
1 – CBS Günü Etkinli¤i
Bilindi¤i gibi, “Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü”
k›saca “CBS Günü”, 1999 y›l›ndan beri
Dünyadaki 100’ü aflk›n ülkede, Co¤rafi
Bilinçlendirme Haftas› içerisinde bir etkinlikle
kutlanmaktad›r. CBS Günü kutlamalar›nda,
Harita (Jeodezi ve Fotogrametri)
Mühendisli¤imiz bilgi teknolojileri ve bilgi
sistemleri uygulamalar›nda ön plana
ç›kmaktad›r. Bu anlamda her y›l etkinlik
alanlar›m›z içerisinde farkl› yer ve
mekanlarda, farkl› disiplinlerin de bulundu¤u
ortamlarda bu etkinli¤in gerçeklefltirilmesi,
mesle¤imizin tan›t›m› noktas›nda önemli
olmaktad›r. Son y›llarda bu ve benzeri
etkinliklerin Odam›zca yap›lmas›, bütün
üyelerimizce de takdirle karfl›lanmaktad›r.
Etkinliklerimizde özellikle hedef kitlenin
bulunmas›na özen göstermekteyiz. Bu
anlamda yerel yöneticilerin etkinliklere

kat›l›m›n›n sa¤lanmas› için birebir görüflme yoluyla davetlerimizi
yapmaktay›z. Ancak yerel yöneticilerin bu konuya olan ilgisizlikleri de
ayr›ca bizleri üzmektedir.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, 5216
say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 5215 say›l› Belediye Kanunu,
5304 say›l› Kanunla de¤iflik 3402 say›l› Kadastro Kanunu, CBS’
uygulamalar›nda mesle¤imize lokomotif görevini yüklemektedir. Bu
anlamda her zaman oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da düzenlenecek olan
“ULUSAL CBS/KBS KONGRES‹” nin sekretarya görevi Odam›za
verilmifltir. 

fiubemizin Hatay Temsilcili¤i taraf›ndan 17 Kas›m 2006 Cuma günü
düzenlenen Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü (CBS Günü) Etkinli¤i,
Muhasebeciler Odas› Hatay fiubesinde gerçeklefltirilmifltir.

Adana fiubemize ba¤l› ve Hatay ‹l Temsilcili¤imiz, Antakya’da
düzenledi¤i bir seminerle “Dünya CBS Günü”nü kutlam›flt›r. “Dünya
CBS günü” nedeniyle düzenlenen “Co¤rafi/ Kent Bilgi Sistemlerinde
Uygulamalar” konulu seminere Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN,
Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar› S.T.B. Komisyonu üyemiz
Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Adana fiube Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Hasan ZENG‹N ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Odam›z Hatay ‹l
Temsilcisi Muti BURU ve  Hatay da faaliyet gösteren üyelerimiz
kat›lm›flt›r.

Etkinlik kapsam›nda düzenlenen toplant›da Hatay il temsilcimiz Muti
BURU’ nun yapt›¤› toplant› aç›l›fl konuflmas›ndan sonra toplant›ya
konuflmac› olarak kat›lan Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN ve S.T.B.
Komisyonu üyemiz Doç. Dr. Çetin CÖMERT, CBS ve mesle¤imiz ile
ilgili bilgiler vermifllerdir. Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN,
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Odam›z›n görev ve sorumluluklar›na
de¤indikten sonra CBS günü ile ilgili
genel bir de¤erlendirme ile
Türkiye’deki mevcut durumu
çerçevesinde CBS ile ilgili
çal›flmalardan bahsetmifltir. Doç Dr.
Çetin CÖMERT ise Ulusal Konumsal
Veri Altyap›s› (UKVA) konusunda bilgi
vererek CBS’nin sa¤l›kl› ve sürekli bir
flekilde ifllemesi için yap›lmas›
gereken ifl ve ifllemleri anlatm›flt›r.
Numarataj çal›flmalar›n›n önemine
de de¤inilen etkinlik toplant›s›nda
HKMO olarak mesleki alanda
yap›lan çal›flmalardan da bilgiler
verilmifltir.

Akflam verilen kokteyl ile CBS Günü
etkinli¤i sona ermifltir.

Ola¤anüstü Genel Kurula
Haz›rl›k Çal›flmalar›
Kapsam›nda Yap›lan fiube
Toplant›s›
Bilindi¤i gibi; 39. Ola¤an Genel
Kurul‘da, gündeme al›nan ancak
sonuçland›r›lamayan Odam›z
yönetmeliklerinin Oda birimlerince
yeniden ele al›narak düzenlenmesi

ve gerçeklefltirilecek Ola¤anüstü
Genel Kurula sunulmas› yönünde
al›nan karar gere¤ince üyelerimiz ile
Ola¤anüstü Genel Kurul öncesi bir
toplant› yap›lmas› düflünülmüfltür. Bu

kapsamda 20.12.2006 tarihinde bir
üye toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›da,
HKMO “Sürekli Teknik ve Bilimsel
Komisyonlar Yönetmeli¤i”, “Meslek
‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i”, “Ö¤renci Kolu
Yönetmeli¤i”, “HKMO Serbest
Mühendislik Müflavirlik Bürolar› Tescil
Yönetmeli¤i”, “Bütçe Uygulama ve
Kadro Kullan›m Esaslar›”
görüflülmüfltür.

Toplant› genelinde, a¤›rl›kl› olarak
TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Büro Tescil
Yönetmeli¤i konuflulmufltur. fiube
Baflkan›m›z Büro Tescil
Yönetmeli¤i’nin tarihsel sürecii
özetledikten sonra, Büro Tescil
Yönetmeli¤imizin, çok dar kapsamda
ele al›nmas›n›n ileride telafisi zor
durumlar yarataca¤›, söz konusu
yönetmeli¤in “Müelliflik haklar›m›z›”
sekteye vurmayacak biçimde ele
al›nmas› gerekti¤i ve sonuçta
TMMOB’ye ba¤l› 23 odadan birisi
olan Odam›z›n da TMMOB
içerisinde %5 lik bir konumda olmas›
dolay›s›yla özellikle büro/flirketlerin
yap›land›r›lmas› aflamas›nda di¤er
meslek disiplinleri ile ortaklafl›lmas›
gerekti¤i konular›nda görüfllerini
bildirmifltir. Tart›fl›lan di¤er konu,
“Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i” olmufltur. Toplant›da
YÖK’ün alm›fl oldu¤u karar
gere¤ince 2006 y›l› itibar›yla
üniversitelerde ö¤renim gören çeflitli
meslek disiplinlerine mensup
ö¤rencilerin mezun olduklar›nda
mezuniyet belgelerinde mühendislik
ünvan› bulunmayacakt›r. Bu anlamda
söz konusu konuya meslektafllar›m›z

aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
meslektafllar›m›z›n mühendis ünvan›n›
Odam›z›n e¤itim süreçlerinden
geçerek alacaklar› anlafl›lmaktad›r.
Bu anlamda meslektafllar›m›z›n
e¤itilmesi ve belgelendirilmesi
konusunda özellikle yeni mezun ve
mezuniyet belgelerinde mühendis
ibaresi olmayan yeni
meslektafllar›m›z›n meslek hayat›na
kazand›r›lmas› aç›s›ndan önemli bir
yer tutacak olan “Meslek ‹çi Sürekli
E¤itim Merkezi (M‹SEM)”
önümüzdeki dönem Odam›z›n,
mesle¤imizin ileriye gitmesi
noktas›nda önemli bir e¤itim merkezi
olacakt›r konusunda görüfl birlikteli¤i
sa¤lanm›flt›r. 

HKMO Adana fiubesi olarak,
mesle¤imizi son derece yak›ndan
ilgilendiren ve di¤er tüm mühendislik
disiplinlerini de olumsuz bir biçimde
etkileyecek olan ve TBMM
gündemine gelecek olan “4817
say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›ndaki Kanun’un iyi incelenmesi
gerekmektedir düflüncesindeyiz.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›nca, “4817 say›l›
Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›ndaki Kanun’da baz›
de¤ifliklikler yap›larak ülkemizdeki
mühendis ve mimarlar yok
say›lmaktad›r. Söz konusu tasar›n›n
8. maddesinde “istihdam edilecek
yabanc› uyruklu yönetici ve kilit
personel için ilgili mercilerden
meslekî yeterlilik konusunda görüfl
al›nmaz. Bu kifliler, akademik ve
meslekî yeterlilik ile lisans talep ve
yeterlilik uygulamas›na tabi de¤ildir”
denilmektedir. 
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Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i 
E¤itimi
Bilindi¤i gibi; her y›l 4650 say›l›
Kanun ile de¤iflik 2942 say›l›
Kamulaflt›rma Kanunu’nun
15.maddesine göre Odam›z›n
belirleyece¤i bilirkifli listelerinin ilgili
valiliklere iletilebilmesi için TMMOB
Baflkanl›¤›na sunulmakta idi. 

Söz konusu Yasa kapsam›nda,
Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan
“kamulaflt›rma davalar›nda bilirkifli
olarak görev yapacaklar›n nitelikleri
ve çal›flma esaslar›na iliflkin
yönetmelik” 24 Kas›m 2006 tarih ve
26356 say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Yönetmeli¤in; Bilirkifli Meslek ‹çi
E¤itim Kurslar› ve Bilirkifli Yetki Belgesi
‹le ‹lgili Hükümler bafll›¤› alt›nda;
Madde 11,12,13 ve 14. maddeleri
kamulaflt›rma bilirkiflili¤inin
TMMOB’ye ba¤l› ihtisas odalar›n›n
meslek içi e¤itim kurslar›na tabi
tuttuklar› belgeli mühendislerce yerine
getirilece¤ini düzenlemektedir.

Bu kapsamda, 27.12.2006
tarihinde Gaziantep ve Mersin’de
28.12.2006 tarihinde Adana’da

“kamulaflt›rma bilirkiflili¤i” ile ilgili
olarak meslektafllar›m›za birer günlük
e¤itim verilmifltir.

Mersin Temsilcili¤imizdeki e¤itim
kursuna e¤itimci olarak Karayollar› 5.
Bölge Müdürlü¤ünde görevli
meslektafl›m›z Say›n Süleyman ACAR
ve Suat TAMBERK ve Mersin
Kadastro Müdürlü¤ünden H. ‹brahim
YILMAZ bulunmufllard›r. Mersin ‹l
Temsilcili¤imize ait büroda
gerçeklefltirilen ve 38 üyemizin ve
Yönetim Kurulu üyelerimizin de
kat›ld›¤› e¤itim baflar›l› bir biçimde
gerçeklefltirilmifltir. 

Gaziantep Temsilcili¤imizdeki e¤itim
kursuna e¤itimci olarak DS‹ 6. Bölge
Müdürlü¤ünden Hrt Müh. Zübeyir
ÖNEM, Say›n, Hrt.Müh. ‹smail
‹LHAN ve fiube Baflkan›m›z Hasan
ZENG‹N kat›lm›flt›r. Büyükflehir
Belediyesi Toplant› salonunda
gerçeklefltirilen kursa  37 üyemiz
kat›lm›flt›r. Etkinlikte söz alan Tapu ve
Kadastro Bölge Müdürü
meslektafl›m›z Say›n Cengiz YILDIRIM
bilirkiflilik ve mesle¤imiz ile ilgili
genel konularda bir sunum yapm›flt›r.
Say›n Cengiz YILDIRIM’›n etkinli¤e

kat›lmas› ve mesle¤imizin önünü aç›c›
bir yaklafl›m sergilemesi bizleri
sevindirmifltir. Kendisine ve tüm
kat›l›mc›lara HKMO Adana fiubesi
olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Adana fiubemizdeki e¤itim kursuna
ise e¤itimci olarak 2. Asliye Hukuk
Hakimi Say›n Mehmet KAYA, DS‹ 6.
Bölge Müdürlü¤ü Avukat› Say›n
Nesrin YAfiAR,  DS‹  6. Bölge
Müdürlü¤ü Ziraat Mühendisi  Say›n
Güven ERG‹N  kat›lm›fllard›r. Adana
fiube binas›nda yap›lan e¤itim
kursuna 33 üyemiz kat›lm›flt›r. 

Yap›lan e¤itimlerde üyelerimize
bilirkiflili¤in önemi hakk›nda önemli
hat›rlatmalar yap›lm›flt›r. Bilindi¤i
üzere, bilirkiflilik asl›nda oldukça zor
ve sorumlulu¤u olan bir müessesedir.
Yasa incelendi¤inde yarg›lama
sürecinde muhtemel zararlardan
dolay› bilirkifliye dava aç›labilir ve
sonuçta bilirkifli haks›z bulunursa
tazminat ödeyebilir. Bu anlamda
bilirkifli olmay› düflünen
meslektafllar›m›z bilgilendirilmifl,
ayr›ca fiubemizin bilirkifliliklerde
sürecin d›fl›nda kalmayaca¤›
noktas›nda da meslektafllar›m›z
uyar›lm›flt›r. 

Mersin Üye Toplant›s›
Rutin temsilcilik toplant›lar›m›z
çerçevesinde Mersin ‹l
Temsilcili¤imize ait büroda
meslektafllar›m›z ile 24.11.2006 ve

58 fiubat 2007



26.01.2007 tarihlerinde 2 adet
toplant› yap›lm›flt›r. fiubemiz Yönetim
Kurulunun da haz›r bulundu¤u
toplant›larda genel olarak Temsilcilik
faaliyetleri, Mühendislik Hizmetleri
Ücret Cetveli, Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
Yönetmeli¤i, Ola¤anüstü Kurultay,
Aplikasyon Belgesi, Mesleki Denetim
Uygulamalar› konular› görüflülmüfltür.
Toplant›lara duyarl›l›k gösteren tüm
üyelerimize teflekkürlerimizi sunar›z.

Üye Toplant›s›
Geleneksel Yemek öncesi
20.01.2007 tarihinde Adana
fiubemizde temsilcilerimizin kat›ld›¤›
bir Temsilciler Toplant›s› yap›lm›flt›r.
Temsilciler toplant›s›nda; Yabanc›lara
tafl›nmaz sat›fl›, Ola¤anüstü Genel
Kurulun de¤erlendirilmesi, Mesleki
Denetim, TAKB‹S uygulamalar›, Oda
genelinde vize konular›nda yaflan›lan
sorunlar tart›fl›lm›flt›r. Toplant›da,
meslektafllar›m›z TAKB‹S
uygulamalar›nda üretilen Serbest
Harita Mühendislik Hizmetlerinden
defalarca harc al›nmas› konusuna
Odam›z›n bir çözüm bulmas›n›
istemifllerdir.

EGHAS Harita Yaz›l›m›
Toplant›s›

11.01.2007 tarihinde EGHAS
Harita yaz›l›m›n›n tan›t›m›na yönelik
bir toplant› yap›lm›flt›r. EGHAS

yetkilileri taraf›ndan meslektafllar›m›za
bir tan›t›m yap›lm›flt›r. Toplant›da
EGHAS yetkilileri meslektafllar›m›zdan
yeni yaz›l›mlar›na altyap› teflkil
edecek öneriler alm›flt›r. Toplant›da,
yaz›l›m konusunda yaflan›lan
bafl›bozuklu¤un bir an önce sona
erdirilmesi gerekti¤i, yaz›l›m
firmalar›n›n mesle¤imizin önüne asla
geçmemeleri gerekti¤i, bu firmalar›n
bir araya gelerek keyfiyete ba¤l›
de¤il meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›
çözebilecek biçimde yaz›l›mlar›n›
üretmeleri gerekti¤i konular›
fiubemizce dile getirilmifltir. 

HKMO Adana fiubesi olarak,
mesle¤imize hizmet veren tüm alet ve
yaz›l›m firmalar›na eflit mesafede
olmay› sürdürmekteyiz. Ancak söz
konusu firmalar›n da Odam›z ile
istiflare içinde olmalar›n›
beklemekteyiz. 

Geleneksel Yemek
Adana fiubemizin Geleneksel
Yeme¤i  20.01.2007 tarihinde
Adana Premier Restoran’da
yap›lm›flt›r. ‹stanbul fiube Baflkan›
Say›n Mehmet Ali CANDAfi ve
Yönetim Kurulu Üyesi Pelin
TEK‹NSOY’ un da kat›ld›¤›

geleneksel yeme¤imize, Adana
fiubemize ba¤l› temsilciliklerimizden
de kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 20.01.2007
akflam› tüm kat›l›mc›lar›n yeterince
e¤lendiklerini düflünüyoruz. Özellikle
Gaziantep Temsilcili¤imizden kat›lan
üyelerimizin e¤lenceye ayr› bir hava
katmalar› gecenin daha bir s›cak ve
coflkulu geçmesini sa¤lam›flt›r.
Geleneksel yeme¤imize katk›da
bulunan tüm meslektafllar›m›za
teflekkür ederiz.

Medyada Adana fiube
Adana fiube Baflkan›m›z, Adana’n›n
yerel kanallar›nda belli aral›klarla,
“yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›”,
“Hazine arazilerinin sat›fl›”, “‹ller
Bankas›n›n tasfiyesi” konular›nda

yap›lan programlara kat›larak Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odam›z›n
görüfllerini dile getirmifltir. 

59fiubat 2007



Ere¤li ‹lçe Temsilcili¤imiz Ziyaret
Edildi
Zonguldak ‹li Ere¤li ‹lçe Temsilcili¤imiz  11
Ocak 2007 tarihinde fiube Yönetim Kurulu
üyesi Burak KUKUL ile fiube Müdürü Murat
‹fiB‹L‹RO⁄LU taraf›ndan ziyaret edildi.  ‹lçe
Temsilcimiz Azmi NABA ve meslektafllar›m›z
bir araya geldi¤i toplant›da, Oda vize
çal›flmalar›n›n sa¤l›kl› yürütülmesi için
al›nmas› gerekli önlemler ve mesleki sorunlar
görüflüldü.

Bilirkiflilik Kurslar› Bafllad›
2007 y›l›nda kamulaflt›rma bilirkiflilerinin
belirlenmesi için yap›lacak e¤itim çal›flmalar›
26-28 Aral›k 2006 tarihlerinde de
Ankara’da M‹SEM’de yap›ld›.

38 üyemizin kat›ld›¤› e¤itim çal›flmalar›ndan
sonra, kamulaflt›rma bilirkifli listesi
belirlenerek Genel Merkezimize bildirildi.

8. Geleneksel Güz Yeme¤imiz
8. Geleneksel Güz Yeme¤imiz, 16 Aral›k 2006 Cumartesi günü
Ankara‘da Akar International Otelde yap›ld›.

Meslekte 30 y›l›n› dolduran Meslektafllar›m›za plaket verildi¤i yemek
coflkulu ve e¤lenceli oldu. Kültür Bakanl›¤› sanatç›s› Y›ld›z Çam
ÖZDEM‹R’in türkülerimizden örnekler verdi¤i gecede çok say›da
meslektafl›m›z salonu doldurdu.

Düzce’de Üyelerimizle Toplant›
24 Kas›m 2006 tarihinde Düzce‘de Ankara fiubemiz üyelerle bir
toplant› yapt›. Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN‘in de bulundu¤u
toplant›ya fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU, fiube Yazman›
Mustafa ERDO⁄AN, Yönetim Kurulu üyeleri Atakan SERT ve Rabia
SATIR, fiube Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU kat›ld›lar. 

Düzce ‹l Temsilci Yard›mc›s› Abdullah YÜREKL‹’nin kamuda ve özel
sektörde çal›flan meslektafllar›m›z›n sorunlar›n› dile getirdi¤i, görüfl ve
önerilerin tart›fl›ld›¤› toplant›da yerel Öncü TV de bulundu.

2006 CBS Günleri Kutland›
Ankara fiubemizce 18 Kas›m 2006 Cumartesi günü “CBS Günleri”
kutland›. M‹SEM Dr. Haldun Özen Salonunda yap›lan etkinlik önce
Panel ile bafllad›. Panelin aç›l›fl konuflmas› fiube Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU taraf›ndan yap›ld›ktan sonra Genel Merkez ad›na
II. Baflkan F. Yaflar ÇET‹NTAfi konuyla ilgili Genel Merkezin bildirisini
özetleyerek sundu.

HKMO Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar› STBK Üyesi Hüseyin

ANKARA
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GÜL’ün yönetti¤i panelde DPT den
Ertu¤rul BOZA “CBS Altyap› Kurulum
Eylem Plan›”, ‹fllem GIS’den Dr. Emin
BANK “CBS’de Teknolojik
Geliflmeler”, Botafl’tan Yusuf Ç‹ÇEK
“Botafl Bilgi Sistemi Uygulamalar›”,
Netcad’den Adem TUNCA
“Haritac›l›kta Co¤rafi Bilgi Sistemi
Kullan›m›” konular›nda bildirilerini
sundular. Daha sonra panel
kat›l›mc›s› meslektafllar›m›z görüfllerini
aç›klayarak ve sorular sorarak katk›
verdiler

Daha sonra düzenlenen kokteyl ile
CBS Günü kutlamas› sona erdi.

“‹mar Uygulamalar› ve
Sorunlar›” Konulu Panel
Eskiflehir’de 2 Aral›k 2006 günü
“‹mar Uygulamalar› ve Sorunlar”
konulu panel, Eskiflehir Ticaret Odas›
Salonunda, gerçeklefltirildi. 

Eskiflehir ‹l Temsilcimiz ‹dris UZUN’un
aç›l›fl›n› yapt›¤› panelde, Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN; Oda
çal›flmalar› hakk›nda k›sa bir

aç›klama yaparak imar uygulamalar›
ve yaflanan sorunlar›n önemini
vurgulad›.

Bu panelimizin yöneticili¤ini fiube
Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU yaparken CHP
‹zmir Milletvekili meslektafl›m›z Erdal
KARADEM‹R, Tam-Der Baflkan›
Hüseyin KOÇAK, TMMOB eski
Yönetim Kurulu üyelerinden
meslektafl›m›z Nam›k GAZ‹O⁄LU ve
eski Genel Baflkanlar›m›zdan Cemal
‹fiLEY‹C‹ konuflmac› olarak kat›ld›lar.

Ayn› günün gecesinde, Eskiflehir
Ticaret Odas›nda, üyelerimizin eflleri
ile birlikte kat›ld›¤› bir yemek
gerçeklefltirildi. Yemek s›cak bir
mesleki ortam içinde nefleli ve
e¤lenceli geçti.

2007 Y›l›nda “Genç
Haritac›lar Günleri”
Zonguldak’ta Yap›l›yor
2001 y›l›ndan bu yana her iki y›lda
bir Odam›z ve baflta ö¤renciler
olmak üzere üniversite bileflenleri ile

gerçeklefltirdi¤imiz “Genç Haritac›lar
Günleri”nin dördüncüsünün 13-17
May›s 2007‘de Zonguldak
Karaelmas Üniversitesinde yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›.

Bu etkinli¤imizin amac› içerisinde;
farkl› üniversitelerde e¤itim gören
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü ö¤rencilerinin bir araya
gelerek birbirlerini tan›malar›, birlikte
üretme, yönetme ve paylaflma
anlay›fl›n› edinmeleri, bilimsel bilgi
üretimi için; belletme ve ezbercilik
yerine ö¤retmek, araflt›rma yapmak
ve nitelikli, donan›ml›, bütünlüklü bir
bilim ve teknoloji öngörüsü ile
yarat›lacak demokratik bir üniversite
ve akademik özgürlü¤ün
kaç›n›lmazl›¤›n›n dikkate al›nd›¤›,
birlikte türkülerimizin söylendi¤i,
sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayata
geçirildi¤i birçok faaliyet yer
almaktad›r.

Zonguldak’ta yap›lacak “Genç
Haritac›lar Günleri” Düzenleme
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Erdal
KOÇAK ve Yürütme Kurulu Baflkan›
‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU olarak
belirlendi.

‹lk görüflmeler Zonguldak Karaelmas
Üniversitesinde yap›ld›. Görüflmelere
Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN,
Ankara fiube Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU, Ankara fiube
Sekreterimiz Mustafa ERDO⁄AN,
Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Erdal KOÇAK ve Düzenleme Kurulu
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Baflkan Yard›mc›s› Cemil CANDAfi
kat›ld›lar. Görüflmelerde önce;
Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. fienol KUfiÇU,
ö¤retim üyeleri ve ö¤renci
temsilcilerinin kat›ld›¤› bir mini
toplant› yap›ld›. Ard›ndan
Mühendislik Fakültesi Dekan› ve
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. H. Y›lmaz
KAPTAN ziyaret edildi. Son olarak
Rektör Prof. Dr. Bektafl AÇIKGÖZ ile
görüflmeler yap›ld›.

Yap›lan görüflmelerde etkinli¤in
tarihçesi ve amac› anlat›ld›. fiubemiz,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Rektör, Dekan ve Bölüm Baflkan›m›z
taraf›ndan s›cak karfl›land› ve
etkinli¤in Zonguldak Karaelmas
Üniversitesinde yap›lmas›ndan mutlu
olacaklar›n›,baflar›l› geçmesi için her
türlü katk› ve deste¤i vereceklerini
belirttiler.

“21.Yüzy›lda Ulusal
Güvenlik” Sempozyumu
Türkiye Emekli Subaylar Derne¤i
taraf›ndan 13 Ocak 2006 tarihinde
‹stanbul‘da düzenlenen “21.
Yüzy›lda Ulusal Güvenlik” bafll›kl›
sempozyuma Odam›z Genel Baflkan›
Say›n A. Fahri ÖZTEN ve Ankara
fiube Baflkan› Say›n ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU panelist olarak
kat›lm›fllard›r.

Sempozyumda Odam›z Genel
Baflkan› “Yabanc›lara Toprak Sat›fl›”,
Ankara fiube Baflkan› “Ulusal
Güvenlik Aç›s›ndan Güvenlik
Aç›s›ndan Yeni Vak›flar Yasas›”
bafll›kl› bildirileri sunmufllard›r.

fiube Baflkan›m›z ‹lyas

OSMANA⁄AO⁄LU, “Ulusal
Güvenlik Aç›s›ndan Yeni Vak›flar
Yasas›” konulu bildirisinde Ulusal
Güvenlik, Vak›f, Az›nl›k ve Az›nl›k
Vak›flar›n› kavram olarak tarihsel
süreç ile birlikte k›saca aç›klam›fl ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin vak›flar
konusuna yaklafl›mlar›n› al›nt›larla
belirtmifl ve yabanc› vak›flarla birlikte
ulusal güvenlik kavramlar›n›
medyadan da görülebilen somut
olaylarla de¤erlendirmifltir.

Bu konuflmada özetle;

Muzaffer ‹lhan Erdost‘un,
Cumhuriyetin dinsel ideolojilerin
maddi temelini oluflturan vak›f
topraklara karfl› kay›ts›z kalmad›¤›, 2
temel niteli¤i oldu¤u, birinci
niteli¤inin; ülkeyi iflgal etmifl olan
sömürgeci emperyalistlerden
ar›nd›rmas›, birkaç› hariç, yabanc›
sermayeli iflletmeleri, 1928‘den
1944‘e kadar ulusallaflt›rmas›,
1924‘ten 1946‘ya kadar
imparatorluktan miras ald›¤› d›fl
borçlar› ödemesi, ikinci niteli¤inin ise
dinsel (feodal) devleti y›km›fl olmas›,
dinsel-feodal ideolojinin maddi
temelini oluflturan vak›f topraklar›n
1924‘ten sonra ç›kar›lan baz›
yasalarla devletin denetimi alt›na
al›nmaya bafllanmas›, ç›kar›lan
Vak›flar Kanunu ile de Vak›flar Genel
Müdürlü¤üne gerekli görülmeyen
mazbut ve mülhak vak›flara ait akar
ve topraklar› satma yetkisi verilerek,
vakf›n genel niteli¤ini belirleyen
mülkiyetin hapsedilmesi ilkesinin
ortadan kald›r›lmas›, vak›f
topraklar›n›n da¤›t›lmas›, 1945‘te
ç›kar›lan Çiftçiyi Toprakland›rma

Kanunu’nda yer almas›, görüflü ile
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer‘in; 5555 say›l› yeni Vak›flar
Yasas›n› TBMM‘ye geri gönderirken
“Bunun sonucunda, Türk Devriminin
tasfiye etti¤i ‘fler-i hukuk‘ düzeni
içinde kurulmufl eski vak›flar›n
tasfiyesini amaçlayan yaklafl›m›n ve
bu yaklafl›m›n gere¤i olarak tüm eski
vak›flar üzerinde Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla kurulan
oldukça s›k› izin ve denetim
sisteminin, neredeyse tümüyle
ortadan kald›r›ld›¤›n›n görüldü¤ü”
görüflünün uyufltu¤u,

Bu görüfllere kat›lmayanlar›n da
oldu¤u, vak›flar›n b›rak›n tasfiyesini,
yaflat›lmas›n› gerekti¤ini, günümüzde
3. sektör olarak önem kazand›¤›n›
söyleyerek giderek gelifltirilmesi
gerekti¤ini savunanlar›n bulundu¤u, 

AB sürecinde de; Uyum Yasalar›,
‹lerleme Raporlar›, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi önündeki
dosyalar derken, az›nl›klar
konusunun da, vak›flar›n da, çok
daha genifl ve de¤iflik biçimde
Türkiye‘nin önüne konuldu¤u ve
böylece az›nl›k vak›flar› önündeki
engellerin giderilmesi ve
güçlendirilmesi yönündeki u¤rafllar›n
yo¤unluk kazand›¤›, bu do¤rultuda
2002 y›l› bafl›ndan itibaren yeni
Medeni Yasa ç›kar›ld›¤›, Dernekler
ve Vak›flar Yasalar›nda de¤ifliklikler
yap›ld›¤› ve bunun sonucunda
yabanc› dernek ve vak›flar›n
kurulabilece¤i ve uluslararas›
iliflkilerin kurulabilece¤i hükümlerin
getirildi¤i, bu do¤rultuda 5555
say›l› yeni Vak›flar Yasas› ç›kar›ld›¤›
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ancak Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer‘in bu yasan›n 8
maddesini Anayasa‘ya ayk›r›
bularak TBMM‘ye geri gönderdi¤i, 

Yabanc› ve dinci vak›flar konusunda
önemli araflt›rmalar› olan, bu alanda
çeflitli kitap ve yaz›lar› bulunan Doç.
Dr. Necip Hablemito¤lu‘nun evinin
önünde silahl› sald›r› sonucu
öldürülmesinin vak›f-ulusal güvenlik
iliflkisini aç›klayan çarp›c› bir örnek
oldu¤u,

I. Dünya Savafl› sonras›nda
Anadolu‘da 1000‘i aflk›n yabanc›
kolej oldu¤unu, Merzifon‘daki
Amerikan Kolejinin Pontuscu Rum
çetelerinin, Tarsus‘taki Amerikan
Kolejinin Taflnak ve H›nçak
çetelerinin karargah› oldu¤unu,
Türkiye‘de en çok etki ajan›na sahip
ABD‘nin tüm dünyada ve Türkiye‘de
yönetici aday› olarak kendi
yandafllar›n› yetifltirmede ilk
aflamada pilot vak›f-enstitü-
üniversitelerini kulland›¤›n›, en az 25
milyar dolarl›k bir mal varl›¤›na
sahip yap›lanman›n Hocaefendi’nin
kalabal›k maiyeti ile birlikte
Pennsylvania yak›nlar›nda bir çiftlikte
FBI korumas› alt›nda yaflad›¤›n›, bu
çiftli¤in ABD yasalar›na göre kurulan
“Alt›n Nesil Vakf›” ad›na FBI
taraf›ndan tahsis edildi¤ini, Alman
istihbaratç›lar›n›n Türkiye‘de vak›f
temsilcisi olarak görev yapt›klar›n›,
yazan Doç. Dr. Necip
Hablemito¤lu‘nun öldürülmesinin
s›radan bir terör olmad›¤›,

Eski CIA Baflkan› Colby‘nin
“geçmiflte CIA‘in ifa etti¤i görevi art›k
vak›flar eliyle yürütüyoruz” sözlerinin,

ulusal güvenlik-yabanc› vak›f iliflkisini
somut biçimde olanca aç›kl›¤› ile
ortaya koydu¤u, dünyan›n çeflitli
yerlerinde ekonomik darbeleriyle,
renklerle ifade edilen darbelerleriyle
ünlü Soroz ve vak›flar›n›n Türkiye‘de
Aç›k Toplum Enstitüleri bulundu¤u,
Türkiye‘de de kurdu¤u veya iliflki
kurdu¤u STK‘larla, veya üniversitelerle
destekledi¤i projelerle güya
toplumumuzun demokratikleflmesine
ve kalk›nmas›na hizmette bulundu¤u,
konular›na de¤inilmifltir.

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ünde Çal›flan
Meslektafllar›m›zla Buluflma
Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü,
“sözleflmeli ” elemanlar›n› Ankara’da
toplayarak e¤itim  çal›flmas›
yapm›flt›r. 

Odam›z, Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤üne ba¤l› olarak sözleflmeli
çal›flan meslektafllar›m›zla 22 Kas›m
Çarflamba akflam› bir buluflma
yeme¤i düzenlemifltir. Ankara fiube
Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU ve Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN‘in birer
konuflma yapt›klar› yemekte,

meslektafllar›m›za Odam›z taraf›ndan
haz›rlanan tan›t›m filmi izletilmifltir.
Kadastro çal›flan› meslektafllar›m›zla
mesleki konularda da görüfl
al›flveriflinde bulunularak Oda
faaliyetleri hakk›nda bilgi verilmifl ve
sözleflmeli personelin sorunlar›
gündeme getirilmifltir.

YAYED Taraf›ndan
Düzenlenen “K›fl Okulu”
Abant’ta Yap›ld›
YAYED (Yerel Yönetimler
Yard›mlaflma ve E¤itim Derne¤i)
taraf›ndan düzenlenen “K›fl Okulu”
26-29 Ocak 2007 tarihlerinde Bolu
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesinde
gerçeklefltirildi. Bu etkinli¤e Ankara
fiubemiz Sekreteri Mustafa
ERDO⁄AN, fiube Yönetim Kurulu
Üyeleri Burak KUKUL ve Rabia SATIR
kat›ld›lar.
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Yeni fiube Yönetim Kurulu;04.01.2007 tarih
ve 5,6,7/566 say›l› kararlar gere¤ince
afla¤›daki flekilde oluflmufltur.

Baflkan:Ömer DÖNDÜRÜR,
II.Baflkan:Mustafa DUMAN, Yazman:Dervifl
fiEN, Sayman:Ramazan EC‹fi, Üye:‹lhami
OKUDAN, Üye:Mustafa TURKUT, Üye:Ercan
ONUR.

fiubemizin mesai saatleri; 01.01.2007
tarihinden itibaren;hafta içi 09:00-12:00 ve
13:00-18:00 saatleri aras›nda olacak
flekilde düzenlenmifltir.Ö¤le aras› 12:00-
13:00 saatlerinde de hizmet
verilecektir.K›sacas› 09:00-18:00 saatleri
aras› fiubemiz aç›kt›r.

fiubemiz  Cumartesi günleri 09:00 - 14:00
saatleri aras›nda aç›kt›r. Pazar günleri
kapal›d›r.

Bugüne kadar mesleki denetim yapt›rmayan
üyelerimizin 01 Mart  2007 tarihine kadar
yapt›rmalar› için süre verilmesi Yönetim
Kurulunca uygun görülmüfltür.

• Yönetmelik –meslek ahlak›–etik de¤erler-
meslektafl›na sayg›–vergi-haks›z rekabet
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda mesleki denetim
yapt›rmamak,mühendis olmayan kötü niyetli
3.kiflilere zemin haz›rlamakt›r.
• Mesleki denetimi yapt›rmayan üyemiz

Onur Kurulunda meslekten mene kadar gidecek cezalar alabilecektir.
• Vergi dairesi yönünden s›k›nt›ya düflecektir.
• Mesleki ceza alan üyemiz,lisansl› ölçme bürolar›na kat›lamayacakt›r.
• ‹halelere giremeyecek,belge alamayacakt›r.
• Resmi kurumlarda s›k›nt›ya düflebilecektir.
• Bir tarafta  mesleki denetimini yapt›ranlar,di¤er tarafta
yapt›rmayanlar olursa bu kabul edilmez bir durumdur her yönüyle…
• Bu konuda Antalya-Burdur ve Isparta illerimizi kapsayan Tapu-
Kadastro Bölge Müdürlü¤üne –Kadastro fiefliklerine-Defterdarl›klara,
yap›lan ifller konusunda yaz› yaz›lacakt›r.
• Cumartesi günleri “üyelerimizin yo¤unlukla istedikleri konularda”
meslek içi e¤itim seminerleri verilecektir.(‹stek olursa)
• Sizlere ulaflabilmemiz için de¤iflen adreslerinizi,telefonlar›n›z›(ifl-gsm)
fiubemize bildiriniz.
• Mesleki ve de¤er konularda ataca¤›n›z her imza kanuni ve hukuki
yönden sizleri ba¤layacakt›r…‹mza sorumlulu¤u;imza atan› ba¤lar…

fiube Binas› ‹nflaat›
• Ruhsat›m›z al›nm›flt›r.
• Meslektafllar›m›z›n ba¤›fllar›n› bekliyoruz.
• Ba¤›fl yapmak isteyen üyelerimiz fiubemizle irtibata geçebilirler…
• Üye aidatlar›n›z›n tamam› inflaata harcanaca¤›ndan;aidatlar›n›z›n
ödenmesi uygun olacakt›r.
• Genel Merkez,üyelerimiz ve di¤er resmi ve özel kurulufllardan
al›nacak ayni ve nakdi yard›mlar ile flube bina inflaat›
tamamlanacakt›r.

Kent Bilgi Sistemi ve Uygulamalar› Semineri Düzenlendi
fiubemiz ve Antalya Büyükflehir Belediyesi iflbirli¤iyle 23 Kas›m 2006
tarihinde Büyükflehir Belediyesi Kültür salonunda seminer düzenlendi.
Seminerde, Baflkan Ömer DÖNDÜRÜR ve B.fiehir Genel Sekreter
Yard›mc›s› Süreyya KÖLEO⁄LU aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›. Selçuk
Üniversitesinden Yrd.Doç. Dr. S.Savafl DURDURAN Alanya Belediye
Baflkan Yrd. Abdullah AKBAfi ve Harita Müh. Murat UYSAL
sunumlar›n› yapt›.

HKMO Antalya fiube Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR konuflmas›nda;

“Bugün kim oldu¤umuz, dünkü tercihlerimizin sonucudur. Yar›n ne
olaca¤›m›z bugünkü kararlar›m›z›n sonucu olacakt›r” ifadesine uygun
olarak: “Dünyam›z›, kentimizi, sektörümüzü yar›n nas›l görmek
istiyorsak kararlar› bugünden almak gerekmektedir.” dedi.

Kentte ve k›rda yaflayan vatandafllar›m›za sunulan hizmetlerin eksiksiz

ANTALYA
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ve kusursuz yönetimi, denetimi,
al›fl›lagelen klasik çözümlerle mümkün
olmamaktad›r.

Bu bilinçle çarp›k kentleflmenin
önlene bilmesi ve vatandafllar›m›za
kaliteli hizmet verilmesi ve daha da
önemlisi toplumumuzda var olan
kaynak israf›n›n önlenmesi noktas›nda
“Kent Bilgi Sisteminin” kurulmas›
zorunlulu¤u vard›r. Buradan da
anlafl›laca¤› gibi bilgi teknolojisinden
yararlanamayan bir belediye
baflkan›n›n kenti iyi yönetiyorum
deme flans› yoktur. Bilgi yoksa
hizmette yoktur, yani Co¤rafi Bilgi
Sistemleri bugün ve gelece¤in en
etkili teknolojisidir.

Dünyan›n gelece¤i Bilgi
Teknolojisidir. Türkiye de ona ayak
uydurmak zorundad›r. Buna ayak
uyduran bir Türkiye’nin önünde de
hiçbir zaman için problemlerle
karfl›laflaca¤› bir y›¤›lma olaca¤›n›
zannetmiyorum.

Kent Bilgi Sisteminin herhangi bir
co¤rafi varl›¤a ya da konuma ba¤l›

olmad›¤›n› düflünüyoruz. Harita ve
Kadastro mesle¤i, asl›nda yaln›zca
teknik uzman olarak de¤il, ama
toplumda bir düzenleyici olarak,
toplumda mülkiyetleri etkileyen,
mülkiyetleri planlayan, kentlerin
geliflmesine damgas›n› vuran bir
meslek olarak a¤›rl›¤›n› giderek
hissettirecektir. Ancak bunun için
ça¤dafl geliflimlerin getirdi¤i
teknolojileri kullanmak ve uygulamak
durumunda oldu¤umuzu
unutmayal›m.

‹flte Co¤rafi Bilgi Sistemi de böyle bir
teknoloji... CBS bir kamu hizmeti
olarak topluma gerçekten yarar
sa¤layan bir hizmettir. Mutlaka bir
kenti yönetmek için bilimsel
geliflmelerden ve teknolojiden
yararlanmak gerekir.. 

Yrd.Doç.Dr. S.Savafl DURDURAN;
CBS ve Kent Bilgi Sisteminin
kurulmas›, iflletilmesi vb. bileflenlerine
de¤indi. Alanya, Bursa, Ayd›n
illerinde yap›lan Kent Bilgi Sistemi
Uygulamalar› ve sorunlar›
de¤erlendirildi.

Abdullah AKBAfi; Alanya Kent Bilgi
Sistemi konusunu
de¤erlendirdi.Sisteme eklenen
yenilikler ve örnekler sunuldu.

Murat UYSAL ; ‹stanbul Ba¤c›lar
Belediyesi Kent Bilgi Sistemi
kuruluflu,iflletilmesi konusunu ele ald›.

Personelin e¤itimi sistemin yararlar›
de¤erlendirildi. Kent Bilgi Sisteminin
baflka alanlarda kullan›mlar›
örneklendirildi. Kent Bilgi Sisteminin
baflka alanlarda kullan›mlar›
örneklendi.Tar›msal amaçl› bilgi
sistemi,Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB‹S)
ve bunun gibi örnekler verildi.

Seminere çok say›da üniversite
ö¤rencisi, belediye ve resmi kurum
temsilcileri ile meslektafllar›m›z›n
kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Seminer sonunda fiube Yönetim
Kurulu ve panelistler, Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s›
Dr.Ahmet fiAH‹N’i ziyaret etti;
seminerin bir de¤erlendirmesi yap›ld›;
katk› ve desteklerinden dolay› Sn.
fiAH‹N’e teflekkür edildi.

Genel Kurul
40.Çal›flma Dönemi 1.Ola¤anüstü
Genel Kurulu 23-24 Aral›k 2006
tarihinde Antalya-Lara “Larespark
Otel’de” fiubemiz delegelerinin de
genifl kat›l›m› ile yap›lm›flt›r.
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Netcad 4.0 Kullan›m Kursu
fiubemizce; 05-09 Haziran 2006
tarihleri aras›nda Netcad firmas›
katk›lar› ile “Netcad 4.0 kullan›m›
kursu” düzenlenmifltir. Kursa resmi
kurum ve özel sektörden mühendis ve
mimarlar kat›lm›flt›r.

Kurs tamamland›ktan sonra
kursiyerlere fiubemizde düzenlenen
törenle sertifika verilmifltir.

Netcad Sertifika Töreni
Kursun sonunda kat›l›mc›lara
sertifikalar›,fiubemizde yap›lan törenle
verildi.Törende, fiube Yönetim Kurulu
üyeleri, kursiyerler ve üyelerimiz haz›r
bulundu. Meslektafllar›m›z›n
haricinde; flehir planc›s›, maden
mühendisi ve di¤er meslek
dallar›ndan kat›l›mc›lar ifltirak etti.

fiube Hizmet Binas› ‹nflaat
Ruhsat› Al›nd›
fiubemiz ve Antalya Veteriner
Hekimleri Odas›nca Ruhsat›
18.08.2006 tarih ve 29/13 nolu
belge ile al›nm›flt›r.

‹kiz Ofisler olarak projelendirilen
yap›da; Bodrum kat ortak toplant› ve
konferans salonudur.100 kiflilik olan
salon 95m2 olup ayr›ca; depo, wc.
ve personel bölümü mevcuttur.

Girifl kat›; dan›flma, sergi-ilan holü
ve bekleme bölümleri olup 128m2’lik
aland›r.

Ofis kat›; (1 ve 2. kat) girifl holü-
sekreter 22m2, mesleki denetim 9m2 ,
yazman – sayman odas› 13m2

baflkanl›k odas› 32m2, toplant› bölüm
10m2 ve mutfak – bay/bayan wc
8m2’lik aland›r. Her katta 2 adet ayr›
ayr› ofis mevcuttur.

Üçüncü Kat; çok amaçl› 2 adet
80m2 salonlar, personel odalar›
13m2, 4m2 depo, mutfak ve
bay/bayan wc mevcuttur.

Teras Kat›; 58m2 çok amaçl› salon,
depo ve bay/bayan wc mevcuttur.

Ruhsattaki toplam inflaat alan›
1275m2’dir. Parsel içerisinde otopark
ihtiyac› giderilecektir. Yang›n ç›k›fl
merdiveni yine bu projeye dahil
edilmifltir. Arsam›z 614 m2 olup
Güneyinde park bulunmaktad›r.

Futbol Turnuvas›
fiubemiz, Isparta’da gerçeklefltirilen
‹linde Meslek Odalar› Aras› Futbol
Turnuvas›na kat›lm›flt›r. Çok zevkli ve
çekiflmeli maçlar oynanm›flt›r.
Turnuvada Odam›z en iyi flekilde
temsil edilmifltir.

66 fiubat 2007



Geleneksel Güz Yeme¤i
Harita ve Kadastro Mühendisleri odas› Bursa
fiubesi olarak her y›l düzenledi¤imiz
geleneksel Güz Yeme¤imiz Club Alt›n
Ceylan Gazella Balo Salonu’nda
gerçeklefltirildi.

fiube Baflkan›m›z Celil ÇOLAK‘›n aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan gecemiz, fiubemizin
2006 y›l› içinde yapm›fl oldu¤u faaliyetleri
anlatan k›sa sunumumuzla devam etti.

Kamulaflt›rma Bilirkiflilik E¤itimi
2492 say›l› Kanun‘un 15. maddesi ve
HKMO Genel Merkezin 08/11/2006
tarihli yaz›s›na istinaden 20 Aral›k 2006

tarihli mesajla üyelere bildirilen Kamulaflt›rma
Bilirkiflilik E¤itimi 21 Aral›k 2006 Perflembe
günü Bursa fiube Binam›zda düzenlenmifltir.

CBS Günü Etkinli¤i
Her y›l Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› taraf›ndan Co¤rafi
Bilgi Sistemleri kavram›n› genifl kitlelere tan›tmay› amaç edinen CBS
günü kutlamalar› çerçevesinde fiubemizce 24 Kas›m 2006 Cuma
günü Bursa Tayyare Kültür Merkezi Büyük Salon‘da, meslektafllar›m›z›n
da kat›l›m›yla CBS günü kutland›.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n›n Bursa fiube Baflkan›m›z Celil Çolak
taraf›ndan yap›lmas›n›n ard›ndan Genel Merkez Genel Sekreteri Say›n
Ertu¤rul CANDAfi CBS hakk›nda k›sa bir konuflma yapt›.

Panele konuflmac› olarak kat›lan BUSK‹ Emlak ve ‹stimlak
Baflkanl›¤›ndan Harita Mühendisi Murat SANCAK BUSK‹ de yap›lan
CBS uygulamalar› hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Bir di¤er panelistimiz Prof.Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU (K.T.Ü) CBS
konusunda kat›l›mc›lara genifl bilgi vererek, yerelde ve genelde

yürütülen ve
yürütülecek projeler
için yararl›
tavsiyelerde
bulundu.

Panelin sonunda
kat›l›mc›
meslektafllar›m›z da
soru ve yorumlar›yla
katk› sa¤lad›lar.
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