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GÖNDERENLER‹N

D‹KKAT‹NE

Yayın Kurulu'na göndermek istediğiniz yazı-
larınızı "hkmo@hkmo.org.tr" adresine göndere-
bilirsiniz.

• Gönderilen yazıların hukuki somluluğu
yazarlarına aittir.

• Resimler net olmalıdır.

• Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek
koşuluyla başka yayın organlarında
yayınlanabilir.

• Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik sırasına
göre ve "soyadı, adı, belgenin adı, yayın yeri
ve tarihi" şeklinde sıralanmalıdır.

• Gönderilen yazılar için telif ödenmez.

• Uzun, teknik bilgi, pratik ve şekil içeren
yazılar Office programında sayfa boyutları
düşürülerek düzenlenmeli ve sayısal ortam-
da gönderilmelidir.

• Yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın
yazarına iade edilmez.
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Tüm dostlara merhaba, yine artan yaz s›ca¤›nda bültenimizin yeni say›s› ile birlikteyiz. T›p-
k› Yaz mevsimi gibi siyasetin ve dünyan›n gündemi de oldukça s›cak ve yo¤un geçiyor. Temmu-
zun ilk haftas›nda Londra’da ard›ndan M›s›rda ve ülkemizin hassas bölgelerinde patlayan bom-
balarla onlarca masum insan yaflam›n› yitirdi. Terör her yerde kol geziyor. ABD’nin, 11 Eylül sal-
d›r›lar› ard›ndan terörizmi gerekçe göstererek bafllatt›¤› “yeni savafl doktrinini” Asya ve Ortado-
¤u’dan sonra flimdide Afrika k›tas›na tafl›yaca¤› belirtiliyor. Özgürlük ve demokrasi ad›na, terör-
le mücadele ad›na ülkelerin iflgal edildi¤i insanlar›n zulme, bask›ya, fliddete, açl›¤a, sefalete, yok-
sullu¤a ve  iflkenceye maruz b›rak›ld›¤› ve yarat›lan küresel terörle soy k›r›mlar›n gündeme gel-
di¤i ac› bir dönem yaflanmaktad›r. Yaflan›lan insanl›k ay›b› her geçen gün daha da artmaktad›r.
Bölgede  bu insanl›k dram›na karfl›  yüzlerce direniflçi ve eylemci boy boy ortaya ç›kmaktad›r. 

Terörün bir insanl›k suçu oldu¤u evrensel bir kabuldür. Terörün nereden gelirse gelsin,
kimden gelirse gelsin kabul edilemez oldu¤unu bir kez daha ifade etmeyi ve yüksek sesle söy-
lemeyi tarihi görev say›yoruz. 

Hükümet program› çerçevesinde özellefltirme uygulamalar›; özellefltirme karfl›t› emek ör-
gütleri, meslek odalar›, demokratik kitle örgütleri vb.’nin tüm u¤rafllar›na ra¤men yüksek ve-
rimlilik ve karla çal›flan dev stratejik sanayi kurulufllar›m›z›n sat›fllar› h›zla sürdürülüyor. Tele-
kom ve Seydiflehir Alüminyum’un ard›ndan ERDEM‹R, TÜPRAfi, PETK‹M gibi kurulufllar s›ra-
lan›yor. Sendikalardan sonbaharda genel grev ve genel direniflin yap›laca¤›na  yönelik aç›kla-
malar geliyor. Özellefltirme politikalar›n›n her türlü mal ve hizmet üretimini sermayenin kar dür-
tüsüne terk etmenin arac› oldu¤u bilinmektedir. Bu arac›n en ac›mas›z biçimi de kamuda çal›-
flan mühendislere mimarlara karfl› kullan›lmas›n›n ilk uygulamas› bafllat›ld›; (Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü’nde oldu¤u gibi) ve di¤er kamu kurulufllar› için haz›rl›klar sürdürülüyor. 

Türkiye IMF, AB, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü ve Küresel kapitalizmin dayatt›¤› neo
liberal  politikalar ile finans ve banka sistemlerinin uluslararas›laflmas›, telekominikasyon  flirket-
lerinin ve haberleflme- medya alanlar›n›n uluslararas› sermayeye devri, demir çelik ve petro- kim-
ya sanayilerinin uluslararas› sermayenin tekelci yönetimine devredilmesi sürecinde emperyaliz-
min  yol haritas›n›n tam ortas›nda bulunuyor. Yabanc› sermaye konusunda hükümette bile gö-
rüfl ayr›l›klar› gündeme gelmeye bafllad›. Son günlerde ülkemizdeki büyük bir sermaye grubunun
tepesinde bulunan bir yöneticinin; 1970 y›llar›n›n ö¤renci lideri Mahir ÇAYAN taraf›ndan geliflti-
rilen yeni sömürgecilik tezlerinin do¤ru oldu¤unu belirtmesi ve bu konunun bas›n yoluyla kamu-
oyuna yans›t›lmas› gerçekten ilginçti. San›r›m bu konuda “günayd›n” demek yeterli olacakt›r.

Sevgili dostlar; meslek alan›m›za yönelik Haziran ve Temmuz 2005 te iki önemli yasal dü-
zenleme gerçekleflti. Bunlardan birincisi 1998 y›l›ndan beri üzerinde çal›flt›¤›m›z ve 2000 y›l›n-
da Odam›z sekreteryal›¤›nda yürütülen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgilerini Üretim Yönet-
meli¤inin (BÖHHBÜY) Bakanlar kurulu imzas›yla yürürlü¤e girmesiydi. Bir di¤eri ise yine 1996
y›l›ndan buyana üzerinde özenle durdu¤umuz Lisansl› Harita Kadastro Mühendisi ve Bürolar›
Kanunu’nun ç›kmas›yd›. Odam›zca verilen bunca emek ve özverili çal›flmalar sonucunda elde
edilen bu olumlu geliflmeler meslek disiplinimiz ad›na sevindirici bir süreç olarak görülmekte-
dir. Mesle¤imize ivme kazand›racak olan bu konularla ilgili aç›klamalar› bültenimizin iç sayfala-
r›nda sizlerle paylafl›yoruz.

De¤erli dostlar, Odam›z çal›flmalar› tüm bileflenleri ile birlikte yo¤un bir flekilde sürüyor.
‹ki y›lda bir yap›lan Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤inin üçüncüsü bu y›l Uluslararas› Jeodezi
Ö¤rencileri Buluflmas› ile birlikte ‹stanbul fiubemiz yürütücülü¤ünde ‹TÜ ve YTÜ’nin destek ve
katk›lar›yla 13-18 Haziran 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. Uluslararas› etkin-
li¤imizin genifl özetine bültenimizde yer vermeyi ve kapak konusu yapmay› gerekli gördük. 

39 uncu Dönem Çal›flma program›m›z çerçevesinde ‹kinci Dan›flma Kurulu ( Geniflletilmifl
Baflkanlar Kurulu ) toplant›m›z 02 Temmuz 2005 tarihinde Ankara’da yap›ld›. Oda bileflenleri-
nin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›da Oda ve fiube çal›flmalar› de¤erlendirildi, çal›flma prog-
ram›nda belirlenen konular ve gündeme yeni düflen geliflmeler hakk›nda yap›lmas› gerekli ça-
l›flmalar vurguland›. Bu toplant›ya iliflkin de¤erlendirmeye bültenimizde yer verdik. 

Odam›z Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar›m›zdan olan Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri
Standartlar› Komisyonumuzca çal›flmalar› sürdürülen “ Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyap›s›
Stratejileri Çal›fltay› “ 29-30 Haziran 2005 tarihlerinde  Ankara’ da gerçeklefltirildi. Kurum ve ku-
rulufl temsilcilerinin kat›l›m›yla yap›lan çal›fltaya iliflkin de¤erlendirmeleri bültenimizin iç sayfa-
lar›nda sizlere ulaflt›r›yoruz.

Odam›z 39 uncu Genel Kurulu’nda al›nan karar do¤rultusunda Sürekli Teknik Bilimsel Komis-
yonlar  Yönetmeli¤i’nin günün gereksinimlerine, bilimsel ve teknolojik geliflmelere göre yeniden
düzenlemesine yönelik sürdürülen çal›flmalar çerçevesinde 01 Temmuz 2005 tarihinde Ankara’ da
Komisyon baflkanlar›n›n kat›l›m›yla ortak bir toplant› yap›ld›. Toplant›da belirlenen e¤ilimleri bülte-
nimizde okuyabilir ve bu konudaki görüfl ve önerilerinizi Yönetim Kurulumuza iletebilirsiniz.

De¤erli dostlar bültenimizin bu say›s›nda ayr›ca; TMMOB Toprak Reformu Kongresi –
2005 çal›flmalar›, FIG Baflkan› Prof.Dr. Holger MAGEL’in  verdi¤i “Arazi Toplulaflt›rmas›ndan
K›rsal Geliflime” konulu konferans, M›s›r/Kahire’de gerçeklefltirilen Odam›z›n da kat›ld›¤› FIG
Çal›flma Haftas›, Odam›z Çal›flmalar›ndan K›sa Bilgilendirmeler,   kamu kurum ve kurulufllar› ile
yap›lan yaz›flmalar, sürekli gündemde olan 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nda de¤ifliklik çal›flmalar›-
na yönelik Odam›z görüflleri, HKMOB‹S Projesi, Odam›z bas›n aç›klamalar›, TMMOB örgütlülü-
¤ü üzerine odam›z de¤erlendirmeleri ile Kentsel Toprak Rant›n› Kamuya Kazand›rma Yöneltile-
ri -Uygulamalar› ve Belediyelerin Önemi, Köylü Olmak, Ölülerini Gömecek Topra¤› Olamamak,
Kaz›m KOYUNCU konulu makaleleri sizlerle paylafl›yoruz.

Her bültenimizde oldu¤u gibi fiubelerimizin etkinliklerini ve bölgelerinden haberleri, üye-
lerimize iliflkin atamalar›, evlenenleri, do¤anlar› ve  aram›zdan ayr›lanlar›, yine ayn› bölümde bu-
labilirsiniz.

Görüfl öneri ve katk›lar›n›z› bekledi¤imizi özellikle belirtmek istiyoruz Sevgi ve dostça ka-
l›n. Sevgilerimizle.. 

Yay›n Kurulu

BafllarkenBafllarken



‹lki may›s 2001 de Odam›z ad›na ‹stanbul flubemiz
yürütücülü¤ünde ‹TÜ ve YTÜ nün katk›lar›yla ‹stan-
bul’da, ikincisi, may›s 2003 de Trabzon flubemiz yürü-
tücülü¤ünde KTÜ nün katk›lar›yla Trabzon’da yap›l-
m›fl olan Genç Haritac›lar Günleri (GHG) etkinli¤inin
üçüncüsü, Uluslar aras› Jeodezi Ö¤renci Birli¤i Bulufl-
mas› (IGSM) etkinli¤i ile birlikte ‹stanbul flubemiz yü-
rütücülü¤ünde ‹TÜ ve YTÜ nün katk›lar› ile 13-18
Haziran 2005 tarihinde ‹stanbul’da yap›ld›.

Etkinlik ülkemizin de¤iflik illerindeki Jeodezi ve Fo-

togrametri Mühendisli¤i bölümünde (‹TÜ, YTÜ, KTÜ,
ZKÜ, OMÜ) okuyan 200 ö¤renci ile 18 farkl› ülkeden
Jeodezi, Ölçme, Karto¤rafya, Uzaktan Alg›lama, Fo-
togrametri Mühendisli¤i bölümünde okuyan 100 ö¤-
renci, ö¤retim elemanlar›, üretme ve paylaflma heye-
can›yla dolu her yafltan genç haritac› kat›l›m› ile ger-
çeklefltirildi.

Genç Haritac›lar Günleri (GHG) ve Uluslararas›
Jeodezi Ö¤rencileri Buluflmas› (IGSM) gibi iki  büyük
ve önemli etkinli¤in birlikte düzenlenmifl olmas›, üret-
me ve paylaflma heyecan›n›n en üst seviyede yafland›-
¤›, de¤iflik ülkelerden gelen kat›l›mc›lar›n, gelecekteki
meslektafllar› ile tan›fl›p, tecrübe ve birikimlerini pay-
laflt›klar› ve befl gün boyunca ‹stanbul’un büyüleyici gü-
zelliklerini yaflad›klar› bir buluflmaya olanak sa¤lam›flt›r.

GHG-IGSM 2005 etkinli¤i 13 Haziran 2005 pazar-
tesi günü ‹TÜ Vadi yurtlar›nda kay›tla bafllad›. Ayn› gü-

nün akflam›nda ‹TÜ Ayaza¤a Kampüs’ünde oluflturu-
lan konser alan›nda “HOfi GELD‹N PART‹S‹” ile fark-
l› kültürdeki ülkemiz ve dünya müzi¤inden örnekler
sergilendi. Gece tüm kat›l›mc›lar›n hayranl›kla izledik-
leri ve efllik ettikleri Ah›rkap› Roman Orkestras›’n›n
muhteflem performans›yla son buldu.

Etkinli¤in ikinci günü 14 Haziran sabah› saat 07.00
dan itibaren darbuka sesiyle uyand›r›lan kat›l›mc›lar,
Vadi Yurtlar›nda birlikte yap›lan güzel bir kahvalt›n›n
ard›ndan her kar›fl topra¤›ndan tarih f›flk›ran ‹stanbul
flehrinin tarihi yar›m adas›nda gerçeklefltirilen kültürel
seminer ve geziye kat›ld›lar. 

Gezinin ard›ndan saat 18.00’da ‹TÜ Ayaza¤a Kam-
püsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Uluslara-
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III. GENÇ HAR‹TACILAR GÜNLER‹ VE
ULUSLARARASI JEODEZ‹ Ö⁄RENC‹LER‹

BULUfiMASI ETK‹NL‹⁄‹
13-18 HAZ‹RAN 2005 TAR‹HLER‹NDE YAPILDI



ras› etkinli¤in resmi aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›fl Uluslararas›
Jeodezi Ö¤renci Buluflmas›n›n (IGSM) 18. dönem Say-
man› Arif GÜNAY’›n Gonga vurmas›yla bafllad›. IGSM
18. dönem sekreteri Umut AYDAR; ülkemizden ve
yurtd›fl›ndan etkinli¤e kat›lanlara HOfi GELD‹N‹Z di-
yerek sevgi ile kucaklad›klar›n› belirtti. Etkinli¤in bafla-
r›ya ulaflmas›ndaki  katk›lar›ndan dolay› tüm kat›l›mc›-
lara teflekkür etti. 

IGSM–GHG 2005 etkinli¤inin düzenleme kurulu
ve ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›  M.Ali
CANDAfi aç›l›fl konuflmas›nda etkinli¤e kat›lanlara
HKMO ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu ve
IGSM&GHG Yürütme Kurulu ad›na hofl geldiniz diye-
rek, sayg› ve sevgi ile selamlad›. Say›n CANDAfi ko-
nuflmas›nda özetle;   

“Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i – Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odam›zca iki y›lda bir yap›-
lan Genç Haritac›lar Günleri (GHG) etkinli¤inin üçün-
cüsünü ‹stanbul fiubemiz yürütücülü¤ünde Uluslarara-
s› Jeodezi Ö¤rencileri buluflmas› (IGSM) ile birlikte
13-18 Haziran 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçek-
lefltiriyoruz.

Odam›z yürütücülü¤ünde ve ‹TÜ ile YTÜ’nin kat›-
l›mlar› ile gerçeklefltirilen etkinli¤imiz, iki büyük etkin-
li¤in bir arada yap›lmas›n› daha da anlaml› k›lm›flt›r.
Genç Haritac›lar Günleri; her iki y›lda bir yap›lan ulu-
sal ve uluslararas› düzeyde genç haritac›lar›n mesleki
ve sosyal iliflkilerini bafllatmak, yeni teknolojiler ve ge-
liflmelerin mesle¤imize katk›lar› hakk›nda bilgi al›flveri-
flinde bulunmak, ulusal ve uluslararas› organizasyonlar
ile e¤itim-ö¤retim konular›nda bilgilendirmek, daha da
önemlisi konferans, tart›flmalar ve bilgi de¤iflimleri so-

nucu mesle¤imizin gelece¤ine iliflkin bir perspektif ka-
zanmak amac›yla yola ç›km›fl, ülkemizde güzide bir et-
kinliktir. Di¤er taraftan uluslararas› jeodezi ö¤rencileri
organizasyonu; ‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i Bölümü ö¤renci kulübünün ev sahipli¤ini yapt›¤›
ve 28 ülkeden toplam 72 üye üniversiteden oluflan Je-
odezi Ö¤rencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan
Uluslararas› Jeodezi Ö¤rencileri Buluflmas›’d›r. 

Bu etkinli¤imizle; mesleki alanda Ulusal ve Ulusla-
raras› düzeyde iletiflimlerin üst düzeye ç›kart›lmas›,
bilgi ve kültür al›flveriflinde bulunulmas›, farkl› ülkeler-
deki meslek alan›m›za yönelik bilimsel ve teknik gelifl-
melerin öne ç›kart›lmas›, tart›fl›lmas› ve paylafl›lmas›
süreci yaflan›lacakt›r.

Kültür ve medeniyetlerin befli¤i ve tarihsel olgula-
r› olan dünya kenti ‹stanbul’da farkl› kültür ve mede-
niyetlerin bir kez daha bir araya gelmesi, buluflmas›
etkinli¤imizle hayata geçmektedir.

Sevgili kat›l›mc›lar; bugün Ortado¤u da, Ortaasya
da, Latin Amerika da ve Balkanlarda k›saca dünya ül-
kelerine bak›ld›¤›nda bar›fl ve özgürlüklerin, dostlukla-
r›n yok edildi¤ini, savafllar›n yafland›¤›n› görmekteyiz.
Ülkeler iflgal edilmekte baflta çocuklar olmak üzere
insanlar yok edilmektedir. Emperyalizme, sömürüye
ve savafla hay›r demek, bilim ve teknolojinin savafl
arac› olarak kullan›lmas›na karfl› durufl sergilemek biz-
lerin, sizlerin tarihsel bir insanl›k görevi oldu¤unu
unutmamam›z gerekiyor.

Etkinli¤imiz çerçevesinde bilimsel ve teknik su-
numlar gerçeklefltirilecek, düzenlenen forumla da
sosyal, kültürel konular› ile birlikte mesleki örgütlen-
meler, meslek ve ö¤renci sorunlar› tart›fl›lacak ve
öneriler oluflturulacakt›r.  
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De¤erli dostlar sevgili arkadafllar; Asya ile Avrupa
co¤rafyas›n› birlefltiren dünya kenti ‹stanbul da kültü-
rel ve tarihsel görsel yerleri hep birlikte gezerek ta-
rihsel sürecimize bir not daha düflece¤iz.

Amac›m›z bu etkinlikle sizleri mutlu k›lmakt›r. Siz-
lerin huzurunda bu etkinli¤in gerçekleflmesinde büyük
u¤rafl veren etkinlik yürütme kuruluna - baflta ö¤ren-
ciler olmak üzere- teflekkür ediyorum. Ayr›ca etkinli-
¤imize destek ve katk›lar›n› esirgemeyen tüm dostla-
ra ve kurulufllara teflekkürü borç biliyorum. Sizlere
bir kez daha hofl geldiniz diyor sayg› ve sevgilerimi ye-
niden sunuyorum.” dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Genel
Baflkan› Say›n Hüseyin ÜLKÜ’nün aç›l›fl konuflmas›nda
kat›l›mc›lar› Oda Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve sevgi
ile selamlad›¤›n› belirterek, Dünya co¤rafyas›nda 28
ülkedeki genç meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla yap›lan bu
etkinli¤imizle; hem mesleki olarak bilimsel ve teknik
geliflmelerin meslek alan›m›za yans›t›lmas›, hem de
farkl› kültür ve medeniyetlerin insani de¤erleri ege-
men k›lmak amac›yla ‹stanbul’da buluflmufl olmas›n›n
bizleri umutland›rd›¤›n› belirtti. Say›n ÜLKÜ konufl-
mas›nda özetle;

“Bu etkinli¤in gerçeklefltirilmesi sürecinde baflta
sevgili ö¤renci genç arkadafllar olmak üzere fiube Yö-
netim Kuruluna, ‹stanbul Teknik Üniversitesine, Y›ld›z
Teknik Üniversitesine, di¤er üniversitelerimizden ö¤-
renci dostlar›m›z›n kat›l›m›n› sa¤layan üniversitelerimi-
ze, sponsor ve promosyon verilmesinde katk› ve des-
tek olan tüm arkadafllara teflekkürü borç biliyorum.

Ayr›ca Uluslararas› Jeodezi ö¤renci Buluflmas›n›
ülkemize tafl›yan ‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölü-

müne ve ö¤renci arkadafllara teflekkür ediyor, kendi-
lerini özellikle kutluyorum.

Dünyaya sermaye öncelikli kapitalin penceresin-
den bakman›n ise tüm insanl›k tarihinde oldu¤u gibi
sevgiyi, dostlu¤u, bar›fl ve umudu yok edece¤inin bi-
lincindedir.

Bu nedenle Odam›z bilim ve teknolojinin savafllar-
da insanlar›n yok edilmesi, çocuklar›n, gençlerin öldü-
rülmesi için de¤il dünya halklar›n›n bar›fl ve kardeflli¤i
için toplum yarar›na kullan›lmas›n› savunmaktad›r.

Bu etkinli¤imizle mesle¤imizin uluslararas› düz-
lemdeki gelifliminin izlenilmesi, bilgi al›fl veriflinde bu-
lunulmas›, insanl›¤›n hizmetine sunumundaki önemi

mutlaka dile getirilecektir. Bununla birlikte gelece¤in
as›l sahibi olan siz gençlerin savafls›z bir dünyan›n ya-
rat›lmas› sürecinde, bar›fl, özgürlük, kardefllik ve eflit-
lik türkülerinin kenti ‹stanbul’da hep birlikte “baflka
bir dünya mümkün” diye hayk›rman›z› çok önemli bir
olgu olarak görüyoruz.

Befl gün sürecek etkinli¤imizde bilim insanlar›m›z›n
sunumlar› yan›nda ö¤renci genç arkadafllar›m›z›n tek-
nik sunumlar› ile birlikte Forum bölümünde dünyan›n
farkl› ülkelerinden gelen onlarca genç meslektafllar›-
m›z›n mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal olaylara
yaklafl›m›, de¤erlendirmeleri, farkl› görüfl ve önerile-
rin aktar›lmas› anlaml› gördü¤ümüzü ifade etmeliyim. 

Her yerde söyledi¤im gibi insan yaflam›nda ülefltik-
çe ço¤alan iki fley var: Biri sevgi, di¤eri bilgi. Çünkü
paran›z›, ekme¤inizi üleflti¤inizde azal›yor. Oysa sevgi-
nizi, bilginizi paylaflt›¤›n›zda azalm›yor, ço¤al›yor. Bu
nedenle ekme¤imizi de üleflebilece¤imiz bir dünya için
önce sevgimizi ve bilgimizi üleflmeye geldi¤imiz “genç
buluflma”n›n sizler taraf›ndan gelece¤in gençleriyle
birlikte gelecekte de sürdürülmesini diliyorum.
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Tarih ve kültür yönünden oldukça zengin olan ‹s-
tanbul’un sizleri etkileyece¤ini bir kez daha belirtme-
liyim.” fieklinde tamamlad›.

Etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›nda ‹TÜ Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Do-
¤an UÇAR ile YTÜ  Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Ömer AYDIN ve ‹TÜ
Rektör Yard. Prof.Dr. Erkin MASUH ve YTÜ Rektö-
rü Say›n Prof. Dr. Durul ÖNER de bir konuflma yap-
t›. YTÜ Rektörü Say›n ÖNER konuflmas›na kat›l›mc›-
lar› sevgi ve sayg› ile selamlad›¤›n› belirterek bafllad›.
Say›n ÖNER konuflmas›n›

“Sürekli de¤iflim ve geliflim sürecinin h›zla yafland›-
¤› günümüzde, farkl› ülke ve üniversitelerin Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümlerinde okuyan ö¤-
rencileri biraraya getiren Uluslararas› Jeodezi Ö¤ren-
cileri Buluflmas› ile 3. Genç Haritac›lar Günleri etkin-
li¤inin ortaklaflt›r›larak ülkemizde ve ‹stanbul’da yap›l-
mas› bizleri onurland›rmaktad›r. Bu etkinli¤imizi ger-
çeklefltiren baflta ö¤rencilerimiz olmak üzere Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›’n› kutluyorum.

De¤erli kat›l›mc›lar, sevgili arkadafllar; bugün dün-
yam›zda en çok gereksinim duyulan ve dile getirilen
demokrasi, özgürlük ve bar›fl sürecinin yarat›lmas›, sa-
vafls›z bir dünyan›n hakim k›l›nmas›, bilim ve teknolo-
jinin insanl›k yarar›na kullan›lmas› için tüm platform-
larda etkin çal›flmalar yürütülmektedir. 28 ülkeden,
çeflitli üniversitelerden bir araya gelen siz gençlerin
bu konular› tart›flaca¤›n›za, bilgi al›flveriflinde buluna-
ca¤›n›za, mesleki konularda ve bilimsel geliflmelerde
paylafl›mlar› yaflayaca¤›n›za inanc›m›z tamd›r. Ülkemiz-
de ve dünyada, üniversite e¤itiminde temel unsur, öz-
gür insan›n yetifltirilmesi olmal›d›r. Bu süreçte herke-
se görev düflmektedir.” fieklinde sürdürdü Say›n
ÖNER etkinli¤e kat›lanlar› ‹stanbul’da a¤›rlamaktan
gurur duydu¤unu, tüm kat›l›mc›lar›n sevgi, dostluk,
kültür ve bilim paylafl›m›n› etkinlikte oldu¤u gibi, her
platformda yaflamalar›n› istedi¤i ve diledi¤ini belirte-
rek etkinli¤i düzenleyenlere teflekkür ederek konufl-
mas›n› bitirdi.

Konuflmalar›n ard›ndan Karadeniz ve Çerkez
oyunlar›n›n sergilendi¤i Halk oyunlar› gösterisi yap›ld›
Aç›l›fl seramonisinden sonra Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi lobisi ve bahçesindeki havuz bafl›nda bir

resepsiyon verildi. Resepsiyonda bol bol sohbetler
edildi, s›cak dostluklar›n ilk ad›mlar› at›ld›.

Etkinli¤in üçüncü gününde Ö¤retim Üyeleri ve
Ö¤renciler taraf›ndan sunulan Teknik Konferans çer-
çevesinde; Prof. Dr. Filiz SUNAR ERBERK (‹TÜ) “Re-
mote Sensing in TURKEY & the Role of ITU-CSCRS”,  Dç.
Dr. Haluk ÖZENER (BÜ) “Kuzey Anadolu Fay›ndaki
Kabuk Deformasyonlar›n›n Jeodezik Çal›flmalar ile ‹zlen-
mesi”,  Ferihan ÖZF‹DAN (ZKÜ) “Yüksek Çözebilirlik-
li Uydu Görüntülerinin Bilgi ‹çeriklerinin Karfl›laflt›r›lmas›”,

S›tar KARAB‹L (KTÜ) “Toprak Kullan›m Sürecinin Bir
Yans›mas› Olarak Tafl›nmaz De¤erlemesi,  Prof. Dr. Erol
KÖKTÜRK  (KÜ) “Haritac›l›¤›n 5000 Y›ll›k Yürüyüflü”,
Bahad›r KÜLÜR (‹TÜ) Ender ÖZERDEM (‹TÜ) “Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Ö¤rencilerinin Dünya-
daki ve Türkiyedeki Örgütlenmesi” Jaakko Jarvinen (Hel-
sinki Teknoloji Üniversitesi) “IGSM 2004 Ö¤renci Or-
ganizasyonunun Yap›s›”, Artur ORTUBA (Warsaw
Teknoloji Üniversitesi) “Warsaw Teknoloji Üniversitesi
Jeodezi ve Karto¤rafya Fakültesi Ö¤renci Birli¤i” bildirile-
ri ile Kat›l›mc›lar›n Mesle¤imizdeki yeni geliflmeler ve
mesle¤imizin de¤iflik ülkelerdeki durumlar› hakk›nda
bilgilenilmesi sa¤land›. Daha sonra “Dünyada Mesleki
Örgütlülük” konulu FORUM ile mesleki örgütlülü¤ün
önemi ve gereklili¤i tart›fl›ld›. Hem Ülkemizden hem
de yurtd›fl›ndaki ö¤rencilerin görüfl ve önerilerini sun-
duklar› bu bölümde; Mesleki örgütlülük, mesle¤in ge-
lece¤i, iflsizlik, e¤itim durumu, örgütlülük, Avrupa ve
dünya ölçe¤indeki sosyal kültürel ve politik geliflmeler
hakk›nda görüfller sunularak de¤erlendirmeler yap›ld›. 

‹TÜ Vadi yurtlar›nda yenilen akflam yeme¤inin ar-
d›ndan ‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü Konser alan›nda ‹TÜ
Dans Kulübü Latin Dans Grubunun sergiledi¤i dans
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gösterisi kat›l›mc›lar› büyüledi. Gecenin ilerleyen saat-
lerinde sahne alan Yeni Türkü asla unutulmayacak
olan y›llar›n flark›lar›n› söylerken, di¤er ülkelerden ge-
len genç haritac›lar›n müzi¤in ezgisi ve coflkusuyla na-
s›l uyum sa¤lad›klar›n› ve hofl vakit geçirdiklerini gör-
menin bizleri heyecanland›rd›¤›n› ifade etmeliyiz.

Gençler gecenin ilerleyen saatlerine kadar bar›fl ve
dostluk flark›lar›n› birlikte seslendirdi.

16 Haziran Perflembe günü sabah›n erken saatle-
rinde horoz ve darbuka sesleriyle uyand›r›lan kat›l›m-
c›lar kahvalt› yapt›ktan sonra Büyükada ve Bo¤az turu
için büyük bir heyecanla servis araçlar›na kofltular. Ka-
batafl iskelesine gelindi¤inde heyecan dorukta idi.
Aman bir aksilik ya da terslik olmas›n diye dilekler tu-
tulmad› da de¤il hani. Kültür ve tarih kokan güzelim ‹s-
tanbul’u denizden izlemenin tad›na doyamayan kat›-
l›mc›lar teknedeki coflkuyla birlikte  Büyükada’ya var-
d›klar›n› ve piknik için mola verildi¤ini neredeyse fark
edemediler bile.   Gün boyunca yüzme, voleybol, uzun
eflek, kültürel geziler flehir turu ve fayton gezisi için
f›rsat bulan kat›l›mc›lar mükemmel bir gün yaflad›lar.
Günün neden bu kadar erken tükendi¤ine üzüldükleri
yüzlerinden okunuyordu. Bir türlü adadan ayr›lmak is-
temiyorlard›. Onlar› toparlamak epeyce zaman ald›.
Tekne turu ile BO⁄AZ’›n gününü ve gecesini muhte-
flem bir flekilde yaflayarak ‹stanbul’un muhteflem man-
zaralar›na, tarih ve kültür zenginliklerine tan›k oldular.

Etkinli¤in beflinci günü sabah bölümünde  Jeodezi
ö¤rencilerini biraraya getirmek birbirlerini tan›mak
deneyimlerini ve kültürlerini paylaflmak amac›yla 1992
y›l›nda Avusturalya’da gerçeklefltirilen toplant›da ku-
rulan Uluslar aras› Jeodezi Ö¤renci Birli¤i IGSO nun,
üye olan ülkelerden kat›l›mc›lar› ile Genel kurulu ya-
p›ld›. Di¤er kat›l›mc›lar da ayn› saatlerde Genç Hari-

tac›lar Günleri etkinli¤inin olmazsa olmazlar›ndan
GHG HATIRA ORMANI n›n aç›l›fl›na kat›ld›lar. Ö¤le-
den sonra ise tüm kat›l›mc›lar 700 y›l yaflam süren
Osmanl› tarih ve kültürünü yans›tan TOPKAPI SA-
RAYI gezisine gitti. Saatlerce süren gezide saray›n
yerleflkesi, bo¤az›n görüntüsü saraydaki tarihi eserler
(giysiler, savafl araçlar›, elmaslar, alt›nlar vb..) herkesi
büyülemiflti. Saray gezisinden akflam saatlerinde ayr›-
larak veda partisine kat›lmak üzere haz›rl›k yapmak
için Vadi Yurtlar›na gidildi.

Etkinlik Y›ld›z Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal
Tesislerinin eflsiz Bo¤az manzaras› eflli¤inde yenilen
“VEDA YEME⁄‹” ve Kat›l›mc›lar›n Organizasyon Ko-
mitesine hediyelerini sunmas›n›n ard›ndan Taksim Ba-
lans Gece Kulübünde sabah›n ›fl›klar›nda son buldu.

IGSM-GHG 2005 etkinli¤i, dünya co¤rafyas›n›n
de¤iflik ülke ve bölgelerinden gelen farkl› inanç ve kül-
türe sahip bir çok genç Haritac›n›n Vadi Yurtlar›nda
son gün yap›lan kahvalt›da böylesine dolu ve muhte-
flem geçen etkinli¤in bitiyor olmas›n›n hüznü hakimdi.
Kat›l›mc›lar›n vedalaflmalar› gelece¤e dair umutlarla
2006 da IGSM için Polonya da ve 2007 de GHG de

tekrar buluflmak üzere sözleflmeleri ile son bulurken
her kat›l›mc›n›n içindeki buruklu¤un, “nereden ç›kt›
flimdi bu ayr›l›k?” dercesine ifadelerinin yüzlerine  gi-
zemli yans›malar›n› görmek bizleri de derinden etkile-
miflti. Ama biliyorduk güzel dostluklar arkadafll›klar
kurulmufltu, sohbetler edilmiflti. Gelece¤e dair mesle-
ki, sosyal, kültürel ve toplumsal geliflmeler çerçeve-
sinde yap›lan seviyeli tart›flmalar, bilgi al›flveriflleri uy-
gar ve ça¤dafll›k yolunda önemli bir ad›md›. Herkesin
eme¤ine, yo¤un çal›flmas›na, katk›lar›na ve deste¤ine
binlerce teflekkürleri borç biliyoruz. 
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19 May›s Üniversitesi
Samsun

Bir bilinci, dayan›flmay›, meslek ruhunu paylaflt›¤›m›z
mükemmel bir onganizasyonla 3. Genç Haritac›lar Gün-
lerinde 13-18 Haziran tarihleri aras›nda ‹stanbul’dayd›k.
19 May›s Üniversitesi’nin bu tarihte s›navlar›n›n olmas›
kat›l›m› ciddi oranda düflürmüfl ancak az da olsa kat›l›m
sa¤lanabilmifltir. Gelemeyen tüm arkadafllar›m›z için
paylaflmak, ö¤renmek ve yaflatmak için oradayd›k.

Bu y›l Genç Haritac›lar Günleri ayr› bir heyecan›
da içinde bar›nd›rm›flt›r. Uluslararas› Jeodezi Ö¤renci
Buluflmas› (IGSM) ve Genç Haritac›lar Günleri
(GHG) bu etkinlikle bir araya gelmifl ve yeni bir olgu-
yu yeflertmifllerdir. GHG’nin IGSM ile birleflmesiyle
tafl›d›¤› anlam, getirdi¤i farkl›l›k ve bulundu¤u co¤raf-
yan›n önemi herkes için farkl› bir izlenim, ünivertise-
ler aras› kültür, e¤itim ve içinde bulunan her bir ö¤-
rencinin farkl› dünyas› bizlerce ölçülüp, hesaplanan ve
haritas›n› ç›karaca¤›m›z yeni dünyalar kazand›rm›flt›r.
Yurtd›fl›ndan gelen meslektafllar›m›zla bu çat› alt›nda
birlefltik ve haritac›l›¤›n evrensel bir dil oldu¤unu her
co¤rafyada geçerli oldu¤unu bilmenin güvenini hisset-
tik. Ayr›ca forumlarda haritac›l›k mesle¤inin gelecek-
teki yerini ve bizim gösterimimizin ne yönde gelifltir-
memiz konusunda bilgiler edindik. Sorunlar›m›zdan ve
kayg›lar›m›zdan da bahsetme imkan› bulduk. Bunun
yan› s›ra geliflen teknolojiyle birlikte üniversitelerin
üstlendikleri görev ve sorumluluklar›n neler oldu¤unu
gördük ve bu konular çerçevesinde ö¤renci örgütlen-
mesinin önemini anlad›k.

Program› hayli yo¤un olan etkinlikte neler yoktu ki?
‹stanbul’un en güzel, en mistik tarihi yerlerine ge-

ziler, seminerler, kültürel aktiviteler, teknik ve sosyal
sunumlar, partiler ve hofl sürprizler...

Böyle bir etkinli¤in bize katt›klar› saymakla bitmez
kat›lmak ve onlar› yaflamak bir ayr›cal›kt›.

Farkl› insanlarla tan›flmak, birfleyler paylaflmak,
sohbet etmek ve kal›c› arkadafll›klara temel atmak, üs-
telik ayn› mesle¤i yapacak kifliler olarak, mesle¤in dü-
nü, bugünü ve yar›n› hakk›nda tart›fl›p fikir al›flveriflin-
de bulunmak ve oradaki büyüklerimizin bilgi ve tecü-
rebelerinden yararlanmak oldukça verimliydi.

Biz bu tür etkinliklerin ö¤rencilerin gerek mesleki
gerekse sosyal yönlerinin geliflmesinde oldukça büyük
önem tafl›d›¤›na inan›yoruz.

Bizim bulufltu¤umuz nokta dostluk içerisinde bilgi,
düflünce, hayat ve haritalar›m›z›n kesiflti¤i GHG’dir.

OMÜ ö¤rencileri olarak genç haritac›lar ruhunu ya-
flad›k o havay› soluman›n heyecan›n› halen tafl›maktay›z.
Bu ruhun 4. GHG tafl›naca¤›ndan hiçbir kuflkumuz yok.
Bizler OMÜ ö¤rencileri olarak baflka bir GHG etkinli-
¤ine ev sahipli¤i yapmaktan büyük bir mutluluk duyaca-
¤›m›z› belirtmek isteriz.

Baflta böyle güzel bir organizasyonla bizleri bir
araya getiren ve her türlü deste¤i sa¤layan HKMO
yetkililerine ve HKMO ‹stanbul fiubesi’ne, yürütme
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kuruluna, ‹.T.Ü ve Y.T.Ü.’lü ö¤renci arkadafllar›m›za
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

19 May›s Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ö¤rencileri

Karaelmas Üniversitesi
Zonguldak

YTÜ ve ‹TÜ jeodezi ö¤rencileri taraf›ndan organi-
ze edilen ve HKMO’nun büyük deste¤iyle ‹stanbul’da
yap›lan IGSM ve GHG 2005 etkinliklerine ZKÜ ola-
rak kat›ld›k. Bu iki etkinli¤in bir arada olmas› bizim
için çok daha önemliydi. Dünyadaki ve ülkemizdeki je-
odezi ö¤rencilerinin biraraya gelme fikri, keflfetmeyi
bilen her insan için heyecan vericiydi. ZKÜ olarak biz-
de de¤iflik kültürleri tan›mak deneyimlerimizi ve so-
runlar›m›z› paylafl›p ö¤renci birlikleri için yeni ürünler
ç›kar›lmas› umuduyla kat›ld›k.

Etkinli¤in konusunun dünyada ve ülkemizdeki ör-
gütlenmenin tart›fl›lmas›, nas›l örgütlenmesi gerekti¤i-
nin olmas› kapitalist sistemin insanlar› metalaflt›rd›¤›,
yozlaflt›rd›¤›, kendine güveni olmayan, kafas› çeliflki-
lerle donat›lm›fl bireylerin oluflturdu¤u bu dönemde
gençlik olarak, haritac›lar olarak bir araya gelip bir güç
olarak insan› esas alan de¤erleri savunmak her bireyin
vazgeçilmezi olmal›d›r. Organizasyonu yapan arkadafl-
lar›n çok baflar›l› bir organizasyon gerçeklefltirdi¤ine
inan›yoruz verdikleri emekleri için çok teflekkür edi-
yoruz. Tek sorunun di¤er üniversitelerdeki s›nav ta-
rihlerine denk gelen etkinlik tarihi olmas›yd›.

Organizasyonun forum k›sm›nda ise kat›l›m›n az
olmas› ve tart›flman›n k›s›r geçmesi, sonraki süreçler
için ilkelerin koyulmamas› bu kadar büyük bir organi-
zasyonda eksiklik olarak görülebilir.

Kat›l›mc›lar›n gelirken etkinli¤in konusunu tart›fl›l-
d›¤› forum k›sm›na kat›lmamalar›n›n organizasyonun
üniversitelerdeki ayakalar›n›n çal›flma yapmad›klar›
sonucunu ortaya koymaktad›r. Bir sonraki yap›lacak
etkinlikte üniversitelerde etkinli¤in konusunun bir ön
tart›flmas›n› kendi içinde yapmas› sonuç almak için
önemli olaca¤›n› düflünüyoruz.

Sürekli gözlemledi¤imiz sorunlar› dile getirdik ama
etkinlikte yap›lan konserler, geziler ve tart›flmalar›n
çok kaliteli oldu¤unu organizasyonun büyüklü¤ünü
göstermekteydi.

ZKÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ö¤rencileri

KTÜ Gümüflhane 
Mühendislik Fakültesi

3. Genç Haritac›lar Günleri ve Uluslararas› Jeode-
zi Ö¤rencileri Buluflmas› etkinli¤i hakk›nda söylene-
cek çok fley var. Etkinli¤in gerçeklefltirilmesinde bafl-
ta Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›’n›n içten-
likle çal›flmalar› ve ‹TÜ, YTÜ ö¤renci arkadafllar›m›z›n
gönüllü katk›lar› müthiflti. Azimli ve disiplinli çal›flma-
lar› takdir düzeyindeydi. Kendilerini kutluyoruz.

Bu etkinlikte mesleki, bilimsel, sosyal ve kültürel
alanda inan›lmaz düzeyde güzellikler yaflad›k. Çük gü-
zel bir hafta geçirdik.

Ülkemizin sembolü haline gelen ‹stanbul’un büyü-
leyici güzelli¤ini unutulmaz bir flekilde bize ve en
önemlisi yabanc› ö¤renci arkadafllar›m›za yaflatt›¤›n›z
için sizlere teflekkür ediyoruz. Organizasyonun bafl›n-
dan sonuna kadar yaflad›¤›m›z s›cak ortam ve gördü-
¤ümüz ilgi bizi çok memnun etti. jeodezi ve fotogra-
metri alan›nda ülkemizde ve dünyada ismini duyur-
mufl önemli kiflilerle tan›flmam›z bizleri ayr›ca onur-
land›rd›.

K.T.Ü. Gümüflhane Mühendislik Fakültesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri ad›-
na sizlere bir kez daha teflekkür ediyoruz. Dikili kam-
p›nda ve 4. Genç Haritac›lar Günleri’nde buluflmak
üzere herkese sevgi dolu selamlar›m›z› iletiyoruz.

KTÜ, Gümüflhane Mühendislik Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ö¤rencileri
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Yürütme Kurulu
Mehmet Ali CANDAfi (HKMO ‹st. fiubesi Baflkan›)
‹lknur Güler BAfiAR (HKMO ‹st. fiubesi Sayman›)
Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Gen. Mer. Yön. Kurulu Üyesi)
Ertu¤rul CANDAfi (HKMO Gen. Mer. Yön. Kurulu Üyesi)
Hakan GÜNGÖR (HKMO Gen. Mer. Yön. Kurulu Üyesi)
Orhan GÜVEN (HKMO ‹st. fiub. Yön. Kurulu Üyesi)
Tevfik ÖZLÜDEM‹R (‹TÜ Ö¤retim Görevlisi)
Taylan ÖCALAN (YTÜ Ö¤retim Görevlisi)
Burak AKPINAR (YTÜ Ö¤retim Görevlisi)
Umut AYDAR (IGSO Genel Sekreteri)
Arif GÜNAY (IGSO Sayman›)
Banu YÜKSEL (‹letiflim ve Tasar›m Koordinatörü)
Elif AYHAN (Ulafl›m Koordinatörü)
Göksel AKKOCA (Sosyal Etkinlikler Koordinatörü)
Gülflah ÖZTÜRK (Gezi ve Spor Koordinatörü)
Nam›k MÜFTÜO⁄LU (Teknik ‹fller Koordinatörü)
Özgür KAHRAMAN (Seminer Koordinatörü)
Yelda ADEMO⁄LU (‹dari ‹fller Koordinatörü)



Odam›z›n 39. Dönem II. Dan›flma Kurulu Geniflle-
tilmifl Baflkanlar Kurulu olarak, Ankara, Antalya, Bur-
sa, Diyarbak›r, ‹stanbul, ‹zmir ve Konya fiube Baflkan-
l›klar›m›zdan Baflkan, Yazman ve Sayman üyeler, Oda
Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve TMMOB Yöne-
tim Kurulu üyelerinin kat›l›m›yla 02 Temmuz 2005 ta-
rihinde Ankara’da yap›ld›.

Önceden duyurulan; 
1- Oda Çal›flmalar› Hakk›nda Genel Bilgilendirme,

a. Genel Merkez Çal›flmalar›,
b. fiube Çal›flmalar›,

2- Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i,
3- Yasa ve Yönetmelik Çal›flmalar›,

a. ‹mar ve Planlama Kanunu Tasar›s›,
b. 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu,
c. TKGM Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Ka-

nun Tasar›s›,
d. Kadastro Kanunu,
e. Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve

Bürolar›n›n Kuruluflu ve Görevleri Hakk›n-
da Kanun,

4- Denetleme Kurulu Çal›flmalar›,
5- Onur Kurulu Çal›flmalar›,
6- HKMOB‹S
7- Dilek ve Öneriler
fieklindeki gündem do¤rultusunda bafllat›lan top-

lant›da kat›l›m konusunda yap›lan k›sa bilgilendirme-

nin ard›ndan aç›fl konuflmas›n› Genel Baflkan Hüseyin
ÜLKÜ yapt›. 

Sn. Hüseyin ÜLKÜ, genel çerçevede yap›lan ça-
l›flmalara de¤inerek, bu süreçte katk› koyan meslek-
tafl milletvekillerimize verdikleri katk›lar için teflek-
kür etti. 

Di¤er meslek disiplinleri ile ortak çal›flma alanlar›-
m›z›n bulundu¤unu belirten Sn.ÜLKÜ, di¤er disiplinle-
rin yapt›klar› çal›flmalardan Odam›z›n da geride kal-
mamas› gerekti¤ini, aksi takdirde bu alanlar›n di¤er
meslek disiplinlerinin etkisi alt›nda kalaca¤›n› belirtti. 

Yerel yönetimlere CBS konusunda yap›lan yetki
aktar›m›n›n benzerinin, 22 fiubat 2005 tarih ve 5304
Say›l› Kanunla Kadastro Kanununun Amaç maddesin-
de yap›lan de¤ifliklikle, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlü¤ü’ne de verildi¤ini, ayr›ca k›sa dönem eylem pla-
n›n›n 47.maddesi ile de yine TKGM taraf›ndan bafllat›-
lan bir çal›flma oldu¤unu da vurgulayan ÜLKÜ, yürür-
lü¤e giren Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve
Bürolar› Hakk›nda Kanun nedeniyle yo¤un bir çal›flma
dönemine girilece¤ini, öngörülen yönetmelikler konu-
sunda çal›flmalar›n bafllad›¤›n› ve ivedilikle sonuçland›-

r›lmas›n›n sektörümüz lehine olaca¤›na de¤indi. Bugü-
ne kadar tüm fiubelerimizce ortak hareket ettiklerini,
her ad›m›n fiube Baflkanl›klar›m›z›n bilgisi ve önerileri
dahilinde flekillendi¤inin alt›n› çizen Oda Baflkan›, veri-
len destek için tüm kat›l›mc›lara teflekkür etti.
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Gündemin Oda çal›flmalar› hakk›nda genel bilgi-
lendirme bölümünde, önce Genel Sekreter Cengiz
DA⁄DELEN, Nisan 2004 – Haziran 2005 döneminde
yap›lan çal›flmalarla ilgili olarak bir sunum yapt›. Söz
konusu sunumda Çal›flma Program› çerçevesinde ge-
nel kuruldan bu yana Odam›zca gerçeklefltirilen, top-
lant›lar, kongre, konferans, kurultay, ö¤renci etkinlik-
leri,meslek içi e¤itim çal›flmalar›, HKMOB‹S kapsa-
m›nda yap›lan çal›flmalar, çeflitli bas›n aç›klamalar›,ulu-
sal ve uluslararas› kurulufllarla iliflkiler, komisyon ve
çal›flma grubu çal›flmalar› ile önümüzdeki dönemde
planlanm›fl etkinlikler konusunda kapsaml› bilgiler yer
ald›. Sonras›nda fiube Baflkanl›klar›m›z yapt›klar› çal›fl-
malar ile fiube etkinlik alanlar›nda karfl›laflt›klar› so-
runlar› aktard›lar. 

Gündemin 2.maddesinde; “Meslek ‹çi E¤itim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i” üzerinde yap›lan tart›fl-
malar›n ard›ndan, Odam›zca Prof. Dr. Tevfik AYAN
baflkanl›¤›nda kurulan komisyon taraf›ndan haz›rlanan
HKMO Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetme-
li¤i Tasla¤›’n›n Meslek ‹çi E¤itim Merkezi kurulmas›n›
da içerecek flekilde yeniden oluflturulmas›, di¤er di-
siplinlerle ortak çal›flma alanlar›m›z›n bulunmas› nede-
niyle öncelikli olarak meslek içi e¤itim konular›m›z›n
belirlenerek ivedilikle TMMOB’ye sunulmas› benim-
sendi. 

Gündemin 3.maddesinde; Yasa ve Yönetmelik
çal›flmalar› konusunda ‹mar ve Planlama Kanunu Tas-
la¤› ile ilgili olarak Odam›z›n görüfllerinin TMMOB’ye
iletildi¤i, tasla¤›n fiubelerimizce sürekli izlenmesi, var-
sa görüfl önerilerinin her zaman Odam›za iletilebile-
ce¤ine de¤inildi. 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu ile il-
gili olarakta çal›flmalar›n süreklilik arzetti¤i, Odam›z
web sayfas›ndan da yap›lan çal›flmalar›n duyuruldu¤u,
özellikle Mühendislik – Mimarl›k Hizmetlerini, hizmet
tan›m›ndan ç›kararak, Dan›flmanl›k Hizmet Al›m› iha-
leleri içerisinde de¤erlendiren son Kanun Tasla¤›na
yönelik oluflturulan görüfllerin TMMOB arac›l›¤›yla
Kamu ‹hale Kurumuna iletildi¤i, bu konuda yine fiube
Baflkanl›klar›m›zca oluflturulabilecek görüfl ve önerile-
rin Odam›za iletilmesi gerekti¤i ifade edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün yeniden
yap›land›r›lmas›, Kadastro Kanunu ve yönetmelikleri
(41. madde, say›sallaflt›rma), Lisansl› Harita Kadastro

Mühendisleri ve Bürolar›, Tapu Plan Tüzü¤ü konula-
r›nda yap›lan bilgilendirme ve özellikle Say›sallaflt›rma
Yönetmeli¤i ile Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri
ve Bürolar› Hakk›nda Kanunda öngörülen yönetme-
likler konusunda fiube Baflkanl›klar›m›zca da görüfl ve
önerilerin oluflturulmas› gerekti¤i üzerinde durulmufl-
tur. 

Gündemin 4. ve 5. maddelerinde; Denetleme
Kurulu Çal›flmalar›, Denetleme Kurulu Üyesi Oktay
GAZ‹O⁄LU taraf›ndan dile getirilmifl olup, ilk zaman-
larda görülen eksikliklerin zaman içerisinde düzeltildi-
¤i, Temsilciliklerimize ait muhasebe evraklar›n›n za-
man›nda gönderilmesi, bu evraklar›n fiube Saymanlar›
taraf›ndan ön denetimden geçirilmesi, En Az Ücretin
alt›nda fatura kabul edilmemesi ve ihaleli ifllerin Mes-
leki Denetimlerinin daha da s›k›laflt›r›lmas› üzerinde
duruldu. 

Onur Kurulu çal›flmalar› ise, Mustafa Nevzat
DÜZA⁄AÇ taraf›ndan dile getirildi. Say›n DÜZA-
⁄AÇ, Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine
iletilen 7 dosyan›n soruflturmas›n› tamamlad›klar›n›,
alt› üyemize a¤›r para cezas›, bir üyemizin ise uyar› ce-
zas›na çarpt›r›ld›¤›n› ve bu kararlar›n TMMOB Disip-
lin Kurulunca onayland›¤›n› belirterek, Genel Merkez
taraf›ndan etkinliklere yap›lan kurumsal daveti karfl›-
l›ks›z b›rakmad›klar›n› ve her etkinli¤e kat›ld›klar›n›,
bu uygulama dolay›s›yla Yönetim Kurulumuza teflek-
kür etti¤ini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Toplant›n›n sonraki bölümünde de, HKMOB‹S
Projemiz, proje yürütücüsü Yönetim Kurulu Üyemiz
Sn. Hakan GÜNGÖR taraf›ndan interaktif olarak ka-
t›l›mc›lara anlat›ld›. Projenin bafllang›c›ndan bugüne
geliflimi, uygulamaya sokulan modüller hakk›nda kap-
saml› bilgi ile web sayfam›z›n portal düzeyinde
HKMOB‹S ile iliflkilendirildi¤i, HKMOB‹S veri taba-
n›ndaki tüm bilgilerin tek sicil mant›¤›nda iliflkisel nes-
ne tabanl› olarak tutuldu¤u, bu uygulama ile ileride
konumsal veriler ile iliflki kurulabilecek, CBS mant›-
¤›nda bir yap› oluflturuldu¤u belirtildi. Ayr›ca büro uy-
gulamalar›m›zda birçok belgenin (üye kay›t, kimlik vb.)
art›k üye veritaban›ndan do¤rudan print edilebildi¤i,
fiube çal›flanlar›m›z›n HKMOB‹S üzerinden yaz›flarak
haberleflti¤i, bu uygulama ile de k›rtasiye ve haberlefl-
me giderlerinde tasarruf edildi¤i belirtildi. 
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Odam›z Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar›n-
dan 3 nolu Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar›
Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan “Türkiye Ulusal Ko-
numsal Veri Altyap›s› Stratejileri Çal›fltay›” 29-30 Ha-
ziran 2005 tarihlerinde Milli Kütüphane-Ankara adre-
sinde gerçeklefltirildi. 

Çal›fltaya Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›‘ndan, Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü‘ne, GAP ‹daresi‘nden Akdeniz
Üniversitesi‘ne kadar çeflitli kurum ve kurulufllar ile
özel sektör kurulufllar›n›n temsilcilerinden oluflan 71
kifli kat›lm›flt›r.

Oda Genel Baflkan› Sn Hüseyin ÜLKÜ, konuklar›
selamlayarak bafllad›¤› aç›l›fl konuflmas›nda “çal›fltay›n
birincil amac›n›n, Co¤rafi Bilgi Sistemleri için Türkiye
Ulusal Konumsal Veri Altyap›s›n›n bir an önce hayata
geçirilmesine katk› sa¤layacak bir kamuoyu oluflturul-
mas›, ilgili tüm kurum, kurulufl, üniversite ve özel sek-
törün bu konuya ilgilerinin art›r›lmas›, ülkemizin bir
bilgi toplumu olarak dünya ile bütünleflmesi aç›s›ndan
büyük önem tafl›yan bu konunun gündemde tutulma-
s›” oldu¤unu vurgulad›.

Çal›fltay’›n 1.günü, tüm özel/kamu kurum ve kuru-
lufllara gönderilen anket formunun de¤erlendirilmesi,
saptanan beklentilerin anlat›ld›¤› ve “Neden UKVA?”
sorusunun aç›kland›¤›, 3 No’ lu Arazi Bilgi Sistemleri
ve Veri Standartlar› S.T.B.Komisyonu ad›na sunumlar
yap›lm›flt›r. Bu etkinlikte; bugüne kadar yap›lan çal›fl-
malara katk› sa¤lanmas› ve CBS Konusunda bilgi, de-
neyim ve birikimlerin paylafl›ld›¤› bir platform yarat›l-
mas› amac›yla, Odam›z Sürekli Teknik ve Bilimsel Ko-

misyonlar›ndan 7 No’lu Fotogrametri, 8 Nolu Kar-
tografya ve 10 No’lu Kadastro Komisyonlar› da kat›-
l›m sa¤lam›fllard›r. Bu komisyonlardan, 7 nolu Fotog-
rametri ve 10 No’lu Kadastro Komisyonlar› gerek ha-
z›rlad›klar› sunularla, gerek oturum yönetimleri ile ça-
l›fltaya katk›da bulunmufllard›r. 

Özel sektörün ve kamu kurumlar›n›n haz›rlad›kla-
r› “UKVA Kapsam›ndaki Sorunlar, Bu Sorunlar›n
Somut Olarak Anlat›lmas› ve Çözümlere Yönelik
Finansal, Teknik, Yasal Öneriler” temas›n›n ifllen-
di¤i ve BH‹KPK üyesi kurum, özel sektör, üniversite
temsilcilerinden oluflan yaklafl›k 60 kiflinin kat›l›m› ile
gerçeklefltirilen sunumlarla 1. gün tamamlanm›flt›r.

Çal›fltay’›n  2. günü  ise kat›l›mc›lar›n konu ile ilgi-
li görüfl, öneri ve beklentilerinin al›nd›¤› 4 ayr› ana
oturumda yap›lan forum fleklinde tamamlanm›flt›r.
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“Türkiye Ulusal Konumsal
Veri Altyap›s› Stratejileri Çal›fltay›” Yap›ld›

ETK‹NL‹K PROGRAMI
29 Haziran 2005 Çarflamba
08:30 - 09:00 Kay›t 
09:00 - 10:00 Aç›l›fl
10:00 - 10:30 3. No'lu Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri

Standartlar› Komisyonu Sunuflu
10:30 - 11:00 Neden UKVA ?
11:00 - 12:00 HKMO 7,8,10 No’lu Sürekli Teknik Bilimsel 

Komisyonlar›n Sunufllar›
12:00 - 13:00 Ara
13:00 - 14:30 Firmalar›n Sunufllar› (Oturum Baflkan›:

7 No’lu Fotogrametri Komisyonu)
• ULUSAL CAD ve GIS ÇÖZ. MÜH. B‹L. A.fi. 
• ‹fiLEM CO⁄RAF‹ MÜH. H‹Z. T‹C. LTD. 
• BAfiAR B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ VE 

‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ SAN. VE T‹C. LTD.
14:30 - 14:45 Ara
14:45 - 16:15 Kurum – Firma Sunufllar› (Oturum Baflkan›:

10 No’lu Kadastro Komisyonu)
• TAPU ve KADASTRO GENEL MÜD.
• ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
• L‹TERA YAZILIM 

16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 18:00 Firmalar›n Sunufllar› (Oturum Baflkan›:

8 No’lu Kartografya Komisyonu)
• MESC‹O⁄LU MÜHEND‹SL‹K
• ‹NFOTEK B‹L‹fi‹M ve ‹LET‹fi‹M TEK. A.fi
• MVS MEKANSAL VER‹ S‹STEMLER‹ PROJE 

DANIfiMANLIK ve YAZILIM LTD.
30 Haziran 2005 Perflembe
09:00 - 10:30 Forum: TUCBS - Eylem 36 ve UKVA
10:30 - 10:45 Ara 
10:45 - 12:00 Forum: Belediyeler - TAKB‹S ve UKVA
12:00 - 13:00 Ara
13:00 - 14:30 Forum: Kamu - Özel Sektör ve UKVA
14:30 - 14:45 Ara
14:45 - 16:15 Forum: e-Türkiye ve UKVA
16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 18:00 Sonuç Oturumu



Yukar›daki tablolarda ifade edilen bilgiler, 3 No’lu
Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar› Komisyonu-
muzun düzenledi¤i “Ulusal Konumsal Veri Altyap›s›

Çal›fltay›” için özel/resmi kamu kurum ve kurulufl-
lar›na gönderilen davet ve anket sonuçlar›ndan al›nan
bilgilere göre düzenlenmifltir. 
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"8. befl y›ll›k kalk›nma plan› CBS ve uzaktan alg›lama Alt
Özel ‹htisas Komisyonu"  ve "BH‹KPK Yönetmelikler
komisyonu" çal›flma sonucunda derlenen sorunlarla ayn›d›r.

Format uyuflumsuzlu¤u ve verilerin çak›flt›r›lamamas›.

Standart eksiklikleri ve bunun hukuki zemine
oturtulamamas›.

Projeksiyon ve koordinat farkl›l›klar› sonucu
dönüflümlerde oluflan farkl›l›klar, 

Kadastronun güncel olmay›fl›.

Kalifiye personel sorunu.

Süreklilik.

Bilgi eriflimi.

‹ller Bankas›, Kara Yollar›, HGK ve BfiB üretti¤i haritalara
say›sal ulafl›m imkan› yok. Veriler bas›l› ka¤›t olarak al›n›p
say›sallaflt›r›l›yor.

Araflt›rma ve e¤itim amaçl› veri ihtiyaçlar›nda kurumlar›n
yüksek miktarda ücret talep etmeleri.

Mükerrer yap›lan proje ve ifller.

Geçmifl y›llarda oluflmufl metinsel verilerin düzenlenmesi
ve uyarlanmas›ndaki zorluklar. 

Belediye/Kurum çal›flanlar›n›n yeni uygulamalara geçmek
istememesi. 

Belediyelerin daha ucuz fiyata ifl yapt›rma e¤ilimi ve
baflar›s›z projelerin yaratt›¤› çekingenlik.

Standart olmay›fl›

Co¤rafi bilgi üretiminde paylafl›m yolunun
yasal olarak aç›lmas›.

Paylafl›m kolayl›¤› sa¤layabilmek için format birli¤ine biran
önce gidilmesi gerekir.

‹htiyac›m›z olan verilere k›sa sürede ve güncel olarak
ulaflabilmek.

Yetiflmifl personel say›s›n›n art›r›lmas› için e¤itim çal›flmalar›
düzenlenmelidir.

Öncelikle Türkiye Ulusal Co¤rafi Altyap›s› Üst Kurulu
kanununun ç›kar›lmas›.

Standart veri üretim format› olmas›.

Veri paylafl›m›nda fleffafl›k ve kolayl›k

Ulusal veri havuzunun oluflturulmas›

Ulusal - yerel tüm verilerin ortak bir alanda paylafl›lmas›,
kullan›labilmesi.

Güncellenebilmeli.

Di¤er kamu kurum ve kurulufllar›ndan sa¤l›kl› verilere
ulaflabilmek.

Üretilen verilerin GIS format›na uygun olmas›

Valilik, BfiB, ‹lçe ve ilk kademe belediyeler, TKGM ve altyap›
kurumlar› aras›nda düzenli veri paylafl›m›n›n sa¤lanmas›.

CBS konusunda uzman kiflilerin yetifltirilmesi ve bunun
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir.

Biran önce aç›k yap› veri tabanlar› yönetim sistemi ortam›na
geçifl için belediyeler ve kurumlar›n teflvik edilmesi ve
desteklenmesi. 
Belediyelerde/Kurumlarda donan›m yenileme e¤iliminden çok
grafik veri setleri temin ve düzenleme ifllerinin dikkate al›nmas›.

Numarataj Bilgi Sistemlerinin oluflturulmas›na öncelik
verilmesini sa¤layarak düzenlemeler yap›lmas›.

Eflgüdümlü harita üretimi ve kolay kullan›labilir programlar›n
oluflturulmas›

Belli bir standartta veri sunumunun yap›lmas›.

Co¤rafi Bilgi Sistemi
CBS Sorunlar› CBS Beklentiler

Çal›fltay’›n ald›¤› karar gere¤i, UKVA Çal›fltay› so-

nuçlar›n›n 3 No’lu Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Stan-

dartlar› Komisyonu taraf›ndan de¤erlendirilmesi yap›-

lacak, Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyap›s›

Stratejilerinin tart›fl›lmas› sonucu oluflan bilgilerden

yararlan›larak gelece¤e yönelik bir eylem raporu ha-

z›rlanacak ve baflta DPT, D‹E ve BH‹KPK üyesi ku-

rumlar olmak üzere üniversitelere, kat›l›mc› kurum

ve firmalara ve TBMM’deki meslektafllar›m›za gönde-

rilecektir.



Odam›z›n mesleki ve teknik altyap›s›na büyük

katk›lar› olan ve 1992 y›l›nda oluflturulan Sürekli

Teknik ve Bilimsel Komisyonlar›m›z›n (STBK) yeni-

den yap›land›r›lmas› konusunda de¤erlendirme ve

gelifltirme çal›flmalar› sürüyor.

Bilindi¤i üzere 39.Ola¤an Genel Kurulda komis-

yonlar›m›z›n de¤iflen flartlara göre, adlar› dahil ye-

niden yap›land›r›lmalar› konusunda Yönetim Kuru-

lumuza bir çal›fltay yap›lmas› görevi verilmifltir. 

Önce ‹stanbul’da STBK baflkanlar› ile yap›lan bir

toplant›da çal›fltay için bir düzenleme kurulu olufl-

turulmufl, ard›ndan yap›lan çal›flmalar sonucunda,

25-26 Eylül 2004 tarihinde Kocaeli-Derbent Mes-

lek Yüksek Okulunda, STBK’lar›n isim de¤iflikli¤i ve

çal›flma alanlar› konusundaki yeni öneri ve beklen-

tilerin paylafl›ld›¤›  bir Çal›fltay  gerçeklefltirilmifltir.

Oda tarihinde tüm STBK’lar›n genifl kat›l›ml› olarak

ilk kez topland›¤› bir çal›fltay olan ve 60 kiflinin ka-

t›l›m›yla iki gün süren bu toplant›da ele al›nan ko-

nular için ayr›ca genifl kat›l›ml› olarak 6 Kas›m 2004

tarihinde ‹stanbul’da bir de¤erlendirme toplant›s›

da gerçeklefltirilmifltir. 

Yönetim Kurulumuzun  31/05/2005 tarih ve

53/650 say›l› karar›yla; Çal›fltay düzenleme kuru-

lunca söz konusu toplant›larda dile getirilen görüfl

ve önerilerin derlenmesiyle oluflturulan “STBK Ça-

l›fltay› De¤erlendirme Raporu” ile Ulusal  Kartog-

rafya ve Mekansal Biliflim Birli¤i Derne¤i Tüzük

Tasla¤›’n›n de¤erlendirilmesi amac›yla, 1 Temmuz

2005 tarihinde Odam›z Genel Merkez Yönetim

Kurulu, STBK Baflkanlar›, fiube Baflkanl›klar›m›z,

Odam›z Onur ve Denetleme Kurulu ile TMMOB

Temsilcimizin de kat›l›m›yla ortak bir toplant› yap›l-

m›flt›r.

STBK yap›lanmas› ve çal›flma usül ve esaslar› ha-

len 1992 y›l›nda yürürlü¤e konulan Yönetmelik hü-

kümlerine göre düzenlenmifltir. (Bkz: http://

www.hkmo.org.tr/tuze/tuze_detay.php?kod=58)

Ancak, son dönemde, güncel mesleki ve teknolojik

geliflmeler ›fl›¤› alt›nda STBK yap›lanmas›nda daha

etkin ve verimli sonuçlar al›nabilmesi, Odam›z›n et-

kinlik ve eylemlilik düzeyinin özellikle kamuoyu

gündeminde yer bulan sosyo-ekonomik bafll›klara

yan›t verecek biçimde  haz›r raporlar, görüfller ve

de¤erlendirmeler ile artt›r›lmas› istekleri belirgin-

leflmektedir.

Ülkemizde ve dünyada mesle¤imiz ve meslek-

tafllar›m›z ile ilgili tüm yasama ve yürütme çal›flma-

lar› konusunda Oda görüfllerinin oluflturulmas› ön-

cesinde Odam›zca STBK önermeleri sürekli der-

lenmekte ve dikkate al›nmaktad›r. Bu üretimin sü-

rekli, düzenli ve belgeli k›l›nabilmesi ve Odam›z›n

gücünün etkin kullan›labilmesi bak›m›ndan STBK

HKMO Bülteni • Temmuz 2005

14

ODA YÖNET‹M KURULLARIMIZ ‹LE
SÜREKL‹ TEKN‹K VE B‹L‹MSEL KOM‹SYONLARIMIZ

ORTAK TOPLANTISI YAPILDI



tan›mlar›, say›lar›, çal›flma konular›, alt konu bafll›k-

lar›, üye say›lar›, baflkan ve üyelerin atanma biçimi

ile üretim biçimleri ve ürünlerine iliflkin kendilerine

s›cak geri dönüfller sa¤lanmas› konular› gün geçtik-

çe üzerinde daha yo¤un düflünülmekte olan konu-

lard›r.

01 Temmuz 2005 tarihinde yap›lan de¤erlendir-

me toplant›s›nda “STBK Çal›fltay› De¤erlendirme

Raporu” konusunda; 

• Dünyadaki oluflum ve geliflmeler de de¤erlen-

dirildi¤inde STBK’lar›n say›lar›n›n çok oldu¤u, azal-

t›lmas› gerekti¤i,

• D›fl ‹liflkiler STBK Komisyonunun, Uluslarara-

s› ‹liflkiler Masas› fleklinde yeniden yap›land›r›lmas›,

• STBK’lar›n program ve bütçe esasl› çal›flma

anlay›fl›na geçmeleri,

• STBK’lar›n genel görevleri ile çal›flma konula-

r›n›n belirlenmesi,

• STBK baflkanlar›n›n yönetim kurulunca, üyele-

rinin ise baflkan›n önerisiyle yönetim kurulunca

atanmas›,

• Görev sürelerinin 4 y›l olmas›,

• STBK üyelerinin atanmas›nda üniversiteler d›-

fl›nda kamu ve özel sektörden de üye atanmas›na

özen gösterilmesi,

• Komisyon sekreterinin komisyon taraf›ndan

belirlenmesi,

• Komisyonlar›n en az üç üyeden oluflmas›,

• Alt çal›flma gruplar›n›n oluflturulabilmesi,

• Komisyonlar›n karar alma biçimlerinin bir flek-

le ba¤lanmamas›,

• STBK Baflkanlar› ile yönetim kurulunun y›lda

en az bir kez bir araya gelmeleri,

• Oda çal›flma programlar› oluflturulmadan ön-

ce STBK’lar›n program ve bütçelerini yönetim ku-

ruluna sunmalar›,

• STBK isim ve çal›flma konular› belirlenirken,

uluslararas› birlikler fleklinde örgütlenen kuruluflla-

ra paralel komisyonlar oluflturulmas›na özen göste-

rilmesi,

fieklinde görüfller a¤›rl›kl› e¤ilim olarak ortaya

ç›km›flt›r.

Ayn› toplant›da ele al›nan Ulusal Karto¤rafya ve

Mekansal Biliflim Birli¤i Derne¤i Tüzük Tasla¤› ko-

nusunda da; Ulusal Karto¤rafya ve Mekansal Biliflim

Birli¤i Derne¤i kurulmas›n›n mesle¤imiz ve sektö-

rümüz için sonsuz yararlar sa¤layaca¤› genel kabul

görmüfl olup, 

• Odan›n kurucu üye olmas›nda  Anayasaya ve

TMMOB yasas› aç›ndan  bir sak›nca var m›?

• Derne¤e baflka kat›l›mc› bulunabilecek mi?

• Di¤er odalar›n kat›l›m› için neler yap›labilir?

• Derne¤in ekonomik kaynaklar›n›n nas›l sa¤la-

naca¤›?

• Türk Medeni Kanununa göre mi kurulmal›,

yoksa özel bir yasa ile kamu yararl› dernek haline

dönüfltürülebilir mi?

Konular›nda gerekli araflt›rmalar›n yap›lmas› ka-

rarlaflt›r›lm›flt›r.

Sonuç olarak, Yönetim Kurullar› ve STBK Bafl-

kan ve Üyelerinden oluflan toplam 29 kiflinin kat›ld›-

¤› toplant› sonucunda Merkez YK taraf›ndan STBK

Yönetmelik tasla¤›n›n haz›rlanarak, 40. Ola¤an Ge-

nel Kurula tafl›nmak üzere bu yönde gerekli çal›fl-

malar›n›n yürütülmesi, ele al›nan Tüzük Tasla¤› ko-

nusunda ise yukar›da belirtilen konularla ilgili olarak

hukuksal araflt›rman›n yap›larak dernek kuruluflu

çal›flmalar›n›n desteklenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
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Odam›zca düzenlenen “Arazi Toplulaflt›rmas›ndan

K›rsal Geliflime” konulu Konferans 06 Temmuz 2005

günü 13.00/18.30 saatleri aras›nda Ankara Serbest

Muh. ve Mali Müfl. Odas› Toplant› Salonunda düzen-

lendi.

Konferans, ayn› zamanda Münih Teknik Üniversi-

tesi Arazi Mülkiyeti ve Geliflimi Bölüm Baflkan› da

olan, Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i (FIG) Baflkan› Sa-

y›n Prof. Dr. Holger MAGEL taraf›ndan yap›lan su-

num ile gerçeklefltirildi. 

Toplam 82 konuk ve meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›

konferans, meslek alan›m›zda önemli yeri bulunan ve

toplumsal yaflama yans›malar› bak›m›ndan kalk›nm›fl

ve kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda önemli farkl›l›k-

lar› bulunan k›rsal toprak düzenlemeleri konusunda;

1- Arazi Toplulaflt›rmas›ndan K›rsal Geliflime; K›r-

sal Toprak Düzenlemeleri Geliflim Süreci,

a. Tüzel Dayanaklar (Yasa, Yönetmelik, Yö-

nerge)

b. Örgütsel Yap›, ‹nsan Gücü, Donan›m

c. Avrupa Ülkelerinde k›rsal arazi planlama,

uygulama, de¤erleme, derecelendirme

yöntemleri, projelerde yer alan uzman kifli-

ler ve meslekleri,

2- Avrupa Birli¤i’nin K›rsal Toprak Düzenlemele-

rine Bak›fl› (Genel de¤erlendirme),

a. Dünyada ve AB’de Gelifltirilen Tar›m Politi-

kalar›,

b. Tar›msal verim Art›fl›na Yönelik Önlemler,

c. Ekolojik Nedenlerle Sürekli tar›m Yap›lmas›,

d. Karfl›lafl›lan Sosyal ve Ekonomik Sorunlar,

e. Türkiye’ye Öneriler,

ana bafll›klar›nda gerçeklefltirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü, Tar›m Re-

formu Genel Müdürlü¤ü, GAP, Elektrik ‹flleri Etüt

‹daresi Genel Müdürlü¤ü, Milli Emlak Genel Müdürlü-

¤ü, DS‹, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Köy hizmetleri

Genel Müdürlü¤ü, BOTAfi, ODTÜ, DLH, EGO, Çan-

kaya Belediyesi, Tar›m Bakanl›¤›, Sincan Belediyesi,

Uluda¤ Üniversitesi, TPAO, Ankara Üniversitesi Zira-

at Fakültesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ve

Özel Sektör’den oldukça genifl bir yelpazede toplam

82 kat›l›mc›n›n (a¤›rl›kl› olarak Harita Mühendisi ve

Ziraat Mühendisi ) izledi¤i konferans›n aç›l›fl›nda, Ta-

pu ve Kadastro Genel Müdürü ve Yard›mc›lar› da bu-

lundu. 

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler

Odas›’n›n ücretsiz tahsis etti¤i toplant› salonunda dü-

zenlenen konferans için baflta Say›n Prof. Dr. Magel

olmak üzere emek ve destek verenler ile tüm kat›l›m-

c› konuk ve meslektafl›m›za teflekkür ediyoruz. 

Ücretsiz düzenlenen konferans süresince ‹ngiliz-

ce-Türkçe-Almanca an›nda çeviri olana¤› sa¤lanm›fl,

iflitsel ve görsel kay›t al›nm›flt›r. Ses kay›tlar›ndan çe-

viri çal›flmas›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan etkinlik ile

ilgili yay›n, önümüzdeki haftalarda web sayfalar›m›z-

dan da izlenebilecektir. 
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“ARAZ‹ TOPLULAfiTIRMASINDAN
KIRSAL GEL‹fi‹ME”

KONULU KONFERANS DÜZENLEND‹



TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 fiubat 2005 ta-

rih ve 179 say›l› karar›yla TMMOB ad›na sekreteryas›

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ve Ziraat Mü-

hendisleri Odas› taraf›ndan ortaklafla yürütülen

TMMOB Toprak Reformu Kongresi - 2005 11-13 Ka-

s›m 2005 tarihlerinde fianl›urfa’da DS‹ Konferans Sa-

lonu’nda gerçeklefltirilecektir.

Düzenleme Kurulu ilk toplant›s› 30 Nisan 2005 ta-

rihinde gerçeklefltirilmifl olup, bu güne kadar 3 top-

lant› yap›lm›flt›r. Söz konusu toplant›larda Kongre

Sekreteri belirlenmifl, Yürütme Kurulu ile Kongrenin

ekonomik ve sosyal boyutlar› da düflünülerek farkl›

disiplinleri ve yereli de içeren genifl bir Dan›flma Ku-

rulu oluflturulmufl ayr›ca Kongrenin yeri, takvimi ve

kongre konular›na iliflkin çeflitli kararlar al›nm›flt›r. 

Kongrede ele al›nacak konular›n de¤erlendirilme-

si amac›yla Dan›flma Kuruluyla 28 May›s 2005 tarihin-

de ortak bir toplant› da gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan

de¤erlendirmeler sonucunda, Toprak Reformunun

ekonomik, sosyal, siyasal ve sosyolojik buyutlar›n›n

Dünyadaki geliflmeler de dikkate al›narak tart›fl›lmas›

gerekti¤i, günümüzde çok tart›fl›lan yabanc›lara top-

rak say›fl›, arazi toplulaflt›rmas›, toprak insan iliflkileri,

kadastro, mülkiyet ve miras hukuku, sulama ve tarla

içi gelifltirme, bölge ve çevre planlama ve k›rsal alan

düzenlemesi konular›n›n gündeme getirilmesi, Ça¤r›l›

bildirilere önem verilmesi, olanaklar› do¤rultusunda

yurtd›fl› ça¤r›l› bildirinin de sunulmas› gerekti¤i vurgu-

lanm›flt›r.

Toprak Reformu Kongresi- 2005 Yürütme Kuru-

lu ise 5 toplant› yaparak, Dan›flma Kurulu ile ortak ya-

p›lan toplant›da ortaya ç›kan görüfller de dikkate al›-

narak,

• Uluslararas› Politikalar›n Toprak Kullan›m›na Et-

kileri,

• Türkiye Arazi Varl›¤›, Toprak Mülkiyeti Ve Ka-

dastro Sorunlar›,

• Toprak Reformunda Planlama Ve Uygulama

Araçlar›,

• Türkiye’de Toprak Reformu, Örgütlenme Yön-

temleri Ve Öneriler,

bafll›klar›nda ça¤r›l› bildirilerden oluflan dört otu-

rum ile Türkiye’de Toprak Reformu Gereksinimi ve

Aray›fllar konulu bir Paneli de içeren  taslak bir prog-

ram oluflturulmufltur. Program k›sa sürede kesinleflti-

rilecek olup, afifl ile birlikte tüm üyelerimize bildirile-

cektir.

Kongre Efl Baflkanlar› :

Hüseyin ERKAN (HKMO)

Duran TARAKLI (ZMO) 

Kongre Sekreteri:

Levent ÖZMÜfi (HKMO)

Kongre Yürütme Kurulu:

Baki Remzi SU‹ÇMEZ (TMMOB)

Nail GÜLER (TMMOB)

Atilla YAZAR (ZMO fianl›urfa fib. Bflk.)

U¤ur BÜYÜK HAT‹PO⁄LU

(HKMO fianl›urfa ‹l Temsilcisi) 

Asiye Ülkü KUTLU (HKMO)-Kongre Sayman›)

Güler YALÇIN (HKMO)

Erkan ALEMDARO⁄LU (ZMO)
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TMMOB TOPRAK REFORMU KONGRES‹ –2005
ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR



Oturumlarda ifllenecek konu bafll›klar›;
- Ülke kadastrosunun mevcut durumu, kadastro-

nun içeri¤inde kamu ve toplum yarar›na yap›lmas› ge-
reken düzenlemeler ile toprak reformu ve tafl›nmaz
yönetimi hedefleriyle uyumlu yeni bir kadastro,

- Türkiye’de Tar›msal üretim ve örgütlenme biçimi, 
- Türkiye’de tar›m, orman ve mera alanlar›n›n mevcut

durumunun toprak reformu yönünden irdelenmesi,
- Nas›l bir toprak reformu? 
- Toprak reformunun ülkemizin sosyo-ekonomik

ve politik yap›s› içerisindeki yeri,
- Toprak reformunun ekonomik ve hukuksal boyutu,

- Topraks›z çiftçinin toprak sahibi yap›lmas› (büyük
toprak sahipleri - topraks›zlar),

- Toprak insan çevre iliflkileri-demokratik planlama
- Türkiye’de tar›msal kamu yönetiminin mevcut du-

rumu ve toprak reformundaki önemi,
- K›rsal Alan Planlamas›, K›rsal Arazi Düzenlemesi ve

Arazi Toplulaflt›rmas›n›n Toprak Reformundaki Yeri,
- Kente h›zl› (erken) göçü önleyen projeler,

- Tar›mdaki nüfusu sanayi ve hizmet sektörüne
kayd›racak k›rsal gelifltirme projeleri,

- Dünya ve bölgedeki geliflmeler do¤rultusunda
Türkiye’nin tar›m ve toprak politikalar›.
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1976-1977 y›llar›nda Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’ne kay›t yapt›ran ve
mezun olan biz Harita
Mühendisleri; Ankara, ‹zmir ve
‹stanbul’dan sonra s›n›f
toplant›lar›n›n 4.sünü 14-15 May›s
2005 ‹znik Buluflmas› ile
gerçeklefltirdik.

Dostlar ›rmak gibidir
Kiminin suyu az, kiminin çok
Kiminde ellerin ›slan›r sadece
Kiminde ruhun y›kan›r boydan boya..

Can Yücel

Yaklafl›k Otuz y›ll›k

dostlu¤umuzun sadece

ellerimizi ›slatmayaca¤›na göre,

ruhumuzu boydan boya

y›kamaya var m›s›n›z...?

Beflinci s›n›f toplant›m›z› 2006

May›s sonlar›nda Nevflehir’de

(Kapadokya) yapmay›

kararlaflt›rd›k.

DÜZELTME
59 (Mart 2005, Sayfa:33) say›l› Bültenimizde Türkiye’deki

baz› Üniversitelerin E¤itim Programlar›n›n
Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veritaban› Yönetimi

Kavramlar›nda inceleme sonucu sunulan tabloda
dizgi hatas› nedeniyle Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

bünyesindeki Bilgisayar Mühendisli¤i ve
Endüstri Mühendisli¤i Bölümlerinin bulundu¤u sehven

bas›lm›flt›r. Belirtilen her iki bölüm de üniversite
bünyesinde bulunmamaktad›r. Düzeltir, özür dileriz.

Üyelerimiz Say›n Yunus AKAY ile Sa-
y›n Yusuf Ç‹ÇEK taraf›ndan haz›rla-
narak bas›m› Odam›zca gerçekleflti-
rilmifl olan “Uygulamal› Kamulaflt›rma
Tekni¤i” kitab›, özellikle kamu kurum
ve kurulufllar›ndaki uygulay›c›lar ile
yüklenici olarak görev yapacak mes-
lektafllar›m›z›n mevzuata ve tekni¤e

uygun ifllem gerçeklefltirmelerine destek olacak bir kla-
vuz niteli¤indedir.

DUYURU
Odam›zca y›lda iki kez yay›mlanan

“hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi” üyelerimizin Odam›za
yaz›l› baflvuru yapmalar› halinde ücretsiz olarak abone kay›tlar› yap›l›p,

adreslerine gönderilecektir.

B U L U fi M A



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Bilgi Sistemi
Projesi (HKMOB‹S), 2000’li y›llar›n bafl›ndan beri, Oda-
m›z üyelerinin ve çal›flanlar›n›n, sürekli artan daha nite-
likli üretim, daha kal›c› çal›flmalar ve daha verimli bir ifl
yaflam› aray›fllar› ile filizlenmifltir. 1990’l› y›llardan günü-
müze kadar, üye ve SHKMMB kay›tlar›, bilgisayar orta-
m›nda de¤iflik yaz›l›mlar ile tutulagelmifl iken, biliflim sek-
töründe yaflanan teknolojik geliflmeler ve Odam›z›n bu-
gün sahip oldu¤u yönetim ve çal›flan profili, bütün üretim
süreçlerinin bilgisayar olanaklar› ile iflletilmesinin önünü
açm›flt›r.

Odam›z, içinde bulunulan ça¤›n durum tespitini yap-
m›fl ve sadece büro ifllerini “otomasyon” ad› alt›nda de-
¤iflik donan›mlar ve yaz›l›mlar kullanarak ayr›k çözümle-
menin geçmiflin bellek alt›na al›nmas›nda ve gelecekteki
iflleyiflte yeterli olmayaca¤›n› görmüfltür. Sonuçta, 39.
Dönem Yönetim Kurulu, “her türlü uygulama ve ifllem
için sahibi ve/veya kullan›c›s› oldu¤u verilerin an›nda ve
tek sicil mant›¤›nda kullan›labilmesini sa¤layacak, yöneti-
ciler için kaynak yönetiminde etkinlik ve kararlarda gün-
cel bilgi deste¤i sunacak, ayr›ca, Odam›z›n hukuksal iflle-
yifline göre bütün ifllemlerini koflullayarak; hizmet üreti-
mini örgüt genelinde standardize edecek ve bütün veri-
lerinin numarataj, koordinat vb. konumsal iliflkilere aç›k
olarak yap›land›r›lmas›yla Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) ifl-
leyiflini hedefleyecek bir proje tasarlam›flt›r.

HKMOB‹S KATILIMCILARI VE B‹LEfiENLER‹
Yönetim, Kurullar/Komisyonlar ve Çal›flanlar

HKMOB‹S, kurulum aflamas›nda, HKMO Merkez ve
fiube Yönetimleri, ilgili komisyonlarda görevli üyeler ve
HKMO çal›flanlar› iflbirli¤inde kurgulanm›flt›r. Mesleki
Uygulama, Örgütlenme ve Yasal Temeller Sürekli Tek-

nik Bilimsel Komisyonu, Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri
Standartlar› Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu ve fiube
Komisyonlar› gibi organlardaki üyelerden yaz›flmalar yo-
luyla görüfller derlenmektedir. Aralar›nda yine üyeleri-
mizin de bulundu¤u profesyonel çal›flanlar›m›z da yaz›l›-
m›n sistem analizi k›sm›ndan ürün gelifltirme evrelerine
kadar sürekli ve etkin kat›l›m sa¤lamaktad›rlar.

Yöntem
HKMOB‹S, anahtar teslim proje niteli¤inde kurgu-

lanm›flt›r. Bilgi sistemi projelerinde anahtar teslim proje-
lerin önemli bir bölümünün baflar›l› bulunmad›¤› bilin-
mektedir. Baflar›s›z sonuçlara u¤ramamak için Yönetim
Kurulu ad›na E¤itim Sekreterimiz Sn. Hakan GÜNGÖR
yürütücü üye olarak görevlendirilmifltir. HKMOB‹S, ya-
z›l›mlar› üretilmeden önce; yo¤un emeklerle mevcut du-
rum ve ifl ak›fl› irdeleme raporlar› haz›rlanm›flt›r. 

HKMOB‹S için ilk tasar›m ve gelifltirme sürecini or-
taya koyacak ve gerekti¤i anda baflvurulabilecek biçimde
bir arfliv oluflturulabilmesi bak›m›ndan her tür yaz›flma
digital ortamda yürütülmektedir.

Donan›mlar ve Yaz›l›mlar

HKMOB‹S, seçilen mimari dolay›s›yla kullan›c›lar ba-
k›m›ndan özel veya ola¤anüstü özellikli donan›mlar ara-
mayan bir yap›dad›r.

Sunucu donan›m› üzerinde koflan sunucu servis yaz›-
l›mlar› afla¤›da belirtilmifltir. 
‹flletim Sistemi : L‹NUX

(Fedora Core 3 Da¤›t›m›) 
Web Sunucusu : APACHE 
Sayfa ‹fllemcisi Betik Dili : PHP 
Veritaban› Sunucusu : MYSQL

HKMOB‹S yaz›l›m ve veritaban› konusunda yap›lan
tüm seçimler, büyük sermayeli uluslararas› kurulufllar›n
bilinen lisans ve telif haklar›yla korunan ürünleri yerine
“özgür yaz›l›m” hareketinde yer edinmifl ve biliflim çev-
relerince akademik ve pratik aç›lardan da kabul edilmek-
te olan ürünlerden seçilmifltir. Örne¤in, tercih edilen
APACHE sunucu, web sunucu kullan›m oranlar› bak›-
m›ndan yayg›n kullan›m bulmaktad›r. 

‹nternet teknolojilerinde kurumsal olarak destekle-
yici ve öncü rol üstlenilmesi de uzun erimli bir kamu ya-
t›r›m› olarak görülmüfltür. Ayr›ca, internet tabanl› veri-
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HKMOB‹S PROJES‹

Odam›z Çal›flanlar› E¤itim Semineri



taban› kullan›m›, iletiflim maliyetlerinde sa¤layaca¤› azal-
ma, modülerlik, kolay gelifltirilebilirlik, kolay yönetilebi-
lirlik, kolay yedeklenebilirlik, kolay aynalanabilirlik, iflle-
tim sisteminden ba¤›ms›zl›k, kullan›c› profili, donan›m ya-
z›l›m farkl›klar› vb. aç›lardan da uygun seçim olarak öne
ç›km›flt›r.

Sistem ve veri güvenli¤i için de¤iflik teknikler ve yaz›-
l›mlar kullan›lmakta, SSL sertifikas› kullan›lmakta ayr›ca
sürekli veri yedekleri arflivlenmektedir.

HKMOB‹S ÇALIfiMALARI
Yaz›l›m Gelifltirme Çal›flmalar›

HKMOB‹S, de¤erlendirmelerin ard›ndan al›nan ka-
rarlar sonucunda 15 Eylül 2004 tarihinde ba¤›tlanan söz-
leflmeyle yap›land›r›lmaya bafllanm›flt›r.

HKMOB‹S yaz›l›mlar›n›n kodlama ve arayüz olufltur-
ma ifllemleri, Odam›z›n tüzeleri, mevcut durum ve ifl ak›-
fl› irdelemelerinin ard›ndan projeye bak›fl konusunda
yüklenici firma ile kesin görüflbirli¤i olufltuktan sonra,
Ekim 2004 sonunda bafllat›lm›flt›r. Yaz›l›m gelifltirmenin
ilk aflamas›nda; KEY ‹nternet Hizmetleri Ltd. fiti. taraf›n-
dan sergilenen h›z ve profesyonellik sayesinde, projenin
temel bileflenleri 01 Ocak 2005 tarihinde iflletmeye al›n-
m›flt›r.

HKMO birimlerinde, internet eriflimi, ADSL, Kablo-
Net ve TTNet seçenekleriyle her birimde de¤iflik kapa-
sitede sürdürülmektedir. Halen özellikle ADSL ba¤lant›-
l› birimlerde gün içinde sürekli kullan›mda ola¤anüstü so-
runlar yaflanmamaktad›r. Örne¤in ADSL (256 Kbps)
abonesi olan HKMO Merkezinde  HKMOB‹S’in deneme

kullan›m›na al›nd›¤› 18.11.2004 tarihinden 28.02.2005 ta-
rihine kadar Telekom’dan kaynakl› kesinti yaflanan top-
lam süre 240 saati aflmam›flt›r. Kesinti anlar›nda da
HKMOB‹S çevirmeli (dial-up) ba¤lant› ile k›s›tl› da olsa
kullan›lm›flt›r.

Yaz›l›m gelifltirme sürecinde tüm bileflenler için hiz-
mete al›m tarihi HKMO Yönetim Kurulu taraf›ndan be-
lirlenmektedir. Bileflenler aflama aflama iflletmeye al›n-
makta ve yaz›l›mlar geri beslemelerle kod ve arayüz an-
lam›nda gelifltirilmektedir.

Kullan›c› E¤itimleri 

Bilgi sistemi çal›flmalar›nda en önemli bileflenin “kul-
lan›c›” oldu¤u kabulüyle HKMOB‹S için; baflta Oda çal›-
flanlar› olmak üzere ilgili yöneticilerin de kat›l›m›yla 28-
30 Ekim 2004 ve 25-26 Aral›k 2004 tarihlerinde Odam›-
z›n tüm çal›flanlar›n› kapsayan e¤itimler düzenlenmifltir.
An›lan e¤itimler, kapsam› ve kat›l›m bak›m›ndan, Odam›z
tarihinde ilk defa tüm çal›flanlar› biraraya getirmifltir. E¤i-
timlerde kullan›c›lar›n bilgi, birikim ve deneyimlerini or-
taya koyabilecekleri paylafl›m ortam› sa¤lanarak HKMO-
B‹S için “üretici mant›¤›nda kat›l›mc›” olmalar›n›n önü
aç›k tutulmufl ayr›ca bilgisayar bafl›nda uygulama olanak-
lar› sa¤lanm›flt›r.

ÜYELER‹M‹Z ‹Ç‹N HKMOB‹S ?
• HKMOB‹S, “tek sicil mant›¤›”, “iliflkisel nesne taba-

n›”, “güncellenebilirlik”, “gelifltirilebilirlik”, “sürdü-
rülebilirlik” ve “kullan›m kolayl›¤›” uygulama ilkeleri
gözetilerek yap›land›r›lm›flt›r.

• HKMOB‹S için yaz›l›m bileflenlerinin Yönetim Ku-
rullar›, Temsilcilikler, STBK üyeleri ve tüm üyeler
taraf›ndan al›fl›l›p içsellefltirilebilece¤i biçimde aflama
aflama kullan›ma al›nmaktad›r.

• Tahsilat makbuzlar› Oda Merkezinde sistemden dü-
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HKMOB‹S ‹fllem Sayfas›ndan Bir Görünüfl

Odam›z Çal›flanlar› Uygulama E¤itimi




