
CBS ve e-Devlel Semineri

Şubemızce üyelerimize ve üniversite öğrencilerine yönefik
olarak İMO salonunda 03.10.2003 tarihinde Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ve e- Devlet konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Konuşmacı olarak YTÜ Arş. Görevlisi Dr. Naci YASTIKLI
katılmış ve Meslektaşlarımız yoğun ilgi göstermişlerdir. Etkinlik iki
bolum halinde gerçekleşmiş, iık bolümde;

• Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) oluşturulmasında; Yersel
Fotogramelri'den yararlanılması irdelenmiştir,

• CBS'ye dahil olan Kurumlar arasında Koordinasyon ve Bilgi
akışı sağlanması dile getirilmiştir.

• Bilgi akışını sağlayacak Yasa ve Yönetmeliklerin
düzenlenmesi gerektiği anlatılmıştır.

• Kültürel mirasımızın korunmasında Fotogrametrik
yöntemlerden faydalanma ve örnek uygulama slaytlarla
sunulmuştur

• e-Devlet Projesi çalışmaları hakkında bilgi verilmiş,
uygulamalar ilişkin slaytlar gösterilmiştir.

İkinci bolümde,

• Soru - Cevap ve sohbet şeklinde seminer sona ermiştir

S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün CBS ve
JeodezikAğfai Çalıştayı

Etkinlik 24-26 Eylül 2003 tarihinde Konya'da gerçekleştirildi.

CBS ve Jeodezik Ağlar Çalışlayma Şubemizden katılım

sağlanmıştır.Akademik ve Teknolojik gelişmeler hakkında bilgi

edinilmiştir.

DUYURU-1
Defiefll Üyemiz;
Şubemizce yapılan "Üye Bilgiler! Güncelleme

Çalışması kapsamında hazırlanan üye bilgi formlan
Şubemizde ve Temsilciliklerimizde bulunmaktadır.

Bu anlamda üye bilgi formlarınızı doldurup, ekleriyle
beraber Şubemize iletmeniz gerekmekledir. Çalışmaya
katkı sağlamanız dileklerimizle...

DUYURU-2
Tarım alanlarındaki İfraz ve tevhid laleblerinde Antalya

Tanm il Müdüriiigü'nden görüş alınacak olması sebebiyle
ifraz-levtıid dosyası ilk müraacatlarının Antalya Tarım İl
Müdurlügü'ne yapılması üyelerimize duyurulur.



HKMO'dan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri, belediye başkanları ziyaret programına Eylül ayında da
devam etti. Önceki dönemde Bursada Buyukşehir Belediye
Başkanı başta olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarını
makamlarında ziyaret eden HKMO yöneticileri, Eylül ayı içinde
Bursa'nın iki ilçesi Gürsu ve Kestel'i ziyaret ederek ilçe belediye
başkanları ile görüşlüler

GÜrsu Belediye Başkanı Ziyareti

HKMO Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk olarak 9 Eylül 2003
tarihinde Gursu ilçe Belediye Başkanı Asım Aykul ile makamında
biraraya geldi.

HKMO heyetine ziyaretten dolayı teşekkür eden Gürsu
Belediye Başkanı Asım Aykul, göreve geldiği günden bu yana
yaptığı çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi. Seçildiği günden bu
yana Gursu'ya ciddi yatınmlar yapıldığını ve ilçenin çehresinin
değiştiğini söyleyen Aykul, çalışmaları yürütürken mesleki
kuruluşlar ve sivil loptum kuruluşları ile işbirliği içinde
bulunmaya özen gösterdiğini vurguladı

Yerel yönetimlerin mutlaka çeşitli kesimlerle işbirliği
yapması gereğine değinen Aykul. bundan sonra Odanın ilgi
alanına giren konularda HKMO yöneticileri İle daha sık biraraya
gelmek istediğini söyledi.

HKMO adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Temel Oztürk
ise, Bursa merkez ve ilçelerinin belediye başkanlarına yaptıkları
ziyaretler hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerle başlayan işbirliğinin
önümüzdeki dönem artarak devam etmesi temennisinde
bulunan Öztürk, "Oda olarak kent sorunlarına ilişkin goriış ve
önerilerimizi yerel yönetimlere iletiyoruz. HKMO Bursa Şubesi,
diğer ilçelerde olduğu gibi Gürsu'da da kendi üzerine düşen
vazifeyi yerine getirmeye hazırdır" dedi. Oztürk, HUS
uygulamalarının Gursu'da sıhhatli devam etmesi konusunda
gereken desteği vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

Keslel Belediye Başkanı Ziyareti

HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu. Gursu Belediye Başkanı
Asım Aykul'dan sonra 11 Eylül 2003 tarihinde de Kestel ilçe
Belediye Başkanı Ergun Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkam Teme! Öztürk. Kestelin Bursa'nın en

hızlı büyüyen ilçelerinden biri olduğunu ve ilçedeki sanayi
kuruluşlanmn sayısının gün geçtikçe arttığını ifade ederek,
ilçenin planlı gelişmesi konusunda gereken çalışmaların
yapılması gereğinin altını çizdi,

Bursa'nın bugüne kadar planlı gelişemediğini, bunun
sonucunda doğal varlıkların olumsuz etkilendiğini hatırlatan
Öztürk, Kestel'de Kent Silgi Sistemı'nin kurulmasını önerdi.
Öztürk. "Kadastro yenilemesi, imar ve altyapı çalışmalarının
sayısallaştınlıp Kent Bilgi Sistemine en kısa zamanda
entegrasyonunun sağlanması gerekiyor dedi.

Kestel Beleidye Başkanı Ergun Aksoy ise, kentleşme
konusunda duyarlı davranan HKMO yöneticilerine teşekkür etti,
Meslek kuruluşlarının ilçe ziyaretlerine pek şahit olmadığını
söyleyen Aksoy. Kestel'in planlı gelişmesi yolunda HKMO Bursa
Şubesi'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.



Bursagaz- HKMO Dayanışması

HKMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir
heyet, Bursa'nın doğalgaz yatırımlannı yapan Bursagaz A.Ş'yı
ziyaret etti.

Bursagaz'da Genel Müdür İsmail Gerim ile bir görüşme
yapan HKMO yöneticileri, özellikle Bursa'daki proıe
çalışmalarının harita ayağında hazırlanan haritaların daha
sıhhatli ve yönetmeliklere uygun olması konusunda bazı bilgileri
aktardılar. HKMO yöneticileri, Bursa'da büyük yatırımlar
gerçekleştiren Bursagaz'a Oda olarak gereken desteği vermeye
hazırolduklarını ifade ettiler,

Bursagaz Genel Müdürü İsmail Gerim de, doğalgaz
konusunda 1997 yılından bu yana ciddi bir yatırım
yapılmadığına işaret ederek, yaptıkları yatırımlarla Bursa'nın
2025 yılındaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklannı kaydetti.
Gerim, demiryolu altındaki mahallelere de doğalgazın
ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Avrupa'da köylere kadar yayılan doğalgaz kullanımının
Türkiye'de istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade eden ve bunu
da tesisat kurulum maliyetine bağlayan Gerim, fiyat / kalori
değerine bakıldığında doğalgazın en ucuz yakıt olduğunu ifade
ederek, izolasyonların gerekliği gibi yapılması ve bilinçli
kullanma durumunda doğalgaz faturalarında belirgin bir
düşüşün sağlanabileceğini kaydetti.

Özelleştirme süreci işleyen Bursagaz'ın kâr eden bir kuruluş
olduğunu bildiren Gerim, özelleştirme sonucu elde edilecek
kaynakla ekonomideki sıkıntıların bir nebze olsun
çözülebileceğini ifade etti.

Görevi boyunca HKMO ile işbirliğine açık olduğunu da
vurgulayan Gerim, Bursagaz için 1 harita mühendisi almak
istediklerini söyledi,

HKMO'nıın ziyaretinden sonra da Bursagaz tarafından harita
mühendisi almak için bir sınav açıldı.

HKMO Yönetimi Simge A.Ş'de

HKMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe belediye
başkanları ve kamu kurumlarını yansıra Oda'nın ilgili alanına
giren sektörlerdeki başarılı kuruluşları da ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Bursa'nın büyük bir bölümünün asfaltlama
işini yapan Simge A.Ş'yi de 21 Temmuz 2003 tarihinde ziyaret
eden HKMO Yönetim Kurulu. Genel Müdür Nezir Gencer ile bir
süre görüştüler.

HKMO Bursa Şubesi Başkanı Temel Özturk, ziyaret
sırasında Oda'nın çalışmaları hakkında Genceri bilgilendirdi.
Ziyaret ile amaçlarının kentin önemli bir bölümünü asfaltlayan
Simge A,Ş'yi daha yakından tanımak olduğunu söyleyen Öztürk,
"HKMO olarak, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla adından övgü
ile bahsettiren Simge A.Ş'yi kutlamak isliyoruz, Yaptığınız
çalışmalara ve araştırmalara Odamız her zaman destek
verecektir" dedi.

Simge A.Ş taralından kullanılan çevre dostu tozsuz taş
kırma makinasının çalışma sistemi hakkında bilgi alan HKMO
yöneticileri. Simge A.Ş'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Simge A.Ş- Genel Mudüru Nezir Gencerde, yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şirket olarak, her zaman iyi
hizmeti vermeyi amaçladıklannı ve bunda da başanlı olduklarını
söyleyen Gencer, ziyaretle başlayan diyalogun önümüzdeki
dönemde artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

DYP İl Başkanı'ndan Davel

Bursa'nın sorunlan ve çözüm önerileri konusunda çeşitli kişi
ve kuruluşlan ziyaret eden DYP il başkanı ilker Özaslan ile
partinin İl Yönetim Kurulu üyeleri, HKMO Bursa Şubesi'ni de
ziyaret ettiler.

DYP olarak yaklaşan yerel seçimlere iddialı bir şekilde
hazırlandıklarını kaydeden Özaslan, yıllardır iyi yönetilemeyen
Bursa'nın durumunun içler acısı olduğunu savundu, Yerel
yönetimlerde göreve geldikleri taktirde Bursa'yı her alanda ileri
götüreceklerini söyleyen Özaslan, "Amacımız Bursa'yı kentliler
ile birlikte yönetmek" dedi.



Özaslan. yerel seçimlerle İlgili olarak HKMO Bursa
Şubesı'nin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri
konusunda önerilerini kendisine iletmesini istedi,

DYP heyetine teşekkür eden HKMO Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Temel Öztürk'de, siyasi partilerin meslek
kuruluşları ite dayanışma içinde olmasının kentin çıkarına
olduğunu vurguladı. Özlürk kentin sorunları konusunda
yetkililere raporlar sunduklarını hatırlatarak, "Eğer yerel
yönetimlerde görev alırsanız sizlerle de uyumlu bir işbirliği içinde
çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Çağdaş Eğilim Kooperalili'nden Destek Talebi

Bursa'üa Atatürk ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmek üzere
faaliyetler yürüten Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Başkanı ve
üyeleri, 20 Ağustos 2003 tarihinde HKMO Bursa Şubesi'ni
ziyaret etti. ÇEK yöneticileri, amaçlarının Türkiye'deki eğitim
kurumlarına destek sağlamak olduğunu ifade ederek, her
kesimden olduğu gibi HKMO Bursa Şubesinden de çağdaş
eğitime destek talebinde bulundular.

HelCAD Eğilim Sertifikaları Dağıtıldı.

HKMO Bursa Şubesi ve Ulusal CAD&GIS Çözümleri A.Ş
tarafından 1 6 - 1 9 Haziran 2003 tarihleri arasında düzenlenen
toplam 12 saatlik Anamodül, NetMAR NetSURF modüllerini
kapsayan "NetCAD tor Windows Kullanıcı Eğilim Programrnın
sertifikaları 25 Eylül 2003 tarihinde odamızda yapılan birtoplantı
ile kursiyerlere dağıtıldı.

Sertifika dağıtım töreni sırasında bir konuşma yapan HKMO
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Temel Özlurk, Oda olarak
eğilim çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti.
Eğitimlerle, sektörlerindeki güncel gelişmeleri ilgililere
aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Öztürk. eğitim çalışmalarına
önümüzdeki donemde de yoğun olarak devam edeceklerini dile
getirdi.

Sertifikalarını alan kursiyerler de, düzenlenen eğitim
programından dolayı Oda Yonetimı'ne teşekkür ettiler.

Özlürk ve Özçelik, İzmir Şube II. Dikili Yaz
Kampı'nda

HKMO izmir Şubesince 30 Ağustos - 7 Eylül 2003 tarihleri
arasında izmir'in Dikili ilçesinde bu yıl ikicisi düzenlenen yaz
kampına, Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Temel
Öztürk ve II. Başkan R.Murat Özçelik katıldılar.

Yaz kampı boyunca hem dinlenme, hem de sektör
temsilcileri ile çeşitli konularda goruş alışverişinde bulunma
fırsatı bulan Öztürk ve Özçelik. organizasyondan dolayı HKMO
İzmir Şubesi yöneticilerine teşekkür ettiler.

Körfez Temsilciliğimizi Ziyaret

HKMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, temsilcilik
ziyaret programı kapsamında 1 Ağustos 2003 tarihinde Körfez
İlçe Temsilciliği'ni ziyaret ettiler.

Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda Şube ve Temsilcilik
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Oda çalışmaları hakkında, temsilcilik üyelerinin
aydınlatan ve sorulan cevaplandıran HKMO Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Öztürk. üyelerin Oda
çalışmalarına aktif destek vermeleri durumunda sektörün
sorunlarının çozumü yolunda daha önemli adımlar
atabileceklerini kaydetti.



Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Şube Yönetim Kurulumuz, meslektaşlarımızla buluştuğu
bölge toplantılarına devam ediyor, Bölge toplantılarının
sonuncusu 4 Ekim 2003 tarihinde Büyükçekmece'de
düzenlendi. Gerek, Silivri, Çatalca, Buyukçekmece,
Kuçukçekmece bölgelerinde çalışan meslektaşlarımızın,
gerekse de toplantının yapıldığı bölgede ikamet eden
meslektaşlarımızın katıldığı toplantıda yerelliklerde yaşanan
sorunlar ve bu sorunlara karşı üretilebilecek kollektii politikalar
tartışıldı. Toplantı öncesinde Doç, Dr. Rahmi Nurhan Çelik,
hazırlanması çalışmalarına da katkı sunduğu "Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" üzerine bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumda, yeni yönetmeliğin mesleğimize
getirdiği açılımlar, uygulama alanlarındaki yansımaları ve
sektörümüzün bu yönetmeliğe nasıl uyum göstereceği üzerine
değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğrenci Komisyonumuz YTÜ'de Tanıtım Standı Açtı

2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında YTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran
öğrencilerle tanışmak. Öğrenci Komisyonumuza katılmaları
için çağrı yapmak ve Odamızı tanıtmak amacıyla, Öğrenci
Komisyonumuz tarafından 11-12 Eylül 2003 tarihlerinde
YTÜ'de tanıtım masası açıldı.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerle; bölüme kaçıncı tercihle
girildiği, bilinçli seçim olup olmadığı, nasıl bir etkilenme ile bu
bölümü tercih ettikleri, Odamızı tanıyıp tanımadıkları sorularını
İçeren bir anket yapıldı, YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran 160 öğrenci ile yapılan
anketin değerlendirmeleri tamamlandığında, sonuçlar
hakkında bilgi aktarılacaktır.

Tanıtım masasında mesleğimiz ve çalışma alanları
hakkında broşürler dağıtılarak Odamız yayınları hakkında bilgi
verildi. Öğrenci Kurr.isyonumuzca, komisyon çalışmaları ve
Odamızın öğrencilere yönelik etkinlikleri konusunda bilgiler
verilerek. Öğrenci Komisyonumuza katılmaları ve birlikte
üretmek amacıyla çağrıda bulunuldu.

Deprem Masler Planı Çalışma Grubu Oluşturdu

istanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ortadoğu, istanbul,
Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi'nden 200'ü aşkın bilim
adamı tarafından hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı
üzerinde incelemeleryapmakamacıylaŞubemizce bir çalışma
grubu oluşturulmuştur.Komisyon ilk toplantısını 8 Ekim 2003
tarihinde gerçekleştirmiştir.

İTÜ'de "Bölüm Tanıtım ve
Tanışma Etkinliği" Düzenledi

İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2003-
2004 Eğitim Öğretim Akademik Yılında aramıza yeni katılan
Öğrencilerle 'Bölüm Tanıtım ve Tanışma Etkinliği' Jeodezi-
Fotogrametri Kulübü ve TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi birlikteliğinde 7 Ekirr 2003
tarihinde İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonunda düzenledi.

Etkinliğin açılış konuşmaları, Bolüm Danışma Kurulu
Başkanı Müh. Tekin HAKSAL, "Bölüm Tanıtımı" başlığında Prof.
Dr. Tevfik AYAN ve "İTÜ'de Yaşam" başlığında Yrd. Doç. Dr.
Çiğdem GÖKSEL tarafından yapıldı. Etkinlik öğleden sonra
Prof- Dr, Rasim DENİZ'in "Böiüm Kalite ve Güvence Sistemi"
başlıklı konuşması ile başladı. İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü (JFK), bir sunumla Kulübün işleyişi, amaçlan,
çalışmalan hakkında bilgi aktardı,

Programın 'Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve
Mesleki Kuruluşlar1' başlığında Şube Başkanımız Dr, M, Tevfik
ÖZLÜDEMİR; TMMOB'nin kuruluşu, yasal dayanakları, yapısı,
amaçları; Odamızın amaçlan, işleyişi, etkinleri, istanbul
Şubesinin çalışmaları, hedefleri ve bugüne kadar
gerçekleştirdiği etkinlikleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.
Mesleğimizle ilgili çalışmalar yürüten ulusal kuruluşların yanı
sıra FIG. ISPRS, ICA gibi uiuslarası kurum ve kuruluşlardan ve
çalışmalarından bilgileraklardı.

Program Dr. M, Tevfik ÖZLÜDEMİR tarafından sunulan
"Mesleki Film Güsterimi"nin ardından düzenlenen kokteyl ile
sona erdi,




