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rak mezunlarımızın bu konularda daha bilgili olabilme-

leri için, Bölümümüzün öğretim planında /er alan

Kentsel Alanların Düzenlenmesi ve İmar Uygulama

Teknikleri (seçmeli) ders konularının önemli bir kıs-

mı imar planlarının uygulanması konusuna ayrılmıştır.

Bu güne kadar yapılan uygulamalar göstermiştir ki;

yürürlükteki imar kanununun 18. Maddesinin uygu-

lanması halinde belediyeler; daha az masrafla-taşınmaz

sahiplerini de memnun edecek şekilde mevcut planla-

rını araziye uygulayabilmekte, imara uygun arsa ürete-

bilmekte, modern yapılaşmanın temelini oluşturacak

düzgün şekilli parseller oluşturulmakta ve gerekli ka-

mu alanları belediyelere kazandırılmaktadır. Ancak,

bu önemli yararlara rağmen birçok belediye yönetimi,

gerek teknik yetersizlikler ve gerekse konu hakkında

yeterli bilgiye sahip olmayışları, en önemlisi de mev-

cut yasada bir zorlamanın olmayışından dolayı, imar

uygulamalarını başi ata ma maktadırlar.

Bu hususu göz önüne alan bölüm yönetimi; gerek

teoriyi, gerekse Trabzon, Yalova, Adana, Çorum ve

Edremit Belediyelerine yaptığı imar planı uygulamala-

rından elde ettiği pratik tecrübeyi Türkiye'nin çeşitli

bölgelerinden gelen katılımcı belediye teknik eleman-

larına aktarmak amacıyla, dört kez Üniversite ve Bö-

lüm imkanları ile birer haftalık "İmar Uygulama Se-

minerleri" vermiştir. Bu seminerlerde Arsa ve Arazi

Düzenlemesi konusunda bilgiler verilmiş İmar Kanu-

nunun 18. maddesine göre bir imar uygulaması kursi-

yerlerle adım adım bire bir yapılmış, dağıtımdaki ana

ilkeler vurgulanmış, Türkiye genelinde yapılmış uygu-

lamalar ve iptaller hakkında bilgi vermek ve çağdaş ge-

lişmeleri uygulayıcı kurumlara aktarmak suretiyle üni-

versitenin çevre ile bütünleşmesi de sağlanmıştır. Ay-

rıca sürdürülen ilişkilerle bizlere ulaşabilen bütün be-

lediyelerin imar sorunlarıyla yakından ilgilenilmeye ça-

lışılmıştır." demiştir.

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İle Söyleşi

KTÜ GISLab (Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma

ve Geliştirme laboratuarı) kurucusu ve yöneticisi

Prof. Dr. Tahsin YOMKALIOĞLU ziyaret edilmiştir.

Şube sekreteri ve Yayın Kurulu Temsilcisi Faik Ahmet

SESÜ sayın YOMKALIOĞLU ile "Harita Mühendis-

liği'nin Geleceği" konulu söyleşi yapmıştır.

F.A.S.: Sayın hocam harita mühendisliğinin
geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

T.Y.: Ah keşke biri bana da geleceği söyleyebilse!

Takdir edersiniz ki geleceği bilemeyiz, ancak geçmişe

bakarak ileriye dönük bazı tahminler yapmamız müm-

kün olabilir. Örneğin mesleğimiz nereye doğru gidi-

yor diye soracak olursanız, kesin olan bir şey var ki

gelecekte meslek bugünkü konumundan çok daha iyi

bir yerde olacaktır. Çünkü son on yıla baktığımızda,

dünyada sosyo-ekonomik alanda gerçekten büyük de-

ğişimler yaşandığı ve bu değişimlerden de en çok et-

kilenen mesleklerin başında haritacılığın geldiğini söy-

leyebiliriz.

Özellikle bilgi teknolojisi toplumları ve bireyleri

önemli bir şekilde etkileşim olacak ki, bugün insanlar
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bilginin değerini daha iyi kavramaya başlamışlar. Gü-

nümüzde bilgi artık önemli bir kaynak ve de bir güç

haline gelmiştir. Tabi bilginin önemi, onun hammad-

desi olan veriye bağlıdır. İşte bu veri noktasında ben-

ce haritacılığın önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu-

gün artık haritacılar, teknoloji yardımıyla, çok geniş

alanlarda ve detayda, hızlı ve sağlıklı veriler toplayarak

onları çok daha iyi anlaşılır haritalarla, hatta dijital for-

matta insanlığın hizmetine sunmaya başlamıştır bile.

Yalın konum verileri bir anlamda zenginleştirilmiştir.

Onun için haritacılık, gelecekte her türlü veriyi ko-

numla tanımlayabilen saygın bir meslek olarak büyük

önem kazanacaktır, diye düşünüyorum.

F.A.S.: Peki hocam buna göre haritacılar siz-
ce geleceğe şimdiden nasıl hazırlanmalıdır?

T.Y.: Bakınız bunun için fazla kaygı duymaya ge-

rek yok, sadece dünyadaki gelişmeleri iyi izlemek ve

algılamak gerekiyor. Bugün toplumlar "sürdürülebilir

gelişme" anlayışını benimseyerek bu yönde çabalar

harcamaktadırlar. Bu konuda yapılan çalışmalar tüm

meslek gruplarını arazilerin iyi kullanılması ve yöne-

tilmesi sonucunda birleştiriyor. Ekonomistler, çevre-

ciler, plancılar hatta sağlıkçılar, sanatsal ve kültürel

gelişmeler temelde iyi bir arazi kullanımı noktasında

birleşiyorlar. Peki arazi bilgisini bunlara sağlayacak

olan kim? Elbette haritacı. İşte bizim bu noktada ön-

cü ve yönlendirici olmamız gerekir. Mesleki açılım bu

noktada olacaktır. Ancak eski klasik anlayışla, yani sa-

dece sabit ölçekli kağıt harita üretme ve parselasyon

mantığı ile olaya yaklaşmak çözüm değil. Yıllardır sa-

dece arazi sınırlarında gezinip durduk, ama bugün ar-

tık arazi üzerindeki ve altındaki tüm nesnelerin varlı-

ğı, konumu ve özellikleri sorgulanır oldu. Herkes ara-

ziyi tüm boyutlarıyla iyi algılamak, resmetmek istiyor.

O halde konum içerikli bilginin sağlayıcısı olma so-

rumluluğu ile, haritacılar iyi birer arazi yöneticisi ol-

malıdır. Toplanan kadastro, halihazır gibi bilgiler zen-

ginleştirilmiş olmalı.

Harita sunumları esnek olmalı. O nedenle, harita-

cı arazi modellerini özümseyip sunacak şekilde, ko-

numsal bilgiyi yoğurabilen geniş bir ufka sahip olmalı-

dır. Mesleki teknik bilgileri yanında, teknolojik dona-

nımları iyi kullanmalı ve hatta sosyolojik bir bakış açı-

sına sahip olmalıdır.

F.A.S.: Hocam haritacılara çok zor ödevler
yüklüyorsunuz?

T.Y.: Belki de, ancak haritacı için o eski temel

ödev problemleri bugün gerçekten çok değişti. Bu de-

ğişime bizi dünyadaki gelişme rüzgarları itiyor. Sadece

arazilerin etkin kullanımı noktasında, birleşmiş millet-

lerin, dünya bankasının, uluslar arası haritacılar birliği

olan FIG'in önemli çalışmaları var.

Örneğin FIG, "Kadastro 2104" projesiyle haritacı-

lar için yeni bir vizyon çizmiş. "Arazi nesnesi" kavra-

mını tanımlamış. Haritacılık mesleğine yeni ödevler

vermiş. FIG'e göre haritacı, ölçme bilimini iyi uygula-

yan, araziye ilişkin her türlü bilgiyi toplayan, değerlen-

diren ve bu bilgileri etkin arazi yönetimi için kullanan

profesyonel kişi olarak tanımlanmakta. Bugün bir de-

tayın konum bilgisi beraberinde birçok gelişmeyi, ka-

rarı doğrudan etkilediğinden konumsal bilinç ve so-

rumluluk arttı. Dolayısıyla günümüz haritacıları, artık

çalışmalarında bir projeye etki edebilecek yasal, eko-

nomik, çevresel ve sosyal yönleri mutlaka dikkate al-

mak zorundadır. Tüm bunlar mesleki düşünce bazın-

da önemli bir değişimi gerektirir. Meslektaşların bu

mesajı iyi algılaması gerekir. Bu noktada eğitim ku-

rumlarına ve meslek odalarına büyük görevler düşü-

yor elbette. Mesleki gelişmeler, yenilikler hatta yeni

vizyonların oluşması açısından lokal bazlarda sık sık

hizmet içi eğitimler, paneller düzenlenmeli. Tabi mes-

lektaşlarımızın içten katılımı çok önemli. Ülkenin eko-
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nomik ve idari sorunları meslektaşların motivasyonu-

nu elbette olumsuz etkiliyordur, ancak bunun başka

da bir yolu gözükmüyor doğrusu. İnsanlar kendilerine

yeni değerler kattıkça mutlaka bunların da değerlen-

dirilmesi gerekir. Aksi halde, zamanla kaybolacak he-

yecanı tekrar yakalamak oldukça güçleşir. Tabi kaybe-

den haritacılık mesleği olur. Onun için mesleki geliş-

meleri yakından izleyip, bunları zamanında uygulama-

ya aktarmamız büyük önem taşımaktadır.

F.A.S.: Yaptığınız açıklamalara çok teşekkür ede-

rim.

T.Y.: Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başa-

rılar dilerim.

IDoç. Dr. Çetin CÖMERT'E ZİYARET

KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölü-

mü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda HKMO 3 Nolu

Sürekli Teknik- Bilimsel Komisyon Üyesi Doç.
Dr. Çetin CÖMERT ziyaret edilmiş ve son günlerin

popüler konusu olan e-türkiye ile ilgili görüşleri alın-

mıştır.

F.A.S.: Hocam e-Türkiye girişiminde son du-
rum nedir?

Ç.C.: E-Türkiye, Türkiye'nin Haziran 2001 de ka-

bul ettiği "eAvrupa+" eylem planının yaptırımıdır.

eAvrupa+ Eylem Planı Avrupa Birliği'ne aday ülkelere

yöneliktir. eAvrupa girişiminin amacı, Avrupa'nın ge-

lecek on yılda "Dünya'nın en rekabetçi ve dinamik bil-

gi tabanlı ekonomisi" haline gelmesidir. "eAvrupa+"

eAvrupa girişiminin amacı, aday ülke ekonomilerinin

reform ve modernizasyonunun hızlandırılması, kurum

ve kapasite yaratmanın teşvik edilmesi, toplam reka-

bet gücünün geliştirilmesi ve aday ülkelerin özel du-

rumları için eylemler önerilmesidir Ancak, E-Türkiye

sürecinde bugüne kadar kaydedilen gelişme ne yazık

ki tatmin edici değildir. Pek çok eksiklik tarafımızca

tespit edilmiş ve bunlardan bazıları ilgili makamlara

iletilmiştir. Örneğin önceki eylem planlarında tapu ka-

dastro verilerinden söz edilmemesi çok önemli bir

eksiklik olarak DPTye iletilmiştir. En son hazırlanan

eylem planında bu eksiklik kısmen giderilerek, "Ulusal

bir CBS hazırlanması için bir ön çalışma yapılması" gö-

revi "47 nolu eylem planı" olarak TKGM ye verilmiş-

tir. "Ulusal CBS" nitelemesi başlı başına yanlıştır, e-

Türkiye sürecinde yaşanan sorun bildik bir sorundur

ve aynen UKVA sürecinde olduğu gibi, koordinasyon

eksikliği yada Ülkenin sahip olduğu gücü "bir neden-

le", bir türlü harekete geçirememesi sorunudur. Ay-

nen UKVA sürecinde olduğu gibi e-Türkiye sürecinde

de bugüne kadar hep birbirinden kopuk proje ve ça-

lışmalar yapılmış, ancak arka planlarında onları des-

tekleyen ve koordine eden bir genel vizyonun olma-

yışı nedeni ile bu çalışmalar çoğu zaman pratik bir fay-

da üretemeden sonuçlanmış yada siyasi otorite deği-

şiklikleri nedeniyle kesintiye uğramışlardır. Gelinen

noktada Türkiye'nin daha fazla vakit harcama lüksü

yoktur. Nihayet eAvrupa+ girişimi kapsamında Türki-

ye'nin taahhütleri vardır. Bu nedenle Türkiye'nin bun-

dan sonra adımlarını çok daha hızlı atması gerekmek-

tedir. Çünkü UKVA ve e-Türkiye çok uzun zaman

alan projelerdir. Örneğin ABD'de UKVA çalışmaları
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kökleri daha da öncelere dayanmakla birlikte, resmi

olarak I994'te Clinton'un 12906 sayılı genelgesi ile

başlamıştır.

F.A.S.: Hocam sizin UKVA ve E-Türkiye'ye yö-

nelik çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. Bun-

lar hangi aşamada acaba?

Ç.C.: Türkiye için gerekliliğini neredeyse on yıl

önce dillendirdiğimiz Ulusal Konumsal Veri Altyapısı

(UKVA), konumsal veri ile iş yapan tüm kamu kurum-

ları, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer

kullanıcılar ve vatandaşların istenen türde bilgiye hızlı

ve ekonomik olarak erişebilecekleri bir alt yapıdır.

Dolayısıyla UKVA, çözüm üreticiler için hızlı, ekono-

mik, ve doğru çözümleri, hizmet sunucuları için kali-

teli ve hızlı hizmeti, karar vericiler için de hızlı ve doğ-

ru kararları olanaklı kılacaktır. UKVA ihtiyacını biz

1995 yılında ülkemizin gündemine getirmiştik. Ama

bugüne kadar maalesef somut bir gelişme olmamıştır.

Buna rağmen UKVA'nın teknik alt yapısı üzerindeki

çalışmalarımız hep devam etmiş ve bugün önemli bir

düzeye gelmiştir. Bu alandaki en son teknoloji olan

"Web servislerine dayalı e-belediye modelini" ger-

çekleştirmiş durumdayız. Bu model, bir "interopera-

bilite altyapısı" olması nedeni ile, hem UKVA ve hem

de e-Türkiye'nin ihtiyacıdır. Geldiğimiz noktada, yıl-

lardır dillendirdiğimiz pek çok uygulamayı internet

üzerinden gerçekleştirebilir durumdayız. Bunların en

çarpıcı olanı emlak vergilendirme sistemi ile ilgilidir.

Yıllardır dillendirdiğimiz ve mevcut sistemi tümden

değiştirmeyi hedefleyen, emlak vergilerini aynen su ve

elektrik faturalarında olduğu gibi internet üzerinden

derleyen yazılımları gerçekleştirmiş durumdayız. Bu

yazılım, ilgili kurum ve birimlerden topladığı verilerle

kişilerin emlak vergilerini eksiksiz olarak hesaplamak-

tadır. Böylece mükellefler vergi beyanından ve ödeme

kuyruklarından kurtarılmaktadır. Çünkü vergilerini is-

terlerse internet üzerinden yada elektrik su faturala-

rı için tercih ettikleri yollardan ödeyebileceklerdir.

Yine bu sistemle, vergilendirilmemiş hiçbir emlak kal-

mayacak ve dolayısıyla %70-90 lara varan emlak ver-

gisi kayıpları önlenecektir. Bu ise, acil kaynak ihtiya-

cındaki ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir katkı

anlamına gelmektedir.

F.A.S.: Hocam son olarak neler söylemek is-

tersiniz?

Ç.C.: E-Türkiye ve UKVA gibi yapılara geçişte en

kritik nokta, tarafların eş zamanlı olarak bu yapılara

dahil edilmesidir. Kurumlardan birinin hazır olmama-

sı sistemi işlevsiz kılacak ve geçiş sürecini uzatacaktır.

Halen Türkiye'de yaşanan durum da budur; UKVA ve

e-Türkiye'de en önemli veri sağlayıcı kurumlardan bi-

ri olan Tapu ve Kadastro'nun bir türlü bu işlevini ye-

rine getirememiş olması, UKVA'nın önündeki en bü-

yük engellerden biridir. Bu aslında, yıllardır konuşu-

lan "Kent Bilgi Sistemleri" nin de önündeki en önem-

li engel olmuştur. Her ne kadar TAKBİS projesi bu

alanda önemli bir gelişme olarak düşünülebilirse de,

projenin UKVA boyutu eksiktir. Bu nedenle TK'nın

süratle, ülke genelinde UKVA'ya hazır hale gelmesi

gerekmektedir. TK'nın bunu, mevcut işleyişi ile başar-

ması ise olanaksızdır. Burada çözüm, özel sektörün

bugünkünden çok daha büyük oranda işin içine sokul-

masıdır. Böylece hem özel sektör için çok önemli bir

istihdam yaratılacak hem de UKVA ve ilgili projeler

hayata geçirilebilecektir. Bu bağlamda TK'nın odak-

lanması gereken de artık, özel sektörle birlikte çalış-

ma modelleri olmalıdır. Herkesin bu ülke için daha iyi

şeyler yapması dileğiyle...

F.A.S.: Yaptığınız açıklamalara çok teşekkür

ederim.

Ç..C: Ben teşekkür ederim.
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Eğitim Semineri

6. Dönem Çalışma

Komisyonlarından Afet

Komisyonu'nca oganize

edilen "İlk Adım Top-

lumda Afet Bilinci Se-

mineri" KTÜ Erdoğan

Özbenli Anfisinde ger-

çekleştirildi. Eğitmenli-

ğini Arif Çağdaş AYDI-

NOGLU'nun yaptığı se-

minerde. Acil Durumlardan önce nasıl hazırlık ya-

pılacağı, acil durum /ada afet sırasında yapılacaklar,

acil durum /ada afet sonrasında yapılacaklar ve tra-

fik kazaları konuları anlatılmış, anlatılan konulara

ilişkin test yapılarak katılımcılara Kattltm Belgesi

verilmiştir. Sınavda başarılı olanlara Arama Kur-

tarma Araştırma Derneği tarafından Sertifika

verilmiştir.

Hazırlayan - Faik Ahmet SESLİ - Şube Sekreteri

Yayın Kurulu Temsilcisi

DUYURU !
Toplu Mesaj Sistemi ile Üyelerimize cep telefonlarından mesajla ulaşabiliyoruz.

Cep telefonunuza şubemizden mesaj gelmiyorsa numaranızı

0-462-3262703 nolu telefona kaydettiriniz.

Üye Aidatlarınızı lütfen ödeyiniz. Şubemizden kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.
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Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
ÜLKÜ nün annesi vefat etmiştir.Ölene rahmet
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu II.Başkanı Atilla
KARAÇELEBİ'nin babası vefat etmiştir.Ölene rahmet
yakınlarına başsağlığı dileriz.

268 sicil nolu üyemiz Prof.Dr. Onur GÜRKAN'ın annesi
vefat etmiştir.Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı
dileriz.

1333 sicil nolu üyemiz Nihat Erdemin babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

7438 sicil nolu üyemiz Fatih POYRAZ'ın babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

2373 sicil nolu üyemiz Savaş SORGUN'un babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

4321 sicil nolu üyemiz Hasan ÖZALBAN'ın annesi
vefat etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı
dileriz.

2961 sicil nolu üyemiz Güner KILIÇ'ın annesi vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

3741 sicil nolu üyemiz Abbas AKHAVAN'ın annesi
vefat etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı
dileriz.

* 6602 sicil nolu üyemiz Ahmet TOPAL'ın babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

6774 sicil nolu üyemiz Süleyman SONKAYA ve 6929
sicil nolu üyemiz Bülent SONKAYA'nın babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

6983 sicil nolu üyemiz Arif Çağdaş AYDINOGLU'nun
annesi vefat etmiştir. Ölene rahmet, ailesine
başsağlığı diliyoruz.

3302 sicil nolu üyemiz Bayram UZUN'un babası vefat
etmiştir. Ölene rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.

HAKAN MUTLU
1961 yılında Çorum'da
doğdu 1989 da İTÜ'den
mezun oldu Özel sektörde
uzun yıllar
çalıştı 19 09 2004 tarihinde
geçirdiği beyin kanaması
sonucu vefat
etmiştir Meslektaşımıza
Tanrı'dan rahmet, ailesine
ve tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz

HAKAN ÇİFÇİOÛLU
1975 yılında Eskışehırde
doğdu 1999 da YTÜ1 den
mezun oldu 2001 yılından
itibaren Antalyada serbest
olarak çalıştı Ayn ı zamanda
Antalya şubesi yönetim
kurulunda yazmanlık
görevim yürüttü
03 08 2004 tarihinde
geçirmiş olduğu trafik
kazası sonucu vefat

etmiştir Meslektaşımıza Tanrı'dan rahmet, ailesine ve
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

SEYİT MEHMET
EKER
1 4 0 1 1949 yılında
Kadınhanı / KONYA d a
dünyaya geldi İlk ve orta
öğrenimim Konya'da
tamamladı
Konya Devlet Mühendislik
Mimarlık Akademisi Harita
ve Kadastro Müh

Bölümünden 1976-1977 öğretim yılında bitirdi İlk
görevine İsparta Köy işlerinde başadı, D S I Konya Bölge
Müdürlüğü'nde kamulaştırma şube müdürlüğü yaptı ve
16 08 2003 tarihinde bu kurumdan emekli oldu Seyit
Mehmet Eker 16 08 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı
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+ 1091 sicil nolu üyelerimizden Prof. Dr. Celalettin KA-
RAALİ ÖSYM İl Başkanı oldu. Kendisini tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

* 1884 sicil nolu üyemiz Ali SİCİM, Adana Seyhan Be-
lediyesi Harita Müdürlüğüne Harita Müdürü olarak
atanmıştır.

2747 sicil nolu üyemiz Rıza DUYSAK Kulu Kadastro
Müdürlüğüne Kontrol Mühendisi olarak atanmıştır.

* 4089 sicil nolu üyemiz Kemal KURT Torul Kadastro
Müdürlüğüne Kadastro Müdürü olarak atanmıştır.

+ 4213 sicil nolu üyemiz Mustafa YILMAZ Adıyaman
Bayındırlık İl Müdürlüğünden, Konya Bayındırlık İl
Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmıştır.

4570 sicil nolu üyemiz Ahmet Duran AÇIK Selçuklu
Belediye Başkanlığına, Harita ve Kamulaştırma Mü-
dürü olarak atanmıştır.

-k 4594 sicil nolu üyemiz Erhan KILLI, Adana Bayındır-
lık ve Iskan İl Müdürlüğüne Kontrol Mühendisi olarak
atanmıştır.

**• 4762 sicil nolu üyemiz Aydın ÜSTÜN Araştırma Gö-
revlisi kadrosundan Yrd. Doç. Dr. Kadrosuna atan-
mıştır.

* 4774 sicil nolu üyemiz Gürol KONYALIOGLU Yalova
Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü İmar ve Afet İşleri
Şube Müdürlüğünden, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Harita Daire Başkanlığına Harita Mühendisi olarak
atanmıştır.

5089 sicil nolu üyemiz Şükrü DEMİR, Beşikdüzü Ka-
dastro Müdürlüğünden, Trabzon Tapu ve Kadastro
IX. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı ola-
rak atanmıştır.

5243 sicil nolu üyemiz Galip YOĞURT Hatay Köy Hiz-
metleri İl Müdürlüğünden, K.Maraş Köy Hizmetleri İl
Müdürlüğüne atanmıştır.

5424 sicil nolu üyemiz Denizhan ÖZCAN Adana Or-
man Bölge Müdürlüğü Kadastro Koordinatörlüğün-
den, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Koor-
dinatörlüğüne atanmıştır.

5505 sicil nolu üyemiz Gülsüm Tuğba CUMHUR, Sey-
han Belediyesi Harita Müdürlüğündeki görevinden,
Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğüne İmar Müdürü
olarak atanmıştır.

5608 sicil nolu üyemiz Alparslan ÖZTÜRK Diyarbakır
Kadastro Müdürlüğünden, Keçiören Kadastro Mü-
dürlüğüne atanmıştır.

6700 sicil nolu üyemiz Funda ENES19 Mayıs Üniver-
sitesi Kavak Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılı-
ğına atanmıştır.

6989 sicil nolu üyemiz Mustafa KARACA, Şırnak

Kadastro Müdürlüğünden, Milas Kadastro

Müdürlüğüne atanmıştır.

7182 sicil nolu üyemiz Burhan Göksu SEYHAN Tapu
Sicil Müdürlüğünden TKGM Diyarbakır Bölge Müdür-
lüğüne atanmıştır.

7368 sicil nolu üyemiz Zafer ERÖZ, Şırnak Kadastro
Müdürlüğünden, Gerede Kadastro Müdürlüğüne
atanmıştır.

7808 sicil nolu üyemiz Nihat SAMSUN Ordu Kumru
Kadastro Müdürlüğüne Harita Mühendisi olarak atan-
mıştır.

7980 sicil nolu üyemiz Cahit YILDIZ, Konya Tapu ve
Kadastro 5. Bölge Müdürlüğünde çalışınıktı iken, Şe-
binkarahisar Kadastro Müdürlüğüne Mühendis olarak
atanmıştır.

8232 sicil nolu üyemiz Erol FERHATOĞLU, Yalova Ka-
dastro Müdürlüğünden, Oltu Kadastro Müdürlüğüne
Mühendis olarak atanmıştır.
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Hakkı-Alime AYDIN çiftinin 20.09.2004 tarihinde Asiye Esma
ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Aydın çiftini
kutlarız.

Fikret-Nuray YILMAZ çiftinin 21.09.2004 tarihinde Ahmet Faik
ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yılmaz çifti-
ni kutlarız.

Sibel (Özer)-Cihangir ÖNDER çiftinin 20.07.2004 tarihinde
Ayşe Zeynep ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya
gelmiştir. Önder çiftini kutlarız.

Savaş-Aslıhan Emine CEYLAN çiftinin 10.02.2004 tarihinde
Orkun Efe ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya
gelmiştir. Ceylan çiftini kutlarız.

Derya-Mustafa SARI çiftinin 02.10.2004 tarihinde Denizhan
ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Sarı çif-
tini kutlarız.

Salim-Nurten TAŞKIN çiftinin 27.10.2004 tarihinde Halil Deniz
ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Taşkın
çiftini kutlarız.

İsmail-Berrin YAKAN çiftinin 08.08.2004 tarihinde Cennet
Nehir ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.
Yakan çiftini kutlarız.

Mustafa-Halise ŞEN çiftinin 30.09.2004 tarihinde Damla ismini
verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Şen çiftini kutlarız.

^ Mehmet ALTUNTAŞ'ın bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.
Altuntaş çifti kutlarız.
Mecit-Saniye KARAİSMAİL çiftinin 26.07.2004 tarihinde Şevval
ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Karaismail
çiftini kutlarız.

(5) Tevrat-Nimet KİSBET çiftinin 16.09.2004 tarihinde Ömer Utku
ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Kisbet
çiftini kutlarız.

fiğ\ Zafer-Duygu GÜNAKIN çiftinin Yağmur ismini verdikleri bir kız
çocukları dünyaya gelmiştir. Günakın çiftini kutlarız.
Selçuk-Reyhan AKSOY çiftinin Zeycan Aksanur ismini verdik-
leri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Aksoy çiftini kutlarız.
Mehmet Ali-Zeliha ÇOBAN çiftinin Hatice Nur ismini verdikleri
bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Çoban çiftini kutlarız.

' Özcan-Gülşen ÖĞÜT çiftinin 01.09.2004 tarihinde Ege ismini
verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Öğüt çiftini kut-
larız.
Melike-Mustafa EMEKSİZ çiftinin 13.07.2004 tarihinde
Süleyman Eren ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya
gelmiştir. Emeksiz çiftini kutlarız.
Mehmet-Tülay TOKNAL çiftinin 22.09.2004 tarihinde Hafize
İrem ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.
Toknal çiftini kutlarız.

(SJAltug - Ayten AYDIN çiftinin 20.10.2004 tarihinde Bensu Naz
ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Aydın çifti-
ni kutlarız.

Üyemiz Ahmet Furkan KUŞDEMİR ile Canan KORKMAZ çifti
14.02.2004 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz İbrahim ŞAHİN ile Dilek NEMUTLU çifti 16.05.2004 ta-
rihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyelerimiz Gökhan SELVİ ile Bukle ÜNLÜER çifti 25.06.2004 ta-
rihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz İlkay ATASOY ile Servet BUĞDAYCI çifti 03.07.2004 ta-
rihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Tamer TAŞKIRAN ile Canan Hanım 10.07.2004 tarihin-
de evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Banu OKTAY ile Murat NEVRUZ çifti 17.07.2004 tarihin-
de evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Galip YOĞURT ile Zeynep Eylem YAZGAN çifti
19.07.2004 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Kemal Özgür HASTAOĞLU ile Özge ÇUBUK çifti
26.07.2004 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Benol KOBYA ile Gülşah Hanım 31.07.2004 tarihinde
evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Aslan Hazım BATTIR ile Filiz GOCAİOĞLU çifti
01.08.2004 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Selim TOKŞEN ile Meliha ÇAKAN çifti 09.08.2004 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Deniz-Özlem DÖNMEZ çifti 14.08.2004 tarihinde evlen-
diler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz M.Başar DURUŞ ile Hilal BUĞDAY çifti 14.08.2004 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Nurdane ESEN ile Necdet ÖZAYDEMİR çifti 28.08.2004
tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Lütfiye ALP ile Engin KARASAKA çifti 31.08.2004 tari-
hinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Mehmet Fatih BUYRUK ile Serap EKİCİ çifti 05.09.2004
tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz İlhan KAYA ile Zeliha AKTAŞ çifti 08.09.2004 tarihinde
evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Aydın ÜSTÜN ile Seren SAKAOĞLU çifti 10.09.2004 ta-
rihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Bekir ALTUNÇANAK ile Hülya ALTUNÇANAK çifti
11.09.2001 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Nurettin ŞENOĞLU ile Şerife UYGUN çifti 17.09.2004
tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Sabriye AKSOY ile Sunay ÇOLAKOĞLU çifti 19.09.2004
tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Bünyamin ACEMBEKİROĞLU ile Atiye Hanım
26.09.2004 tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.
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