
Akademik Odalar Saray›
‹nflaat›
Bursa Büyükflehir ve Nilüfer
Belediyesinin katk›lar›yla; Nilüfer
‹lçesi, Odunluk Mahallesi
H21c.05c.3b pafta, 254 ada, 7
parsel say›l›, %35‘i Büyükflehir
Belediyesine, %65‘i Nilüfer
Belediyesine ait yerin plan de¤iflikli¤i
yap›lm›fl ve 1/1000 ölçekli imar
uygulama plan›nda “Kamu Hizmeti
Gören Kurum ve Kurulufl Binas›”
olarak belirlenmifltir.

Avan projeler ve zemin etüt raporu
tamamlanarak 30.12.2006
tarihinde Nilüfer Belediyesi‘nden
ruhsat› al›nan “Akademik Odalar
Saray› Toplu ‹flyeri” inflaat›n›n mimari
TUS‘unu Mimarlar Odas› ad›na Ümit
YÜCEL, inflaat TUS‘unu ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ad›na Adem
ÖZDEM‹R, makine TUS‘unu Makine
Mühendisleri Odas› ad›na Mustafa
TEPER, elektrik TUS‘unu Elektrik
Mühendisleri Odas› ad›na Emir
B‹RGÜN, harita TUS‘unu Harita

Mühendisleri Odas› ad›na Celil
ÇOLAK üstlenmifltir.

Akademik Odalar Yerleflkesi Mimari
projesinde, inflaat taban alan›
6773.75 m2 alana oturmaktad›r.
30.550 m2‘lik toplam 6 katl› binada,
dört bloktan oluflan 16 akademik
meslek odas›n›n yeri ile belediyeye
ait bina, oditoryum+fuaye+toplant›
salonlar› ve iki kat otopark
bulunmaktad›r.

11.04.2006 tarihinde inflaat›m›z›n
hafriyat› bafllam›flt›r. Zemin
iyilefltirmesi ifli 03.07.2006 tarihinde
bitirilmifltir. Üçüncü kat›n kaba inflaat›
tamamlanm›fl olup yerleflke inflaat›m›z
halen devam etmektedir

Gemlik Meslek Yüksek
Okulu Harita Kadastro
Program› Aç›l›fl›
Bursa’n›n gözde ilçelerinden olan
Gemlik ilçesinde, 2005 y›l›nda farkl›
meslek dallar›nda çal›flacak ara
eleman gereksiniminin

karfl›lanabilmesi için Uluda¤
Üniversitesine ba¤l› olarak aç›lan
Gemlik As›m Kocab›y›k Meslek
Yüksek Okulu Teknik Programlar
Bölümüne 2006-2007 e¤itim
ö¤retim y›l›nda Harita Kadastro
Program› eklenmifltir.

2 y›ll›k ön lisans e¤itimi verecek olan
bölüm, mesle¤imiz için önemli bir
yere sahip olup ara eleman ihtiyac›n›
da karfl›layacakt›r.

HKMO Bursa fiubesi olarak, 30
ö¤rencisi ile e¤itime bafllayan Harita
Kadastro Bölümüne siz üyelerimizin
de deste¤iyle e¤itim ö¤retim
çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere
mesleki kitap, yay›n ve çeflitli ölçüm
aletleri ba¤›fllanm›fl, bu kapsamda
“E¤itime Destek Kampanyas›”
bafllat›lm›flt›r. 

Bilecik Temsilcili¤i Ziyareti
03.11.2006 tarihinde Bilecik
Temsilci Yard›mc›s› ve kamuda ve
özel sektörde çal›flan
meslektafllar›m›z›n kat›l›m› ile üye
olmayan meslektafllar›n bir an önce
Odam›za kay›t olmalar›n›n gereklili¤i,
serbest çal›flanlar aras›ndaki haks›z
rekabet, kamuda çal›flan meslektafllar
ile serbest olarak çal›flanlar
aras›ndaki iletiflim konular› tart›fl›ld›.
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Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i Konulu
Seminer Yap›ld›
fiubemiz taraf›ndan Diyarbak›r’da 09.12.
2006 tarihinde “Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i “ konulu
seminer yap›ld›. 

Seminere Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K
(‹stanbul Teknik Üniversitesi) ve Doç. Dr. fi.
Hakan KUTO⁄LU (Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi) konuflmac› olarak kat›ld›. ‹lgi ile
izlenen seminere Genel Merkez
yöneticilerimiz, Ankara fiube yöneticilerimiz,
Kadastro Bölge Müdürümüz, Kadastro ‹l
müdürlerimiz, Diyarbak›r Merkez, fianl›urfa,
Van, Mardin, Tunceli, Batman, Bitlis ve
fi›rnak il temsilcilerimiz ile kamu ve özel
sektörde çal›flan çok say›da meslektafl›m›z
kat›lm›flt›r. Seminerin aç›l›fl konuflmas›n›
yapan fiube Baflkan› Ali AKDAMAR’›n

Diyarbak›r fiube faaliyetleri ve bölgemizde  yaflanan toplumsal ve
sosyal olaylarla ilgili varolan s›k›nt›lar konusunda yapt›¤› k›sa bir aç›l›fl
konuflmas›n›n  ard›ndan söz alan Genel Merkez Örgütlenme
Sekreterimiz Ufuk Serdar ‹NC‹ Odam›z Genel Merkezinin  faaliyetleri
hakk›nda bilgi sunmufltur.

Seminerin birinci bölümünde; Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Büyük
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤inin

haz›rlanmas›ndaki geliflim süreci ve yeni yönetmeli¤in amac›, kapsam›
ve yönetmelik ile birlikte haritac›l›kta kullan›lmaya bafllanan  A, B ve C
derece A¤lar ve Noktalar ile ilgili bilgi sunmufltur.

Seminerin ikinci bölümünde Doç. Dr. fi. Hakan KUTO⁄LU, ED50 ile
ITRF sistemleri ve bu sistemler aras›ndaki dönüflümler hakk›nda bilgi
sunmufltur.

Seminerin son bölümünde Hocalar›m›z, Meslektafllar›m›z›n konu ile
ilgili sorular›n› cevaplam›fllard›r.

Bölgemizde Yaflanan Sel Felaketi
30.10.2006 tarihinde bafllay›p yaklafl›k bir hafta devam eden
ya¤›fllardan dolay› bölgemizde fianl›urfa merkez, Ceylanp›nar, Harran
ve Viranflehir ilçeleri, Diyarbak›r merkez, Ç›nar, Bismil, Silvan ve Hani
ilçeleri, Batman merkez, fi›rnak ili, Cizre, Silopi, Beytüflflebap ve
Uludere ilçeleri, Hakkari ili fiemdinli ilçesi sel felaketine maruz
kalm›flt›r.

Türkiye’de ve bölgemizde yaflanan sel felaketinden dolay›
yurttafllar›m›z›n yaflad›¤› s›k›nt›lar›, sorunlar›, beklentileri ve yaflanan
tahribatlar› gözler önüne sermek için Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Diyarbak›r fiubesi olarak bir komisyon kurup Diyarbak›r ili Bismil

D‹YARBAKIR
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ve Ç›nar ilçelerine gidilerek
incelemeler
yap›lm›flt›r.‹ncelemelerimiz s›ras›nda
selden zarar gören mahalleler, kriz
merkezleri ve belediyeler ziyaret
edilmifltir.

Ayr›ca Batmanda ‹luh Deresi’nin
taflmas› sonucu 19 mahalle sele
maruz kalm›flt›r. Bu mahallelerden
‹luh Deresi’nin yak›n›ndaki 10
mahalle ciddi flekilde zarar
görmüfltür. Sel sonucu 10 vatandafl
yaflam›n› yitirirken 13 kifli de
yaralanm›flt›r.

Belediyeler taraf›ndan imkanlar›
çerçevesinde afetzedelere yard›m
yap›ld›¤›, bunun da yetersiz kald›¤›
görülmüfltür. Diyarbak›r ilinde selden
zarar gören ailelere yard›m için

belediyeler taraf›ndan çeflitli
kampanyalar bafllat›lm›fl olup bu

kampanyalar sonucunda toplanan
yard›mlar›n bölgede zarar gören

yerlere iletilmesi sa¤lanm›flt›r.Yard›m
kampanyas›n›n devam etti¤i ve bu
amaçla Diyarbak›r’da, içerisinde
Odam›z›n da yer ald›¤› sivil toplum
örgütleri taraf›ndan selden zarar
gören ailelere yard›m için, Ziraat
Bankas›nda hesap açt›r›lm›flt›r.

Sel felaketi yaflanan kentlerde
böylesine a¤›r ve ac› bir tablonun
ortaya ç›kmas›n›n en önemli sebebi
son yirmi y›lda yaflanan çat›flmal›
ortamdan kaynakl› zorunlu göçün yol
açt›¤› çarp›k kentleflmedir.Sel
felaketinin yafland›¤› yerler
incelendi¤inde göçten kaynakl›
çarp›k kentleflmeye ba¤l› olarak
insanlar›n dere yataklar›n› ve
kenarlar›n› yaflam alan› olarak
kulland›klar› görülmektedir. 

Sonuç itibariyle acil olarak yap›lmas›
gerekenler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

-Selden etkilenen bölgelerin derhal
afet bölgesi ilan edilmesi,

-Dere yataklar› ve çevresinin
tamam›yla boflalt›l›p ›slah edilmesi ve
bar›nma ihtiyac›n›n kal›c› olmas›
ad›na acilen yeni konutlar›n
yap›lmas› ve afetzedelerin buralara
yerlefltirilmesi,

-Islah çal›flmas›ndan sonra bu
bölgelere ait imar planlar›n›n tekrar
revize edilmesi gerekmektedir.

Bu tür do¤al afetler bir daha
göstermifltir ki, ‹mar planlar›
yap›l›rken belediyelerin gerekli
hassasiyeti göstermeleri, mevzuata
uygun yap›laflmalara izin vermeleri,
popülist yaklafl›mlardan vazgeçmeleri
gerekmektedir.

fiubemizin 3. Geleneksel
Güz Yeme¤i Yap›ld›
fiubemiz taraf›ndan 3. sü düzenlenen
Geleneksel Güz Yeme¤imiz
09.12.2006 tarihinde Diyarbak›r
Dedeman Otelinde yap›ld›.

Meslektafllar›m›z aras›ndaki
dayan›flman›n güzel bir örne¤i olan
3. Geleneksel Gecemiz, Genel
Merkez ve Ankara fiube  Yönetim
Kurulu Yöneticileri ile de¤erli
hocalar›m›z ve flubemize ba¤l›
illerden gelen  konuklar›m›z›n
kat›l›m› ile  coflkulu bir flekilde
kutland›.
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Harita ‹fl Günleri 2006
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan
düzenlenen “Harita ‹fl Günleri 2006”
06–08 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda YTÜ
oditoryumunda harita ve inflaat sektörünün
önde gelen firmalar› ile Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü ile ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. 

Temel amaçlar› aras›nda ö¤rencilerin ifl
yaflam› hakk›nda daha detayl› fikir sahibi
olmalar›, ö¤rencilere giriflimcilik ve
kendilerini gelifltirme konusunda neler
yapmalar› gerekti¤i konusunda yard›mc›
olmak, ö¤rencilerin ifl yaflam›nda
karfl›laflabilecekleri zorluklar› önceden
belirleyerek bu yönlerde kendilerini
gelifltirmelerini sa¤lamak, baflar›l› firma
yöneticilerinin deneyimlerini ö¤rencilerle
paylaflmas›n› sa¤lamak, ö¤rencilere staj ve

part-time ifl imkân› sa¤lamak, yap›lacak faaliyetler ile mesle¤imiz ve
üniversitemizin çizgisini daha da ileriye tafl›mak ve tan›t›m›na katk›da
bulunmak olan bu etkinlik ayn› zamanda haritac›l›k sektöründe de bir
ilki gerçeklefltirmifl olmaktad›r.

Etkinli¤in ilk günü, aç›l›fl konuflmalar›na Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› ad›na ‹stanbul fiube Baflkan› Mehmet Ali
CANDAfi kat›lm›flt›r. Etkinlik boyunca, kurum ve kurulufllar birer saatlik
süre içerisinde Harita ve Kadastro Mühendisli¤i meslek alan› ve
sektördeki geliflmeleri, çal›flma alanlar›n›, sorunlar›n›, çözüm önerilerini
ve yap›lmas› gerekli olan ifl, ifllem ve çal›flmalar›n› anlatarak
de¤erlendirmelerde bulunmufllard›r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ad›na ayr›lan bölümde ise
Genel Merkez Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Harita ve
Kadastro Mühendisli¤inin dünü, bugünü, yar›n›, Odam›z ile iliflkili
yasal tan›mlamalar›, yetki ve sorumluluklar›, Odam›z›n kuruluflu,
özgörevi, öngörüsü ve di¤er çal›flmalar› hakk›nda kapsaml› bir sunum
yapm›flt›r.

‹lgi ile izlenen sunumun soru-cevap bölümünde de ö¤renci ve di¤er
kat›l›mc›lar taraf›ndan gündeme getirilen sorular Genel Baflkan Ali
Fahri Özten taraf›ndan yan›tlanm›fl ve gelece¤in genç haritac›lar› olan
ö¤renci arkadafllar›m›z etkinli¤i, önemli bir sosyal, kültürel ve bilimsel
çal›flma olarak de¤erlendirmifllerdir.

Üç gün süren etkinlik boyunca 120 si farkl› bölümlerden olmak üzere
750 ö¤rencinin kat›ld›¤› etkinlik kapsam›nda, alet ve yaz›l›m firmalar›
ile yurt d›fl› e¤itim firmalar› ve yabanc› dil merkezleri taraf›ndan da
tan›t›mlar, e¤itimler ve ücretsiz kurslar için çekilifller yap›lm›flt›r.

Yürütme Kurulu baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Ömer AYDIN, yard›mc›l›¤›n› Yrd.
Doç. Dr Engin GÜLAL’›n yapt›¤› etkinlik kapsam›nda, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencileri ile ayn›
zamanda HKMO ‹stanbul fiubesi Ö¤renci Komisyonu üyesi olan
ö¤renciler de aktif görev alarak organizasyonun amac›na uygun ve
baflar›l› geçmesi yönünde büyük katk› sa¤lam›fllard›r. Bununla beraber
etkinli¤e kat›lan kamu ve özel sektör temsilcileri ile üniversitelerdeki
akademisyenler de mesleki deneyim ve tecrübelerini paylafl›p, harita ve
kadastro mühendisli¤i e¤itimindeki geliflmeler, ülkemizde ve dünyada
harita ve kadastro mühendislerinin konumu noktas›nda fikir ve görüfl
bildirerek, etkinli¤e katk›da bulunmufllard›r.

Harita ‹fl Günleri etkinli¤i, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
ö¤rencilerinin bilim ve teknolojideki geliflmelere paralel olarak harita ve
kadastro mühendisli¤inin kurum ve kurulufllardaki yerini, ifllevini,
sorumlulu¤unu, önemini, geliflme durumunu, özel sektörde yaflan›lan
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süreci ve tüm bu geliflmeler içerisinde
harita ve kadastro mühendislerinin
rolünü ve mesleki, sosyal konular›
tart›flmalar›n› ve yar›nlara dair
geliflmelerde kendilerini bekleyen yol
haritas›n› görebilmelerini sa¤lamas›
aç›s›ndan önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. 

Taylan Öcalan
YTÜ Araflt›rma Görevlisi

Dünya CBS Günü
Yaflam boyunca insan›n çevre ile
olan iliflkisindeki öncelik, bulundu¤u
mekân› tan›ma olmufltur.
Bafllang›c›ndan bu yana büyük
de¤iflim gösteren insan ve mekan
aras›ndaki iliflkilerin ortaya konulmas›
ifllemi için art›k kullan›labilecek en
önemli araç CBS’dir. Biliflim
teknolojisinde h›zl› geliflmelere
paralel olarak her türlü bilgiyi
toplamak, ifllenebilir hale getirmek ve
bilgiyi toplum yarar›na toplum ile
paylaflmak CBS ile en verimli flekilde
gerçekleflmektedir. Her türlü
planlama sürecinde, h›zl›, fleffaf ve
do¤ru kararlara ulaflabilmek co¤rafi
bilgilerin etkin analizini
gerektirmektedir. Günümüzde CBS ile
birlikte Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤inin çal›flma alanlar›
genifllemifl ve birçok farkl› alanda
hizmet vermeye bafllam›flt›r.  

‹lk olarak 1987 y›l›nda ABD’de
kutlanmaya bafllanan GIS Day/CBS
Günü, 1999 y›l›ndan itibaren dünya
genelinde 100’den fazla ülkede
Kas›m ay›n›n 3. Çarflamba günü
kutlanmaktad›r. CBS gününün amac›
kurum ve kurulufllar›n katk›lar›yla çok
say›da kiflinin Co¤rafi Bilgi
Sistemleri’nden haberdar edilmesidir.
Dünyan›n birçok yerinde oldu¤u gibi
ülkemizde de Odam›z öncülü¤ünde

kutlanmaya bafllanan CBS Günü
etkinli¤inin 5.si bu y›l 15 Kas›m
2006 tarihinde YTÜ oditoryumunda
gerçeklefltirilmifltir. 

Gerçeklefltirilen etkinlikler ile baflta
meslektafllar›m›z olmak üzere, CBS
konusunda çal›flan tüm kifli ve
kurulufllar›n bir platformda
buluflturulmas› ve mesle¤imizin CBS
için vazgeçilmez olan etkin ve
kat›l›mc› rolünün ortaya konulmas›
amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, Co¤rafi Bilgi
Sistemleri’nin toplumlar›n hayatlar›n›
nas›l etkiledi¤inin ve ülkemizin
gelece¤i aç›s›ndan tafl›d›¤› önemin
CBS ile henüz tan›flamam›fl
ö¤rencilere, toplumsal kurulufllara,
farkl› meslek gruplar›na, halka ve
kamu yöneticilerine aktar›lmas›
hedeflenmifltir. Kutlama etkinlikleri ilgili
kurum ve kurulufllara ve meslek
odalar›na duyurulmufltur. 

Son 5 y›ld›r fiubemizin CBS
Komisyonu taraf›ndan organize
edilen CBS Günü, her y›l farkl› bir
tema seçilerek gerçeklefltirilmifltir. Bu
seneki etkinlikte son zamanlarda
oldukça önem kazanmaya bafllayan
büyük kapsaml› projelere ve CBS nin
farkl› uygulama alanlar›na uygun
olarak “CBS de Uygulamalar”

konusu ele al›nm›flt›r. Genifl bir
izleyici kitlesinin kat›ld›¤› etkinlik
kapsam›nda CBS Komisyonu ad›na
Prof. Dr. Dursun Z. fiEKER, ‹stanbul
fiube Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi,
HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN, YTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Müh. Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Ömer AYDIN ve
Uluslararas› Fotogrametri ve Uzaktan
Alg›lama Birli¤i (ISPRS) Genel
sekreteri Prof. Dr. M. Orhan
ALTAN’›n aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan teknik oturumlara
geçilmifltir. ‹lk konuflmac› olarak ‹BB
Harita Müdürlü¤ünden Müh. Hasan
KARACAO⁄LU “‹stanbul Büyükflehir
Belediyesinde Gerçeklefltirilen CBS
Çal›flmalar›ndaki Geliflmeler ve
Karfl›lafl›lan Problemler” i aktarm›flt›r.
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
Bölümünden, Dr. Zaide DURAN
“Fotogrametri ve CBS ile Kültürel
Miras›n Dokümantasyonu” konusunda
bilgi verdikten sonra ayn› bölümden
Prof. Dr. Ergin TARI “Türkiye Afet Bilgi
Sisteminin ‹stanbul Uygulamas›”
konusunda deneyimlerini aktarm›flt›r.
K›sa bir aradan sonra, Bo¤aziçi
Üniversitesinden Y. Müh. Karin
fiEfiETYAN ve Y. Müh. Mine B.
DEM‹RC‹O⁄LU’nun birlikte
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haz›rlad›¤›  “‹stanbul Genelinde
Deprem Kaynakl› Bina Hasarlar› ve
Sigorta Kay›plar›n›n Hesaplanmas›na
Yönelik Bir CBS Uygulamas›” bafll›kl›
sunumdan sonra YTÜ’den Dr. Füsun
B. fiANLI “Edremit Havzas› Arazi
Kullan›m fieklindeki De¤iflimlerin
Radar -Optik Görüntüler Kullan›larak
Belirlenebilirli¤i ve De¤iflimlerin
Çevresel Etkilerinin ‹zlenmesi” ile
devam eden etkinlik ‹TÜ’den Prof. Dr.
Muhammed fiAH‹N’in “‹stanbul için
CBS Tabanl› Deprem Hasar Analizi
Uygulamas› - HAZTURK” konulu
sunumuyla sona ermifltir.

Düzenlenen etkinlik kapsam›nda CBS
kullan›c›lar›, uzmanlar ve
akademisyenler güncel çal›flmalar›n›
sunarak CBS’nin ulusal düzeyde
tan›t›m›na ve CBS bilincinin
yerlefltirilip daha fazla
yayg›nlaflt›r›lmas›na yard›mc›
olmufllard›r.  Etkinli¤e ilgi oldukça
yüksek olmufl ve etkinlik oldukça
baflar›l› ve yararl› geçmifltir.

TUJK 2006 Bilimsel Toplant›s›
“Tektonik ve Jeodezik A¤lar Çal›fltay›-2” 

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik
Birli¤inin komisyonlar›ndan biri olan
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
(TUJK), ulusal ve uluslararas› güncel
jeodezik faaliyetleri koordine etmek,
düzenlemek, teknik konular›
tart›flmak amac›yla kurulmufltur. Bu
komisyonun yeniden yap›lanmas› ve
daha aktif hale getirilmesi
aflamas›nda bir e¤itim kurumunun ev
sahipli¤inde her y›l ola¤an bir
bilimsel toplant› düzenlenmesine ve
toplant› format›n›n da “Çal›fltay”
fleklinde olmas›na TUJK’n›n 2001
toplant›s›nda karar verilmifltir. 

TUJK’n›n ilk Çal›fltay› 2002 y›l›nda
Bo¤aziçi Üniver-sitesi,  ikincisi 2003
y›l›nda Selçuk Üniversitesi, üçüncüsü
2004 y›l›nda Zonguldak Karaelmas

Üniversitesi, dördüncüsü 2005
y›l›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi
ev sahipli¤inde yap›lm›flt›r. Beflinci
çal›fltay, 16-18 Kas›m 2006
tarihlerinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
ev sahipli¤inde jeodezi ve di¤er yer
bilimlerinin jeofizik ve jeoloji ortak
arakesitini amaçlayan “Tektonik ve
Jeodezik A¤lar” konusunda
yap›lm›flt›r. 

Yak›n geçmiflte ülkemizde meydana
gelen y›k›c› depremler, deprem
araflt›rmalar›na ve tektoni¤e olan
ilgiyi daha da artt›rm›flt›r. Bu
nedenle, jeodezi ve di¤er yer
bilimleri (jeofizik ve jeoloji) aras›nda
ortak çal›flman›n gereklili¤i
kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Jeodezi ve
tektonik alanlar›nda çal›flan bilim
insanlar›na jeodezik temel a¤lar ile
yer dinami¤inin birbirinden
faydalanan iliflkisini tart›flabilecekleri
bir ortam yaratmak amac›n› güden

toplant›m›za özellikle ülkemizin yer
bilimleri konusundaki sayg›n bilim
insanlar› bildirileriyle katk›da
bulunmufllard›r. Bu ba¤lamda,
çal›fltay amac›na ulaflm›fl, toplam 17
bildiri sunulmufl, tart›flmalara jeodezi,
jeofizik, jeoloji disiplinlerinden bilim
insanlar› aktif olarak kat›lm›fllard›r.
Bilimsel oturum bafll›klar› afla¤›da
belirtilmektedir;

1.Oturum: Türkiye’nin Aktif
Tektoni¤inin Jeodeziden Beklentileri
• Kolaylaflt›r›c›: Prof. Dr. fiükrü
ERSOY (YTÜ Do¤a Bilimleri Araflt›rma
Mrk.)
2.Oturum: Jeodezik A¤lar ve Aktif
Tektonik (Etkileflim)
• Kolaylaflt›r›c›: Dr. Müh. Alb.
Coflkun DEM‹R (Harita Genel
Komutanl›¤›)
3.Oturum: Uygulamada Dinamik
Jeodezik A¤lar
• Kolaylaflt›r›c›: Prof. Dr. Rasim
DEN‹Z (‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Müh. Bölümü)

Çal›fltaya, Harita Genel Komutanl›¤›,
Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi,
TÜB‹TAK-MAM, ‹stanbul Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi, Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi, Selçuk
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Üniversitesi, Ni¤de Üniversitesi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü, MTA,
‹ller Bankas› ve belediyeler gibi di¤er
kamu kurumlar›ndan; jeodezi, jeoloji
ve jeofizik gibi farkl› disiplinlerden
toplam 394 kat›l›mc› ifltirak etmifltir.
Ayr›ca Üniversitemiz bünyesinde
çeflitli sosyal etkinlikler düzenlenmifltir.

Çal›fltay sonucunda, jeodezik GPS
a¤lar›n›n kurulmas›nda ve
s›klaflt›r›lmas›nda noktalar›n tektonik
yönden aktif fay k›r›klar› boyunca
tesis edilmemesi ve bu k›r›klar›n
uza¤›nda kurulmas› gere¤i aç›kça
ortaya ç›km›fl; depremlerin önceden
belirlenmesine ve yerkabu¤u
hareketlerinin belirlenmesine yönelik
araflt›rmalarda jeodezicilerin ve
tektonikçilerin iflbirli¤i yapmas›n›n
gereklili¤i konusu vurgulanm›flt›r.

Prof. Dr. fierif HEK‹MO⁄LU
Çal›fltay Düzenleme Kurulu Baflkan›

I. Uzaktan Alg›lama–Co¤rafi
Bilgi Sistemleri Çal›fltay›
I. Uzaktan Alg›lama–Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Çal›fltay ve Paneli, 27-29
Kas›m 2006 tarihlerinde ‹TÜ Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü, Uzaktan Alg›lama Anabilim
Dal› taraf›ndan HKMO ‹stanbul
fiubesinin deste¤iyle ‹TÜ’de
gerçeklefltirildi. Çeflitli e¤itim
kurumlar›, askeri ve sivil kamu kurum
ve kurulufllar›, özel sektör ve kiflisel
olmak üzere, 65 farkl› kurum ve
kurulufltan 210 kat›l›mc›n›n yer ald›¤›
Çal›fltayda 9 oturumda 35 sözlü
bildiri sunuldu. Ayr›ca 27 poster
bildiri de çal›fltay boyunca
kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle izlendi.

Çal›fltay›n ilk gününde teknik
oturumlar yer ald›. ‹kinci gün, teknik
oturumlara ek olarak, uzaktan
alg›lama-CBS e¤itimiyle ilgili konular
Panel-I’de, üçüncü gün ise, gene

teknik oturumlara ek olarak, uzaktan
alg›lama uygulama alanlar›, sorunlar
ve öneriler Panel-II’de tart›fl›ld›. Ayr›
bir oturumda da farkl› disiplinlerden
konuflmac›lar, kendi birimlerindeki
laboratuvar, projeler, eleman vb.
olanaklar›n› tan›tt›lar ve görüfllerini
sundular.

Teknik oturumlarda, uzaktan
alg›lama-CBS teknolojilerinin
haritac›l›k, tar›m, jeoloji, arazi
örtüsü/kullan›m›, klimatoloji, hidroloji,
kentleflme, ormanc›l›k, afetler
konular›nda kullan›m›n› ve önemini
sergileyen bilimsel bildiriler sunuldu.
Çal›fltay Bilim Kurulundan geçen
gerek sözlü, gerekse poster
bildirilerin genellikle uygulamaya
yönelik oldu¤u, bilimsel düzeylerinin
yeterli oldu¤u, bu çal›flmalara
gelecekte de bilimsel kaliteyi daha
da artt›racak flekilde devam
edilmesinin yararl› olaca¤› saptand›.
Ayr›ca jüri üyeleri taraf›ndan
de¤erlendirilen posterler aras›ndan
seçilen bir bildiriye en iyi poster
bildiri ödülü verildi.

Panel 1’de
• Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümlerinde lisans ve
özellikle lisansüstü programlarda
uzaktan alg›lama ve CBS
konular›nda yo¤un dersler verildi¤i, 

• Mesle¤in geliflimine paralel olarak,
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü lisansüstü
program›n›n ad›n›n Geomatik
Mühendisli¤i oldu¤u, lisans için de
Bölümün ad›n›n Geomatik
Mühendisli¤i olarak de¤ifltirilmesi
yönünde çal›flmalar yap›ld›¤›, ayr›ca
lisans program›n›n ABET kriterleri
uyar›nca akredite oldu¤u, 

• Gerek jeodezi ve fotogrametri
mühendislerinin, gerekse bu
teknolojileri uygulayan di¤er farkl›
mesleklerden kullan›c›lar›n e¤itim
konular›nda da s›k› iflbirli¤inde
olmalar›n›n gereklili¤i ifade edilerek,
bunun, farkl› disiplinlerden
mezunlar›n Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümlerindeki
programlarda lisansüstü e¤itim
yaparak sa¤lanabilece¤i, 

• Uzaktan alg›lama ve CBS
teknolojilerinin farkl› disiplinler
taraf›ndan kullan›ld›¤› araflt›rmalarda,
projelerde, vb. jeodezi ve
fotogrametri mühendislerinin ve di¤er
disiplinlerin birlikte yer almas›n›n
uygun olaca¤›,

• E¤itim kurumlar›nda çeflitli
kapasitelerde laboratuvarlar›n
bulundu¤u, ancak özellikle araflt›rma
görevlisi kadrolar›ndaki s›k›nt›lar
nedeniyle eleman sorun yaflad›¤›,
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• Maddi olanaklar sa¤lanarak
laboratuvarlar›n kurulmas›ndan önce
yeterli eleman sa¤lanmas› hususuna
dikkat edilmesi gerekti¤i, aksi
durumun e¤itime zarar verebilece¤i

• Uzaktan alg›lama ve
fotogrametrinin birbirlerinden çok
farkl› düflünülemeyece¤i, her ikisinin
de CBS için benzer veriler üretti¤i,

• Uzaktan alg›lama ve CBS ile ilgili
teknik terimler için araflt›rmac›lar›n
farkl› kelimeler kulland›klar›, bu
noktada ortak kullan›m sa¤lanmas›n›n
zor oldu¤u, ancak konunun uzman›
e¤itimcilerin bu konuda terminoloji
çal›flmalar› yaparak araflt›rmac›lara
yard›mc› olabilece¤i ve ‹TÜ Uzaktan
Alg›lama Anabilim Dal› taraf›ndan bu
konuda çal›flmalar yap›laca¤›
vurguland›.

Panel 2’de
• Birçok kamu kurum ve
kurulufllar›nda uzaktan alg›lama ve
CBS teknolojilerinin bilindi¤i ve
yo¤un bir biçimde uygulanmaya
baflland›¤›, bunun sevindirici oldu¤u,
ancak bu uygulamalar›n ülke
geneline yay›lmas›n›n gerekti¤i,

• Özel sektörün sadece veri sat›fl›
yapmay›p, ulusal ve uluslararas›
projelerde de çal›flmalara bafllad›¤›
ve bunun takdirle karfl›land›¤›,

• Birçok kamu kurumunun uzaktan
alg›lama ve CBS destekli projeler
yürüttü¤ü,

• Veri fiyat politikalar› aç›s›ndan
verilerin (gerek uydu verisi, gerekse
dijital haritalar›n) hiçbir zaman
ücretsiz olamayaca¤› (olmamas›
gerekti¤i), ancak akademisyenlere ve
kamu kurulufllar›na veri sa¤lay›c›lar›n
bu konuda gereken deste¤i verdi¤i,

• Veri havuzunun oluflturulmas›n›n ve
ortak kullan›m konusunun iyi
irdelenmesinin gerekti¤i,

• Uzaktan alg›laman›n sadece
veriden ibaret olmad›¤›, önemli bir
bilim dal› oldu¤u ve bu konuda
kullan›c›lar›n üniversitelerden e¤itim
deste¤i almalar›n›n gerekti¤i
vurguland›.

Sonuç olarak, özellikle dijital
sistemlerin geliflmesiyle, ülkemizde de
uzaktan alg›lama -CBS
teknolojilerinin genifl bir uygulama
alan› bulmaya bafllad›¤› ve bu
teknolojilerin uygulanmas›nda jeodezi
ve fotogrametri mühendisli¤i ile di¤er
disiplinlerin iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›n
gereklili¤i vurguland›. Bu çal›fltay›n
kat›l›mc›lar› bir araya getirmesinin
çok yararl› sonuçlar verdi¤i ve
verece¤i düflüncesiyle, mutlaka
periyodik bir biçimde tekrarlanmas›
kat›l›mc›lar taraf›ndan da istendi ve
bu ba¤lamda 2.Uzaktan Alg›lama-

CBS Çal›fltay›’n›n 2008 y›l›nda
tekrar ‹TÜ Uzaktan Alg›lama
Anabilim Dal› taraf›ndan ‹stanbul’da
düzenlenmesi kararlaflt›r›larak
Çal›fltaya son verildi.

Prof. Dr. Derya Maktav
Organizasyon Komitesi ad›na 
Çal›fltay Baflkan›

Marmara Çevre Platformu
(Marçep) 21. Bölge Toplant›s›n›
‹stanbul’da Yapt›
MARÇEP 2-3.12.2006 tarihlerinde
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali
Müflavirler Odas›nda “1/100000
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n
Trakya Üzerindeki Bask›lar›” konulu
panel-forum düzenledi. Marmara
Çevre Platformunun bir üyesi olan
fiubemiz ad›na Dr. Timur AKÇALI
haftalar öncesinden Düzenleme
Kurulunda görev alarak haz›rl›k
sürecinde konuyu ‹KK’ya tafl›d›.
Panel-forumun ‹KK üyelerinin yak›n
takibinde olmas›, Trakya’da
örgütlenen STK’lar›n da konuya ilgi
duymas› ve Trakya için hayati önem
tafl›mas› nedeniyle desteklendi.
Mimarlar Odas›, Çevre Mühendisleri
Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas› ve
fiehir Planc›lar› Odas›n›n birer
konuflmac› ile katk› verdi¤i panelde
‹stanbul ‹KK Sekreteri Tores Dinçöz
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TMMOB ve ‹stanbul ‹KK hakk›nda
bilgi verdi. MARÇEP dönem sözcüsü
Sunay OBUZ’un önerisiyle Divan
Heyetine Tores D‹NÇÖZ oy birli¤i
ile seçildi. Tanay S›dk› UYAR’›n
baflkanl›¤›nda yürütülen forumda,
‹stanbul Metropolitan Planlama ve
Kentsel Tasar›m Merkezi ad›na
plan›n savunuldu¤u “‹stanbul
metropolini Marmara Bölgesi
bütününde planlamak” konulu ilk
sunuflu M. Sinan ÖZDEN yapm›flt›r.
fiehir Planc›lar› Odas›n›n kat›lmad›¤›
di¤er sunufllarda Mimarlar Odas›
Büyükkent fiubesi ad›na konuflan
Y›ld›z UYSAL, plan›n hukuka ayk›r›
oldu¤unu ve idare s›n›rlar›n›n
geniflletilmesine iliflkin talebin planla
birlikte tar›m, orman arazileri ile su
havzalar›n›n imara aç›laca¤›n› dile
getirdi. Trakya’da üniversite, hastane,
teknopark ve lojistik merkezi olarak
belirlenen yerlerin tar›m arazileri
oldu¤una de¤inen UYSAL, plan›n
çevre faktörü göz önünde
bulundurulmadan yap›ld›¤›n› kaydetti.
Ziraat Mühendisleri Odas› ad›na
flube baflkan› Ahmet ATALIK da
2004–2005 y›llar› aras›nda bir
milyon kiflinin topraklar›n› terk ederek
bölgeye göç etti¤ini buna da
tar›mda uygulanan yanl›fl politikalar›n
yol açt›¤›n› hat›rlatt›. Çevre
Mühendisleri Odas› ad›na söz alan
Teoman D‹KERLER de plan›n yasal
olmad›¤›n› ve plan›n iptali için dava
açacaklar›n› ifade etti. Nam›k Kemal
Üniversitesi ad›na kat›lan Prof. Dr.

Halim ORTA plan› onaylayanlar›n
akademik ehliyetlerinin s›nanmas› ve
gözden geçirilmesi gerekti¤ini
savundu. Daha sonraki konuflmac›lar
Tüketiciyi Koruma Derne¤i Baflkan›
avukat Ali Er ve SOS Çevre Platformu
Baflkan› Türsken Bafler KAFAO⁄LU
da plan› elefltirdiler. Bilindi¤i gibi
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi flehir
merkezindeki kirli sanayi ve di¤er
sanayi kurulufllar›n› acilen ‹stanbul’un
arka bahçesi olarak nitelendirilen
Çorlu ve Trakya’ya yönlendirmenin
hesaplar› içinde bulunuyor. Yak›n bir
gelecekte Çorlu-Çerkezköy-
Büyükkar›flt›ran bölgesinde ç›¤ gibi
sanayi kurulufllar›n›n yenilerinin 1.
s›n›f tar›m topraklar›na kurulmas›,
bölgedeki çevre kirlili¤i hem tar›m
topraklar›n›n hem de su kaynaklar›n›n
tükenme noktas›na gitmesine zemin
haz›rlayacak. Sa¤l›ks›z göçü de
beraberinde getirece¤i için
Trakya’da meydana gelebilecek
olaylar› ve geliflmeleri tahmin etmek
bile imkans›z görünüyor.

HKMO ‹stanbul fiubesi
Geleneksel 30. Y›l Kutlama
Yeme¤i Yap›ld›
Her y›l meslekte 30. y›l›n›
tamamlayan üyelerimizle birlikte
kutlad›¤›m›z Geleneksel 30. Y›l

Yeme¤imizi 09.12.2006 tarihinde
Garden Restaurant Kuruçeflme-
Befliktafl/‹stanbul’da düzenledik.

Yeme¤e 30. y›l›n› dolduran
üyelerimizden 13 kifli kat›ld›. Evli
olan üyelerimizin eflleri ile kat›ld›klar›
yemek hem 30-35 y›ll›k arkadafllar›
bir araya getirmesi aç›s›ndan çok
anlaml› oldu hem de bir arada
olman›n mutlulu¤unu hep birlikte
yaflama olana¤›m›z oldu.

Yemek sohbet ve an›lar› anlatma
fleklinde sürerken, bu anlaml› günün
an›s›na HKMO ‹stanbul fiubesi
olarak 30. y›l›n› tamamlam›fl
üyelerimize küçük birer plaket
sunduk. fiube Baflkan›m›z Mehmet Ali
CANDAfi plaket töreni s›ras›nda,
herkesten unutamad›¤› bir an›s›n›
anlatmas›n› istedi¤inde, hüzünle
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kar›fl›k bir tebessüm ve geride kalm›fl
yaflanm›fll›klar›n özlemi belirginleflti
herkesin yüzünde. 

Yemek sonunda 50., 60. y›llarda
buluflmak üzere ayr›ld›k, bir y›l sonra
bir alt devrenin yeme¤inde buluflmak
üzere.

30 YILINI DOLDURAN
ÜYELER‹M‹Z
Sicil N. Ad› Soyad›
1192 Talat ULA⁄
1198 Ali R›za SUNGUR
1202 Necdet Ata SOYCAN
1203 Erdal B‹NGÖL
1214 fievket fiener KULEY‹NO⁄LU
1218 Hasan AYDO⁄DU
1221 Vecdi Orhan ABANOZO⁄LU
1223 ‹lyas ÖZBEK
1226 Kamil GEZEK
1228 H.Osman AKTEPE
1230 Mehmet YILDIZ
1234 Ünal ELEMAN
1248 Ömer MUHÇU
1263 Hüseyin DEM‹R
1273 Recep KIRANLI
1275 Cihan ALTUNBAfi
1278 Zeki YEfi‹L
1292 Ertan ÇEL‹K
1302 Erol KÖKTÜRK
1303 Halil ERKAYA
1310 Murat GÜNEfi
1316 Efdal TURAN
1328 M. Süleyman BEK‹RO⁄LU
1343 Nihat Enver ÜLGER
1402 Fehim YEN‹GÜN
1433 Ahmet Hilmi TÜRKER

TMMOB ‹stanbul ‹KK
Bileflenleri fiubemizde
Topland›
Toplant› 30.10.2006 tarihinde fiube
mekan›m›zda gerçeklefltirildi

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu Toplant› Tutana¤›
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulumuz 30.10.2006 tarihinde

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi’nde birim
temsilcileri ile toplanarak afla¤›daki
kararlar› alm›flt›r.

Toplant›ya ayr›ca Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi, II.
Baflkan Süleyman BEK‹RO⁄LU,
Sekreter Üye Rahmi Yücel
YAfiAYAN, Sayman Üye Nurcan
CANDAfi ve fiube Yönetim Kurulu
Üyeleri Hüseyin Ç‹ÇEK, Pelin
TEK‹NSOY kat›ld›lar.

Bilgilendirme ve Al›nan Kararlar
1. 1/100.000 ‹stanbul Çevre
Düzeni Plan› ile ilgili ortak dava
metnini haz›rlamak amac›yla 1-
2.11.2006 tarihlerinde saat
10:00’da Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesinde toplant›
yap›laca¤›n›n birimlere
duyurulmas›na,

2. 31.10.2006 tarihinde
birimlerimizin etkinlik duyurular›n›
içeren 25 say›l› ‹KK Faks Bültenin
yay›nlanmas›na,

3. Mühendislik Mimarl›k Haftas›
etkinlikleri kapsam›nda; 6-
17.11.2006 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek olan Lise Söyleflileri
için haz›rl›k çal›flmalar›n›n
sürdü¤ünün birimlere duyurulmas›na,
TMMOB ve Oda tan›t›m bilgilerini
içeren Mühendislik Mimarl›k Haftas›
kitapç›¤›ndan 3000 adet

bas›lmas›na,

4. Üsküdar ‹lçesi Ahmet Çelebi
Mahallesi Muhtarl›¤›n›n talebi sonucu
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent
fiubesi taraf›ndan yürütülecek
çal›flmalara Peyzaj Mimarlar› Odas›
‹stanbul fiubesinden de bir temsilcinin
kat›laca¤›n›n bildirilmesine,

5. ‹stanbul Tabip Odas›ndan ve
TAYAD’tan gelen F Tipi
cezaevlerinde uygulanan tecritin
kald›r›lmas›na yönelik eylemlerle ile
ilgili iki ayr› dilekçenin 6 Kas›m
2006 Pazartesi günü ‹stanbul Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müflavirler
Odas›nda gerçeklefltirilecek olan
‹stanbul Meslek Odalar›
Koordinasyonu toplant›s›nda
görüflülmesine,

6. Halkevlerinin Filistin ve Lübnan
halklar› ile dayan›flma amac›yla
gerçeklefltirdi¤i yard›m
kampanyas›na maddi destek
talebinin TMMOB Yönetim Kurulunun
29.09.2006 tarihli ve 134 nolu
karar› gere¤i ‹KK olarak
reddedilmesine,

7. E¤itim Sen’nin 6.11.2006
Pazartesi günü saat 12:30’da
‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t kampüsü
ana kap›s› önünde YÖK’ü protesto
amac›yla gerçeklefltirece¤i bas›n
aç›klamas›n›n birimlere duyurularak
kat›l›m›n sa¤lanmas›na,

8. Gelecek ‹KK Ola¤an
Toplant›s›n›n 13.11.2006 Pazartesi
günü saat 19:00’da Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiubesinde
yap›lmas›na, karar verilmifltir.

Sayg›lar›m›zla,

Tores D‹NÇÖZ
‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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Geleneksel Güz Yeme¤imiz
Yap›ld›
fiubemiz Geleneksel Güz Yeme¤i  9-
10.12.2006 tarihinde, konaklamal› olarak
Grand Otel Ontur –Çeflme’de yap›ld›.
Yeme¤e kat›lan üyelerimizden, meslekte 50.
y›l›n› dolduranlara plaketleri verildi. Yemek
esnas›nda yap›lan çekilifl ile bir kat›l›mc›ya el
GPS hediye edildi. 

fiubemizde SPK Gayrimenkul
De¤erleme Uzmanl›¤› S›nav›na Haz›rl›k Kursu
Düzenlenmifltir
fiubemiz ve De¤erleme Uzmanlar› Derne¤i taraf›ndan Sermaye
Piyasas› Kurulu Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› s›nav›na haz›rl›k
kursu düzenlenmifltir. 11-12.11.2006- 13-14.01.2007 tarihleri
aras›nda yap›lan kursa kat›l›m oldukça fazla olmufltur. 

CBS Günü Kutland›
Her y›l kas›m ay›nda kutlanan Co¤rafi Bilgi Sistemleri  (GBS) Günü,
fiubemizce 20.11.2006 tarihinde kutland›.  CBS günü kutlamalar›
nedeniyle “ Kent Yönetiminde CBS ve ‹zmir” konulu seminer düzelendi.
Seminere konuflmac› olarak ‹zmir Vali Yard›mc›s› Mustafa AYDIN ile
‹BB Bilgi Teknolojileri Daire Baflkan› Dr.‹lhan EK‹NC‹O⁄LU  kat›ld›.
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Geleneksel Yeme¤imiz Düzenlendi
Her y›l Geleneksel olarak düzenlenen
Odam›z yeme¤i bu y›l Birdem sosyal
tesislerinde düzenlendi. Odam›z yeme¤ine
yaklafl›k 350 üyemiz kat›lm›flt›r.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü
17 Kas›m 2006 Tarihinde Kutland›
2006 y›l› Co¤rafi Bilgi Sistemleri günü
etkili¤imiz 17.11.2006 tarihinde Konya
Ticaret Odas› konferans salonunda
gerçeklefltirildi. Konferans, fiube Baflkan›m›z
Prof.Dr. Ferruh YILDIZ‘ ›n konuflmalar› ile
bafllam›flt›r.Prof.Dr. Ferruh YILDIZ’›n
konuflmas›n›n tam metni afla¤›da sunulmufltur.

“5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu ile
5393 say›l› Belediye Kanunu’nun

belediyenin görev, yetki ve sorumluluklar› ile tan›mlanan ilgili
maddelerinde “Co¤rafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulmas›n›”
belediyelerin temel görevleri aras›nda say›lm›flt›r. Ülkemizdeki 3200’i
aflan belediyeler için Kent Bilgi Sistemi kurulma çal›flmalar› da yasal
bir zorunluluk olarak bafllam›fl olmaktad›r.

Ülkemizdeki belediye say›lar›, belediyelerin co¤rafi bölgelere göre
da¤›l›m› ve yaflayan nüfusun belediye teflkilatlar› içerisindeki da¤›l›m›
de¤ifliklilik göstermektedir. 18 Nisan 1999 yerel seçimleri ile
ülkemizde, 3200 belediye baflkan› ve 15 büyükflehir belediye
baflkan› seçilmifltir. 3200 beldede, 62.810.111 olan ülke
nüfusumuzun 48.783.071’i yaflamaktad›r. Ülke nüfusunun %77’si
belediyelerden hizmet almaktad›r. Ülke nüfusumuzun % 31,5’i de
(19.805.585) hem belediyelerden hem de büyükflehir
belediyelerinden hizmet alan nüfusa karfl›l›k gelmektedir. 

Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan ilk defa yap›lan Belediye Web
Hizmetleri Araflt›rmas› sonuçlar›na göre; 

- 2005 y›l› A¤ustos ay› itibariyle, nüfusu 10000 den fazla olan 662
belediyenin % 99’u internete eriflim imkan›na, 

- % 82’si intranete (kurum içi bilgisayar a¤›) sahiptir. 

Söz konusu belediyelerin % 64’ü web sitesine sahip olup web sitesine
sahip olmayan belediyelerin % 24’ü bir y›l içerisinde web sitesine
sahip olmay› planlamaktad›r. 

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan Türkiye’deki tüm
belediyelerde KBS çal›flmas› hakk›nda bir durum tespiti yap›lm›flt›r.
3066 adet belediyeden derlenen verilerin sonuçlar›na göre,

- 126 (%4.1) belediyenin KBS çal›flmas› bulunmaktad›r. 

- 543 (%17.7) belediyenin numarataj birimi vard›r. 

Numarataj birimi olan belediyelerin 104’ü (%19.1) güncel
numaralama bilgisi tutmaktad›r. Bu 104 belediyeden de sadece 17’si
(%16.3) numarataj bilgisini bilgisayar ortam›na aktarm›flt›r. Ülkemizdeki
belediyelerin durumunu k›saca bu flekilde özetleyebiliriz.

‹nsanlar›n uygarca yaflamas› için gereken önlemlerin al›nmas›n›
sa¤lamakla yükümlü her türlü hizmetleri “Belediye” olarak adland›r›lan
kurumlar üstlenmifltir. Teknolojinin kamu kurum ve kurulufllar›nda yayg›n
biçimde kullan›lmaya baflland›¤› 21. yüzy›lda belediyelerin modern

KONYA
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