ve 4753 say�l� çiftçiyi toprakland�rma kanunu,
ç�kar�lm�ß fakat siyasi bak�ß aç�s�n�n de¤ißmesi ve
yanl�ß uygulamalar nedeni ile hedefine ulaß�lmam�ß-
t�r.1961 anayasas� sonras� çeßitli aray�ßlara girißil-
miß, 1973 tarihli ve 1757 say�l� Toprak ve Tar�m Re-
formu yasas�,ßekil yönünden k�sa sürede anayasa
mahkemesi�nce iptal edilmißtir.10 May�s 1978 y�l�na
kadar yeni bir düzenleme yap�lmamas� nedeni ile
Toprak Reformu uygulamalar� yürütülememiß-
tir.1984 tarihli ve 3083 say�l� sulama alanlar�nda
Arazi düzenlenmesine dair Tar�m Reformu kanunu
ise,�toprak� yerine �tar�m� kavram�na dayanarak,

daha çok tar�msal gelißmeyi ön görmüß, topraklan-
d�rma konusu rafa kald�r�lm�ßt�r. Gelinen noktada; ta-
r�m sektörü yap�sal sorunlar� aßamam�ß,araziler çok
küçük, çok parçal�, da¤�n�k ve halen bir çok yörede
tamamen topraks�z veya az toprakl� yurttaß�m�z bu-
lunmaktad�r. Bunun son somut örne¤i, Diyarbak�r��n
Bismil ilçesinde Sinan köyü ve Aslano¤lu köyleri gibi
sisteme baß kald�rarak yaßam mücadelesi vermekte-
dirler. Kirac�l�k-ortakç�l�k ve yar�c�l�k düzeni belirli ku-
rallara ba¤lanamam�ß, ülkemiz geneli gibi GAP bölge-
sinde de toprak ve tar�msal sorunlar çözülememiß,
ülkemizin tapu ve kadastro sorunu, çarp�k kentleßme
sorunlar� çözülememiß, tar�m topraklar� yok olmakta,
planl� kalk�nma yerine tamamen emperyalizmin em-
retti¤i serbest piyasa koßullar� uygulanmakta, bütün
bunlar�n sonucunda ülkemiz bir çok tar�m ürününde
net d�ßal�mc� konuma gelmißtir.

1954 y�l�nda 6235 say�l� Yasa ile kurulan TMMOB,
2005 y�l�nda üretim yap�lar� kadar demokratik yaßam�
da yak�ndan ilgilendiren böylesine önemli ve güncel
bir konuyu yeniden kamuoyunun gündemine taß�may�
uygun bulmußtur. Bu amaçla HKMO ve ZMO taraf�n-
dan ortak yürütülen �TMMOB Toprak Reformu Kong-
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resi 2005� 11-13 Kas�m 2005 tarihinde Þanl�urfa� da
düzenlemeye karar vermißtir. Kongrenin amac�, tüm
bu konular�, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel aç�-
lardan ele alarak tart�ßt�rmak ve halklar�m�z yarar�na
en uygun çözüm önerileri gelißtirmektir.

Kat�ld�¤�n�z için hepinize teßekkür ederiz.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�
Diyarbak�r Þubesi

TMMOB TOPRAK KONGRES� �LE �LG�L�
ÇALIÞMALAR

Þubemizin önerisiyle Genel Merkezimizin de
TMMOB genel kurulunda kabulü ile ßubemizin etkin-
lik alan� içersinde bulunan illerden bir tanesinde ya-
p�lmas� önerilmißtir. Kongre karar� al�nd�ktan sonra

kongre çal�ßmalar�n� düzenleme ve yürütmek üzere
18 kißiden olußan bir düzenleme kurulu olußturul-
mußtur, daha sonra düzenleme kurulumuzdan  7 ki-
ßiden olußan bir yürütme kurulu olußturularak hum-
mal� bir çal�ßma baßlat�lm�ßt�r. Bu çal�ßmalar periyo-
dik olarak toplant�lar düzenleme, çeßitli illerde bas�n

aç�klamalar� yapma ve kongrenin baßta valilik olmak
üzere Þanl�urfa ilimizde bir toplant� yaparak bu ilimiz-

den tüm kamu kurum ve kurulußlar, meslek odalar�
ve sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle görüßmeler
yap�lm�ß ve katk�lar� istenmißtir. Görüßmeler netice-
sinde tüm kurumlar olumlu yaklaßarak katk� suna-
caklar�n� bildirmißlerdir. Gerçektende Valilik, Beledi-
ye, Harran üniversitesi ve D.S.�. Bölge müdürlükleri
gerek görüßleri ile gerekse sunumlar� ile katk� sun-
mußlard�r. Bu vesile ile katk� sunan tüm kurum ve ku-
rulußlar� odam�z ad�na teßekkür ederiz. Ayr�yetten
Þanl�urfa Temsilcimiz U¤ur BÜYÜKHAT�POÚLU� nu
özel çal�ßmalar�ndan dolay� kutluyoruz.

Kongre çal�ßmalar� öncesi ve kongre günü bizleri
hiç yaln�z b�rakmayan Þanl�urfa ve Diyarbak�r da kat-
k� sunan tüm üyelerimize teßekkür ederiz. 
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Dünya CBS Günü: �CBS�de
Güncel Uygulamalar�

CBS Günü, dünyada her y�l�n Kas�m ay�nda �Co¤-
rafya Bilinçlendirme Haftas�� içindeki Çarßamba gü-
nünde, 100�ü aßk�n ülkede, 2000�in üzerinde kamu
kurum ve kurulußunun ve 3 milyonun üzerinde genç
ve yetißkinin kat�l�m� ile 1987 y�l�ndan bu yana kut-
lanmaktad�r. Dünya CBS Günü, binlerce CBS kulla-
n�c�s�n�n CBS�nin yaßant�m�z� nas�l etkiledi¤ini anlat-
t�¤� bir gündür. Bu gün arac�l�¤� ile tüm dünyada mil-
yonlarca kißi Co¤rafi Bilgi Sistemlerinden haberdar
edilerek bilgilendirilmekte, e¤itiminin gereklili¤i vur-
gulanmakta ve kullan�m�n�n faydalar� öne ç�kar�l-
maktad�r. 

Ülkemizde de CBS günü, 1999 y�l�ndan itibaren
çeßitli organizasyonlarla, e¤itim ve ö¤retim kurumla-
r�n�n, kamu kurum ve kurulußlar�n�n, sivil toplum

örgütlerinin ve meslek örgütlerinin kat�l�m�yla kutlan-

maktad�r. �stanbul Þube CBS Komisyonu taraf�ndan

düzenlenen bu y�lki etkinli¤in konusu �CBS� de Gün-

cel Uygulamalar�d�r. Etkinlik 18 Kas�m 2005 tarihin-

de TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas� �stanbul Þu-

besi�nde gerçekleßmißtir. Aç�l�ß konußmas�n�, �stan-

bul Þube CBS Komisyonu Üyesi ve �TÜ Jeodezi ve Fo-

togrametri Mühendisli¤i Bölümü, Fotogrametri Ana-

bilim Dal� Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Dursun Z.

ÞEKER�in yapt�¤� etkinlikte, Þube Baßkan� Mehmet

Ali CANDAÞ da konußma yapm�ßt�r. Sunuculuk göre-

vini CBS Komisyonu sekreteri Esin DURAN ve Ko-

misyon üyesi �TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-

li¤i Bölümü Arß. Gör. A.Özgür DOÚRU�nun üstlendi¤i

etkinlikte gerçekleßen sunumlar ve konußmac�lar:

Mekânsal Veri Taban� Tasar�m�nda Güncel Yakla-

ß�mlar

Araß. Gör. Tar�k TÜRK, YTÜ

De¤ißim Analizlerinde Uydu Verilerinin Kullan�m

Olanaklar�

Doç. Dr. Nebiye MUSAOÚLU, �TÜ

Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri

Celaleddin KILIÇ, Üniversal Bilgi Teknolojileri 

Co¤rafi Bilgi Sistemi ve Kullan�m Alanlar�

Serdar KÜPÇÜ, �ßlem GIS

Araç Takip Sistemleri

Ümit CEBEC�, �nfotech

TAKB�S ve TAKB�S için Veri Üretim Entegrasyon

Metodolojisi

Ali TAÞDELEN, Havelsan

Sunumlar�n ard�ndan yap�lan kokteyl ile etkinlik

sona ermißtir.

BÜYÜK ÖLÇEKL� HAR�TA VE
HAR�TA B�LG�LER� ÜRET�M YÖNETMEL�Ú�
SEM�NERLER�

Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve

2005/9070 say�l� karar�yla, 15 Temmuz 2005 tarih

ve 25876 say�l� Resmi Gazete�de yay�mlanarak yü-

rürlü¤e giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri

Üretim Yönetmeli¤i konusunda; Þubemiz taraf�ndan,
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Yönetmelikte belirlenen de¤ißiklikler ve uygulamalar�

konusunda bilgilendirme amac�yla Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i
Seminerleri düzenlendi. 

BÜYÜK ÖLÇEKL� HAR�TA VE
HAR�TA B�LG�LER� ÜRET�M YÖNETMEL�Ú�

Bilgilendirme Semineri, Y�ld�z Teknik Üniver-
sitesi, 26 Kas�m 2005

HKMO �stanbul Þubesi taraf�ndan düzenlenen,

konußmac� olarak Rasim DEN�Z ve Ahmet YAÞAYAN,

raportör olarak ise Þ. Hakan KUTOÚLU ve M. Tevfik

ÖZLÜDEM�R�in görev ald�klar� bilgilendirme semineri

Þube Baßkan� Mehmet Ali CANDAÞ��n konußmas�yla

baßlad�. CANDAÞ, konußmas�nda BÖHHBÜY�nin ha-

z�rlanma sürecini aktararak, meslektaßlar�m�z�n bu

yönetmeli¤e ilißkin bilgilendirmeye ihtiyaç duydukla-

r�n� dile getirerek, aç�klamal� örneklemeli yönetmelik

yay�n�n�n önemini dile getirdi. BÖHHBÜY�nin içerdi¤i

yeniliklere ve içeri¤ine de¤inen CANDAÞ sözü Rasim

DEN�Z�e devretti.

BÖHHBÜY haz�rl�k sürecinde etkin olarak yer alan

Rasim DEN�Z, oldukça uzun bir zaman diliminde yo-

¤un bir u¤raß verildi¤ini belirterek bu çal�ßmalara

eme¤i geçen herkese teßekkür ederek konußmas�na

baßlad�. Bakanl�klararas� Harita �ßlerini Koordinasyon

ve Planlama Kurulu çat�s� alt�nda HKM1O�nun inisiya-

tifinde olußturulan Yönetmelik Haz�rlama Komisyo-

nu�nun bileßimi ile kat�l�mc� kißi, kurum ve kurulußla-

r�na ilißkin bilgi veren DEN�Z yönetmeli¤in aç�klamal�

örneklemeli bir örne¤inin haz�rl�k çal�ßmalar�n�n baß-

lat�ld�¤�n� ve bu çal�ßman�n önümüzdeki aylarda ta-

mamlanmas�n�n planland�¤�n� dile getirdi. DEN�Z, bu

çal�ßman�n bir parças� olarak HKMO sektörüne yöne-

lik e¤itim çal�ßmalar�n�n da programa al�nd�¤�n� ifade

etti.

DEN�Z, konußmas�n�n baßlang�c�nda ülkemizde

güncel gelißmelere ba¤l� olarak standartlar�n olußtu-

rulmas�na yönelik çal�ßmalar�n tarihçesine de¤inerek

hangi evrelerden geçilerek BÖHHBÜY�nin haz�rland�-

¤�n� özetledi. Yönetmelik haz�rl�klar�n�n alt� y�l sürdü-

¤ünü ve bu sürenin çok uzun bir süre oldu¤unu vur-

gulayan DEN�Z, çeßitli odaklar�n yönetmeli¤in gecik-

mesinde önemli bir rolü oldu¤unu düßündü¤ünü be-

lirtti.

DEN�Z, ana hatlar�yla yönetmeli¤in haz�rlan�ß sü-

recini kat�l�mc�larla paylaßt�ktan sonra konußmas�na

BÖHHBÜY�nin temel ilkelerine ve getirdi¤i yeniliklere

de¤inerek devam etti. DEN�Z özetle aßa¤�daki konu-

lara de¤indi:

� Jeodezik altyap� dünyan�n tüm ülkelerinde ta-

mamlanm�ßt�r ve bu nedenle hiç bir ülkede bu

konuda bir yönetmeli¤e gereksinim duyulma-

maktad�r. Ülkemizde bu altyap�n�n olußturul-

mas� ilkeleri yönetmelikte ele al�nmak zorun-

da kal�nm�ßt�r.

� Yönetmelikte hiyerarßik bir a¤ yap�s� tan�m-

lanm�ßt�r

� Yönetmelik asgari düzeydeki standartlar� ta-

n�mlamaktad�r. Kurumlar daha üst düzeyde

standartlar� ortaya koyma hakk�na sahiptir.

� Devlet Planlama Teßkilat� taraf�ndan 36. ve

47. Eylem Planlar� çerçevesine evriltilen Tür-

kiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi olußturulmas�

çal�ßmalar�na yönelik standartlar da BÖHH-

BÜY kapsam�nda tan�mlanm�ßt�r.

DEN�Z bundan sonraki konußmas�na BÖHHBÜY

maddelerini tek tek ele alarak devam etti.

DEN�Z�den sonra söz alan Ahmet YAÞAYAN, ko-

nußmas�na Þubat ay�nda yitirdi¤imiz de¤erli Hocam�z

Muzaffer ÞERBETÇ� an�s�na ölüm y�ldönümünde ger-

çekleßtirilecek etkinli¤e ilißkin bilgi vererek baßlad�

ve meslektaßlar�m�za etkinli¤e katk� yapmalar� ça¤r�-

s�nda bulundu. Fotogrametri alan�nda yaßanan geliß-

melere de¤inen YAÞAYAN, gerçekleßen h�zl� ilerleme

ile yap�lan uygulamalar�n çok farkl� bir konuma geldi-

¤ini vurgulayarak, özellikle de kullan�lan donan�mla-

r�n fiyatlar�n�n düßmesiyle fotogrametrinin devlet ku-

rumlar�n�n d�ß�nda özel sektörde de yayg�nl�k kazan-

d�¤�na dikkat çekti. Veri de¤ißim formatlar�n�n olußtu-

rulmas�, özel ißaretler vb. konularda ciddi bir ekip ça-

l�ßmas� yürütüldü¤ünü vurgulayan YAÞAYAN, yap�lan
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çal�ßman�n h�zl� güncel gelißmeler sonucunda geçer-
lili¤ini yitirebilece¤ini, ancak olußturulan altl�klar�n
bundan sonra gerçekleßtirilecek güncelleme çal�ß-
malar�n� kolaylaßt�raca¤�n� belirtti. Ola¤anüstü gelißi-
min yaßand�¤� dijital kameralar�n yönetmelik kapsa-
m�na al�nmas� ve IMU uygulamalar� vb. konular�n en
zor baßl�klar oldu¤una de¤inen YAÞAYAN, uydu gö-
rüntülerinden harita üretiminin yönetmelik kapsam�-
na al�nmas�na yönelik çabalar�n boßa ç�kar�ld�¤�n�
vurgulad�.

Yaßayan BÖHHBÜY�nin fotogrametri ve veri de¤i-
ßim katalogu konular�nda getirdi¤i yeniliklere ve yö-
netmelik maddelerine de¤inerek konußmas�n� ta-
mamlad�. Yönetmelik maddelerinin kat�l�mc�larla
paylaß�lmas�n�n sonras�nda etkinlik soru ve cevap
ßeklindeki tart�ßman�n ard�ndan sona erdi.

DEÚ�N�LEN BAÞLIKLAR, SORULAR VE
TARTIÞMALAR:

Ahmet AKSOY: Yönetmelik her bak�mdan önem-
li yenilikler getiriyor. Çok say�da kurum ve kurulußun
kat�l�m�yla haz�rlanan bu yönetmelik çok büyük önem
taß�maktad�r. Say�lar� 9000�i aßan meslektaßlar�m�z
aras�nda bu yönetmeli¤e ilißkin olumsuz tepkiler ola-
cakt�r ve bu da do¤ald�r. Bilgilerin standartlar�n�n ta-
n�mlanmas�, jeodezik çal�ßmalar�n bir referans siste-
mi ile ilißkilendirilmesi ve verilerin yönetimi uzun sü-
redir mesleki kamuoyumuzun gündeminde yer alan
baßl�klar oldular. 1976 y�l�nda an�lan baßl�klardaki te-
mel ilkeler gündeme getirildi, hatta kalk�nma planla-
r�nda bu konuya yer verildi; ancak bu konuda o y�llar-
da bir aßama sa¤lanamad�. 1987 y�l�ndaki yönetme-
lik bu konuda at�lan ilk ad�md�. Günümüzde standart-
lar�n olußturulmas� ve uygulanmas� konusunu bir ke-
nara b�rakmak lüksümüz yoktur. Yeni yönetmeli¤i-
mizde mekânsal bilgilerin standartlar�na ilißkin ta-
n�mlamalar da yap�lm�ßt�r ve bu tan�mlamalar yaßa-
nan de¤ißim ve gelißmelere ba¤l� olarak güncellen-
melidir. Mekânsal bilgilere ilißkin standartlar�n oluß-
turulmas� ve yap�lacak yasal bir düzenleme ile bu bil-
gilerin yönetiminden sorumlu bir kurumun tan�mlan-
mas� önümüzde duran önemli bir di¤er görevdir.

E¤er bu tan�mlamalar yap�lmazsa, herkes CBS uygu-
lamalar� yapar ve standartlar� tan�mlanmam�ß, gün-
celleßtirilmemiß bilgilerin varl�¤�na ba¤l� olarak yap�-
lan bu uygulamalar ißlevsizleßir. Ülkemizde bu konu-
da henüz somut ad�mlar�n at�lmam�ß olmas�n�n çeßit-
li nedenleri var; bunda tüm sektörün pay� vard�r.

Kal�c� olmas� gereken harita ve kadastro bilgileri-
nin yönetilmesi aç�s�ndan bu yönetmeli¤in uygulan-
mas�na ilißkin kayg�lar�m var. Mekânsal bilgilerin yö-
netimi ad�na ciddi ad�mlar at�lmal�d�r.

Yönetmelik hükümleri meslektaßlar�m�za önemli
sorumluluklar yüklüyor. Yap�lmas� gereken ilk ßey,
birçok yenili¤i içeren bu yönetmeli¤in uygulay�c�lar
taraf�ndan kavranmas�n� sa¤layacak olan aç�klamal�
örneklemeli bir yönetmeli¤in ivedilikle haz�rlanmas�
HKMO�nun en acil görevidir. Ancak bu da yeterli de-
¤ildir. Üniversitelerimiz uygulamalar�n� yeni yönetme-
li¤e uygun olacak biçimde de¤ißtirmelidirler.

Sektörümüzde kullan�lan deyimlerde bir ortakl�-
¤�n olmad�¤� çeßitli platformlarda dile getirildi ve bu
konuda bugüne dek farkl� çal�ßmalar yap�ld�. Termi-
noloji konusu da HKMO�nun önemli çal�ßmalar�ndan
biri olmal�d�r.

Rasim DEN�Z: TUCBS konusunda iki y�ld�r CBS
standartlar�n�n olußturulmas�na yönelik ir çal�ßma yü-
rütülüyor. Bu çal�ßma 59. Hükümetin 36. ve 47. Ey-
lem Planlar� ile ilißkilendirilerek, e-devlet baßl�¤�n� da
içerecek biçimde sürdürülüyor. Bu konuda HKMO
temsilcisi olarak benim de kat�ld�¤�m çal�ßmalar sü-
recinde önemli bir birikim yarat�l�m�ß, birçok ülkede-
ki standart ve uygulamalara ilißkin bilgiler derlenmiß
ve �nternet üzerinden paylaß�ma aç�lm�ßt�r. Geniß bo-
yutlu ve kat�l�ml� olan bu çal�ßmalar gerekti¤i gibi
olumlu bir biçimde sürdürülmektedir. Ayr�ca BÖHH-
BÜY�nin üniversite ders programlar�na al�nmas� ko-
nusunda üniversiteler üzerlerine düßenleri yerine ge-
tirmelidir. Örne¤in �TÜ�de ders programlar� bu çerçe-
vede güncellenmißtir.

Arif DEL�KANLI: 37 y�ll�k mesleki geçmißim sü-
resince mesleki gereksinimlere yan�t verebilen yö-
netmeliklerin, dolay�s�yla tan�ml� kurallar�n olmama-
s�ndan dolay� ciddi sorunlar yaßad�m. Farkl� kurumlar
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farkl� yönetmelikleri uygulamaktayd� ve sektörümüz-
de bu yönetmeliklerin tek bir yönetmelik kapsam�n-
da ele al�nmas� görüßü benimsenmißti. Bu konuda
üniversitelerimizin de yürütülen çabalara destek ver-
mesi söz konusuydu. Kurumlar�n direnç göstermesi
üzerine, tek bir yönetmeli¤in olußturulmas� için çok
ciddi bir çaba harcanm�ßt�. O koßullardan bugüne
gelmemiz önemli bir aßama kaydetti¤imizin göster-
gesidir. Yönetmelikler konusunda yaßanan en önem-
li sorun kurumlar�n kendi bünyesindeki mühendisleri-
ni ve kurumlar�na hizmet üreten yüklenicileri yeteri
kadar e¤itmemeleri ve bilgilendirmemeleridir. BÖHH-
BÜY konusunda da uygulay�c�lar�n somut bir biçimde
bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Mehmet Ali CANDAÞ: HKMO �stanbul Þubesi
HKMO içerisinde en ßansl� organlardan birisidir. Þu-
be olarak �stanbul�da düzenlenen bu etkinli¤in yan�
s�ra Do¤u Marmara ve Trakya�da da benzer bilgilen-
dirme seminerleri düzenlenecek. Bilgilenme gereksi-
niminin herkes taraf�ndan dile getirildi¤i bu baßl�kta-
ki seminerimize kat�l�m�n düßük olmas� ßaß�rt�c�d�r.

Erol KÖKTÜRK: Yap�lan bu çal�ßmay� sahiplenen
ve emek veren herkes yürekten teßekkürü hak edi-
yor. Zorlu bir sürecin ard�ndan yürürlü¤e giren bu yö-
netmeli¤e ilißkin yap�lan bu seminere 70 kißinin kat�l-
mas� öneminin tam olarak kavranmad�¤� sonucunu
ç�karmam�za neden olmaktad�r. Sektörümüzde bu
yönetmeli¤in mesle¤imiz aç�s�ndan bir milat oldu¤u
gerçe¤inin meslektaßlar�m�z taraf�ndan kavranmas�
gerekmektedir. Deprem bölgesindeki uygulay�c�lar
kadastro uygulamalar�n�n �sorunsuz� yürüdü¤ünü di-
le getirmektedir. Oysa eski sistemle yürütülen çal�ß-
malar�n gizleyicili¤idir temel sorun. Bu nedenle bu
yönetmelik bir milatt�r ve sektörde bu konuda bir bi-
lincin kabart�lmas� gerekmektedir. Ülkemizde bugü-
ne dek 325000 kadastro paftas� üretilmißtir. Mekân-
sal bilgi sistemlerinin altyap�s� bu yönetmelikteki
standartlarla üretilen kadastral bilgilerdir. Bu yönet-
melikle birlikte bu konuda da bir tart�ßma baßlat�lma-
l�d�r: TKGM�nin birinci amac� kadastronun bitirilmesi
de¤il, bütün verilerin bu yönetmelikte tan�ml� stan-
dartlara getirilmesi olmal�d�r.

Bu yönetmelik bir kafa de¤ißikli¤ini zorunlu k�l�-

yor. Bu nedenle hizmet içi e¤itimin ülke genelinde

yayg�nlaßt�r�lmas� gerekiyor.

Bu yönetmelikle birlikte bir aile içi, bir de aile d�-

ß� kampanya baßlat�lmal�d�r. �Bu yönetmelik bu sek-

törde neleri de¤ißtirecektir� tart�ßmas�n� kendi içimiz-

de baßlatmal�y�z. Bu bir tür tan�t�m etkinli¤idir. Bu ta-

n�t�m�n aile d�ß�na, yani kurumlardaki yöneticilere, ve-

rilerimizi kullanan komßu özel sektörlerde hizmet

üretenlere de taß�nmas� ve getirdi¤i standartlar�n çe-

ßitli araçlarla aktar�lmas� gerekiyor.

E¤itim kurumlar�na da bu yönetmeli¤in benimse-

tilmesi çal�ßmalar�na katk� sa¤lamak konusunda

önemli görevler düßüyor.

Ayr�ca yönetmeli¤in uygulanmas�n�n ve karß�laß�-

lan sorunlar�n da izlenmesi gerekiyor.

Rasim DEN�Z: TUCBS ve eylem planlar� çal�ßma-

lar�nda yönetmelik hükümlerinin getirdi¤i standartlar

üzerinde önemli duran bir konu olma özelli¤i taß�yor.

Þükrü KENG�L: Sürekli GPS istasyonlar�n�n ku-

rulmas�na ilißkin kurallar�n yönetmelikte tan�mland�-

¤�n� vurgulam�ßt�n�z. Bu konuda TKGM�nin bir çal�ß-

mas� var. Bu konuda teknik hükümler d�ß�nda, ißle-

tim esaslar�n�n ve mali esaslar�n da farkl� yasal dü-

zenlemelerle ortaya konmas� gerekiyor. Mekânsal

verilerin yönetiminin de yasal altl�¤a kavußturulmas�

gerekiyor.

Salih KARATAÞ: Yeni yönetmeli¤in uygulanma-

s�nda �stanbul Büyükßehir Belediyesinde sorunlar ya-

ß�yoruz. Örne¤in fotogrametride kullan�lan dijital ka-

meralara ilißkin tan�mlar yeni yönetmelikte yer alm�-

yor. Ayr�ca bugüne dek kulland�¤�m�z lejandlar�m�z

farkl� ve kulland�¤�m�z koordinatlar ED50 datumun-

daki koordinatlardan olußuyor. Varolan altl�klar�m�z�n

yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi

konusu uykular�m�z� kaç�r�yor. Nas�l bir yöntem izle-

nebilece¤ine ilißkin deste¤e ihtiyac�m�z var. Ayr�ca

farkl� meslek disiplinlerinden olan kißilerin de bu de-

¤ißiklikler hakk�nda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bat�metrik harita üretimi konusunda yönetmelik-

te herhangi bir tan�mlama yap�lmam�ßt�r. Ancak ku-
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rumumuzda bu konuda çok say�da uygulama söz ko-

nusudur.

Mesle¤imizde bir devrim niteli¤i taß�yan yeni yö-

netmelik konusunda meslektaßlar�m�z�n bilinçli tep-

kiler verdi¤ini söyleyemeyiz. Kurumlarda da benzer

sorunlar yaßanmaktad�r. Kurumlarla olan veri al�ßve-

rißinde de önemli sorunlar yaßan�yor. Örne¤in

HGK�dan koordinat temini çok uzun bir yaz�ßma sü-

reci sonras�nda gerçekleßebiliyor.

Ahmet YAÞAYAN: Dijital kameralar�n ve stan-

dartlar� yönetmelikte yoktur. Ancak yönetmelik

TKGM�ye ek düzenleme yapma olana¤� sa¤lamakta-

d�r. Bu olana¤a dayal� olarak bu ve benzeri düzenle-

meler gerçekleßtirilebilir.

Rasim DEN�Z: 1:5000 ölçe¤inde fotogrametrik

haritalar�n üretimine yönelik asgari standartlar yö-

netmelikte tan�mlanm�ßt�r. Kurumlar bu standartlar�n

alt�nda kalmamak koßuluyla kendi beklentileri do¤-

rultusunda ilave standartlar ortaya koyabilirler. Pafta

lejantlar�na ilißkin düzeltme çal�ßmalar� devam et-

mekte. Karß�laß�lan sorunlara ilißkin TKGM ile bilgi

al�ßverißinde bulunulabilir. Bir yönetmeli¤in uygula-

ma düresi beß y�ld�r. Yürütülen bu türden çal�ßmalar

ve harcanan çabalar yeni yönetmeli¤in altyap�s�n�

olußturacakt�r.

Bat�metrik konusunda, mühendislik ölçmeleri vb.

konulardaki standartlar�n yap�lacak farkl� çal�ßmalar-

la ortaya konmas� gerekmektedir.

Dönüßüm probleminin aß�lmas� mümkündür. Ku-

rumlar kent ölçe¤inde bu sorunlara çözüm üretmek

sorumlulu¤unu taß�maktad�r. Üniversitelerle bu ko-

nuda bilimsel temelde yap�lacak çal�ßmalarla soruna

çözüm üretilebilir.

Hüseyin ERKAN: �çerisinde uygun olmad�¤�n�

düßündü¤üm konular olsa da, çok güzel olan bu yö-

netmelik mesle¤imiz aç�s�ndan bir milatt�r. Bu top-

lant�, duyurularda belirtildi¤i gibi bir e¤itim toplant�s�

de¤il, tan�t�m toplant�s�d�r. Bir aç�klamal� örnekleme-

li yay�na gereksinim duydu¤umuz da aç�kt�r. HKMO

tüm çal�ßmalar�n� bir kenara b�rakarak bu konuyu bi-

rincil gündemi haline getirmelidir.

Art�k mesle¤imizin ismi konusundaki tart�ßmalara

bir son nokta vermek gerekmektedir. Terminoloji gi-

bi bu konuda da çaba harcanmal�d�r.

Hüseyin �LHAN: Ba¤c�lar Belediyesindeki uygu-

lar�m�zda sorunlar yaß�yoruz. Kurumlar�n kulland�kla-

r� koordinat sistemleri birbirinden farkl�. Uygulamala-

r�m�zda günlük çözümler üretmek zorunda kal�yoruz.

Yeni yönetmeli¤imiz bu sorunlar�n çözümüne ne

oranda katk� sa¤layacak?

Rasim DEN�Z: TKGM köylerdeki çal�ßmalar�n� yö-

netmeli¤in yay�nlanmas�ndan sonra iki y�l boyunca

eski hükümlere göre yürütecektir. Bu konuda uzlaß�

sa¤lanm�ßt�r. Daha sonra, yap�lacak yenileme çal�ß-

malar� da dahil olmak üzere yeni yönetmelik hüküm-

leri uygulanacakt�r.

BÜYÜK ÖLÇEKL� HAR�TA VE HAR�TA
B�LG�LER� ÜRET�M YÖNETMEL�Ú�

Bilgilendirme Semineri, Çorlu Belediye Sergi
Salonu, 3 Aral�k 2005

HKMO �stanbul Þubesi taraf�ndan düzenlenen,

konußmac� olarak Rasim DEN�Z ve raportör olarak

M. Tevfik ÖZLÜDEM�R�in görev ald�klar� bilgilendirme

semineri Þube Baßkan� Mehmet Ali CANDAÞ��n ko-

nußmas�yla baßlad�. CANDAÞ, konußmas�n�n baßlan-

g�c�nda bilgilendirme seminerlerine katk�da bulunan

DEN�Z ve ÖZLÜDEM�R�e teßekkür etti. Büyük Ölçek-

li Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i�nin

(BÖHHBÜY) Bakanl�klararas� Harita �ßlerini Koordi-

nasyon ve Planlama Kurulu taraf�ndan Odam�z�n yü-

rütücülü¤ünde yo¤un bir haz�rl�k süreci sonunda

olußturuldu¤unu ve yürürlü¤e sokuldu¤unu vurgula-

yan CANDAÞ, mesle¤imiz ve meslektaßlar�m�z aç�-

s�ndan büyük önem taß�yan yönetmeli¤e ilißkin bilgi-

lendirmeye ihtiyaç duyuldu¤unu ve bu nedenle aç�k-

lamal� örneklemeli yönetmelik yay�n�n�n önemini dile

getirdi. BÖHHBÜY�nin getirdi¤i yeniliklere ve özellik-

le de Co¤rafi Bilgi Sistemleri uygulamalar� aç�s�ndan

mekansal bilgilerin yönetimi özelinde taß�d�¤� öneme

de¤inen CANDAÞ, Odam�zca baßlat�lan bilgilendirme

seminerleri arac�l�¤�yla yeni yönetmeli¤e dair mes-
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lektaßlar�m�z�n bilgi aç�klar�n�n giderilmesi yönünde
bir ad�m at�ld�¤�n� belirterek Rasim DEN�Z�e devretti.

Rasim DEN�Z özverili çabalarla yürütülen ve son-
land�r�lan eni yönetmelik haz�rlama çal�ßmas�n�n
meslektaßlar�m�z taraf�ndan sahiplenilmesi konusun-
da ciddi bir çaba içerisinde olunaca¤�n� vurgulayarak,
meslektaßlar�m�z�n kat�l�m�n�n bu anlamda önem ta-
ß�d�¤�n� belirtti. Bütün mesleki faaliyetleri yasa ve yö-
netmeliklerde tan�ml� olan bir meslek grubu olarak
yeni yönetmeli¤i içselleßtirmemiz gerekti¤ini belirten
DEN�Z, bilgilendirme amac�yla gerçekleßtirilen bu et-
kinlikte 1988 y�l�nda ç�kar�lan Büyük Ölçekli Haritala-
r�n Yap�m Yönetmeli¤i (BÖHYY) ile ilißkili olarak yeni
yönetmeli¤e ilißkin bilgi verece¤ini ifade etti. BÖHH-
BÜY�nin haz�rl�k sürecine de¤inen DEN�Z, üretilen
tepkilere karß�n bu yönetmeli¤in ç�kart�ld�¤�n�, Oda-
m�z�n bu süreçte etkin bir ßekilde görev almas�n�n
çok büyük önem taß�d�¤�n� belirterek HKMO�nun ba-
ß�ndan sonuna dek bu sürecin takipçisi oldu¤unu be-
lirtti. Yönetmeli¤in haz�rl�k sürecine kat�lan kamu ku-
rum ve kurulußlar� ile özel sektör kurulußlar�na ilißkin
bilgi veren DEN�Z, haz�rl�k sürecinde olußturulan alt
komisyonlara ve çal�ßma metodolojisine de¤indi.
Baßlang�çta 1988 y�l�nda ç�kan BÖHYY hükümleri te-
mel al�narak bir çal�ßma yürütülmesi yönündeki e¤ili-
me karß�n, çok daha farkl� konular� içeren yeni yönet-
meli¤in haz�rlanmas�nda hemen hemen tüm hüküm-
lerin yeni baßtan ele al�narak olußturuldu¤unu belir-
ten DEN�Z, aç�klamal� örneklemeli yönetmelik haz�r-
l�klar�na ilißkin bilgi verdi. Yönetmeli¤i gerekti¤i gibi
uygulamam�z gerekti¤ine de¤inen DEN�Z, ayn� za-
manda tüm meslektaßlar�m�z�n bu yönetmeli¤in ku-
rumlar ve kißiler taraf�ndan uygulanmas� konusunda
da üzerine düßen sorumluluklar oldu¤unu vurgulad�.

DEN�Z yeni yönetmeli¤in BÖHYY�den farkl� olarak
aßa¤�daki nitelikleri taß�d�¤�n� belirtti:

� Yönetmelik yüksek çözünürlüklü (büyük öl-
çekli) bilgi sistemine altl�k olußturan standart-
lar� içermektedir.

� GPS tekni¤i ile konum belirleme standartlar�
bu yönetmelikte tan�mlanm�ßt�r. Yersel koor-
dinat sistemi ITRF datumu olarak tan�mlan-

m�ßt�r. Pafta bölümlendirmesi de ITRF�ye göre
yap�lm�ßt�r.

� Geoit konusundaki tan�m ve ölçütler yönet-
melikte yer almaktad�r.

� Yeni yönetmelikte dinamik bir a¤ yap�s� tan�m-
lanm�ßt�r. Nokta h�zlar� söz konusudur ve dep-
rem kußa¤�ndaki çal�ßmalar aç�s�ndan bu yap�
önem taß�maktad�r.

� Yönetmelikte hiyerarßik bir a¤ yap�s� tan�m-
lanm�ßt�r. Bu yap�da yönetmelikte tan�ml� en
uzun baz büyüklü¤ü, ticari GPS de¤erlendirme
yaz�l�mlar�n�n kullan�labilmesine olanak sa¤la-
yacak biçimde 20 km�dir.

� Say�sal fotogrametri ile birlikte analitik fotog-
rametri de uygulamaya al�nm�ß, analog ya da
say�sal (dijital) kameralar�n�n kullan�labilece¤i
ifade edilmißtir.

DEN�Z bundan sonraki konußmas�na BÖHHBÜY
maddelerini tek tek ele alarak devam etti. DEN�Z
konußmas�n�n sonunda yeni yönetmelikle mesleki
standartlar�m�z�n tan�mland�¤�n�, bu standartlardan
en çok toplumun fayda sa¤layaca¤�n� ve bu neden-
le standartlar�m�za sahip ç�kman�n tüm meslektaß-
lar�m�z�n mesleki ve etik sorumlulu¤u oldu¤unu vur-
gulad�.

Etkinlik yönetmelik maddelerinin kat�l�mc�larla
paylaß�lmas� ve soru-cevap ßeklindeki tart�ßman�n ar-
d�ndan sona erdi.

DEÚ�N�LEN BAÞLIKLAR, SORULAR VE
TARTIÞMALAR:

Yücel ÇÖMLEKL�: Madde 82.�yi aç�klaman�z
mümkün mü? Jeodezik noktalar�n korunmas�na iliß-
kin neler söylenebilir?

Rasim DEN�Z: Bu konuda dönüßümde izlenecek
yönteme ilißkin bir s�n�rlama getirilmemißtir. Tan�ml�
uyußum do¤rulu¤unu sa¤lamak koßuluyla farkl� yön-
temlerin kullan�labilirli¤i söz konusu. Bu konuda aç�k-
lamal�-örneklemeli yönetmelik çal�ßmas�nda ele ala-
ca¤�m�z örneklerle de destekleyece¤iz. Jeodezik nok-
talar�n korunmas� konusunda sorun toplumun bilinç-
lendirilmesi.
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Mehmet HAS: C1, C2 ve C3 noktalar�ndaki h�z

vektörü büyüklükleri nas�l hesaplan�yor? Bu bilgileri

nas�l elde ediyoruz? �nternet ortam�nda ya da farkl�

kanallarla bu bilgilerin sa¤lanmas� söz konusu ola-

maz m�?

Rasim DEN�Z: H�z büyüklükleri TUTGA h�z vektö-

rü büyüklüklerinden yararlan�larak yap�lacak enter-

polasyonla hesaplan�yor. Bu bilgilerin üretilmesine

ilißkin uygulama örnekleri aç�klamal� örneklemeli yö-

netmelikte yer alacak. Mevcut durumda bu bilgiler

HGK taraf�ndan sat�l�yor. Bilgilerin farkl� ßekillerde

paylaß�m� için ortak bir kampanya baßlatabiliriz.

Mehmet OÚUZTÜRK: Bu yönetmelikle eski yö-

netmelik aras�ndaki geçiß süreci nas�l olacak?

Rasim DEN�Z: Bu konu yönetmelikte tan�mlan-

m�ß. Eski tarihli çal�ßmalar eski yönetmeli¤e göre, ye-

ni çal�ßmalar yeni yönetmeli¤e göre yap�lacak. Ara-

daki ilißki yap�lacak dönüßümlerle sa¤lanacak. Eski

altl�klar�m�z çok geri düzeyde, yani yeni yönetmelikte

tan�mlad�¤�m�z standartlar�n çok gerisinde.

Konuk: WGS84 ile GRS80 elipsoidinin ayn� sis-

temler oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

Rasim DEN�Z: Biri ABD�nin ulusal datumu, di¤e-

ri ise uluslararas� bir datumdur. �kisinin de ayn� oldu-

¤unu söyleyebiliriz.

Necmi BELEN: Madde 106�da yer alan �lokal

olarak çal�ßmalar yap�labilir� ifadesi yer almaktad�r.

Bu ifadedeki �lokal� neyi ifade etmektedir? Kan�mca

lokal çal�ßma bütünlü¤ü bozar. Bu konudaki yetkinin

idareye verilmesinin öznel davran�ßlar�n ya da tutum-

lar�n önünü açaca¤�n� düßünüyorum. Yönetmeli¤in

güncelleßtirilmesi konusu da önemli. Hem veri temi-

ninin hem de yönetmeli¤in kolayca güncelleßtirilebil-

mesinin önü aç�lmal�d�r.

Rasim DEN�Z: Varolan kimi özel durumlar aç�s�n-

dan bu hükmün yönetmelikte yer almas� söz konusu

olmußtur. Yönetmelik hükümlerinin de¤ißtirilebilmesi

ve ek yap�lmas� mümkündür.

Y�lmaz EREN: BÖHHBÜY yaßad�¤�m�z ça¤�n ge-

re¤i olan standartlar� içermektedir. Yönetmeli¤in as�l

sahibi HGK m�d�r? Biz bu yönetmeli¤i nas�l sahiplene-

biliriz? Çünkü BÖHYY dahi bugüne dek tam olarak

gerekti¤i gibi uygulayabildi¤imiz bir yönetmelik ola-

mad�. Gerçek anlamda yeni yönetmeli¤imiz ne za-

man uygulanmaya baßlanabilir?

Rasim DEN�Z: BH�KPK yasayla yönetmelik yap-

ma yetkisine sahiptir. Farkl� kurumlar�n kat�l�m�yla

gerçekleßtirilen ve HKMO�nun yürütücülü¤ündeki bu

çal�ßman�n sekreteryal�¤�n� HGK�dan meslektaßlar�-

m�z yapm�ßt�r. Ancak yap�lan çal�ßma ortak bir çal�ß-

mad�r, sahibi ise tüm meslektaßlar�m�zd�r. Yönetme-

liklerin sahiplenilmesi bilinçle, meslek eti¤ine sahip

ç�kmakla özdeßtir. Bu tüm meslektaßlar�m�z�n görevi-

dir. Ö¤renece¤iz, kavrayaca¤�z, uygulay�p yayg�nlaß-

t�raca¤�z. Asl�nda yönetmelikteki hükümler haz�rl�k

sürecinden bu yana farkl� kurumlar�n farkl� projeler-

de uyguland�. Bu konuda çok say�da örnek var. Uy-

gulama süreci yayg�nlaßacakt�r.

Alißan ÇALCALI: Yeni yönetmelikle harita mü-

hendislerinin mesleki uygulama alanlar�na bir katk�s�

oldu mu? Bu yönetmelikle mesleki uygulamalar�m�z-

da bir genißleme söz konusu oldu mu?

Rasim DEN�Z: 36. ve 47. Eylem Planlar� çerçe-

vesinde yürütülen çal�ßmalarda co¤rafi bilgi sistem-

leri uygulamalar�nda hangi meslek disiplininin nere-

de oldu¤u sorusunun yan�tlar� aran�yor. Bu süreçteki

temel altl�k ise yeni yönetmeli¤imiz. Bu nedenle bu

ad�m� atm�ß olmam�z CBS uygulamalar� aç�s�ndan

mesle¤imize avantaj sa¤l�yor. TKGM�de veri stan-

dartlar�na ilißkin yürütülen çal�ßmalarda da yeni yö-

netmelik hükümleri altl�k olarak kullan�l�yor. 10 Ara-

l�k�ta komiyonlar�n raporlar� bitmiß olacak ve DPT yü-

rütücülü¤ünde iki y�l içerisinde yap�lan bu çal�ßma ile

CBS konusunda yasal çerçeve olußturulmuß olacak.

Konuk: Madde 82�de yer alan sistemler aras� dö-

nüßüm konusunda �stanbul ve �zmir�deki uygulama-

lar�n�zda yaßad�¤�n�z deneyimlerinizi bizlerle paylaß�r

m�s�n�z?

Rasim DEN�Z: Bu tür bir çal�ßmada ortak nokta

say�s�n�n olabildi¤ince fazla ve uygun da¤�l�mda ol-

mas� gerekli. Ayr�ca Sakarya örne¤inde oldu¤u gibi

deprem kußa¤�nda yer alan bölgelerde dönüßüm
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yapmak söz konusu de¤ildir. �stanbul�da çift de¤iß-

kenli polinomlarla dönüßüm ißlemi gerçekleßtirilmiß

ve ± 8 cm do¤rulukla ilin bütünü için bir dönüßüm kü-

mesi elde edilmißtir. Bu da beklentileri karß�lam�ßt�r.

Konuk: Yönetmeli¤in bir çok projede uyguland�-

¤�n� söylediniz. Ben Tekirda¤�da çal�ß�yorum. Bu yö-

netmeli¤in uygulanmas� kentimizde nas�l baßlaya-

cak? TKGM mi baßlatacak, yoksa farkl� bir yaklaß�m

m� izlenecek?

Rasim DEN�Z: Uygulamalar�n varl�¤�yla birlikte

yeni yönetmeli¤in uygulanmas� ihtiyac� ortaya ç�ka-

cakt�r. Günümüzde ülkemizde CBS çal�ßmalar�na

altl�k olabilecek nitelikte ve yönetmelikte tan�mla-

nan do¤ruluk ölçütlerine uyumlu verinin varl�¤�ndan

söz edemeyiz. Yeni yönetmelik bu niteli¤in ve do¤-

rulu¤un sa¤lanmas�n� güvence alt�na almaktad�r.

Eski verileri düzeltemeyiz, her ßeyi yeni baßtan ya-

rataca¤�z.

Metin ASLAN: C1, C2 ve C3 derece noktalar na-

s�l üretilecekler? Kurumlar�m�zda an�lan derecede

nokta üretebilmemizi sa¤layacak teknik donan�m ve

personel say�s� yetersizdir. Bu çal�ßmalar nas�l koor-

dine edilecek?

Rasim DEN�Z: TKGM çal�ßma bölgesindeki nok-

talar, koordinat bilgileri ve nokta numaralar� da dahil

olmak üzere tüm bilgileri ilgili kuruma vermek zorun-

dad�r. Bunun d�ß�nda jeodezik nokta gereksinimini

kurumlar karß�lamak durumundad�r. Yönetmelik kap-

sam�nda olußturulan TKGM Üretim �zleme Merkezi

bu koordinasyondan sorumlu birimdir.

Mahmut GÜLTEK�N: TKGM�nin bu konuda ya-

y�nlad�¤� bir genelge var. Bilgilerin temini bu genelge-

de tan�mlanm�ßt�r.

Konuk: CBS uygulamalar� ülkemizde çeßitli yer-

lerde ve alanlarda uygulan�yor. Yeni yönetmelikte

CBS uygulamalar�n�n altyap�s�n�n tan�mland�¤�n� vur-

gulad�n�z. Bu aç�dan yeni yönetmeli¤imiz mesle¤imi-

ze ne tür aç�l�mlar getirecek?

Rasim DEN�Z: CBS uygulamlar� çok farkl� alan-

larda uygulanmaktad�r. Yeni yönetmelikte yüksek çö-

zünürlüklü ya da büyük ölçekli co¤rafi bilgi sistemle-

rinden söz edilmektedir. Bu bilgileri üretecek olan
bizleriz ve bu bilgilerle ilgili uygulamalarda da söz sa-
hibi olacak olan meslek disiplini bizler olaca¤�z. An-
cak ve ancak bu bilgilerin paylaß�m� söz konus olur-
sa bilgisayarc�lar baßta olmak üzere farkl� mesleki di-
siplinler de uygulamalara dahil olacaklard�r. Yönet-
meli¤in 2. maddesi CBS uygulamalar�na de¤inmekte-
dir. Madde 5 de bu konuya de¤inilen bir di¤er mad-
dedir.

Mehmet Ali CANDAÞ: Yönetmeli¤in ç�kar�lma
süreci 6 y�ld�. Bu yönetmelik ç�karken uzunca bir
süre TBMM�nin ve ilgili bakanl�klar�n kap�s�n� aß�n-
d�rd�k ve her türlü gelißmeden HKMO olarak haber-
dar olduk. Bu yönetmelik mesle¤imizin kimlik ka-
zanmas� ve belli uygulamalarda söz sahibi olmas�
aç�s�ndan çok önemliydi. e-devlet çal�ßmalar�,
TKGM�nin TAKB�S çal�ßmas� vb. bir çok çal�ßma de-
vam ediyor. Uygulamada veri temini konusuna be-
lirli bir ißleyiß var; ancak veri temininin daha sa¤l�k-
l� bir zemine taß�nmas�, kurumlar�n yönetmeli¤i uy-
gulamalar� vb. konularda çaba içerisinde olmam�z
gerekti¤i çok aç�k.

Zülfü Yaßar HAZIR: Yeni yönetmeli¤in yürürlü¤e

girmesinden sonra bilgilendirme çal�ßmalar� devam

ediyor. Bu çal�ßmalar�n Türkiye geneline yayg�nlaßt�-

r�lmas� gerekiyor. Bu konuda hem yönetmelikten ha-

bersiz olan meslektaßlar�m�z�n hem de baßta yöneti-

ciler olmak üzere birlikte çal�ßt�¤�m�z farkl� disiplinler-

den kißilerin bilgilendirilmeye gereksinimi vard�r. Bu

yönetmelik Milli Savunma Bakanl�¤� kanal�yla de¤il

de baßka bir bakanl�k kanal�yla haz�rlanm�ß olsayd�

yürürlü¤e girmesi daha zor olurdu.

Rasim DEN�Z: Tan�t�m konusu gerçekten son de-

rece önemli. Bu konuda üniversitelerin, TKGM�nin, �l-

ler Bankas��n�n ve di¤er kurumlar�n yönetmelik uygu-

lamalar� konusunda deneyimli kadrolar� vard�r.

HKMO�nun e¤itim ve bilgilendirme çal�ßmalar�n� ülke

genelinde hizmet içi e¤itim ßeklinde planlamas� ye-

rinde olacakt�r.

Konuk: 99. maddede dile getirilen arßivleme ko-
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nusunda analog arßivlerin dijital arßive dönüßümün-

de ne tür standartlar�n olaca¤�na de¤inilmemißtir. Bu

konudaki standartlar da yönetmelikte tan�mlanamaz

m�yd�?

Rasim DEN�Z: Arßivleme konusundaki standart-

lar ulusal co¤rafi bilgi sistemi altyap�s� çerçevesinde

tan�mlanacakt�r. Bu yönetmelikte bu verilerin üreti-

mine yönelik düzenlemeler ve standartlar söz konu-

sudur: Üretim �zleme Merkezi�nin yerini önümüzdeki

dönemde Ulusal Co¤rafi Veri Yönetimi ad�nda bir bi-

rim alacak. Bu konudaki çal�ßmalar�n iki y�ll�k bir za-

man diliminde tamamlanmas� öngörülüyor.

Konuk: HGK ile TKGM ülke genelinde 126 sabit

GPS istasyonu kuracak. Buna göre çal�ßmalar�n nas�l

gerçekleßtirilece¤ine ilißkin bir yöntem ya da yol söz

konusu mu?

Rasim DEN�Z: TKGM�nin yürüttü¤ü proje kapsa-

m�nda tesis edilecek 100�ün üzerindeki sürekli istas-

yonun varl�k nedeni ticaridir. Bu verilerin gerçek za-

manl� konum belirleme çal�ßmalar� ya da jeodezik ça-

l�ßmalar için kullan�labilirli¤i söz konusu olacakt�r. Bu

istasyonlar�n varl�¤�yla konum de¤ißimlerine, dolay�-

s�yla h�z vektörlerine ilißkin bir bilgi elde edilmesi de

olas�d�r. Ancak, beß y�l sonra hatta 10 y�l sonra kul-

lan�ma geçmemiz gerekti¤ini düßündü¤üm bu sürek-

li istasyonlar�n nas�l çal�ßt�r�laca¤� sorusunun yan�t�

da bulunmal�d�r.

Konuk: Aplikasyon ißlemleri genellikle lokal sis-
temlerde yönetmelikte tan�ml� ölçütlere uygun olma-
yan bir biçimde sürdürülüyor. Yönetmeli¤e göre ITRF

datumunda bu ißlemlerin yap�lmas� gerekiyor. Hazi-

ran ay�nda ç�kan bir kanuna göre L�HKAB�lar

TKGM�nin baz� sorumluluklar�n� üstleniyorlar. Bu bü-

rolarda GPS donan�m� ßart� aranm�yor. Bu çelißkiler

nas�l aß�lacak?

Rasim DEN�Z: Bu yönetmeli¤in belli bir vadede

uygulanmas�yla CBS altyap�s�n�n olußturulmas� çer-

çevesinde tan�ml� ölçütlere uyumlu verileri üretiyor

olaca¤�z. Bu bir süreçtir ve ortaya ç�kacak hukuksal

sorunlar�n nas�l aß�laca¤� üzerine de kafa yorulmak-

tad�r.

Konuk: Çorlu�da bir CBS uygulamas� yap�laca¤�-

n� varsayal�m. ED50 datumundan ITRF datumuna

geçißin sa¤lanmas� gerekti¤ini vurgulam�ßt�n�z. Bu

ilißki sa¤lanamad�¤�nda ne yapmam�z gerekiyor?

Rasim DEN�Z: Belirli s�kl�kta ortak nokta kulla-

n�lmas�yla ve farkl� matematiksel yaklaß�mlarla dö-

nüßüm sorununu aßmak olas�d�r. Dönüßümün aß�la-

maz, çözümü olanaks�z bir problem oldu¤unu dü-

ßünmüyorum.

Konuk: Nirengi noktalar�n�n zaman içerisinde

kayboldu¤unu hepimiz biliyoruz. Tar�m alanlar�n�n yo-

¤un oldu¤u Trakya bölgesinde bu sorun çok daha ya-

k�c� bir sorun. Baßka ülkelerde jeodezik noktalar�n

korunmas� konusunda ne tür yaklaß�mlar izlendi¤ine

dair örnekler verebilir misiniz?

Rasim DEN�Z: Yabanc� ülkelerden iki mesleki ör-

gütün etik ilkelerini inceledi¤imde bu konuda kurum-

lar�n meslek odas� ile birlikte jeodezik altyap�n�n ko-

runmas� konusunda üzerine düßen sorumlulu¤u üst-

lenmesi gerekti¤i ßeklinde vurgulara rastlad�m. Bu

konuda kurumlar jeodezik altyap�dan sorumlu olmal�

noktalara sahip ç�kmak konusunda üzerlerine düßen

sorumlulu¤u yerine getirmelidir.

Konuk: Kurumlar�n teknik eleman say�s� azalt�ld�-

¤� için jeodezik altyap�n�n korunmas� için gerekli tek-

nik eleman bulunabilmesi pek de kolay olmayacakt�r.
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Konuk: Jeodezik noktalar�n kamulaßt�rma yoluyla

koruma alt�na al�nmas� bir çözüm olarak düßünülebilir.

Kültürel Miras�n Belgelenmesi
Çal�ßmalar�nda Yersel Fotogrametri
Tekniklerinin Kullan�lmas� E¤itimi

Þubemizde, e¤itim seminerleri çerçevesinde

�Kültürel Miras�n Belgelenmesi Çal�ßmalar�nda Yersel

Fotogrametri Tekniklerinin Kullan�lmas� E¤itimi� dü-

zenlenmektedir. 19 Aral�k 2005 - 6 Ocak 2006 tarih-

leri aras�nda, Pazartesi, Çarßamba, Cuma günleri

19.00-22.00 saatleri aras�nda gerçekleßtirilecek

olan e¤itim, �TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli-

¤i Bölüm Baßkanl�¤� Fotogrametri Anabilim Dal� Ö¤-

retim Üyeleri taraf�ndan verilecektir.

CBS Komisyonu Seminerleri 2005

CBS Komisyonumuz taraf�ndan her y�l oldu¤u gi-

bi, 2005 y�l�nda da CBS seminerleri düzenlenmekte-

dir. Þubemizde Aral�k ay�nda gerçekleßtirilecek semi-

nerler: 

22 Aral�k 2005, Tolga Sertel - PCI , �CBS�de 3 Bo-

yutlu Yaklaß�mlar�

29 Aral�k 2005, O¤uz Tan�nd� (TAY Projesi Koor-

dinatorü) - Inanç Esat (TAYCBS Koordinatorü)

�Türkiye Arkeolojik Yerleßmeleri - TAY Projesi ve

Kültür Envanterinde bir CBS Uygulamas�: TAYCBS�

TAR�H KONU YER

19 Aral�k 2005 Giriß

Stereoskopik Görüß ve Özellikleri

Digital Fotogrametri

Fotogrametrik Veri Elde Etme

Resim Çekme Makineleri TMMOB HKMO �stanbul Þubesi

21 Aral�k 2005 Resim Çekme Makinelerinin Kalibrasyonu

Cisim ve Resim Uzay� Aras�ndaki Ba¤�nt�lar TMMOB HKMO �stanbul Þubesi

23 Aral�k 2005 Yersel Fotogrametri TMMOB HKMO �stanbul Þubesi 

26 Aral�k 2005 Mimarl�k Fotogrametrisi TMMOB HKMO �stanbul Þubesi 

28 Aral�k 2005 Laser Taray�c�lar ve Esaslar� TMMOB HKMO �stanbul Þubesi 

30 Aral�k 2005 Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda 

Fotogrametrinin Kullan�m� ve Di¤er 

Teknolojilerle Entegrasyonu TMMOB HKMO �stanbul Þubesi 

2 Ocak 2006 Bilgisayar Destekli Uygulama �TÜ Fotogrametri laboratuar� L101 

Maslak-Sar�yer / �stanbul

4 Ocak 2006 Bilgisayar Destekli Uygulama �TÜ Fotogrametri laboratuar� L101 

Maslak-Sar�yer / �stanbul

6 Ocak 2006 Üç Boyutlu Þehir Modelleme-Digital City

Son De¤erlendirmeler TMMOB HKMO �stanbul Þubesi 

TMMOB HAR�TA VE KADASTRO MÜHEND�SLER� ODASI
�STANBUL ÞUBES� KÜLTÜREL M�RASIN BELGELENMES� ÇALIÞMALARINDA

YERSEL FOTOGRAMETR� TEKN�KLER�N�N KULLANILMASI EÚ�T�M�
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GIS DAY (CBS Günü) Etkinli¤i

Her y�l tüm dünyada kas�m ay� içerisinde Co¤ra-
fik Bilinçlendirme Haftas� çerçevesinde kutlanan GIS
Day kutlamalar� ülkemizde HKMO taraf�ndan üstle-
nilmiß ve ülke çap�nda kutlanan etkinli¤in Þubemizce
18 Kas�m tarihinde yap�lmas� kararlaßt�r�larak, CBS
günü olarak kutlanmas� kararlaßt�r�lm�ßt�r.

Konak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Benal

Nevzat Salonunda Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek
Mühendisi Fikri HAÞAL��n konußmac� olarak kat�ld�¤�

CBS gününün bu y�l ki konusu �CBS ve UKVA� ol-
mußtur.

Ayn� zamanda HKMO 3 nolu Arazi ve Bilgi Sis-
temleri ve Veri Standartlar� ile 4 nolu Mühendislik
Ölçmeleri Komisyonlar�n�n da üyesi olan Say�n Haßal;
UKVA (Ulusal Konumsal Veri Altyap�s�) ile ilgili aç�k-
lamalar yaparak üyelerimizi bu konuda slaytlar halin-
de destekledi¤i sunumu ile bilgilendirmißtir.

UKVA�y�; Ülke düzeyinde konumsal veri ile iß ya-
pan bütün kesimler aras�nda �birlikte ißlerli¤i� sa¤la-
yacak ve ilgililere, gereksinim duyduklar� veri ve ser-
vislere an�nda erißim olana¤� tan�yacak bir �birlikte
ißlerlik altyap�s�� olarak aç�klayan HAÞAL, dünyadan
örnekler vererek; UKVA �n�n ülkemizde daha yeni ye-
ni alg�lanmas�na ra¤men ABD ve Avrupada y�llar ön-
ce dile getirildi¤i ve kurulmas� konusunda önemli or-
ganizasyon ve bütçe düzenlemeleri yaparak bu ißin
gerçekleßtirildi¤ini ifade etmißtir. 

Bununla birlikte söz konusu ülkelerin gelißen tek-
noloji paralelinde sistemlerini yenilemeye çal�ßt�klar�-
n� bu ba¤lamda Ülkemizin bu geç kalm�ßl�¤� avantaj
olarak kullanabilece¤ini de sözlerine ekleyen HA-

ÞAL, Yeni ç�kan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgi-
leri Yönetmeli¤i ile Kadastro Kanununda yap�lan de-
¤ißikliklerin CBS üzerindeki etkilerinin olumlu oldu-
¤unu ancak daha fazlas�n�n yap�lmas� gerekti¤ini
söylemißtir. 

Bu konuda Ülkemizde Türkiye Ulusal Co¤rafi Bil-
gi Sistemi kurulmas� için çal�ßan gruplar�n bir araya
gelerek; Gerçek zamanl� güncel verinin kullan�m�n�
sa¤layan, tek merkezli üretim ve da¤�t�m�n söz konu-
su olmad�¤�, her kurumun kendi verisinin üretimi,
güncel tutulmas� ve internet ortam�nda paylaß�m için
gerekli önlemleri almaktan sorumlu oldu¤u UKVA�n�n
olußturulmas� için politikalar belirlemesi gerekti¤ini
belirtmißtir.

Ayr�ca Bilgi Toplumu olman�n ölçütü olan Sabit,
Mobil telefonlar ile Bilgisayar-�nternet kullan�m oran-
lar�n�n Türkiye ve dünya ülkeleri ile karß�laßt�rmas�n�
yapan HAÞAL, Türkiye�nin bu konuda çok gerilerde
oldu¤unu, Kamunun Bilgi ve �letißim Teknolojilerine
yapt�¤� harcamalar�n düßük olmas�n�n da bu tabloyu
oldukça olumsuz etkiledi¤ini ifade etmißtir. 

6.DANIÞMA KURULU TOPLANTISI
28.10.2005�DE 36 ÜYEM�Z�N KATILIMI
�LE GERÇEKLEÞT�R�LD�.

Þube Baßkan�m�z Tuncay BOYACI�n�n aç�l�ß ko-
nußmas� ile baßlayan ve �TÜ Yüksek Mühendisler Bir-
li¤i Toplant� Salonunda 36 üyemizin kat�l�m� ile ger-
çekleßen toplant�n�n Divan Baßkanl�¤�na Muhittin
SELV�TOPU, Yard�mc�l�¤�na ise Lütfi ÜNAL seçildi. 

Divan Baßkan� Muhittin SELV�TOPU taraf�ndan
aç�klanan ve iki maddeden olußan gündem do¤rultu-
sunda;
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1- 9.Dönem Yönetim Kurulunun Çal�ßmalar�n�n
De¤erlendirilmesi

2- 10.Genel Kurula Haz�rl�k Çal�ßmalar�n�n
De¤erlendirilmesi

Gündemin 1.maddesini olußturan 9.Dönem Yö-
netim Kurulunun çal�ßmalar�n�n de¤erlendirilmesi
konusunda �zmir Þube Yazman� Bar�ß YILMAZER ta-
raf�ndan slayt gösterisi halinde bir sunum gerçek-
leßtirildi. 9.Dönem Çal�ßma Program� paralelinde,
Ülkenin gündemi do¤rultusunda gelißtirilen politika-
lar ve bu konuda ßubemiz taraf�ndan yap�lan eylem-
ler ve etkinlikler, süreli ve sürekli komisyonlar�n
yapt�¤� çal�ßmalar ve oda gelir-giderleri, üyeler ile
paylaß�ld�. 

Daha sonra 10.Genel Kurula Haz�rl�k Çal�ßmalar�
konulu 2. gündem maddesine geçildi. Divan Baßkan�
Muhittin SELV�TOPU �Ülkemizin zor bir dönemden
geçti¤ini ve bu ba¤lamda meslek odalar�na çok
önemli görevler düßtü¤ünü ve geçmißte oldu¤u gibi
bu dönemde de mesle¤imizi ve toplumumuzu ilgilen-
diren yo¤un gündemi takip edecek, dinamik ve bü-
tüncül bir yap�da yönetimlerin gerekti¤ini� ifade etti.
Divan Baßkan�n�n konu ile ilgili aç�l�m� paralelinde
üyelerimiz söz alarak görüß ve önerilerini ilettiler.
Sonuç olarak seçilecek yönetim kurullar�ndan bek-
lentilerimizin ve yap�lmas� gerekenlerin ortaya konul-
du¤u bir durum de¤erlendirilmesi yap�larak toplant�
sona erdirildi. CUMHUR�YET EGE Gazetesi / 26.08.2005
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19 KASIM CBS GÜNÜ ETK�NL�Ú�

19 Kas�m  CBS günü etkinlikleri  çerçevesinde
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Konya Þube-
si olarak Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürlü¤ü Kon-
ferans Salonunda konu ile ilgili konferans düzenlen-
mißtir.

Þube Baßkan�m�z Prof.Dr. Ferruh YILDIZ , Selçuk
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümünden Dr. S.Savaß DURDURAN ve Tapu ve Ka-
dastro 5. Bölge Müdürü Mustafa TARTAR��n konuß-
mac� olarak kat�ld�klar� konferansa Kamu ve Özel
Sektörden çok say�da üyemiz kat�lm�ßt�r. 

BASIN BÜLTEN�
Ülkemizde ve tüm dünyada 17 Kas�m günü �Co¤-

rafi Bilgi Sistemi Günü� olarak kutlanmaktad�r. Bu
hafta içerisinde Konya�da oldu¤u gibi tüm Türkiye�de
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� taraf�ndan bu
kapsamda etkinlikler düzenlenmektedir.

Bilindi¤i üzere 21. yüzy�l �Bilgi Ça¤�� olarak ad-
land�r�lmaktad�r. Günümüzde  bilißim teknolojisinin
h�zla gelißmesi ve yo¤un bir ßekilde kullan�m�, �bilgi-
yi en iyi ßekilde kullanmak� ve bilgi teknolojileri
sayesinde �do¤ru, güncel, h�zl� ve etkin bir ßekil-
de bilgiden yararlan�lmas�� olgusunu ortaya ç�-
karm�ßt�r.

Yüzy�l�m�z�n önemli teknolojik gelißmelerinden
olan bilgisayarlar�n kullan�lmas�yla, yaßad�¤�m�z co¤-
rafyaya ba¤l� olarak elde edilen tüm verilerin bilgisa-
yarlarda ißlenmesi sonucu kullan�c� durumunda olan
insanlara yarar sa¤layan Co¤rafi Bilgi Sistemleri sa-
yesinde, bilgiden maksimum seviyede yararlan�lmak-
tad�r.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri; araßt�rma, planlama ve
yönetimdeki karar verme yeteneklerini art�rmak ve
ayr�ca zaman, maliyet ve personel tasarrufu sa¤la-
mak amac� ile; Co¤rafi varl�klara ait mekansal ve
mekansal olmayan verilerin toplanmas�, depolan-
mas�, ißlenmesi, analizi ve sunulmas� fonksiyonlar�-
n� bütünleßik olarak yerine getiren donan�m, yaz�-
l�m, co¤rafi veri ve personel bileßenlerinden olußan
bir bütündür.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri; Bay�nd�rl�k, sa¤l�k, ula-
ß�m, e¤itim, güvenlik, tar�m, ormanc�l�k, turizm, jeolo-
ji, maden, arkeoloji vb. alanlarda kullan�lmakta ve
uygulanabilmektedir.

Günümüzde h�zla büyüyen ve gelißen kentlerde;
�  kentleßmenin takibi ve kontrolü, 
� yat�r�m ve hizmet çal�ßmalar�n�n en optimu-

mum, ekonomik ve iyi koßullarda yerine getirilmesi,
� kentin bugününü ve yar�n�n� yaßayacak insan-

lar�n ihtiyaçlar�n�n tespiti, planlamas� ve karß�lanabil-
mesi için Co¤rafi Bilgi Sisteminin kent baz�nda uygu-
lamas� olan �KENT B�LG� S�STEM��NE� ihtiyaç du-
yulmaktad�r

Kent Bilgi Sistemi; yerel yönetimlerin kentsel yö-
netim ve denetimine destek olmak üzere tasarlan-
m�ß, kapsam�nda kentin tüm harita, plan ve ilißkili
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stratejik sözel verilerini bulundurup çözüme yönelik
analizlerin yap�lmas�n� sa¤layarak sa¤l�kl� kararlar�n
al�nmas�na ve ayr�ca yerel yönetimlerin iç birimlerinin
kendi aralar�nda ve di¤er kurumlar aras�ndaki koordi-
nasyonu ve bilgi ak�ß�n� sa¤lamaktad�r.

Co¤rafi Bilgi Sistemlerine ülkemizde özellikle
belediyeler ve kamu kurumlar� baz�nda, CBS çal�ß-
malar�na büyük bir ilgi gösterilmekte ve uygulama-
ya çal�ß�lmaktad�r. Özellikle �E-DEVLET� çal�ßmala-
r� bünyesinde tüm kurumlar Co¤rafi Bilgi Sistemi
kurma faaliyetleri içerisindedirler. Belediyelerinde
yeni yay�mlanan 5216 say�l� Yeni Belediye Yasas�
gere¤i �CBS ve KBS yapmalar�� önerilmektedir.
Ayr�ca Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl�¤�nca haz�rlanan
ve yasalaßmak için bekleyen yeni ��mar Kanunu Ya-
sa Tasar�s��nda da kent ölçe¤inde üretilen tüm bil-
gi ve belgelerin Kent Bilgi Sistemine uygun olmas�
istenilmektedir.

Bununla beraber ülkemizdeki CBS ve KBS kurma
çal�ßmalar�n�n öneminin daha önceden kavranama-
m�ß olmas� nedeniyle sistemleri yeni baßtan olußtur-
maya kadar giden yüksek maliyetli, ekonomik, sosyal
ve hukuksal sorunlar� yaßand�klar� da aç�kça bilin-
mektedir.

Sonuç olarak, günümüzün vazgeçilmez teknoloji-
lerini kullanarak bilgiden optimum seviyede yararlan-
mak ve zamandan, ißgücünden ve maliyetten ka-
zançlar sa¤lamak için Co¤rafi Bilgi Sistemini ve kent
baz�ndaki uygulamas� olan Kent Bilgi Sistemini bir an
evvel hayata geçirmeliyiz. Bu konuda belediyelerin
lokomotif olma sorumluluklar�n� yerine getirmeleri
gerekmektedir.

Bu Konferansta ele al�nacak konular�n ve sunula-
cak bilgilerin tüm kullan�c�lara yararl� olmas� temen-
nisi ile sayg�lar�m� sunar�m.

Prof.Dr. Ferruh YILDIZ
HKMO Konya Þube Baßkan�
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Konya

Þube Baßkan� Prof. Dr. Ferruh YILDIZ ��n 17 Kas�m
2005 tarihinde yapm�ß oldu¤u �CBS günü � Konulu
Bas�n Bildirisi 1 Ulusal, 7 Yerel gazetede yay�nlan-
m�ßt�r.

GELENEKSEL YEMEK

21.10.2005 tarihinde ßubemize kay�tl� üyelerimizin
tamam�n�n kat�l�m sa¤layaca¤� bir ortamda geleneksel

yemek düzenlenmißtir.

HKMO Konya Þubesi ve TOPCON firmas�n�n ortak-
laßa düzenledikleri yeme¤e 300 üyemiz kat�lm�ßt�r.
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��mar Uygulamalar�, Orman Kadastrosu
ve 2B� Paneli TOKAT�ta Yap�ld�

Þubemiz taraf�ndan görevlendirilen Tokat Temsil-

cimiz Y�lmaz ANAS taraf�ndan organize edilen panel

Büyük Tokat Oteli Toplant� salonunda Þube Baßkan�-

m�z Ertu¤rul ÇÖL Baßkanl�¤�nda,TKGM Baßmüfettißi

Say�n Hüseyin KOÇAK��n kat�l�m�yla yap�lm�ßt�r. 

��mar Uygulamalar�, Orman Kadastrosu ve 2B�

konulu panele, üyelerimiz, Tapu ve Kadastro ve Bele-

diye çal�ßanlar� kat�lm�ß olup Þube Baßkan� Ertu¤rul

ÇÖL yap�lan aç�l�ß konußmas�nda 18. madde uygula-

malar� ve Orman Kadastrosu konusunda k�sa bilgi

vermiß ve serbest çal�ßan meslektaßlar�m�za 18.

madde uygulamalar� konusunda titiz davranmalar�n�

vurgulam�ßt�r. 

Say�n Hüseyin KOÇAK��n �mar Kanunu, 18. mad-

de uygulamas�, Orman Kadastrosu ve 2B uygulama-

lar� ile ilgili sunumundan sonra Tokat Belediyesi ve

Belde Belediye Baßkanlar� ve Tapu ve Kadastro çal�-

ßanlar�n�n uygulamada karß�laßt�klar� sorunlara ver-

miß oldu¤u cevaplar sonucu panel sona ermißtir. 

Þube Yönetim Kurulu olarak Say�n Hüseyin KO-

ÇAK�a toplant�y� organize eden Tokat Temcilcimiz

Y�lmaz ANAS�a ve tüm kat�l�mc�lara teßekkürlerimizi

sunar�z. 

PLAKET TÖREN�

Þube Yönetimine ve Tokat�ta Serbest çal�ßan

meslektaßlar�m�za karß� gösterdikleri özverili çal�ß-

malar neticesinde, üyelerimizin önerileri ile ödüllen-

dirilmek üzere Odam�z ad�na, Tokat Kadastro Müdürü

C. Mesut GÜNSEREN�e üyemiz Bekir ARSLAN plaket

vermißtir. Bekir ARSLAN�a Þube Baßkan� Ertu¤rul

ÇÖL plaket vermißtir. 

Say�n Hüseyin KOÇAK��n Þubemizin düzenledi¤i

panellere vermiß oldu¤u katk�lardan dolay� teßekkür

amaçl� plaket verilmißtir. Þubemiz ad�na Tokat Ka-

dastro Müdürü C. Mesut GÜNSEREN Say�n Hüseyin

KOÇAK�a plaketini vermißtir. 

SAMSUN�daki Üyelerimizle
Toplant� Yap�ld�

26.10.2005 tarihinde Samsun da bulunan üyele-

rimizle yap�lan toplant� da; Lisansl� HKMO ve Bürola-

r� Hakk�nda kanun Tasar�s�, �mar Kanunu hakk�nda

görüß ve öneri al�ßverißinde bulunuldu. Ayr�ca TKGM

�halelerinde üyelerimizin karß�laßt�klar� sorunlar hak-

k�nda görüßüldü. 
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Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü kutland�... 

16 Kas�m 2005

Günümüz bilgi ça¤�nda, bilgiyi toplamak, s�n�flan-
d�rmak, ißlenebilir hale getirmek ve bilgiye ulaßmak
en önemli unsurlar olmußtur. Bu noktada konumsal
tabanl� bilginin yönetilmesinde etkin bir araç haline
gelen Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS), bugünün ve ge-
lece¤in en etkili bilgi teknolojisi say�lmaktad�r.

Bütün dünyada ayn� anda, Co¤rafi Bilinçlendirme
Haftas��ndaki bir günde �COÚRAF� B�LG� S�STEM-
LER� GÜNÜ� k�saca �CBS Günü� kutlanmaktad�r.

GIS Day / CBS Günü, Jeodezi ve  Fotogrametri mes-
lek disiplinin�n, ö¤rencilere, genç kußaklara, ilgili
mesleklere ve halka, CBS uygulamalar�n� ve bu tek-
nolojinin günlük yaßant�m�zdaki yerini anlatt�¤� bir
gündür. 1999 y�l�nda baßlat�lan GIS Day etkinli¤i ile,
tüm dünyada 100�ü aßk�n ülkede, binlerce kamu ku-
rum ve kurulußunun kat�l�m�yla, milyonlarca genç ve
yetißkinin CBS� den haberdar edilerek e¤itilmesi sa¤-
lanmaktad�r. GIS Day / CBS Günü, di¤er özel günler
gibi geleneksel hale getirilerek TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas� ßubeleri taraf�ndan her y�l
kutlanmaya devam etmektedir. 2000 y�l�ndan itiba-

ren KTÜ GISLab deste¤inde TMMOB Harita ve Ka-

dastro Mühendisleri Odas� Trabzon Þubesi taraf�n-

dan CBS Günü organize edilmektedir.

16 Kas�m 2005 15:00�de KTÜ Jeodezi Erdo¤an

Özbenli Anfisi�nde gerçekleßtirilen CBS Günü 2005

etkinli¤inde,  �Bilim ve Yaßam- Haritac�l�k� konulu

film sunulmußtur. Ard�ndan Prof. Dr. Tahsin

YOMRALIOÚLU, CBS Günü�nün anlam ve önemini

belirten konferans vermißtir. Jeodezi ve Fotogramet-

ri Mühendisli¤i Bölümü Bölüm Baßkan� Prof. Dr. Ce-

mal BIYIK günün önemini belirten bir konußma yap-

m�ßt�r. Kapan�ß resepsiyonunda GISDay pastas� kesi-

lerek karß�l�kl� sohbetlerle etkinlik tamamlanm�ßt�r.

Ayr�nt�l� bilgi: www.gislab.ktu.edu.tr
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Dr. Fevzi Karsl� ile LIDAR Teknolojisi
Üzerine Söyleßi

KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölü-
mü Ö¤retim Eleman� Dr. Fevzi KARSLI Þube sekrete-
ri ve Yay�n Kurulu Temsilcisi Faik Ahmet SESL� tara-
f�ndan ziyaret edilmiß, son y�llarda tan�ßt�¤�m�z Airbo-
ne Laser Scanning (LIDAR) teknolojisi ve uygulama
olanaklar� ile ilgili olarak görüßleri al�nm�ßt�r.

F. A. S.: Hocam, Laser Scanning Tekni¤inin
temel prensibi nedir k�saca aç�klar m�s�n�z?

F. K.: Bilindi¤i üzere teknoloji, di¤er meslek di-
siplinleri üzerinde oldu¤u gibi Fotogrametri ve Uzak-
tan Alg�lama alan�nda da baß döndürücü bir h�zla ge-
lißmektedir. Paralel olarak, son y�llarda laser scan-
ning tekni¤i ile özellikle say�sal arazi modeli verisi
toplama ißlemine ßahit olmaktay�z. Amac�, di¤er yön-
temler gibi topo¤rafik veri toplamak olan laser scan-
ning tekni¤i aktif ölçme sistemli bir uzaktan alg�lama
teknolojisi olup, laser altimetry veya LIDAR (Light
Detection And Ranging) olarak da adland�r�l�r. Bugün
yersel (Terrestrial Laser Scanning) ve havadan (Air-
bone Laser Scanning) tarama yapabilen laser scan-
ning sistemleri kullan�l�r durumdad�r. Günümüzde da-
ha çok DEM (Digital Elevation Model) üretme amaç-

l� kullan�lan lazer teknolojisi halen üzerinde yo¤un
çal�ß�lan bir aland�r. 2000 y�l�ndan itibaren sisteme
ilave edilmiß çizgisel tarama teknolojisi ile true
orthophoto dedi¤imiz do¤ru orto-fotolar üretilmekte-
dir. Laser scanning�de temel prensip objeden yay�lan
ve yans�yan �ß�n�n ölçülmesidir. Sistemde dört farkl�
parametre çözümlenir. Bunlar, al�c�-obje mesafesi,
al�c� pozisyonu ya da konumu, al�c� yönlenmesi ve
yans�yan �ß�n miktar� belirlemedir. Bütün bu paramet-
relerin çözümü için kullan�lan sistemin bileßenleri, la-
zer mesafe ölçücü, taray�c�, GPS, INS (Inertial Navi-
gation System) ve CCD kameradan olußmaktad�r.
Sistemle objelerin üç boyutlu koordinat verisi elde
edilirken ayn� zamanda renkli (RGB) ve renkli k�z�l
ötesi (CIR) görüntü al�m� da gerçekleßtirilmektedir.
Sistemin temel prensibi ßekil 1�de görülmektedir.
Platform olarak özellikle airbone laser scanning�den
bahsediyorum uçak ve helikopter kullan�lmaktad�r.
Helikopter, özellikte küçük genißlikteki enerji hatt�,
ßeritvari harita, k�y�ya ilißkin topografya ve batimetre
haritas�, hava alan� haritas� ve aç�k maden ißletme
haritas� yap�m�nda kullan�lmaktad�r. Ayr�ca taßk�n ha-
ritalar�, üç boyutlu ßehir modelinde yol ç�kar�m� ve
yüksek da¤larda veri al�m� için manevra kabiliyeti ve
h�z� ayarlanabilir helikopter platform olarak kullan�l-
maktad�r. 

F. A. S.: Hocam sistemin do¤rulu¤u ne ka-
dard�r ve fotogrametrik sistemle karß�laßt�r�r
m�s�n�z?

F. K.: Airbone laser scanning yatay ve düßey tara-
ma do¤rulu¤u 1000-1500 m uçuß yüksekli¤i için 15
cm, 100 m için 10 cm; yersel lazer taramada ise
do¤ruluk 5 metre mesafede 1 mm�nin alt�na inebil-

Þekil 1. Airbone Laser Scanning temel prensibi
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mektedir. Bu de¤erler bu sistemin ço¤u uygulama
alan� için hassas ve uygulanabilir oldu¤unu göster-
mektedir. Ayr�ca RGB/CIR do¤ru orto foto görüntü-
leri üretiminde do¤ruluk 20-100 cm aras�nda de¤iß-
mektedir. Sistemi fotogrametri ile karß�laßt�rd�¤�m�z-
da, avantaj ve dezavantajlar� al�c�, platform, uçuß pla-
n�, veri toplama ßartlar�, görüntüleme teknolojisi,
otomatizasyon, do¤ruluk, esneklik ve olgunluk (va-
de), üretim zaman� ve maliyet gibi de¤ißik aç�lardan
ele almak gerekir. 

Bunlara ilaveten en önemli karß�laßt�rma yönü iki
sistemde SYM (Say�sal Yükseklik Modeli) üretiminde
olacakt�r. Her iki sistemin yukar�da bahsetti¤im kri-
terlere göre birbirlerine göre üstünlük ve eksiklikleri
söz konusudur. Ancak ben burada daha çok ALS
(Airbone Laser Scanning) sisteminin avantajl� yönle-
rinden bahsetmek istiyorum. Bu avantajlar;
➣ Tan�mlanmas� güç ve üzerinde en az doku olan

buzul yüzeyler, kumsal alanlar, çöl, �slak ve sulak
alan yüzeylerinin temsili, 

➣ Orman ve vejetasyon haritalar�n�n üretiminde se-
zona göre a¤aç tiplerinin belirlenmesi, arazi ve
a¤aç yüzeyinde yans�malar�n belirlenmesi sonucu
a¤aç yüksekliklerinin tespiti, profil ç�karma ve bi-
yo kütle belirleme,

➣ Uzun ve dar objelerin haritalanmas�, yol haritala-
ma, planlama ve tasar�m, k�y� erozyon izleme, k�-
y� ßeridini düzenleme, trafik ve ulaß�m, akarsu yo-
lu ve su kaynaklar� ve trafik yönetimi, demiryolu
a¤� haritalamas�, fiber optik koridoru, petrol boru
hatt� tespiti,

➣ Kentsel planlama için SYM üretimi, çat� yüksek-
likleri ve anten boylar� tespiti, 

➣ Yo¤un data kullan�ld�¤�ndan üç boyutlu objelerin
tespiti ölçümü ve yorumlanmas� çok h�zl�,

➣ Yüksek nokta yo¤unlu¤u ve do¤rulu¤u gerektiren
haritalama uygulamalar� olan, aç�k maden ve ba-
raj alanlar�n�n izlenmesi, taßk�n haritalama, hava
liman�, petrol ve gaz gibi lokal altyap� haritalar�n�n
yap�m�, 

➣ Enerji nakil hatt� gibi görünür bölgede alg�lanama-
yan çok küçük objelerin haritalanmas�,
ßeklinde ifade edilebilir. Fotogrametri ve laser

scanning teknolojileri karß�laßt�rarak üstünlükleri be-
lirlenebilece¤i gibi, bu iki teknolojinin entegrasyonu
sonucu yeni uygulama alanlar�n�n aç�labilece¤i de
gözden kaçmamal�d�r.

F. A. S.: Hocam bu sistemin uygulama alan-
lar� hakk�nda bilgi verebilir misiniz?

F. K.: De¤ißik tip LIDAR uygulama alanlar� söz ko-
nusudur. Bu alanlarda SYM ve do¤ru orto-foto enteg-
rasyonu sonucu ortaya ç�kan ürünler kullan�l�r. Uygu-
lama alanlar�, üç boyutlu ßehir modelleri ve ßehir
planlama, k�y� ve erozyon izleme, taßk�n kontrolü ve
hidrolik simülasyon, maden ve yer alt� kaynaklar�n�n
izlenmesi, enerji nakil hatt� haritalama, koridor hari-
talama, orman envanteri ç�karma ve yönetimi, a¤aç
parametrelerinin belirlenmesi ve çevresel koruma,
arkeoloji ve vejetasyon ay�klama ve s�n�flama  ßeklin-
de s�ralanabilir.

F. A. S.: Son olarak neler söylemek istersi-
niz?

F. K.: Türkiye�de yersel olarak kullan�m imkan�
bulan ancak henüz airbone laser scanning teknoloji-
sinin kullan�lmad�¤� günümüzde, bu teknolojiyi özel-
likle SYM ve ortofoto ürünlerinin deste¤iyle bir çok
alanda kullanabilece¤imizi düßünüyorum. Ayr�ca fo-
togrametri ile entegrasyonu sistemin daha etkin kul-
lan�lmas�na yol açacakt�r.

F. A. S.: Teßekkür ederim hocam verdi¤iniz bilgi-
ler için.

F. K.: Ben teßekkür ederim�

FORUM

KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyelerinden ve ayn� zamanda HKMO 3 Nolu
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Sürekli Teknik Bilimsel Komisyon Üyesi Doç. Dr. Çetin
CÖMERT�in Konußmac� olarak kat�ld�¤� �Ulusal Konum-
sal Veri Altyap�s�� Konulu FORUM düzenlenmißtir. KTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Erdo¤an
Özbenli Anfisinde yap�lan Forum�a Kamu Kurum ve Ku-
rulußlar� ile Özel Sektörde çal�ßan meslektaßlar�m�z ile
ö¤retim elemanlar� ve ö¤renciler kat�lm�ß, Þube Sekre-
teri Faik Ahmet SESL� taraf�ndan aç�l�ß� yap�lan Fo-
rum�da Bölüm Baßkan� Prof. Dr. Cemal BIYIK��n konuß-
mas�n�n ard�ndan, Doç. Dr. Çetin CÖMERT konu ile il-
gili sunumunu yapm�ßt�r. Son günlerin popüler konusu
olan e-devlet ile ilgili tart�ßma ortam� sa¤lanm�ßt�r. 

SÖYLEÞ�: Yrd. Doç. Dr. Eminnur AYHAN

KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölü-
mü Fotogrametri ve Uzaktan Alg�lama Ana Bilim Da-
l� Baßkan� Yrd.Doç.Dr. Eminnur AYHAN ziyaret edil-
miß ve dijital görüntü ißleme teknolojisi ve uygulama
olanaklar� ile ilgili görüßleri al�nm�ßt�r.

F.A.S.Hocam, Dijital Görüntü ißleme nedir? 

E.A.: Dijital görüntü ißleme, bugünün gelißmiß

teknolojisi ile dijital formatta kaydedilen görüntülere

dijital ortamda uygulanan tüm ißlemleri kapsar. Bun-

lar bilgisayar ortam�nda veri düzeltme ve formatla-

ma, daha iyi görsel yorumlama olanaklar� için dijital

zenginleßtirme ve tüm özellikler ve hedeflerin otoma-

tik olarak s�n�fland�rmas�n� içeren çok say�da ißlemi

içerebilir. Görüntünün dijital olarak ißenmesi için ve-

rinin bir bilgisayar teybi veya diski üzerinde uygun di-

jital bir formda kaydedilmesi gerekmekte, ayr�ca ve-

ri ißlemek için uygun donan�m ve yaz�l�ma sahip gö-

rüntü analiz sistemleri olarak adland�r�lan bilgisayar

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktad�r. 

F.A.S.: Uzaktan alg�lamada görüntü ißleme

nas�l gerçekleßtirilir?

E.A.: Günümüzde görüntü analiz sistemlerinde

uzaktan alg�lanan görüntülere uygulanan en yayg�n

görüntü ißleme fonksiyonlar�, Ön ißlem (preproces-

sing), Görüntü zenginleßtirme (image enhancement),

Görüntü dönüßümü (image transformation), Görüntü

s�n�fland�rma ve analiz (image clasification and

analysis) ßeklinde verilebilir.

Görüntü önißlemde amaç alg�lay�c� ve platform-

lardan dolay� olußan radyometrik ve geometrik bo-

zulmalar� ortadan kald�rmakt�r. Radyometrik düzelt-

meler; alg�lama düzensizlikleri ve istenmeyen alg�la-

ma veya atmosferik gürültü için veri düzeltmesi ve al-

g�lay�c� taraf�ndan ölçülmüß yans�yan veya yay�lan

radyasyonu gerçek bir ßekilde göstermek için veri

dönüßümünü içerir. Geometrik düzeltmeler, alg�lay�-

c�- yeryüzü geometrisindeki de¤ißimlerden dolay�

olußan geometrik distorsiyonlar� düzeltmeyi ve yer-

yüzü üzerindeki gerçek dünya koordinatlar�na(en-

lem, boylam) verinin dönüßümünü içerir.
Kullan�c� aßamas�nda geometrik düzeltme ile bir

referans sisteme(paftaya) göre görüntünün ilißkilen-
dirilmesi ele al�n�r (ßekil 1). Bu ilißkide görüntü ve re-
ferans sistemde belirlenecek ortak noktalar ile sa¤-
lan�r.
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Þekil 1: Geometrik düzeltme

Görüntü zenginleßtirme aßamas�, bir görüntüdeki
de¤ißik özellikler aras�ndaki tonsal farkl�l�klar� art�r-
mak için kontrast (z�tl�k) art�rmay� ve bir görüntüdeki
özel veya bask�n konumsal desenleri zenginleßtirmek
için konumsal filtrelemeyi içerir.

Þekil 2: Görüntü zenginleßtirme
görüntü dönüßümleri genellikle multi spektral

bantlardan al�nan verinin birleßik ißlemini içerir. Arit-
metik ißlemler (-, +, x, /) ekranda belirli özellikleri da-
ha iyi görüntüleyen veya ayd�nlatan yeni görüntüler
içine orijinal bantlar� dönüßtürme ve birleßtirmeyi
sa¤lar.

Görüntü s�n�fland�rma ve analiz aßamas�nda veri-
deki pikseller digital (say�sal) olarak belirlenir ve s�-
n�fland�rma için kullan�l�r. S�n�fland�rma ile genellikle
piksel parlakl�k de¤erlerinin istatistiksel özelliklerine
dayal� olarak,

a- Çok kanall� veri setleri olußturulur.
b- Belirli s�n�f veya tema ile ilgili görüntüdeki her

bir piksel tespit edilir.
Digital s�n�fland�rmay� olußturmak için de¤ißik

yaklaß�mlar söz konusudur. s�n�fland�rma bilgi s�n�f-
lamas� (information classes) ki bu s�n�flama ayn�
özelli¤e sahip co¤rafik detaylar�n (benzer a¤aç tür-
leri, ürün türleri gibi) grupland�r�lmas�d�r. Bir di¤er
s�n�fland�rma spektral s�n�fland�rma(spektral clas-

ses). Burada; piksellerin parlakl�k ve benzeri di¤er
fiziksel özelliklerine ba¤l� olarak benzer olanlar�n
grupland�r�lmas� söz konusudur. Spektral s�n�fland�r-
mada en s�k kullan�lan s�n�fland�rma yöntemleri;
E¤itimli (denetimli-supervised) ve e¤itimsiz (denetim-
siz-unsupervised) s�n�fland�rmad�r.

Þekil 3: Görüntü s�n�fland�rma

F.A.S.: Hocam verdi¤iniz bilgiler için çok teßek-
kür ederim.

E.A.: Ben teßekkür ederim.

DUYURU

� Toplu Mesaj Sistemi ile Üyelerimize cep tele-
fonlar�ndan mesajla ulaßabiliyoruz. Cep tele-
fonunuza ßubemizden mesaj gelmiyorsa nu-
maran�z� 0-462-3262703 nolu telefona kay-
dettiriniz.

� Üye Aidatlar�n�z� lütfen ödeyiniz. Þubemizden
kredi kart� ile de ödeme yapabilirsiniz.


