
Ni¤de ‹l Temsilcili¤i Toplant›s›
HKMO Adana fiube Yönetim Kurulumuzca,
15 fiubat 2007 tarihinde Ni¤de il
Temsilcili¤imizde bir toplant› yap›lm›flt›r.
Ni¤de Temsilcimiz Fatih DO⁄AN’›n büro-
sunda il Temsilcili¤i Yürütme Kurulu ile il tem-
silcili¤i hakk›nda bir görüflme yap›lm›flt›r.
Daha sonra Ni¤de il Temsilcili¤imize ba¤l›
tüm üyelerimizin kat›ld›¤› toplant›, Ni¤de
Belediyesi Toplant› Salonunda gerçeklefltiril-
mifltir. ‹l Temsilcisi Fatih DO⁄AN’›n aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra bir gündem oluflturu-
larak toplant› sürdürülmüfltür. Toplant›n›n gün-
demini, Kamu ‹hale Yasas›, Tapu ve
Kadastro genel Müdürlü¤ü ‹haleleri, Serbest
Harita Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Hizmetleri, TMMOB HKMO Büro Tescil

Yönetmeli¤i, Mesleki Denetim Uygulamalar› oluflturmufltur. fiube
Baflkan› Hasan ZENG‹N taraf›ndan yap›lan bilgilendirmeden sonra
toplant›n›n son bölümünde meslektafllar›m›z›n yöresel sorunlar›
tart›fl›lm›fl, fiube Sayman› Ali KUZU taraf›ndan muhasebe evraklar›n›n
düzenlenmesi ve Mesleki Denetim Uygulamalar› konular›nda
kat›l›mc›lara gerekli bilgiler verilmifltir. 

Karfl›l›kl› soru cevap bölümünden sonra toplant› sona ermifltir.
Toplant›da bahar aylar›nda Ni¤de ‹limizde bir etkinlik yapma karar›
al›nm›flt›r.

Temsilciler Toplant›s›
Adana fiubemizde 17 fiubat 2007 tarihinde Temsilciler Toplant›s›
yap›lm›flt›r. fiubemize ba¤l› tüm temsilcilerimizin kat›ld›¤› toplant›n›n
gündemi

• Temsilciliklerimizin sorunlar›,
• fiube çal›flmalar›n›n tart›fl›lmas›,
• Mesleki denetim uygulamalar›,
• Mesle¤imizle ilgili son dönemde ç›kan yaz›l›mlar,
• Bilirkiflilik,
• Serbest görüflme
fieklinde oluflturulmufltur.
Toplant›n›n 1. gündem maddesinde;

Kadirli, Erdemli, Gaziantep, Adana, Silifke, Osmaniye, Tarsus
Temsilcilerimiz söz alarak Temsilciliklerinde yaflanan s›k›nt›lara yönelik
görüfllerini dile getirmifllerdir.

Temsilciliklerimiz, a¤›rl›kl› olarak, Mesleki Denetime tabi tutulamayan

ADANA
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ADANA

ifller, Vak›flar Bölge Müdürlü¤ünce
yapt›r›lan restorasyon projesinde
yaflanan sorunlar (Kültür Bakanl›¤›n›n
fiartnamesinde Harita Mühendisi
ibaresinin olmay›fl›), Yersel
Fotogrametri Uygulamalar›, Toprak
Kanunu konular›nda görüfllerini ilet-
mifllerdir.

Toplant›da Özellikle “‹ste¤e ba¤l›
yap›lan uygulamalar›n” Harita sek-
törünü olumsuz etkilemesine çözüm
için üye, fiube, Genel Merkezin her
türlü önlemi almas› gerekti¤i görüflü
tüm kat›l›mc›larca benimsenmifltir.
Temsilciliklerimiz, Serbest Harita
Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Hizmetlerinin, Belediyelerce
yap›l›yormufl gibi icra edilmesinin
mutlaka önlenmesi gerekti¤ini vurgu-
lam›fllard›r.

Toplant›n›n sonunda, ‹l ‹lçe
Temsilcilerimiz, kurumsallaflman›n en
önemli ad›mlar›ndan birisi olan,
Temsilciliklerimizin kal›c› mekanlara
kavuflturulmas› için Odam›z›n gerekli
çal›flmalar› yapmas›n› istemifllerdir.

HKMO Adana fiubemizin kal›c›
mekan konusunu her zaman destekle-
di¤i ancak konuya yaklafl›rken fiube
gelirlerinin dikkate al›nmas› gerekti¤i,
Ayr›ca kal›c› mekan konusunda
çözümün TMMOB’nin tüm odalar› bir
araya getirerek bir çal›flma
yapmas›yla mümkün olabilece¤i tem-
silcilerimize bildirilmifltir.

Harita Yaz›l›m ve Donan›m
Semineri
S‹STEM A.fi.’nin Ülkemiz genelinde
“LE‹CA Teknoloji Günleri” ad› alt›nda
düzenlemifl oldu¤u seminerlerden biri-
side 12 Mart 2007 tarihinde
Adana’da yap›lm›flt›r.

Seminer Total Station , GPS, Sabit
GPS Referans ‹stasyonu (CORS)
fleklinde programlanm›flt›r. Seminer
Program› çerçevesinde S‹STEM A.fi.
Yetkileri ve HKMO Adana fiubemiz
Yönetim Kurulu üyeleri önce
Çukurova Üniversitesi Osmaniye
Meslek Yüksek Okulu Harita
Kadastro bölümüne gitmifllerdir.
Çukurova Üniversitesi Osmaniye
Meslek Yüksek Okulu Ö¤retim
Görevlisi Harita Mühendisi say›n
Nuri SA⁄IR’›n organize etti¤i
seminere Osmaniye Meslek Yüksek
Okulu Harita kadastro bölümü
ö¤rencileri ve ö¤retim üyeleri kat›l›m
göstermifltir. Osmaniye Meslek
Yüksek Okulu ö¤retim üyesi Nuri
SA⁄IR’›n aç›l›fl konuflmas›ndan sonra
fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N
Haritac›l›k Mesle¤ini tan›tan bir slayt
sunumu yapm›flt›r. S‹STEM A.fi.
yetkililerinin seminer program›
çerçevesinde yapm›fl olduklar›
sunumlardan sonra kat›l›mc›lar›n soru
ve katk›lar›n›n yer ald›¤› seminerin
son bölümüne geçilmifltir. Yetkililerce
sorulara yönelik yap›lan
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aç›klamalardan sonra, Üniversite
kampusünde bir uygulama
yap›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n ilgiyle
izledi¤i seminerin baflar›l› geçti¤ini
düflünüyoruz 

S‹STEM A.fi. semineri ayn› gün
Seyhan Otelinde tüm
meslektafllar›m›z›n ve di¤er meslek
disiplinlerimizin de kat›l›m›yla Adana
da da yinelenmifltir. 

Adana Seyhan Otelindeki seminer
fiube Baflkan›m›z›n aç›l›fl
konuflmas›yla bafllam›flt›r. Seminer
yine ayn› program dahilinde (Total
Station , GPS, Sabit GPS Referans
‹stasyonu (CORS)) yürütülmüfltür.
S‹STEM A.fi. ‘nin Ülkemiz genelinde
planlam›fl oldu¤u seminerler kap-
sam›nda Adana’da yap›lan seminer
ilgiyle izlenmifltir. Seminer, bir kokteyl
ile sona ermifltir. Semineri organize
eden Say›n Nuri SA⁄IR’a ve S‹STEM
A.fi.  yetkililerine teflekkür ederiz. 

HKMO Orman›
Adana Merkez ‹lçe Yüre¤ir Belediye
Baflkanl›¤›nca imar plan›nda yeflil
alan olarak ayr›lm›fl Çark›pare ve
Ç›narl› Mahallesi içinde kalan
78.640 m2’lik alan Yüre¤ir
Belediyesince HKMO Adana fiubem-
izce a¤açland›r›lmak için tahsis edil-
mifltir. HKMO Adana fiubemizce

a¤açland›rma ifllemini yürütecek bir
komisyon kurulmufltur. Komisyonda
Sebahattin ULUTÜRK, Kaz›m
KÜÇÜKEKMEKÇ‹, Erhan BALCI ve
Hasan ZENG‹N görev alm›fllard›r.

Komisyon ilk olarak Adana Orman
Bölge Müdürlü¤üne giderek Bölge
Müdürü Say›n Seyfettin YILMAZ ile
görüflmüfltür. Say›n Seyfettin YILMAZ
Odam›z›n bu giriflimine son derece
s›cak bakarak Bölge Müdürlü¤ünün
tüm imkanlar›n› Odam›z için kul-
lanm›flt›r. Bölge Müdürü Say›n
Seyfettin YILMAZ fiube Müdürü  Enis
Berkay ÖZDEM‹R ve Ak›n ÜNLER’in
de katk›lar›yla Bölge Müdürlü¤ü ifl
makinesi ile orman yap›lacak saha
sürülmüfltür.

fiube Yönetim Kururlumuz, üyelerimiz
ve Orman Bölge Müdürlü¤ünün
katk›lar›yla temin edilen a¤aç direk
ve tel örgü ile yaklafl›k 4.5 ha’l›k bir
alan çevrilmifl olup önümüzdeki gün-
lerde tüm üyelerimizin kat›l›m›yla
dikim ifllemi yap›lacakt›r. Dikim
iflleminden sonra yine tüm üyelerim-
izin ve eme¤i geçenlerin kat›l›m›yla
bir aç›l›fl töreni yap›lacakt›r. Bu
çal›flmada eme¤i geçen Komisyon
üyelerimize, Orman Bölge Müdürü
Say›n Seyfettin YILMAZ’a fiube
Müdürü Berkay ÖZDEM‹R’e ve Ak›n
ÜNLER’e teflekkürlerimizi sunar›z.

fiube Partisi
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Adana fiubesi 2. Baflkan› Jale
GÜLER’in organize etti¤i k›s›r partisi
3 Mart 2007 Cumartesi günü

yap›lm›flt›r, partiye Harita Mühendisi
bayanlar ve Harita Mühendisi bey-
lerin eflleri ve çocuklar› kat›lm›fllard›r.
fiubemizde gerçekleflen partide
üyelerimiz efllerinin bir birleriyle s›cak
iliflki kurmalar› üyelerimizin de
Odaya olan katk›lar›n› art›rmalar›
yönünde itici bir güç olaca¤›
düflüncesindeyiz. 

8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü

dolay›s›yla fiube 2. Baflkan› Jale
GÜLER ve kat›l›mc›lar Atatürk Park›na
çelenk koymufl takiben fiube
binas›nda toplanarak günün önemi
hakk›nda konuflmalar yap›lm›flt›r.
Konuflmalardan sonra çay partisi ile
kutlamalar tamamlanm›flt›r.
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‹smet ‹nönü Endüstri Meslek
Lisesinde Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i Tan›t›m›
22.03.2007 tarihinde fiube
Yazman›m›z Erhan BALCI’n›n
konuflmac› olarak kat›ld›¤› ‹smet
‹nönü Endüstri Meslek Lisesinde
Harita ve Kadastro Mühendisli¤ini
tan›tan, ifl olanaklar›n›, ilgi
alanlar›n› ve çevresel iliflkilerini anla-
tan seminer verildi. Bu seminerde

ö¤rencilere Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i tan›t›l›rken, hangi
kurum ve kurulufllarda çal›fl›ld›¤›,
mesle¤imizde nelerin yap›labildi¤i
ve ne kadar önemli bir bilim dal›
oldu¤u anlat›ld›. Seminere ilgi
oldukça fazla idi.

Yetkin Mühendislik Paneli
Mühendislik mimarl›k ve Planlamada
+‹VME Dergisinin Ülkemiz genelinde
“YETK‹N MÜHEND‹SL‹K” Yasa
tasar›s› hakk›nda yapm›fl oldu¤u
etkinlikler çerçevesinde 24.03.2007
tarihinde Adana da düzenlenen
paneli flube baflkan›m›z Hasan
ZENG‹N yönetmifltir. Oldukça yo¤un
kat›l›mla gerçekleflen panel daha çok
izleyicilerin görüfllerine imkan verecek
biçimde kurgulanm›flt›r 

Panele konuflmac› olarak;

• Orm. Y.Müh. Say›n Mehmet
GÖÇEBE (Orman Mühendisleri
Odas› Do¤u Akdeniz fiubesi eski

Baflkan›, (1992-1994), TMMOB
Yönetim Kurulu üyesi (2002-2004)), 

• Mak Y. Müh Mustafa ARAL
Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiube Baflkan› (1994-1998)) ve 

• Mak. Müh Ayhan TU⁄CU (Türk
Loydu Vakf›)  kat›lm›fllard›r.

MEGEP Projesi Paneli
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n bafllatt›¤›
Mesleki E¤itimi Güçlendirme Projesi
(MEGEP) kapsam›nda Adana ‹smet
‹nönü Anadolu Teknik, Teknik Lise ve
Endüstri Meslek Lisesinin ‹nflaat
alan›nda yürüttü¤ü projenin hayata
geçirilmesi çal›flmalar› devam etmek-
tedir.

MEGEP kapsam›nda 30 okuldan biri
olan ‹smet ‹nönü Anadolu Teknik,
Teknik Lise ve Endüstri Meslek
Lisesi‘nin ‹nflaat alan› alt›nda harita
bölümü de yer almaktad›r. Bizim
mesle¤imizi içine alan, nitelikli ara
eleman yetifltirilmesini amaçlayan bu
proje kapsam›nda ilgili disiplinler,
‹nflaat Mühendisleri Odas›, Mimarlar
Odas› ve Harita ve Kadastro
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Mühendisleri Odas› olarak gerekli
katk› sa¤lanmaktad›r.

Adana ‹smet ‹nönü Anadolu Teknik,
Teknik Lise ve Endüstri Meslek
Lisesinin daha verimli ara eleman
yetifltirebilmesi çal›flmalar› Okul
Müdürlü¤ünün sonsuz özverileriyle
sürdürülmektedir. Bu kapsamda Okul
Müdürlü¤ünce, düzenlenen “‹nflaat
Sektörünün ‹htiyac› Olan Ara Eleman
Yetifltirilmesinde Mesleki Ö¤retim
Kurumlar›ndan Beklentiler” paneli
düzenlenmifltir. Çukurova
Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Emin
ÖCAL’›n sundu¤u panele konuflmac›
olarak Okul Müdürü ‹smail ÇET‹N,
Müteahhitler Birli¤inden ‹nflaat
Mühendisi ‹smail BABACAN,
fiubemizden fiube Baflkan› Hasan
ZENG‹N, ‹nflaat Mühendisleri
Odas›ndan flube sekreteri Hüsamettin
ES‹N ve Mimarlar Odas›ndan
Yönetim Kurulu Üyesi F. Duygu
SABAN kat›lm›fllard›r.

fiube Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N
panelde slayt sunum yapm›fl olup
Haritac›l›k mesle¤ini tarihsel süreçleri
de kapsayacak biçimde kat›l›mc›lara
anlatmaya çal›flm›flt›r. fiube
Baflkan›m›z yapm›fl oldu¤u Sunumda
özellikle Haritac›l›k mesle¤inin inflaat
alan›n›n alt›nda olmamas› gerekti¤ini
anlatm›fl,  Harita Bölümünün de bafll›
bafl›na bir alan olmas› gerekti¤i
konusu oda görüflümüz olarak dile
getirmifltir. Sunumun son bölümünde
meslek lisesindeki e¤itimin temelini
harita bölümünün oluflturdu¤u, flayet
harita bölümü olmaz ise di¤er

branfllar›n ifllevsiz kalaca¤› konusu
flube baflkan›m›zca Odam›z görüflü
olarak proje yürütücülerine iletilmifltir.

Ö¤retim elemanlar›nca ilgiyle izlenen
panelin 2. bölümünde ö¤rencilerin
sorular› cevaplanmaya çal›fl›lm›flt›r.
‹smet ‹nönü Meslek Lisesi personelinin
gayet titizlikle haz›rlam›fl oldu¤u
panel sonras› okul yöneticileri her
konuda flubemizin yard›mlar›n›
istemifllerdir. Biz de Okul
Yöneticilerine her zaman yanlar›nda
oldu¤umuzu ve yard›mlar›m›z›
sürdürece¤imizi ilettik.

Medyada Adana fiube
Adana fiube baflkan›m›z
12.03.2007 tarihinde Adanan›n
yerel kanallar›ndan Kanal A da
Adana da yap›lan halihaz›r Haritalar
ve ‹mar Plan› Uygulamalar› hakk›nda
düzenlenen bir aç›k oturuma
kat›lm›flt›r. Kanal A taraf›ndan düzen-
lenen programda fiube baflkan›m›z
Hasan ZENG‹N, Adana Büyükflehir

Belediyesinden, ‹lçe
Belediyelerinden, fiehir Planc›lar›
Odas›ndan birer konuflmac› ve
Seyhan Eski Belediye Baflkan› davet
edilmifltir. Yerel gazetecilerinde
kat›ld›¤› programda, Adana da,
belediyeler taraf›ndan yap›lan hali-
haz›r haritalar ve ‹mar Plan›
Uygulamalar› hakk›nda kamuoyunu
ayd›nlat›c› bilgiler vermifltir. fiube
baflkan›m›z, son zamanlarda Adana
da oluflan çarp›k kentleflme ve
yap›lan imar plan› ve
uygulamalar›nda yaflanan sorunlar-
dan baflta belediyeler olmak üzere
tüm meslek disiplinlerinin de sorumlu
oldu¤unu ancak as›l uygulama karar-
lar›n› alan, uygulama kararlar›n›
belirleyen ve sonuçta tüm uygula-
malar› denetleyen, ekonomik ve
siyasi rant› gözeten belediyelerin bu
konuda bafl sorumlu oldu¤unu
belirterek, bas›n mensuplar›n›n soru-
lan› da cevaplam›flt›r.

76 Nisan 2007



ANKARA

‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›
“‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›” 01.02.2007 tarihinde TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunca görüflülerek alt komisyona havale edilmifltir.
Odam›z kanun tasar›s› ile ilgili görüfl ve düflüncelerini alt komisyona
aktarma f›rsat› bulmufl ve çal›flmalar› “Tasfiye Sürecinde ‹ller Bankas›
Gerçe¤i” adl› kitab›n› milletvekillerine iletmifltir.

‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›‘n›n ortaklar› olan belediyelerin düflünceleri
al›nmadan yap›lan oylama demokratik süreci kesintiye u¤ratmaktad›r.
Bu do¤rultuda Bankan›n ortaklar› olan belediyelerin görüfllerininde yer
alaca¤› daha kat›l›mc› bir sürecin iflletilmesi gereklili¤inden, Odam›z
görüfllerini paylaflan belediyelerin bu görüfllerini TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonuna iletmeleri amac› ile matbu bir dilekçe haz›rlanm›flt›r.
fiubemiz kapsam›nda bulunan il ve ‹lçe Belediyelerinin yaklafl›k
160‘›na bir adet matbu dilekçe ile “ Tasfiye sürecinde iller Bankas›
Gerçe¤i” kitab› gönderilerek iller Bankas›na sahip ç›k›lmas› istenilmifltir.

‹ller Bankas› ‹le ‹lgili Bas›n Aç›klamas› 
TBMM gündeminde bulunan ‹ller Bankas›‘n›n; Anonim fiirkete
dönüfltürülmesi hakk›ndaki kanun Tasar›s›na karfl› 08.02.2007 tari-
hinde Odam›z›n da içinde bulundu¤u demokratik kitle örgütlerince bir
bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r.

‹ller Bankas›n›n Opera binas› önünde yap›lan bas›n aç›klamas›nda
3225 belediye, 81 il özel idaresi, 16 adet su kanalizasyon idaresi
olmak üzere 3322 mahalli idareye hizmet eden kurumun tasfiye
edilerek, neo liberal politikalara kurban edildi¤i, asl›nda Deniz Bank‘›
sat›n alan Belçika-Fransa ortakl›¤› olan DEXIA flirketince sahiplenilmek
için çal›flmalar yap›ld›¤› belirtilerek sadece bankac›l›k sektöründe
faaliyet gösterece¤i, yetiflmifl uzman elemanlar›n elden ç›kart›laca¤›
yap›lanman›n yok edilece¤i dile getirilmifltir.

Midas›n Kördü¤ümü Adl› Oyuna
Gidildi.
9 Mart 2007 Günü, Ekin Sanat Merkezinde
gösterimi devam eden, Güngör Dilmen‘in
uyarlad›¤› “M‹DAS‘IN KÖRDÜ⁄ÜMÜ” adl›
2 perdelik, oyuna üyelerimizle gidildi.
Da¤›n›k bir flekilde yaflayan Frigleri bir araya
getirerek ilk siyasal birli¤ini kuran Frigya
Devletinin Krallar› Gordias‘›n çok baflar›l› bir
yönetimiyle ad›n› ülkesinin d›fl›nda
duyurmufltur. 

Baflar›l› krallar› Gordias‘›n atm›fl oldu¤u
dü¤ümü kendinden sonraki 5. kuflak Frig
kral› Midas‘›n bu dü¤ümü çözmek için
yapt›¤› bofl ve gereksiz çal›flmalar› anlat›l›r.

Bu dü¤ümü çözmek için yap›lan çal›flmalar
ortam›nda, ülkenin birli¤ini ve bütünlü¤ünü
unutur. Yap›lan uyar›lar› dikkate almaz, ama
bir gün komflular› olan ve en büyük düflman-
lar› Kimmerler ülkeyi iflgal ederek Frigya
Devletini sonlar.

Günümüzde bu olaydan al›nacak ders çok-
tur. Yabanc›lara toprak sat›fl›, Petrol yasas›,
Özellefltirme kisvesi alt›nda kamu
kurumlar›n›n yok pahas›na elden ç›kart›larak
güçsüzlefltirilmesi, yok edilmesi, iletiflim
organlar›, bankalar›n, televizyon kanallar›n›n
yabanc›lar›n eline geçmesi, sa¤l›k ve
e¤itimin ticaretlefltirilerek paral› hale getir-
ilmesi, gibi bir çok neden hala ders ala-
mad›¤›m›z›n bir neticesidir. 

Bu ülkeye biz sahip olamazsak, keçiler sahip
olur. Frig halk›n›n son sözleridir, bunlar....
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Hüseyin U¤urlu’yu And›k
Atatürkçü düflünce adam›, meslek-
tafl›m›z Hüseyin U¤urlu, ölümünün bir-
inci y›l›nda ailesi ve dostlar›n›n
kat›l›m›yla 15.03.2007 tarihinde
Karfl›yaka‘daki gömütü bafl›nda
an›ld›. 

Konuflmalarda; Hüseyin U¤urlu‘nun
Atatürkçü kimli¤i düflünceleri, Odan›n
ilkelerine olan duyarl›l›¤› demokratik
ve laikli¤e olan ba¤l›l›¤› dile getirildi.

Kastamonu Ba¤›ms›zl›k
Yürüyüflü Etkinlik Çal›flmalar›
14.02.2007 tarihinde Kastamonu
da 18 - 19.05.2007 tarihleri
aras›nda yap›lacak olan Ba¤›ms›zl›k
Yürüyüflü Hareketi için Kastamonu‘ya
gidildi.

fiube Baflkan› ‹lyas Osmana¤ao¤lu,
fiube Müdürü Murat ‹flbiliro¤lu ile
Düzenleme Kurulu Üyesi Erol
Okumufl‘un kat›ld›¤› bu ziyarette, ‹l
Temsilcisi Tolga Dilek fienusta, Tem.
Yard. Hasan Topçu ile üyelerimiz
bulundu.

Bu toplant›da yap›lacak çal›flmalar
ele al›nd›. Düzenleme Kurulu, yeni
üyelerin kat›l›m›yla geniflletildi. Bu
kapsam genelinde yürüyüfl güzergah›
belirtildi.

ABD’nin Irak’› ‹flgalini
4. Y›l›nda K›n›yoruz
ABD Emperyalizminin Irak’› iflgalinin
4. y›l›nda ve Ortado¤u halklar›n›n
birbirine k›rd›rma politikalar› yap›lan
1 ayl›k etkinlik süresince Demokrasi
Platformunca protesto edildi. 

20 flubat - 20 Mart tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen, bu etkinlikler kap-
sam›nda; 

• Haz›rlanm›fl olan broflürler, afifller,
bildiriler da¤›t›ld›. 
• BARIfi zincirleri oluflturuldu. 
• 12.03.2007 Pazartesi günü saat
12:00‘de iflyerlerinde, okullarda,
hastanelerde, adliyelerde, meydan-
larda ortak bildiri okuma eylemleri
gerçeklefltirildi. 
• 20.03.2007 günü saat
20:00‘de, yani ABD‘nin Irak‘› bom-
balamaya bafllad›¤› gün ve saatte
“20 MART 20‘DE SAVAfiA DUR
DE, B‹R SES VER, B‹R IfiIK YAK”
etkinli¤i gerçeklefltirildi.

Genç Haritac›lar Günleri
Etkinli¤i’nin Yürütme Kurulu
Toplant›s› Yap›ld›
fiubemizce 13-16 May›s 2007 tarih-
leri aras›nda Zonguldak‘ta yap›lacak
olan “ Genç Haritac›lar Günleri”
etkinli¤ine iliflkin olarak Yürütme
Kurulunun toplant›s› 16.02.2007 tari-
hinde Zonguldak‘ta yap›ld›.

fiube Baflkan› ‹lyas Osmana¤ao¤lu,
Odam›z Genel sekreteri Ertu¤rul
Candafl, fiube Müdürü Murat
‹flbiliro¤lu ile Düzenleme Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Cemil Candafl‘›n
haz›r bulundu¤u bu toplant›ya, Prof.

Dr. fienol Kuflçu, Doç. Dr. fienol
Hakan Kuto¤lu, Yard. Doç. Dr. Çetin
Mekik, Dr. Hakan Akç›n, Araflt›rma
görevlisi Aycan Marangoz, 19
May›s Üniversitesi, Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi ile Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi‘nin Genç
Haritac›lar Yürütme Kurulu Üyeleri ile
ö¤renciler kat›lm›fllard›r

Bu toplant›da etkinlik program›
üzerinde çal›flmalar yap›larak, taslak
program haz›rlanm›flt›r.

Ayr›ca Genç Haritac›lar günlerinde
görev yapacak komisyonlar belir-
lenerek, üyelerinin tesbit
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

10.03.2007 Genç Haritac›lar
Toplant›s›
Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤i için
Düzenleme, Yürütme Kurullar› ile bir-
likte ZKÜ ö¤rencilerinin kat›l›m›yla 10
Mart 2007 tarihinde yap›lm›flt›r.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›

Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Erdal KOÇAK yaparak, Düzenleme
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Cemil
CANDAfi taraf›ndan yürütüldü.

Bu toplant›da Üniversitelerden
kat›lacak ö¤renci say›s› belirlendi.

Taslak Program üzerinde son rutüfller
yap›ld›. fiube yönetimince ince-
lenerek program›n netlefltirilerek WAP
sayfas›nda yay›nlanmas› istendi.

Daha önce belirlenen komisyonlarda
görev alacak ZKÜ ö¤rencileri belir-
lendi.
Ayr›ca Sponsor olacak kifli ve
kurulufllar üzerinde çal›flmalar yap›ld›.
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Prof.M.Nuri ERG‹N Evinde ziyaret edildi.

15 Mart 2007 tarihinde fiube Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR, II. Baflkan
Mustafa DUMAN, fiube Yazman› Dervifl fiEN ve üyelerimizden ‹smail
ÇAL ile Faik YÜCEL ESEN’inde bulundu¤u bir gurup taraf›ndan Prof.
M. Nuri ERG‹N ziyaret edilmifltir.

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarl›k Fakültesi, Jeodezi ve
Fotogrametri Bölümü emekli ö¤retim Üyelerinden olan Prof. Mehmet
Nuri ERG‹N, 1928 Y›l›nda Urfa ‘da do¤mufltur. 1953 y›l›nda

mühendis, 1979 y›l›nda
Doçent, 1989 y›l›nda
Profesör olmufltur.
1995Y›l›nda Selçuk
Üniversitesinden emekliye
ayr›lan say›n ERG‹N,
halen Antalya’da ikamet
etmektedir. Yetiflkin ikisi
k›z, biri erkek 3 çocuk
sahibidir.

Say›n Ergin’e sa¤l›k ve
mutluluklar dileriz.

Yeni fiube Hizmet Binam›z›n Kaz›klar› Aplike Edildi
Daha önce inflaat ruhsat›n› alm›fl oldu¤umuz fiube hizmet binas›n›n,
parsel ve hafriyat kaz›klar› 10 Mart 2007 tarihinde flubemiz yönetim
kurulu üyeleri taraf›ndan zemine aplike edilmifltir.

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itimi
28 Aral›k 2006 tarihinde fiubemizde
Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i e¤itimi
düzenlenmifltir.

Seminer
fiubemiz ile Skala International LTD.
Firmas›n›n ortak giriflimi ile 09 fiubat 2007
tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi,
Atatürk Konferans salonunda Nikon

Elektronik Ölçüm Sistemleri, Spectra
Prec›s›on Elektronik Ölçüm Sistemleri ürün
grublar›n›n tan›t›lmas› ve teknolojik geliflmeler
ile yenilikler hakk›nda bilgi vermek amac› ile
seminer düzenlenmifltir.

Nikon Teknoloji Günleri Semineri
Yap›ld›.
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulu, Harita Kadastro Program› ile
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›,
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Antalya fiubesi ve Skala International
firmas›n›n ortak düzenlemifl olduklar›
Nikon teknoloji günleri semineri
yap›ld›. Seminer 9 fiubat 2007 günü
saat 14:00 Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Konferans Salonunda yap›ld›.
Seminerde teknolojide oluflan
yenilikler ile haritac›l›k sektöründe
kullan›lan klasik teodolitlerde
sergilendi.

Böylelikle Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inde kullan›lan klasik
aletler ile jeodezik aletlerin bir arada
sergilenmesi ile teknolojideki
geliflmelerin canl› bir örne¤i
yaflanm›fl oldu.

Sergiye kamu ve özel sektörde
çal›flan meslektafllar›m›z, Teknik
Bilimler Meslek Yüksek okulu müdürü
Prof.Dr. ‹brahim AKINCI, Harita ve

Kadastro Program› ö¤retim eleman-
lar› ve ö¤rencileri ile di¤er mühendis-
lik disiplinlerinde ö¤renim gören
ö¤renci gruplar› kat›ld›.

Sergi iki bölüm halinde yap›ld›.
Birinci bölümde aç›l›fl konuflmas›n›
fiube Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR
yapt›. Say›n Döndürür
Meslektafllar›m›z›n geliflen teknolojiyi
aktif bir flekilde kulland›klar›n› ayn›
zaman teknoloji takip etmelerinin de
flart oldu¤unu belirtti. Bunun yan›nda
bu tür etkinlikler için her türlü firmaya
aç›k olduklar›n› belirtti. Ard›nda
Harita Kadastro Program›
Koordinatörü Ö¤r.Gör.N.Özgür
KUTLU yapt›.Say›n Kutlu ise Harita
Kadastro Program› hakk›nda bilgi
verdi. Program›n kurulufl tarihçesi ile
e¤itim ve ö¤retim yap›s› ve
ö¤rencilerin istihdam› hakk›nda bilgi
sundular. Nikon firmas› yetkilileri ise
Konum Belirleme Sistemleri ve Birleflik
cihazlar (Totalstation) hakk›nda
bilgiler sundular. Kokteylin ard›ndan
ikinci bölümü ise soru cevap fleklinde
olup; bu cihazlar›n kullan›m› ve
hassasiyetleri hakk›nda firma yetkilileri
bilgi verdiler.

Bas›nda Antalya fiubemiz
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Bursa 5. Kitap, 3. E¤itim, 4. Bilgi Teknolojileri Fuar› 
Tüyap Bursa Fuarc›l›k Afi taraf›ndan Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i iflbirli¤i,
Bursa Büyükflehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›
deste¤iyle haz›rlanan ‘Bursa 5.Kitap Fuar›‘, Bursa ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ve Uluda¤ Üniversitesi deste¤iyle haz›rlanan ‘Bursa 3.
E¤itim Fuar›‘ ve Bursa 3. Yurtiçi - Yurtd›fl› E¤itim Fuar› ve T‹FAfi Tüyap -
Interpro Fuarc›l›k Afi taraf›ndan haz›rlanan ‘Bursa Biliflim 2007‘ 4.

Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar›, , 3 Mart 2007 Cumartesi BUTT‹M‘
deki Tüyap Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi‘nde
gerçeklefltirilen törenle aç›ld›. 

HKMO Bursa fiubesi Fuarda
Bu y›l fiube olarak; Fuarda E¤itim kurumlar› ,dershaneler ve özel
okullar›n bulundu¤u E¤itim Salonunda kitaplar›m›z ile bizde vard›k.
Fuara kat›lan tek meslek örgütü bizdik. Yönetim olarak ana hedefimiz;
mesle¤imizi tan›tmak, mesleki yay›nlar›m›z› sergilemekti. Bu
hedefimizde baflar›l› oldu¤umuza inan›yoruz. 

Stand›m›z›n yeri 3 nolu e¤itim salonunun 2 nolu kitap salonuna
ba¤lanan koridorun tam bafl›nda ve ziyaretçilerin en yo¤un oldu¤u
yerde idi. 5 gün boyunca aç›k olan stand›m›z yo¤un bir ilgi gördü. ‹lk
iki gün; hafta sonu olmas› nedeniyle orta yafl gurubu ziyaretçiler
a¤›rl›kta iken, fuar›n di¤er günlerinde ö¤rencilerin yo¤unlu¤u dikkat
çekti. Yaklafl›k olarak 300 bin kiflinin ziyaret etti¤i, fuar süresince
birçok aileye ve ö¤renciye mesle¤imizi tan›tma ve gösterme imkan›n›
sa¤lad›k. Fuar›n 2. gününde stand›m›za koflarak gelen 7. s›n›f ö¤ren-
cisi Uzay Özal‘›n: “Ben Harita Mühendisi olmak istiyorum.” demesi
bizleri çok heyecanland›rd›. Annesinin :”O¤lum sürekli haritalar›
inceliyor, haritac› olmak istiyor.” sözleri Uzay‘›n mesle¤imize olan ilgi
ve sevgisini destekliyordu. Sevgili Uzay‘a, Rahmetli Muzaffer fierbetçi

hocam›z›n Haritac›l›k Tarihi kitab› ile
mesle¤imizi tan›t›c› çeflitli hediyeler verdik.
Yapt›¤›m›z bu hofl sohbetin ard›ndan Uzay,
bizi mutlaka ziyaret edece¤ini söyleyerek
stand›m›zdan ayr›ld›.

Fuardan geriye kalan

Bütün bu güzelliklerin yan›nda bizi
düflündüren tek fley; Kütahya, Bilecik,
Bal›kesir gibi çevre illerden otobüslerle gelen
ziyaretçilerin yan›nda, bu önemli fuarda
görebildi¤imiz meslektafllar›m›z›n say›s›n›n
iki elin parmaklar› kadar az olmas›yd›.
Bunun sebebini uzun zaman sonra ya¤an
ya¤mura ve ifl yo¤unlu¤una ba¤lad›k.

Fuar süresince bolca ö¤rencinin ziyaret etti¤i
dershane stantlar›n›n önlerinde bedava Test
kitapç›¤›, Deneme s›nav› kapma yar›fl›
bizlerde bolca soru iflareti b›rakt› diyebiliriz.
Yine Uluda¤ Üniversitesi haricinde bol
miktarda özel üniversitenin tan›t›m stand›;
okuman›n tamamen ekonomi ile ilgili
oldu¤unu, paras› olmayan›n flans›n›n az
oldu¤u sorusunu da gündeme getirdi. Bütün
bu gördüklerimiz, E¤itim sistemimizi acilen
gözden geçirmemizin flart oldu¤unun
göstergesiydi.

Bir dahaki fuarda buluflmak ümidiyle
hoflçakal›n.



Serbest Çal›flanlar Toplant›s›
15/03/2007 tarihinde Merkez ilçe
belediyeler ile Emlak ‹stimlak
Müdürlü¤ü Harita Bürosu’nda çal›flan
Harita Mühendisleri ile serbest
çal›flan Harita Mühendislerinin
kat›l›mlar› ile fiubemizde “Ruhsata
‹liflkin yap›larda HUS, TUS
Uygulamas› ve Sorunlar›” konulu
toplant› yap›lm›flt›r.

Bursa fiubemiz Bursa’da
Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerinin Çal›flma
fiartlar›, Sorunlar ve Çözüm
Önerileri Hakk›nda Bas›n
Aç›klamas›
Tespitlerimiz;
• Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge
Müdürlü¤ünün 1970’in sonunda
kiralad›¤›, Çanc›lar binas›nda bulu-
nan arflivinde  baflta Bursa, Bal›kesir,
Yalova ve Çanakkale ‹lleri Tapu Sicil
ve Kadastro arflivlerinin tamam› ile
Bursa’n›n Osmanl› Arflivi bulunmak-
tad›r

• Çanc›lar caddesinde Özel fiahsa
ait iflhan›nda TKGM IV. Bölge
Müdürlü¤ü ve birimleri, Osmangazi
Kadastro Müdürlü¤ü, Osmangazi I.
ve II. Bölge Tapu Sicil Müdürlükleri,
Y›ld›r›m Kadastro Müdürlü¤ü, Y›ld›r›m
I. ve II. Bölge Tapu Sicil Müdürlükleri
bulunmaktad›r.
• 1980 y›l›nda y›ll›k Yevmiye ifllem
say›s› 18.000 iken, ayn› binada

2006 y›l›nda Yevmiye ifllem say›s›
118.000 olmufltur.
• ‹fllem say›s› artt›¤› halde Bina
kapasitesi ayn› kalm›fl, çal›flan say›s›
göreceli olarak artmam›flt›r.
• Bu bölge yang›na, h›rs›zl›¤a karfl›
savunmas›z bir yap›dad›r.
• Bu kadar önemli bilgileri
bar›nd›ran binalar›n deprem güven-
li¤i dikkate al›nmal›d›r.
• Ayr›ca toplam yedi müdürlü¤ün
bulundu¤u hizmet binas›ndaki, ifllem
say›s›n›n fazlal›¤› bu binay› ve
çevresini insan ve araç trafi¤inin
yo¤un yafland›¤› bir bölge haline
getirmektedir.
• Kurum Döner Sermayesinden büyük
gelirler elde edilmektedir. Di¤er
döner sermayeli kurulufllar persone-
line bu gelirlerden katk› sa¤larken,
zor flartlarda ve yetersiz say›da
kurum personeline, 3402 say›l›
Kadastro Kanunundaki eksiklik
nedeniyle katk› sa¤lanamamaktad›r.
• E-devlet projesi çerçevesinde
TKGM’nce yürütülen TAKB‹S projesi
çal›flmalar› Bursa’da yeni bafllat›lm›fl
olup konu ile ilgili büyük yat›r›mlar
yap›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
yat›r›mlar›n ve projenin ça¤dafl,
modern ferah bir mekanda
yürütülmesi gerekmektedir.
• Kentimizin yerel gazetelerinde yer
alan Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerinde yafland›¤› öne

sürülen suiistimallerin arkas›nda;
yukar›da aç›k önemi anlat›lan müdür-
lü¤ün ve onun arflivinin köhne bir
hizmet binas›nda yer almas› ile, bu
bina ve etraf›nda yuvalanan ifl
takipçilerinin, yetkisiz ve denetimsiz
ifllemleri yatmaktad›r.
Sonuç ve Öneriler;
• Cumhuriyet caddesinde bulunan
müdürlükler acilen ça¤dafl, modern
ve ferah bir hizmet binas›nda toplan-
mal›d›r.
• 25 y›ld›r u¤rafl verildi¤i halde
çözülemeyen bu konu, yerel yönetici-
lerimizin ve milletvekillerimizin
deste¤ini beklemektedir. 
• ‹fllemlerin tamam› harca tabi
oldu¤undan vatandafllar›n kuyruk
beklememesi için,yeni hizmet
binas›n›n içinde mutlaka banka vez-
nesi bulunmal›d›r.
• Kurum bünyesinde bulunan çok
de¤erli arfliv yang›n, h›rs›zl›k ve afet
riskine karfl› korunmal›d›r.
• Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s›
bir an önce kanunlaflmal›. Bilgisiz ve
e¤itimsiz kiflilerin tapu ifllemlerini
takibinin önüne geçilmelidir.
• 3402 say›l› Kadastro Kanunundaki
Döner sermaye ile ilgili eksiklik,
kanun tasar›s› olarak Meclis Genel
kuruluna inmifl olup  süratle
yasalaflmal›d›r.
• Günümüzde bir çok kamu kurumu
lojman, sosyal tesise sahipken, bu
kurumun 1970’in sonundan bu güne
kiral›k, yetersiz bir hizmet binas›nda
faaliyet göstermesi Avrupa kenti
olmak üzere yola ç›kan Bursa’n›n
ay›b›d›r. Bu ay›p düzeltilmelidir.
• Devlet olman›n gere¤i geçmifline
ve arflivine sahip ç›kmakt›r, bu bil-
inçle hareket edilmelidir.
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Band›rma Temsilcili¤i Ziyareti
Temsilcilik ziyaretlerimizin ikinci
dura¤› olan Band›rma Temsilcili¤i
ziyareti 16/02/2007 Cuma günü
yap›ld. Öncelikle temsilcilik
evraklar›n›n eksikli¤i konusu ve konu
hakk›nda gösterilmesi gereken önem
belirtildi.  

Üyelerimizle yap›lan toplant›da, Oda
birim fiyatlar›n›n yüksek oldu¤u
konusu üzerine katsay›lar›n beldeler
baz›nda belirlenmesi talebenin
tutanak düzenlenerek fiubemize
bildirilmesi istendi.

Serbest çal›flan üyelerimizden al›nan
bilgi çerçevesinde TKGM taraf›ndan
evraklarda vize (mesleki denetim)
aranmad›¤› ancak bilgi-belge
talebinde ve kontrol müracaatlar›nda
oda sözleflmesi arand›¤› belirtilmifltir,
yönetim kurulumuz bu konunun
yap›lan ifllemlerde tezat bir durum
oluflturdu¤u görüflüne varm›flt›r.

Yönetim kurulumuz tescil yenilemeler
hakk›ndaki uyar›lar› ve BAOB
Yerleflkesi ‹nflaat› hakk›ndaki bilgileri
Band›rma üyelerimizle paylaflm›flt›r.

Harita Uygulama Sorumlulu¤u
hakk›nda, neden yap›lmas› gerekti¤i
konular›nda bilgi verildi. Temsilcilik

s›n›rlar›ndaki Band›rma, Erdek ve
Gönen ilçe Belediyeleri’ne HUS
yap›lmas›n›n gereklili¤i hakk›nda yaz›
yaz›lmas›na karar verildi.

fiubemizce 2 ayda bir yay›nlanan
Bültene yaz›larla ve reklamlarla katk›
koyulmas›n›n yay›n›n süreklili¤i
aç›s›ndan gerekli oldu¤u anlat›ld›.

‹negöl Temsilcili¤i ve
Kadastro Müdürlü¤ü  Ziyaret
Edildi
15/02/2007 Perflembe günü
Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiubemize
ba¤l› olan ‹negöl Temsilcili¤i’ni ve
‹negöl Kadastro Müdürlü¤ünü ziyaret
etmifllerdir.

Toplant›ya kat›lan üyelerimizle
yap›lan görüflmelerde; Üyelerimize
BÖHHBÜY ve mesle¤imizin
gelece¤inde önemli yeri olan CBS
hakk›nda bilgiler verildi. 

Üyelerimize Mesleki Denetim uygula-
malar›n›n öncelikle etik bir ifllem
oldu¤u yasal zorunluluklar›n sonradan
geldi¤i ve Mesle¤imize göstermemiz
gereken önem vurgulanarak Mesleki
Denetimde Kadastro zorunlulu¤u
olmay›p 6235 say›l› TMMOB yasas›
gere¤i “Serbest Çal›flanlarca” uygula-
mas›n›n zorunlu oldu¤u belirtildi.

Ayn› zamanda Tescil Yenileme ifllem-
lerinin en k›sa zamanda tamamlan-
mas› gerekti¤i aksi takdirde geçti¤imiz
sene yap›lan uygulaman›n tekrarla-
narak tescil yenileme yapt›rmayan
SHKMMB Büro ve fiirketler hakk›nda
Valiliklere, kadastrolara,
Kaymakaml›klara ve Belediyelere
yaz›lacak yaz›larla ifl yapma yetki-
lerinin s›n›rland›r›larak Mesleki reka-
bette haks›zl›¤›n önlenmesi konusuna
verilen önem yinelendi.

‹nflaat› halen devam eden Bursa
Akademik Odalar Birli¤i Yerleflkesi
yap›m› ve son durumu anlat›ld›, 

Üyelerimizden ald›¤›m›z bilgi ile
‹negöl’ de TEDAfi Yeralt› tesislerinin
ölçüleri(AS-BUILD)nin  yap›lmad›¤›
durumun tehlikeli oldu¤u ve konunun
incelenmesi talebi çerçevesinde
TEDAfi Müessese Müdürü Durali Ferik
ile görüflüldü. Yap›lan görüflmede iflin
eski tarihli ihale olmas› nedeni ile
içerisinde AS-BUILD olmad›¤› sonraki
ihalelerde oldu¤u konusunda bilgi
al›nd›.

Efkan Aç›c› Ziyareti 
31 Ocak 2002 tarihinde aralar›nda
iki harita ve kadastro mühendisi
meslektafl›m›z›n da bulundu¤u, üç
mühendisin vahfli bir sald›r› sonucu
katledilmelerinin beflinci y›ldönümü
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dolay›s›yla 31 Ocak 2007 tarihinde
Efkan Aç›c›’n›n Bursa’da bulunan
mezar› bafl›nda ailesi ile birlikte rah-
metle an›ld›.

Üç kifli olarak tespit edilen katil
zanl›lar›ndan ikisi olay›n ard›ndan,
üçüncü zanl› ise olay›n gerçekleflti¤i
tarihten üç y›l sonra yakalanm›fl ve
ömür boyu hapis cezas›na
çarpt›r›lm›fllard›r.

2007 Bowling Turnuvas›
fiubemizin Geleneksel Bowling
Turnuvas› 31/012007 AS Merkez
Rainbowl Bowling Salonu’nda düzen-
lendi. Üyelerimizin ve ailelerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen turnuvada
tak›mlar keyifli, e¤lenceli saatler
geçirdiler. Zorlu geçen turnuvan›n
1.’li¤ini Ufuk AY’ in kaptanl›¤›n›
yapt›¤› Habib ASLAN, Teyfik PAfiA,
Haz›m BATTIR ve Sebahattin ÜNER’
in oynad›¤› tak›m kazand›.

Madalyalar›n›  fiube Baflkan›m›z
Celil ÇOLAK’ tan alan tak›mlar
coflkulu foto¤raf karelerinin alt›na çok
keyifli bir gece geçirdiklerinin ve
e¤lendiklerinin imzas›n› att›lar.

Bas›nda Bursa fiube
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sa¤l›kl› olarak devam etmesi vurguland›.
Toplant›n›n ikinci bölümünde TMMOB
Yönetim Kurulu Üyeleri kentte yaflanan sorun-
larla ilgili görüfl ve önerilerini sundular.

Diyarbak›r ‹linde Bulunan Serbest
Çal›flanlarla Toplant› Yap›ld›

fiube Yönetim Kurulumuz 13.03.2007 tari-
hinde fiube Toplant› Salonunda Diyarbak›r
ilinde serbest çal›flan meslektafllar›m›zla
toplant› yapm›flt›r. Toplant›da serbest çal›flan
Harita ve Kadastro Mühendislik bürolar›n›n
yaflad›¤› sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde
durulmufltur. ‹limizde SHKMB taraf›ndan
yap›lan hizmetlerin daha kaliteli
yap›labilmesinin üzerinde durulmufltur. Bunun
için uygulamada fiyat birli¤inin sa¤lanabilmesi
için gerekli görüfl al›flveriflinde bulunulmufltur. 

Sistem A.fi. Taraf›ndan fiubemizde LEICA GPS - CORS ve
TOTAL STAT‹ON Tan›t›m Toplant›s› Yap›ld›
fiubemizde 15.03.2007 tarihinde S‹STEM Afi. Temsilcileri taraf›ndan
Leica GPS- GPS Sabit Referans ‹stasyonu(CORS) ve Total station
tan›t›m toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya meslektafllar›m›z›n  yan› s›ra kamu
kurumlar›nda, belediyelerde ve özel sektörde çal›flan teknikerlerde ilgi
göstermifltir. Toplant›da firma temsilcileri Leica GPS 1200 Smart sta-
tion, SmartRover ve sistem 1200 referans GPS al›c›s› hakk›nda bilgi
sunmufllard›r. Toplant›n›n ikinci bölümünde firma temsilcileri,
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlam›fllard›r.  

Bölgemizde Newroz Bayram› Coflkuyla Kutland›
21 Mart 2007 tarihinde Bölgemizde Newroz bayram› coflkuyla kut-
land›.  “Ya Gerçek Demokrasi ya da hiç” slogan›yla yap›lan   kutla-
malara yüzbinlerce kifli kat›lm›fl olup kutlamalarda bar›fl ve kardefllik
vurgusu yap›ld›. Newroz ateflinin yak›ld›¤›, flark›lar›n söylendi¤i, bar›fl
güvercinlerinin uçuruldu¤u kutlamalar olays›z sona erdi.

Diyarbak›r’daki kutlamalara çok say›da  siyasi parti, sendika, sivil
toplum örgütü  temsilcisi, ayd›n, sanatç› ve  yazarlar›n, yan› s›ra yurt
d›fl›ndan çok say›da konuk kat›lm›flt›r. Kutlamalara TMMOB Genel
Baflkan›n›n da   kat›lmas› bizleri onurland›rm›flt›r.

Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹le Toplant›
Büyükflehir Belediyesi Cep Sinemas›nda yap›lan toplant›ya TMMOB’a
ba¤l› odalar›n fiube Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükflehir Belediye
Baflkan› Osman BAYDEM‹R, D‹SK‹ Genel Müdürü ve Büyükflehir
Belediyesinin Daire Baflkanlar› kat›l›m sa¤lad›.

Toplant›da öncelikle Büyükflehir Belediyesinin 2006 y›l› faaliyetleri ile
2007y›l›  projelerinin tan›t›m› yap›ld›. Projelerle  ilgili TMMOB yönetim
kurulu üyelerinin görüflleri al›nd›. Büyükflehir Belediyesi ile TMMOB
bileflenlerinin  daha s›k aral›klarla bir araya gelmesi  ve iletiflimin

D‹YARBAKIR



Temsilcilikler E¤itim ve Örgütlenme
Kamp›
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stan-
bul fiubesi taraf›ndan düzenlenen
Temsilcilikler E¤itim ve Örgütlenme Kamp›
12-13 ocak 2007 tarihlerinde fiile’de Resort
Otelde yap›ld›.

fiubemiz taraf›ndan ilk kez düzenlenen bu
etkinlik, Temsilcileri daha aktif duruma
getirmek, Odayla aralar›ndaki ba¤lar›
güçlendirmek ve temsilcilerin birbirlerini daha
iyi tan›malar› amac›yla gerçeklefltirildi.
Ayr›ca, temsilcilerin aileleri ile birlikte etkin-
li¤e kat›lmalar› istendi ve bu türlü kat›l›m,
temsilcilerin efl ve çocuklar›n›n da Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› ile ilgili bilgi
edinmelerini ve de kendi aralar›nda yeni
dostluklar oluflmas›n› da sa¤lad›.

Odam›z›n Genel Merkez yöneticilerinin de
kat›larak destek verdikleri etkinlik, Prof. Dr.
Nurflen MAZICI’n›n kat›ld›¤› söylefli ile
bafllad›. Meslektafl›m›z ve ayn› zamanda bir
siyaset bilimci olan MAZICI, “Siyasal
Dönüflüm ve Mühendisler” konulu bir söylefli
sundu. Emperyalizmin sömürüsü alt›ndaki
ülkelerde ayd›nlar›n neden sol görüfllü
olmalar› gerekti¤ini anlatt›. Ayn› gün ö¤leden
sonra yap›lan oturumda, temsilcilerin fiubemi-
zle iliflkilerindeki sorunlar tart›fl›ld›. Bu oturu-
mun bafl›nda Genel Merkez yönetimince,

Odam›z› ve TMMOB’ni tan›tan bir sunum yap›ld›. Ayn› günün akflam›
gerçekleflen yemek ve e¤lence, Odam›z bileflenlerini ve onlar›n
ailelerini biraraya getirmesi aç›s›ndan çok önemliydi. Gece çok güzel
yafland›, birlikte flark›lar söylendi, fliirler okundu.

fiubemizin düzenledi¤i fiile temsilciler kamp›na 19 temsilci, 4 temsilci
yard›mc›s›, 5 iflyeri temsilcisi, Odam›z Denetleme Kurulu üyesi,
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi, fiube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu ve aileleri olmak üzere toplam 70 kifli kat›ld›. Etkinlik
s›ras›nda temsilcilerle yap›lan görüflmelerde, onlar›n etkinlikle ilgili
görüflleri soruldu, bu konuda çok olumlay›c› yorumlara tan›k olundu.
Kamp, 14 Ocak Pazar sabah› kahvalt›n›n ard›ndan yap›lan toplu
resim çekimiyle sona erdi.

Kat›l›mlar› için temsilci ve temsilci yard›mc›lar› dostlar›m›za ve ailelerine,
Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN’e ve kat›lan di¤er Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyelerine, Denetleme Kurulu üyesi Oktay
GAZ‹O⁄LU’na, Ankara fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU’na,
TMMOB Yürütme Kurulu üyemiz Nail GÜLER’e teflekkür ediyoruz.
‹kincisinde buluflmak üzere   

Sevgiyle kal›n,

Mesle¤imiz, Geliflim Dinamikleri ve Genç Mühendisler
fiubemizce 27 Ocak 2007 tarihinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Oditoryumunda; 2000 ve sonras› mezun meslektafllar›m›za yönelik
“Mesle¤imiz, Geliflim Dinamikleri ve Genç Mühendisler” isimli bir
forum düzenlenmifltir. Etkinli¤in organizasyonu yönetim kurulu
karar›nca; Hüseyin Ç‹ÇEK, Evrim TOPRAK, Taylan ÖCALAN, E.

‹STANBUL
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Özgür AVfiAR, Engin KAYA, Umut
AYDAR, Hüseyin MERCAN Ve
Ercüment AYAZLI’dan oluflan
“Ö¤renci Üye ve Genç
Mühendisler Çal›flma Grubu”
taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Etkinli¤in amac›, ça¤r› yaz›s›nda da
belirtildi¤i gibi; kamu ve özel sek-
törde çal›flma koflullar›, mesle¤imizle
ilgili yeni yasal düzenlemeler ve sek-
törümüze etkileri, e¤itim-ö¤retim
alan›ndaki geliflmeler ve kat›l›mc›lar
taraf›ndan dile getirilecek di¤er konu-
lar›n tart›fl›lmas› olarak belirlenmifltir.
Forumun bafll›¤›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi etkinlik, 2000
ve sonras› mezun meslektafllar›m›z›n
bir araya gelmesi ve sektörümüzün
gelece¤inin tart›fl›lmas›n› hedef olarak
belirlemifltir. Forumun yöneticili¤ini
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK yapm›flt›r.

Etkinlik, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Baflkan› A. Fahri ÖZTEN’in, Hrant
D‹NK cinayetini k›nayan konuflmas›
ile bafllam›flt›r. Özten konuflmas›nda,
dünyada ve ülkemizde geliflen siyasal
ve toplumsal süreçlere ve bunlar›n
yaflam›m›za, meslek alanlar›m›za
olan etkilerine de¤inmifl, gerek
ülkemizde gerekse meslek alan›m›zda
meydana gelen de¤iflikliklerin
dünyada yaflanan geliflmelerden
ba¤›ms›z olarak ele al›namayaca¤›na
vurgu yapm›flt›r. Mühendis ve ayd›n
olarak sadece mesleki sorunlara de¤il
ayn› zamanda dünyada ve ülkemizde
geliflen bu siyasal ve toplumsal

süreçlere karfl› duyarl› olmam›z
gerekti¤inin önemine iflaret etmifltir.
IMF politikalar› nedeniyle yap›lan
yasal düzenlemelere, özellefltirmelere
bunlar›n meslektafllar›m›z›n çal›flma
koflullar›na olan etkisine iflaret eden
Özten, konuflmas›n› HKMO’nun
e¤itime bak›fl› ve Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i e¤itiminin
dünü ve bugünü konusunda yapt›¤›
saptamalarla sonland›rm›flt›r.

Etkinlik, A. Fahri ÖZTEN’in ard›ndan
s›ras›yla HKMO ‹stanbul fiube
Baflkan› M. Ali CANDAfi ve HKMO
Genel Sekreteri Ertu¤rul CANDAfi’›n
konuflma ve sunumlar›yla devam
etmifltir. M. Ali CANDAfi
mesle¤imizle ilgili geliflmeler ve
HKMO’nun ilk flubesi olan ‹stanbul
fiubesinin kuruluflundan günümüze
yapt›¤› baz› çal›flmalar› hakk›nda
bilgi vermifllerdir. Ertu¤rul CANDAfi
da sunumunda ülkemizde mühendis
ve mimarlar›n örgütlenmesinin tarihi
geliflimi, Harita ve Kadastro
Mühendisleri olarak bu örgütlenme
sürecindeki rolümüz, TMMOB’nin
kuruluflu ve temel ilkeleri ve HKMO
çal›flmalar› konular›nda bilgiler
vermifltir. 

Konuflmalar›n ard›ndan foruma
geçilmifltir. Kat›l›mc›lar›n büyük bir
ço¤unlu¤unun söz ald›¤› forumda;
genç meslektafllar›m›z taraf›ndan;
mesle¤imizin ad›, mesle¤imizde
uzmanlaflma ve meslek içi e¤itimler,
kamu ve özel sektörde uygulanan

ücret politikalar›, norm kadro
uygulamalar›, stajlar, HKMO
örgütlülü¤ünün önemi, Jeodezi ve
Fotogrametri e¤itimi veren
Üniversiteler aras›ndaki farkl›l›klar,
mühendis ve ayd›n olarak
sorumluluklar›m›z, kamu ihalelerindeki
yüksek k›r›mlar›n mesle¤imize
olumsuz etkileri, yeni bölümlerin
aç›lmas› gibi konularda görüfller dile
getirilmifl, çözüm önerileri tart›fl›lm›flt›r

Herkesin kendini özgürce ifade
edebildi¤i bir ortamda gerçekleflen
forumda dile getirilen konular›n tüm
meslektafllarla paylafl›labilmesi
noktas›nda ilerleyen süreçte bu ve
benzeri etkinliklerin yap›lmas›n›n
faydal› olaca¤› kat›l›mc›lar taraf›ndan
dile getirilmifltir. Forumun ard›ndan
etkinlik, müzik dinletisi ve kokteylle
sona ermifltir.

Foruma kat›lan meslektafllar›m›za ve
Forum yöneticili¤ini yapan hocam›z
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK’e teflekkür
ederiz. 

GPS Semineri
Meslekiçi e¤itim seminerleri kap-
sam›nda fiubemiz toplant› salonunda
17 fiubat 2007 tarihinde Doç. Dr.
Rahmi Nurhan ÇEL‹K taraf›ndan GPS
Semineri verilmifltir. 

Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K, uydu
teknolojisi, GPS’nin kullan›ld›¤› alan-
lar üzerine genel bir bilgilendirmenin
ard›ndan, bir ölçme yöntemi olarak
GPS ve mesle¤imizdeki kullan›m›na
yönelik aç›klamalarda bulunmufltur.
Yo¤un kat›l›m›n oldu¤u seminer
kat›l›mc›lardan gelen sorular›n
yan›tlanmas›n›n ard›ndan son
bulmufltur.

Seminere kat›lan üyelerimiz, konunun
tekrar ifllenmesi yönünde isteklerini
iletmifllerdir. Ayr›ca seminere ‹stanbul
d›fl›ndan kat›lan üyelerimiz de benzer
etkinliklerin bölgelerinde yap›lmas›n›n
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kendileri aç›s›ndan yararl› olaca¤›n›
belirtmifllerdir. 

fiubemiz taraf›ndan, siz üyelerimiz-
den gelen istekler de dikkate al›narak
meslek içi e¤itim seminerlerinin
düzenlenmesine önümüzdeki gün-
lerde devam edecektir. Bu nedenle
gündeme al›nmas›n› istedi¤iniz konu-
lar›, görüfl ve önerilerinizi fiubemize
iletmenizi bekliyoruz.

Hocam›z Doç. Dr. Rahmi Nurhan
ÇEL‹K’e de¤erli katk›lar›ndan dolay›
teflekkür ediyor, yap›lmas› planlanan
çal›flmalar›m›za katk›lar›n›n devam›n›
diliyoruz.

Prof.Dr. Muzaffer fierbetçi’yi
Anma Töreni
De¤erli hocam›z Prof. Dr. Muzaffer
fiERBETÇ‹ için, vefat›n›n ikinci y›l›nda
Zincirlikuyu’daki mezar› bafl›nda
anma töreni düzenlenmifltir. 21
fiubat tarihinde yap›lan törene fiube
yönetim kurulu üyelerimiz, çal›flma
arkadafllar› ve ö¤rencileri kat›ld›lar.

II. Dan›flma Kurulu Toplant›s›
19. Dönem Çal›flma Program›m›zda
yer alan ve günümüze kadar
gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›
de¤erlendirmek, önümüzdeki y›l
içinde yap›lacak çal›flmalar ile
hedeflerimizi yaflama geçirmek
konusunda önerileri almak amac›yla
24 fiubat 2007 tarihinde fiube
Dan›flma Kurulu toplant›s›n›n ikincisi
yap›lm›flt›r.

Dan›flma Kurulu Toplant›s›;

• 19. Dönem, 2006 Y›l› Çal›flmalar›
Bilgilendirme
• 19. Dönem, 2006 Y›l›
Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi
• 2007 Y›l›nda Gerçeklefltirilecek
Çal›flmalar›n De¤erlendirilmesi ve
Öneriler  

• Meslek içi e¤itim konu bafll›klar›n›n
belirlenmesi
• Yap›lacak etkinliklere iliflkin
düflünce ve öneriler
• Oda-üye iliflkileri ve ‹letiflim
• ‹stanbul Bülteni
• ‹stanbul Kadastro Raporu
• fiubenin kendi mekân›na tafl›nmas›
gündemi ile gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›ya kat›lan üyelerimiz
çal›flmalar üzerine elefltiri ve önerileri-
ni dile getirmifl, süreç de¤erlendiril-
mifltir. fiubemiz taraf›ndan oluflturulan
2007 y›l› etkinlik program› tasla¤›
üyelerimizle paylafl›lm›fl ve önerilerle
gelifltirilmifltir.

‹stanbul ‹KK olarak 13-14-15 Eylül
2007 tarihlerinde Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Oditoryumu’nda gerçeklefltirilecek
olan TMMOB ‹stanbul Kent
Sempozyumu konusunda bil-
gilendirme yap›lm›flt›r.
Sempozyum’da Odam›z ad›na
sunulacak bildirilerin içerikleri
tart›fl›lm›fl ve görüfller iletilmifltir.

Dan›flma Kuruluna kat›larak
çal›flmalar›m›za katk›lar›n› ve
önerilerini sunan üyelerimize teflekkür
ediyoruz. 

‹stanbul Haritac›lar› Sosyal
Çal›fltay› - 2007
“Üretken ve Paylafl›mc› Bir
Beraberlik Yolunda…”

‹stanbul Haritac›lar› Sosyal Çal›fltay›,
TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube-
si’ne ba¤l› ö¤renci komisyonumuz-
dan gönüllülük esaslar›na göre
oluflturulan organizasyon komitesi’nin
koordinatörlü¤ünde, fiube Yönetim
kurulumuzun da de¤erli katk›lar›yla, 3
ayl›k yo¤un eme¤in sonucunda
gerçeklefltirilmifltir. 

Bu etkinlikle, ‹stanbul’da ö¤renimini
sürdüren Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i ö¤rencilerinin kurdu¤u
ortak çal›flma gruplar›yla ve ‹stanbul
d›fl›ndan bu sene ilk defa
Kocaeli’nden ö¤rencilerin de
kat›l›m›yla tamamen ö¤rencilerin
organize edece¤i bir haritac›lar
zirvesinin gerçeklefltirilmesi ve etkinlik
öncesi oluflturulan atölyelerle, ö¤ren-
cilerin bireysel yeteneklerinin grup
çal›flmalar› ile ortak üretim ekseninde
oluflmas› ve paylafl›lmas›
hedeflenmifltir. 

Bu y›l 11 atölye ile yaklafl›k 80 kiflinin
kat›l›m›yla etkinli¤imiz hem nitelik,
hem nicelikte inan›lmaz bir baflar›y›
yakalam›flt›r. Üretim ekseninde
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insanlar› kapsayan atölyelerimiz: Halk
Oyunlar›, fiiir – Foto¤raf, Ö¤renci
Forumu, Ebru, Müzik, Bilgi –
Bulmaca, Münazara, Sinema, Tiyatro
ve Resim-Karikatür atölyeleridir. Etkinlik
süresince tüm atölyelerin ‹stanbul’da
yürüttü¤ü emek yo¤un çal›flmalar bu
anlamda etkinlik süresince sergilenmifl,
karfl›l›kl› aktar›mla etkinlik tam
anlam›yla üretim-paylafl›m ekseninde
hayat bulmufltur.

Etkinli¤imiz üniversite sunumlar›yla
bafllam›fl, onur konuklar›m›z Prof. Dr.
Ahmet AKSOY ve Prof. Dr. Onur
GÜRKAN konuflmalar›yla bu türden
beraberliklerde bulunmaktan
duyduklar› mutlulu¤u kat›l›mc›larla
paylaflm›fl, Doç. Dr. Haluk ÖZENER
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yürütülen
çal›flmalar hakk›nda bilgi vermifl,
Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Haluk KONAK da
konuflmalar›yla katk› sa¤lam›fllard›r.
Bu konuflmalar›n devam›nda TMMOB
HKMO Örgütlülü¤üne ve bu
kapsamda yürütülen mücadeleye
iliflkin meslek odam›z TMMOB
HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN taraf›ndan gerçeklefltirilen
sunumla kat›l›mc›lar›n
örgütlülü¤ümüzün gücü, çizgisi ve
kapsay›c›l›¤› konusunda bilgilenmesi,
örgütlülü¤ümüze neden sahip
ç›kmam›z gerekti¤ine iliflkin
bilgilendirilmesi yap›lm›flt›r. Yine
TMMOB HKMO ‹stanbul fiubesi
Baflkan› M. Ali CANDAfi da

örgütlülü¤ümüze ve bu etkinlik özeline
iliflkin düflüncelerini dile getirmifltir. Bu
konuflmalar sonras›nda da meslek
odam›z ö¤renci komisyonu taraf›ndan
haz›rlanan tan›t›m filmiyle ö¤renci
beraberli¤ine iliflkin ipuçlar› verilerek
örgütlülü¤ümüze ve örgütlülü¤ümüzde
yer edinen etkinliklere iliflkin kapsaml›
bir aç›l›fl›n gerçeklefltirilmesi
sa¤lanm›flt›r. 

Etkinlik süresince mühendislik e¤itimi
alan ö¤rencilerin, sanata, kültüre,
toplumsal sorunlara bak›fl›n›
yans›tabildi¤i, bu konularda k›smen
bilgilendi¤i, forumlar›m›z arac›l›¤›yla
üniversitelerimizde gerçeklefltirme
olana¤› bulamad›¤›m›z tart›flma
kültürünün yeflermesine olanak
sa¤lam›fl, farkl› düflüncelere söz hakk›
tan›nm›flt›r. Forum atölyemiz “
Üniversitelerde E¤itim Nereye
Gidiyor? “ bafll›kl› 3 oturumla
üniversitelerimizin ticarileflme süreci,
üniversite- sanayi iflbirli¤i, ar-ge,
teknokent, YÖK sorunu, e¤itim-
ö¤retimin niteli¤i, akreditasyon,
yetkin mühendislik gibi konularda
görüfllerini dile getirmifllerdir. Bu
oturumda ö¤renciler taraf›ndan,
yetkin mühendislik süreci,
uzmanlaflma vb. bafll›klarda yürütülen
çal›flmalara iliflkin elefltiriler getirilmifl,
gelece¤i s›navlara ve kurslara
endekslemeye yönelik çal›flmalar
kabul edilemez
olarak
nitelendirilmifltir.
Ayr›ca
münazaralarla
güncel konulara
iliflkin düflünceler
al›nm›fl, sinema
atölyesiyle küresel
›s›nmaya iliflkin bir
belgesel gösterimi
gerçeklefltirilmifl,
dünyam›z› tehdit
eden bu gerçek

hakk›nda birçok arkadafl›m›z›n bilgi
sahibi olmas› sa¤lanm›flt›r. Yine
Sinema atölyemiz, savafllar›n
gölgesinde insanlar üzerindeki
emperyalist planlar›n, ›rkç›l›¤›n ve
ayr›mc›l›¤›n kanl› yüzünü “ Hotel
Ruanda” filmiyle k›smen gözler önüne
sermifl, bu konuda bir duyarl›l›k
yaratmay› baflarm›fllard›r. Bunlar›n
yan›nda sinema atölyemiz taraf›ndan
gösterilen k›sa filmlerde özenle
seçilmifl ve izleyicileri baz› konularda
düflünmeye iten önemli çal›flmalar
olarak çal›fltay güncesinde yer
edinmifllerdir. fiiir ve Foto¤raf
atölyesiyle gündelik hayat›n
inan›lmaz tasvirlerini içeren kareler
sunulmufl, fliir dinletisiyle
arkadafllar›m›z›n kendi yazd›klar›
fliirlerin yan›nda baz› seçmelerle
hayata iliflkin sanatsal bir pencere
daha aralanm›flt›r. Halk Oyunlar› ile
bölgesel kültürlerden kesitler, Müzik
atölyesiyle de müzi¤in evrensel
ezgileri yüreklerde yer edinmifltir.
Bilgi-Bulmaca ile gerek mesleki,
gerekse de edebiyat ve sinemaya
iliflkin sorularla büyük bir heyecan
yaflanm›flt›r. Ebru atölyemiz
taraf›ndan ebru sanat›na iliflkin güzel
sunumlar›n ard›ndan haz›rlanan
ürünler sergilenmifl, bu sanata iliflkin
güzel örnekler sergide yer edinmifltir.
Resim-Karikatür atölyesiyle de
mizahtan kesitler, resim sanat›na
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iliflkin çeflitli örnekler sergilenmifltir.
Tiyatro atölyemiz de bu anlaml›
etkinli¤e yaklafl›k 17 kiflilik bir Orta
Oyunu sergileyerek katk› sa¤lam›flt›r.
K›saca atölyelerimiz her geçen y›l
daha da nitelikli çal›flmalara imza
atmay› baflarmakta ve üretim-
paylafl›m ekseninde oluflturdu¤u
beraberlikle mühendislerin toplumsal
sorunlara duyarl›,  sanatla ve kültürle
iç içe bir platforma kaynaflmas›na
olanak sa¤lamaktad›r.  

04.03.2007 Pazar günü etkinlik
alan›ndan üretimle ve paylafl›mla
yo¤rulmufl bir zaman dilimini geride
b›rakarak ayr›lan 80 kiflilik çal›fltay
kafilesi, bu üretim sürecinden ald›¤›
güç, umut ve mutlulukla gelece¤e
yön verecek çal›flmalara kap›
aralam›flt›r. 

Ayr›ca etkinlik süresince bizlerle olan
Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü’nden Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Haluk KONAK’a bölüm ö¤renci-
lerinin TMMOB HKMO
örgütlülü¤üyle tan›flmalar›na olanak
sa¤lad›¤› için teflekkür ederiz. Etkinlik
süresince bizlerle olan onur konuk-
lar›m›z Prof. Dr. Ahmet AKSOY ve
Prof. Dr. Onur GÜRKAN’a, BÜ
Jeodezi Anabilim Dal› Baflkan› Doç.
Dr. Haluk ÖZENER’e ve Arafl. Gör.
Kerem HALICIO⁄LU’na,  ‹TÜ Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü’nden Doç. Dr. Necla
ULU⁄TEK‹N ve Doç. Dr. Rahmi
Nurhan ÇEL‹K’e, YTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü’nden Prof. Dr. Hülya DEM‹R
ve Arafl. Gör. Taylan ÖCALAN’a da
etkinli¤imizde bulunduklar› zaman dil-
imi içinde yapt›klar› katk›lardan
dolay› teflekkür ederiz. 

Etkinli¤imiz süresince bizlerden
deste¤ini esirgemeyen, etkinli¤imize
verdikleri deste¤in yan›nda

örgütlülü¤ümüze iliflkin kapsaml› bir
sunumla kat›l›mc›lar› bilgilendiren
TMMOB HKMO Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN’ e ve her
etkinli¤imizde, her çal›flmam›zda
yan›m›zda olan TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi Yönetim Kurulu’na baflka bir
dünyay› mümkün k›lacak bir
örgütlülü¤e kap› aralad›klar› için
teflekkür ederiz.  

Yaflas›n TMMOB, Yaflas›n HKMO
örgütlülü¤ü… 

Ümraniye Bölge Toplant›s›
Son y›llarda inflaat sektörünün h›zlan-
mas›yla ‹stanbul’umuzun ilgi oda¤›
haline gelen ve ‹stanbul’un en büyük
ilçelerinden biri olan Ümraniye’de ilk
bölge toplant›m›z›, 07 Mart 2007
Çarflamba günü Mehmet Akif Kültür
ve E¤itim Merkezinde gerçeklefltirdik.
Toplant›ya Yönetim Kurulumuzdan
M.Ali CANDAfi, R.Yücel YAfiAYAN,
Süleyman BEK‹RO⁄LU, Fevziye
DEM‹RC‹ ve Ümraniye ilçe temsil-
cimiz Bülent fiAFAK kat›ld›. Maltepe
Temsilcimiz D.Kamil AKSOY, Yap›
Denetim Süreci ile ilgili kat›l›mc›lara
bilgi verdi. Toplant›ya serbest harita
mühendislik firmas› sahipleri yan›nda,
Ümraniye Kadastro Müdürlü¤ü ve
Belediyesinde çal›flan üyelerimiz de
kat›ld›lar. Toplant›n›n ilgi oda¤› olan
yap› denetimi konusunda harita
mühendislerinin Yap› Denetim
Yasas›nda geçmemesi en büyük
sorun olarak dile getirildi. Kentsel
Dönüflüm ve Kamulaflt›rma kanunu ile
ilgili konular›n da görüflüldü¤ü
toplant› büyük ilgi gördü. 

8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
nedeniyle TMMOB ‹stanbul ‹KK
olarak “Çal›flma Yaflam›nda Kad›n
Mühendisler, Mimarlar ve fiehir
Planc›lar›” bafll›kl› panel düzenlendi.

3 Mart 2007 Cumartesi günü Elektrik
Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nde gerçeklefltirilen ve
yürütücülü¤ünü Aynur SAVAfi’›n yapt›¤›
panele Petrol-‹fl Araflt›rma Uzman› Ayfer
E⁄‹LMEZ ve KADER kurucu üyesi
Gönül D‹NÇER konuflmac› olarak
kat›ld›lar. Programda tart›flmalar
bölümünün ard›ndan slayt gösterisi ile
müzik dinletisi yer ald›. Ayr›ca
‘Yaflamda Kad›n” adl› karma foto¤raf
sergisi aç›ld›.

Söylefli: Küresel Is›nma
10 Mart 2007 tarihinde fiubemizde
düzenlenen Küresel Is›nma bafll›kl›
söylefliye Bilgi Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi ve Aç›k Radyo Genel Yay›n

Yönetmeni Ömer MADRA ile Türkiye
Yeflilleri ‹klim De¤iflikli¤i Sözcüsü Dr.
Ümit fiAH‹N konuflmac› olarak
kat›ld›lar. 

Trakya’n›n “Planl›” Gelece¤i
Paneli
‘’Topra¤›m›za Suyumuza ve
Gelece¤imize Sahip Ç›k›yoruz’’ slo-
gan› ile Edirne’de örgütlü 17 sivil
toplum kuruluflu ve meslek odalar›
taraf›ndan düzenlenen ‘’Trakya’n›n
Planl› Gelece¤i’’ konulu panel ilgiyle
izlendi. Panele Odam›z Edirne ‹l
Temsilcili¤i ad›na Y›lmaz EREN kat›ld›.

10 Mart 2007 Cumartesi günü
Devlet Su ‹flleri XI Bölge Müdürlü¤ü
Konferans Salonunda, panelde, Vali
Nusret M‹RO⁄LU hem vatandafl

90 Nisan 2007



olarak hem de kurulufl olarak
gelece¤i planlamak gerekti¤ini, bu
çerçevede yap›lan çal›flmalar›n çok
önem tafl›d›¤›n› söyledi. Birçok
sanayicinin istedi¤i kapasitede ifl
yapamad›¤›n›, çiftçilerin ma¤dur
durumda oldu¤una iflaret eden
Miro¤lu, ‘’Burada birlikte hareket
etmeli ve herkes üzerine düflen görevi
yerine getirmeli art›k gelece¤imizi
planlamam›z gerekiyor’’ dedi. 

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr
Enver DURAN ise Trakya Kalk›nma
Birli¤i (TRAKAB) plan›n›n takip
edilmesinin üniversite d›fl›nda
herkesin vatandafll›k görevi oldu¤unu
belirterek, ‘’Üniversite TRAKAB içinde
yer al›r ve plana paydaflt›r.’’ dedi. 

Makine Mühendisleri Odas› Edirne
fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Cumhur
PEKDEM‹R ise Trakya yöresinin hem
toprak hem de verim aç›s›ndan çok
zengin bir bölge oldu¤unu,
Trakya’n›n kendi gelece¤ini belirleme
konusunda çok önemli ad›mlar
att›¤›n› anlatt›. Türkiye’de ilk kez il
s›n›rlar›n› aflarak bir bölgenin sorun-
lar› bütünlüklü ve temsilcilerinin
kat›l›m› ile mutabakata var›ld›¤›na
dikkatleri çeken Pakdemir, ‘’Bölgesel
plan talebi tüm sivil toplum örgütleri,
meslek odalar›, kurum ve kurulufllar›n
birleflti¤i bir iste¤e, bir hedefe
dönüfltürülmüfltür.’’ dedi. 

Pakdemir, Trakya insan›n›n
bölgesine, plan›na sahip ç›kmas›

gerekti¤ini ve gücünü halktan
almayan hiçbir hareketin baflar›ya
ulaflamayaca¤›n› bildirerek,
‘’Unutmay›n ki siz bölgenize sahip
ç›kmazsan›z baflkalar› sahip ç›kar,
sizin ad›n›za kararlar vererek
çevrenizi, topra¤›n›z› katlederler.
T›pk› Çorlu’da, Çerkezköy’de yani
‹stanbul metropolüne yak›n olman›n
bedelini ödeyen bu ilçelerimizde
oldu¤u gibi’’ diye konufltu.

Panelin sonuç bildirgesinin son
bölümünde flu görüfllere yer verildi:

“Biz afla¤›da imzas› bulunan
kurulufllar önüne afla¤›daki görevleri
hedef olarak koymufltur.

• Paneli düzenleyen kurulufllar›n bir-
likteli¤inin daha da geniflletilerek
Trakya’daki di¤er STK’larla iliflkiler
gelifltirilerek kurumsal hale getirilmesi,  

• Ergene Havzas› Çevre Düzeni
Plan›na sahip ç›k›lmas›, plan›n daha
iyi anlafl›lmas›, kamusal belgeye
dönüfltürülmesi ve bu plan›n ana ilke
ve hedeflerine uygun alt planlar›n
yap›lmas›na dayanak teflkil edecek
veri ve belgelerin en k›sa sürede
haz›rlan›p ilgili mercilere teslim
edilip, bas›n yolu ile kamuoyunun bil-
gisine sunulmas›,

• ‹MP taraf›ndan yap›lacak hem
1/100.000 lik hem de 1/25.000
lik planlama çal›flmalar›nda bölgenin
do¤al kaynaklar›n›n korunup, dengeli
kullan›lmas› ilkelerine özen gösterilip
gösterilmedi¤inin çok yak›ndan takip
edilmesi,

• Kentimize ve bölgemize ait ortak
taleplerimizin somut hale getirilip,
planlama sürecinin yan›nda karar
alma süreçlerine aktif kat›l›m sa¤lan-
mas› için çaba sarf edilmesi.

Biz afla¤›da imzas› bulunan Paneli
düzenleyen ve bu metni imzalayan

kurulufllar olarak “Topra¤›m›za,
Suyumuza ve Gelece¤imize Sahip
Ç›kma” konusunda kararl›
oldu¤umuzu kamuoyuna bir kez
daha duyururuz.”

17 Mart Kad›köy Mitingi
Sendikalar›n, Meslek Odalar›n›n ve
çeflitli demokratik kitle örgütlerinin
ortaklafla düzenledi¤i Irak’› iflgalinin
dördüncü y›l›nda “Savafla Dur De”
Mitingi, 17 Mart 2007 Cumartesi
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
yap›ld›. TMMOB Yürütme Kurulu
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI, KESK
Genel Baflkan› ‹smail Hakk›
TOMBUL’un da konuflma yapt›¤›
mitinge, Genel Baflkan›m›z Ali Fahri
ÖZTEN, fiube Baflkan›m›z Mehmet
Ali CANDAfi ve yönetim kurulu
üyeleri kat›ld›.

Haydarpafla Numune Hastanesi
önünden yürüyüfle geçen kitle;
emperyalizmin Büyük Ortado¤u
Projesi’ne, iflgallerine, ya¤malar›na
karfl› tepkisini sloganlar›yla,
hayk›r›fllar›yla dile getirdi. Bu
ba¤lamda tafl›nan döviz ve pankart-
lar, alanda gerçeklefltirilen çeflitli
oyunlar anlaml›yd›.

TMMOB Yürütme Kurulu Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI, KESK Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› TOMBUL
yapt›klar› konuflmalarda, emperyalist-
lerin gerek iflgal s›ras›nda gerekse
sonraki süreçteki insanl›k d›fl› uygula-
malar›n› örneklerle teflhir ettiler. 4.
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y›l›na giren Irak iflgalinde; direnen
Irak halk›n›n yan›nda olmak, bar›fl›,
kardeflli¤i, dayan›flmay› öne ç›kar-
mak hepimizin görevi oldu¤u
konuflmalar›n ana temas›yd›. Miting
alan› “ Hepimiz Irakl›y›z” hayk›r›fl› ile
en güzel cevab›n› verdi. Tiyatro
Sanatç›s› Mehmet Ali ALABORA
taraf›ndan sunulan miting, Mor ve
Ötesi ile Bulutsuzluk Özlemi konser-
lerinin ard›ndan miting sona erdi.
Mitinge yaklafl›k 5000 kifli kat›ld›.

Çorlu’da KBS Etkinli¤i ve
Bölge Toplant›s›
3 Mart 2007 Cumartesi günü,
Çorlu’ da Kent Bilgi Sistemleri etkin-
li¤i ve hemen ard›ndan Bölge
Toplant›s› gerçeklefltirildi. Çorlu tem-
silcili¤in bu yöndeki talebi de dikkate
al›narak organize edilen söz konusu
etkinli¤e doyurucu bir kalabal›k ilgi
gösterdi. Etkinli¤e Doç. Dr. Fatmagül
BATUK, HKMO Genel Baflkan›
A.Fahri ÖZTEN, ‹stanbul fiube
Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi,
HKMO ‹stanbul fiube yönetim kurulu,
Çorlunun baz› kurum kurulufl ve
meslek odas› yöneticileri, yine
Çorlu’dan ve çevre yerleflim birim-
lerinden çeflitli kamu çal›flanlar› ile
serbest çal›flan meslektafllar›m›z
kat›ld›lar.

Toplant› iki bölüm fleklinde düzenlen-
di. ‹lk bölüm “Kent Bilgi sistemleri ve
Uygulamalar›” bafll›¤› alt›nda gerçek-
leflti. ‹lk sunuflu Doç. Dr. Fatmagül
BATUK yapt›. Hocam›z›n kent bilgi

sistemleri üzerine yapt›¤› sunum genel
olarak co¤rafi bilgi sistemlerinin
kavramsal çevresine de¤inmek ve
yine temel olarak kurumsal arka
plan›na ›fl›k tutmak fleklinde oldu.
Sunum, özellikle mekansal verilerin
toplanmas›, say›sal ortama eklemlen-
mesi ve birbirleriyle iliflkilenme biçim-
lerine iliflkin konularda oldukça doyu-
rucu bir bilgilenme olana¤› yaratt›.
Hocam›z›n sunuflunun ard›ndan kent
bilgi sistemleriyle ilgili uygulamaya
dönük sunum yapmak üzere
Universal firmas›ndan Celaleddin
KILIÇ ile Devrim YANIK söz ald›lar.
Son derece pratik ve keyifli sunufl
oldu¤unu söylemek mümkün. Firma
yetkilileri kent bilgi sistemi ile ilgili
olarak kendi yaz›l›mlar›n› kullanarak
gerçeklefltirdikleri çeflitli yerel
idarelerinden söz ederek, uygula-
malardan çeflitli örnekler sundular.
Soru-cevap bölümüne gelindi¤inde
oldukça verimli ve ön aç›c› ilginç
sorular›n soruldu¤unu gördük.
Yaklafl›k iki buçuk saat süren Kent
Bilgi Sistemi etkinli¤i sona erdi¤inde
Çorlu Temsilcili¤inin organize etti¤i
hafif yiyecek ve içecek ikram›na
geçildi. S›cak sohbetlerin ve fikir
al›flveriflinin burada da devam etti¤i
dikkatlerden kaçmad›.

‹kinci bölüm yaln›zca
meslektafllar›m›z›n kat›ld›¤› Bölge
toplant›s›ndan olufluyordu. Çorlu’da
en son Kas›m 2006’da yapt›¤›m›z
bölge toplant›s› son derece keyifli ve
oldukça samimi bir ortamda geçti.
Ulusal ve uluslararas› düzeyde
mesle¤imizin gelece¤ini etkileyecek
önemli geliflmelerden, yerel alanlar-
da yaflanan mesleki sorunlara kadar
birçok konu enine boyuna tart›fl›ld›.
Toplant›ya özellikle Genel Baflkan›n
kat›lmas› meslektafllar aras›nda mem-
nuniyet yaratt›. Birçok konuda yeni
geliflmeleri ve harita mühendisli¤i
üzerinde yarataca¤› olas› etkilerin

olumlu noktalara çekilmesi için
meslek örgütü olarak çok yo¤un ve
yorucu bir mücadele içinde olduk-
lar›n› hat›rlatan A.Fahri ÖZTEN, bu
mücadeledeki baflar› flans›m›z›n
örgütlü yap›m›z›n gücüne ba¤l›
oldu¤unu, bu anlamda her meslek-
tafl›n odaya sahip ç›kmas›
gerekti¤inin ve üye olmayanlar›n
zaman geçirmeden üyeliklerini
gerçeklefltirmeleri gerekti¤inin alt›n›
çizdi. Meslektafllar›n sorunlara iliflkin
çeflitli sorular›yla çeflitlenen sohbet,
birlik mesajlar›, bölge toplant›lar›n›n
periyodik olarak yinelenmesi ve
meslek içi e¤itim kapsam›nda bu tür
etkinliklerin devam› konusundaki istek-
lerin dile getirilmesiyle son buldu.

Kent ve Hukuk
12.03.2007 tarihinde ‹KK
taraf›ndan düzenlen ve bir çok
meslek odas› temsilcisinin kat›ld›¤›
toplant›da “Kentsel Dönüflüm”
kavram› ile kamuoyu yaflam›na giren
ve idarenin fiili de facto  olarak
yapt›klar› idarenin ifllem ve
eylemlerine karfl›l›k günümüze kadar
yap›lm›fl- yap›lamam›fl hukuki
mücadelenin neler oldu¤u, hukuk
savafl›m›n›n stratejileri ve taktikleriyle
elde edilen sonuçlar›n neler oldu¤u
üzerinde durulmufltur.

Toplant›ya kat›lan meslektafllar›m›z
kentsel dönüflümle amaçlanan
“yarara” ulaflmak için idarenin sürekli
üzerinde durdu¤u “kamu yarar›”n›n
ne oldu¤u bu yarar›n “kim”
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taraf›ndan belirlenmesi gerekti¤i
hususu üzerinde tart›fl›lm›flt›r. Bununla
birlikte idarenin kamu yarar›n›n
belirlenmesinde objektif, nesnel,
hakkaniyetli davranmas›n›n konumu
gere¤i mümkün olamayaca¤›, Kamu
yarar›n›n belirlenmesinde “ ÜSTÜN
KAMU YARARI”n›n kriter al›nmas›
gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r. Var
oldu¤u iddia edilen kamu yararlar›
aras›nda seçim yap›lmas› durumunda
“Yar›flan Kamu Yararlar›” ilkesine
göre toplum yaflam›na en uygun olan
kamu yarar›n›n tercih edilmesi
gerekir. Tercih edilen ise üstün kamu
yarar› oland›r.

Uygulanan Kentsel Dönüflüm projeleri
ile ‹stanbul’un yok edilen, bozulan
binlerce y›ll›k tarihi ve sosyal dokusun
kayb›n›n geri dönüflü ne yaz›k ki
mümkün olamayacakt›r. Bu bak›mdan
flehrin korunmas› gereken kimli¤i
üstün kamu yarar›n›n gere¤inde ve
içeri¤inde mevcut ve zorunludur.
Kentsel Dönüflüme maruz kalan ‹stan-
bul’un ulusal üstü sermayenin bask›s›
alt›nda oldu¤u gerçe¤iyle birlikte
düflünüldü¤ünde bu projeler ile
yap›lmaya çal›fl›lanlar›n- yap›lanlar›n
flehir planlamas› m› oldu¤u yoksa “
Dönüflüm” yaparak bunun
“nimet”lerinden alabildi¤ine fay-
dalanmak m›d›r?

Kentsel Dönüflüm projeleriyle ile huku-
ki mücadelede meslektafllar›m›z ne
gibi zorluklarla karfl›laflmaktad›rlar.
Baflka bir ifadeyle hukuk mücadelesi
nas›l “atlat›lmakta” veya nas›l
“dolan›lmaktad›r”. Öncelikle konu ile
ilgili yasal mevzuat çok h›zl›
ç›kar›lmaktad›r. Tek bafl›na bu bile,
amaçlanan rant›n ne kadar büyük
oldu¤unu göstermektedir. 

Yönetmeliklere karfl› aç›lan iptal
davalar›nda yürütmeyi durdurma
karar› al›namaz olmaktad›r. Hukuk
tekni¤i aç›s›nda yürütmeyi durdurma
karar› verilebilmesi için iki flart›n bir-
likte gerçekleflmesi gerekmektedir.
Birincisi; telafisi güç ve imkans›z bir
zarar›n do¤mas›, ikincisi de; idari
ifllemin aç›kça hukuka ayk›r›
olmas›d›r. Bu iki flart›n birlikte var
olmas› halinde yürütmeyi durdurma
karar› verilir. Son dönemlerde aç›lan
iptal davalar›nda idare mahkemeleri
yürütmeyi durdurmaya iliflkin karar›n›,
daval› idarenin savunmas›n›n
al›nmas›ndan sonraya b›rakmaktad›r.
Mahkeme yürütmeyi durdurma karar›
verse dahi geçen zaman içerisinde
“at› alan Üsküdar’› geçmektedir.”
baflka bir deyiflle iptal davalar›
amac›na ulaflmamaktad›r.

Yine toplant›da hemfikir kal›nan di¤er
bir husus da, hukuk mücadelesinin
tek bafl›na yetersiz kald›¤›d›r. Bu
hukuk mücadelesinin hayat›n di¤er
alanlar›ndaki mücadelelerle
birlefltirilmesi zorunluluktur. 

Son olarak “ Kentsel Dönüflüm’ün”
di¤er ekonomik politik sosyal
geliflmelerden soyutlanarak ayr›k
olarak düflünmenin ve bu haliyle
sadece hukuk mücadelesiyle karfl›
koyman›n yanl›fl ve yetersiz oldu¤u
aç›kça görülmektedir. 

Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü ile ‹liflkiler
fiube Yönetim Kurulumuz, ‹stanbul
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü¤ü

görevine atanan meslektafl›m›z
Adnan CEVHER’i makam›nda ziyaret
etmifltir. Ziyaret s›ras›nda, Kadastro
Müdürlüklerinde çal›flan
meslektafllar›m›z›n özlük haklar›, geçi-
ci görevlendirmeler, çal›flma koflullar›,
hizmet içi e¤itim zorunlulu¤u, yeni
ç›kan BOHHBUY ile ilgili odam›zca
verilen e¤itim seminerleri vb. konu-
lar›n yan› s›ra görüflülen konulardan
biri de ‹stanbul’un kadastro sorunlar›
olmufltur. Görüflmede, fiubemiz
taraf›ndan haz›rlanacak bir raporun
çal›flmalara yön verilebilece¤i
yaklafl›m üzerine, mevcut durumun
de¤erlendirilerek çözüm önerilerinin
yer alaca¤› “‹stanbul Kadastro
Raporu” haz›rlanmas›n›n uygun
olaca¤› düflünülmüfltür. Bu amaçla
fiubemizce bir çal›flma grubu
oluflturulmufl, çal›flma grubu ilk
toplant›s›n› 09.03.2007 Cuma günü
fiube toplant› salonumuzda yapm›flt›r.

Di¤er yandan Bölge Müdürlü¤ü
binas›n›n bir bölümünde kurulacak
Haritac›l›k Müzesi için Odam›z ve
Bölge Müdürlü¤ünün ortak çal›flmas›
devam etmektedir. Bu amaçla Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN, fiube
Baflkan›m›z Mehmet Ali CANDAfi,
Prof.Dr. Erol KÖKTÜRK ile Bölge
Müdürümüz Adnan CEVHER, Müdür
Yard›mc›lar› Tamer SARACIK,
Gökhan KANAL ve Yasin PEKTAfi
toplant›ya kat›lm›fllard›r.

fiubemiz ve Tapu ve Kadastro 2.
Bölge Müdürlü¤ü ile iliflkilerimizin
devaml›l›¤›n› diliyoruz.

93Nisan 2007



8 Mart 2007 Perflembe Günü
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nü
Kutland›
Yönetim Kurulu olarak bu y›l farkl› bir
düflünce ile bayan üyelerimizi çal›flt›klar›
yerde ziyaret etmeyi kararlaflt›rd›k. Bu kap-
samda yönetim kurulumuz ikifler kifli halinde
Kadastro Bölge Müdürlü¤ü ve Kadastro
Müdürlükleri, Büyükflehir ve Metropol ‹lçe
Belediyeleri, ilimizde bulunan Ç›narl› Endüstri
Meslek Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ‹zmir
Meslek Yüksekokulu, DHM‹, ‹ZSU ve birçok
özel flirkette çal›flan bayan meslektafllar›m›z
çal›flt›klar› yerde ziyaret ederek onlara karan-
filler verdi.

Didim Temsilcili¤i Ziyareti
9 fiubat 2007 Cuma günü Yönetim kurulumuzca Didim temsilcili¤ine
ve Didim Belediye Baflkan›na bir ziyaret gerçeklefltirildi. Temsilcimiz
Serhat BÜYÜKTUNA ve Meslektafl›m›z Murat ALAGÖZO⁄LU ile birlik-
te Didim Belediye Baflkan› Say›n Mümin KAMACI ile yap›lan görüflmel-
erde odam›z çal›flmalar› hakk›nda k›sa bir bilgilendirmenin ard›ndan
mesle¤imizde uygulanan TUS ile ilgili yürütülen çal›flmalar ve özellikle
yeni geliflmekte olan belediyelerde Harita Mühendislerince TUS
yap›lmas›n›n kentin planlar›n›n sa¤l›kl› oluflumu ve sa¤l›kl› bir yap›laflma
için gerekli oldu¤u aç›k bir flekilde ifade edildi. Bu aflamada Say›n
Mümin KAMACI’ya, Uflak Belediye meclisinin alm›fl oldu¤u meclis
karar›, Bodrum belediyesinin Odam›z Temsilcili¤i ile yapt›¤› protokol ve
odam›z›n TUS komisyonunca haz›rlanan örnek kitapç›ktan sunuldu.

‹ZM‹R

94 Nisan 2007



Belediye Baflkan› ile yap›lan
görüflmenin ard›ndan ‹lke Mühendislik
Bürosunda Didim’de serbest çal›flan
alt› büronun müellifi meslektafllar›m›zla
bir toplant› gerçeklefltirildi. Toplant›da
yörede çal›flan meslektafllar›m›z›n
sorunlar› paylafl›larak yürütülebilecek
ortak çal›flmalarla bu sorunlar›n
afl›labilece¤i konusunda görüfl
birli¤ine var›ld›. Özellikle TUS uygula-
malar›na karfl› meslektafllar›m›z›n
daha hassas olduklar› gözlendi.
Toplant› sonras› Temsilcimiz ve
Yönetim Kurulumuz Didim ilçesine
ba¤l› Akbük Beldesinin Belediye
Baflkan›  Say›n ‹brahim fiAM’›
makam›nda ziyaret ederek beldede
yürütülen yap›laflma konusunda harita
mühendislerinin özellikle yer almas›
gereklili¤i ifade edildi.Say›n ‹brahim
fiam’›n TUS’a  bak›fl aç›s› hem yöne-
tim kurulumuzu hem de bölgede
çal›flan meslektafllar›m›z› oldukça
memnun etmifltir. Yap›lan ziyaretler
sonras› akflam üzeri
meslektafllar›m›zla yenen keyifli bir
yemekle gün noktaland›. 

Teknoloji Tan›t›m› Yap›ld›
7 Mart 2007 Çarflamba günü Leica
Firmas›n›n da¤›t›mc›s› S‹STEM A.fi.
taraf›ndan ‹zmir’de çal›flan
meslektafllar›m›za ‘Teknoloji Günleri’
konulu son teknoloji ölçme cihazlar›

ve ölçme yöntemleri hakk›nda
yaklafl›k 60 kiflinin kat›ld›¤› bil-
gilendirme toplant›s› ve kokteyl
düzenlendi. Bu etkinlikte Yönetim
Kurulu olarak meslektafllar›m›za
gerekli duyurular› yaparak kat›l›m›n
sa¤lanmas›na yard›mc› olduk.

Nazilli Temsilcili¤i Ziyareti
Yönetim Kurulumuzun yürütmüfl
oldu¤u temsilcilik ziyaretlerinde bu
kez 16 fiubat 2007 Cuma günü
Nazilli temsilcimiz ve
meslektafllar›m›z ile bir toplant›

gerçeklefltirildi. Temsilcimiz Ertan
ÇET‹NER’in ayn› zamanda Nazilli
Belediye Baflkan Yard›mc›s›
olmas›n›n verdi¤i avantajla Nazilli’de
TUS uygulamas›na bafllamak üzere
haz›rl›klar›n sürdü¤ü k›smen de olsa
meslektafllar›m›zca TUS ifllemi
yap›ld›¤› görüldü. Say›n Çetiner
taraf›ndan çok k›sa zamanda yönet-
melik hükümleri uyar›nca tam
anlam›yla TUS iflleminin Harita
Mühendislerince yürütülece¤i
konusunda çal›flmalar›n sürdü¤ünü ve
bunun bir gereklilik oldu¤unun di¤er
meslek disiplinlerince de fark edildi¤i
vurguland›. 

Salihli Temsilcili¤i Ziyareti
19 fiubat 2007 Pazartesi günü
Salihli temsilcili¤i ve Salihli Belediye
Baflkan› Say›n Mustafa U¤ur OKAY
ziyaret edildi. Temsilcimiz Ziya

KOCABIYIK ile Salihli’de bulunan
dört meslektafl›m›zla gerçeklefltirilen
toplant›da yörede özellikle mesleki
denetim konusunda s›k›nt›lar›n bulun-
du¤u konusuna de¤inilerek yönetim
kurulumuzca bu konuda hassas
davran›ld›¤› belirtildi. Bu kapsamda
sorumluluk alan›m›zdaki kadastro
müdürlüklerine 2006 y›l› içerisinde
tescile tabi yap›lan ifllerin listelerinin
istendi¤i ve bu iflleri yapan meslek-
tafllar›m›z›n mesleki denetim yapt›r›p
yapt›rmad›klar›n›n araflt›r›ld›¤› ve
sonuçlar›na göre gereken ifllemlerin
yap›lmaya baflland›¤› belirtildi.
Salihli Belediye Baflkan› ile yap›lan
görüflmelerde Say›n Baflkan’›n Harita
Mühendislerine ve TUS ifllemine pek
s›cak bakmad›¤› izlenimine var›ld›.
Bunun yan› s›ra meslektafllar›m›zca,
Salihli’de harita mühendisleri ile
di¤er meslek disiplinleri aras›nda bir
diyalog kurulamad›¤›, iliflkilerde
kopukluk oldu¤u belirtildi.

Tüm temsilciliklerimize yap›lan
ziyaretlerimizde, Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Muhittin
SELV‹TOPU taraf›ndan oda
çal›flmalar›m›z, düzenledi¤imiz SPK
lisanslama s›navlar›na haz›rl›k
kurslar›, odam›za yeni kazand›r›lan
hizmet binam›z ve ‹zmir’de Harita
Mühendisli¤i bölümü aç›lmas›
konusunda yürütülen çal›flmalar
hakk›nda bilgilendirme yap›ld› ve
Yönetim Kurulumuzun özellikle
mesleki denetim ve TUS konusunda
hassasiyet gösterdi¤i ve bu konular-
da çal›flmalar›m›z›n bütün h›z› ile
sürece¤i anlat›ld›. Ayr›ca tüm
meslektafllar›m›zdan bölgelerinde
yürütülen çal›flmalar, teknik konular
ve mesleki an›lar konusunda bültene
her zaman katk› koymalar›n›n bek-
lendi¤i belirtildi. 
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fiubemizde Aflure Haftas› Etkinli¤i
Düzenlendi
Asure Ay› munasebetiyle 03.02.2007
Cumartesi gunu saat 14:00 dan itibaren
fiube binam›zda asure ikram› yap›lm›flt›r.
Düzenlenen etkinli¤e çok say›da üyemiz
kat›lm›fllard›r.

Selçuklu Belediyesi Kent Sohbetleri
Etkinli¤ine fiubemiz Davet Edildi
Selçuklu Belediyesi Kent
Sohbetleri bünyesinde devam eden pro-
gram›nda Harita Mühendisleri Odas› ile bir
araya gelen Selçuklu Belediye Baflkan› Doç.
Dr. Adem ESEN, teknik odalarla yap›lan
toplant›lar›n, karfl›l›kl› sorunlar›n anlafl›lmas›

ve çözüme ulaflmas›
noktas›nda önem
tafl›d›¤›n› ifade
etmifllerdir. Sille Kültür
Evinde yap›lan
toplant›ya Selçuklu
Belediye Baflkan› Doç.
Dr. Adem ESEN, fiube
Baflkan›m›z Prof.Dr.

Ferruh YILDIZ, fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çok say›da üyemiz ve
ilgili belediye çal›flanlar› kat›lm›fllard›r.
Harita düzenlemesinin flehir yerlefliminde en önemli unsurlardan
oldu¤una iflaret eden Selçuklu Belediye Baflkan› Doç. Dr. Adem
ESEN; flehirlerin oluflmas›nda ilk görev alan Harita Mühendislerinin
düzenledikleri haritalar›n flehrin geliflmesine ve sonraki y›llarda
yap›lacak imar planlar› için önemli oldu¤unu, Belediye hizmetlerinde
odalar›m›z›n fikirlerine ve isteklerine büyük de¤er verdiklerini, Belediye
olarak teknik odalardan her alanda istifade etmeye özen gösterdikleri-
ni, iflbirli¤i davetlerine olumlu cevap veren odalara teflekkür etmifllerdir.

Düzenlenen toplant›da fiube Baflkan›m›z Prof. Dr. Ferruh YILDIZ,
Üyelerimizin isteklerini Selçuklu Belediye Baflkan› Doç. Dr. Adem
ESEN‘e tek tek aktarm›fllard›r. Y›ld›z ayr›ca program nedeniyle baflkan
Esen‘e teflekkür etmifllerdir.

“Tafl›nmaz Mal Yönetimi ve De¤erleme” Konulu Panel
Düzenlendi
Panel 02 Mart 2007 cuma günü Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odas›

konferans salonunda
saat 14:00‘ da gerçek-
lefltirilmifltir.

Düzenlenen panele
panelist olarak;Dr.
Hami YILDIRIM
(Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›

KONYA
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TAU Genel Müdürü), Prof. Dr.
‹brahim BAZ (‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Baflkan Dan›flman›),
Prof. Dr. Enver ÜLGER (‹stanbul
Üniversitesi), Doç. Dr. Hülya
DEM‹R (Y›ld›z Teknik Üniversitesi),
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÖZKAN
(Selçuk Üniversitesi), Cihat Bilge
DENGE (VAKIF Ekspertiz
Gayrimenkul Dan›flmanl›k A.fi.),
Demet ANGIN (SPK ‹stanbul
Temsilcili¤i, Bafluzman), Prof. Dr.
Ferruh YILDIZ (Panel Yürütme Kurulu
Baflkan›) kat›lm›fllard›r.

Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. ‹brahim BAZ
‘›n yapt›¤› panel, Prof. Dr. Ferruh
YILDIZ’›n

” Ülkemizde her y›l 700 bin
civar›nda yeni konuta ihtiyaç vard›r.
Genç bir nüfus yap›s›na sahip
olmam›z, büyük flehirlere yönelen iç
göçler ve haneye düflen nüfus
say›s›n›n göreli yüksekli¤i bu rakam›
her y›l daha da büyütecek görünmek-
tedir. 

Ülkemizde kaçak yap›laflma, nitelik-
siz konut üretimi, plans›z kentleflme,
kay›t d›fl›l›k, altyap›l› arsa arz›n›n
yetersizli¤i, düflük gelir gruplar›n›n
nitelikli konutlara erifliminin güçlü¤ü

gibi konut sektörünün pek çok proble-
mi bulunmaktad›r.

02 Mart 2007 günü saat 14.00’de
Esnaf ve Sanatkârlar Odas›
Konferans Salonunda Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Konya
fiubesi, Sermaye Piyasas› Kurulu,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
Selçuk, ‹stanbul ve Y›ld›z Teknik
Üniversitelerinin destekleriyle gerçek-
lefltirece¤i  “Tafl›nmaz Mal Yönetimi
ve De¤erleme” konulu bir Panel ile
sahip oldu¤u birikimi gayrimenkul
piyasas› ile paylaflma amac›ndad›r. 

Düzenleyece¤imiz panel,
tafl›nmazlar›n de¤erlerinin
belirlenmesinde kullan›lan teknikler,
bu konudaki yasal düzenlemeler ve
uygulamalar, geliflmeler ve bu
piyasadaki aktörlerin do¤ru olarak
tan›mlanmas› noktas›nda Konya’da
yap›lacak ilk tart›flma olmas›
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. 

Tafl›nmaz piyasas›ndaki geliflmelere
paralel olarak, panelde; tafl›nmaz
piyasas›ndaki dinamikleri, konut
finansman sistemi ve de¤erleme stan-
dartlar›n›n Türkiye üzerindeki etkileri
tart›fl›lacakt›r. Ayr›ca, Tafl›nmaz

De¤erleme Uzmanl›¤› mesle¤inin
altyap›s›n›n ve tafl›nmaz piyasas›n›n
iflleyiflini sa¤lamlaflt›rmak ad›na
gerçeklefltirilecek panelde sizleri de
aram›zda görmekten onur duyar›z.”
içerikli aç›l›fl konuflmalar› ile
bafllam›flt›r.

Dr. Hami YILDIRIM, Tafl›nmaz mal
de¤erlemesi ile ilgili kentsel dönüflüm
uygulamalar›nda yasal düzenlemeler
hakk›nda bilgi vermifllerdir.

Prof. Dr. Enver ÜLGER, arazi ve
arsa düzenlemeleri çal›flmalar›nda
yeni  yöntem aray›fllar›ndan
eflde¤erlilik esas›na dayal› arazi ve
arsa düzenlemesi hususunda bilgi
vermifllerdir.

Doç. Dr. Hülya DEM‹R, kadastronun
mali boyutu (bilefleni) konular›n›
anlatm›fllard›r.

Y. Doç. Dr. Gülgün ÖZKAN
Tafl›nmaz De¤erlemelerinde Yeni
Aray›fllar bafll›kl› sunular›nda gelenek-
sel ve ileri de¤erlendirme yöntemleri-
ni dinleyicilere aktarm›fllard›r.

Cihat Bilge DENGE (VAKIF
Ekspertiz Gayrimenkul Dan›flmanl›k
A.fi.),De¤erleme sektöründeki
karfl›laflt›klar› s›k›nt›lar hakk›nda bilgi
vermifllerdir. 

Demet ANGIN , Sermaye Piyasas›
Kurulu De¤erleme Uzmanl›¤› S›nav›
hakk›nda bilgi vermifllerdir.
Belgelemeyle ilgili karfl›laflt›klar› özel
durumlar hakk›nda aç›klamalarda
bulunmufllard›r.
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Ondokuz May›s Üniversitesi’ nde
Forum Yap›ld›
Foruma Genel Merkez Yönetim Kurulundan,
Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sekreter
Ertu¤rul CANDAfi, Genel Sayman Asiye
Ülkü KUTLU, Örgütlenme Sekreteri Ufuk
Serdar ‹NC‹, , Samsun fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Ertugrul ÇÖL, Sayman
Abdullah ALEMDARO⁄LU, Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf P‹R‹ ve Hakk› CANITEZ
kat›l›rken, Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümünden,
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sebahattin
BEKTAfi, Yrd. Doç. Dr. Sedat DO⁄AN,
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik SESL‹, Dr. Halil
AKINCI, Ö¤retim görevlisi Mahir Serhan

TEM‹Z, Ayhan YÜKSEKKAYA, Fahri USLU, Nukhet GÜNBEYAZ ve
ö¤renciler kat›ld›. Forum öncesi Mühendislik Fakültesi Dekanl›¤› ziyaret
edilerek Üniversitenin kuruluflu süreci, bugünkü konumu, eksiklikleri,
yap›lmakta olan bilimsel, sosyal ve kültürel çal›flmalar, bilimsel
çal›flmalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için yap›lmas› gerekli u¤rafllar,
odalar›n sürece bak›fl› ve ortak etkinlikler vb. konular dile getirildi.

Mühendislik Fakültesi salonunda yap›lan forum öncesi Oda Baflkan›m›z
Ali Fahri ÖZTEN yapt›¤› sunumda; Odan›n kuruluflu ve mevzuat›,
Odan›n ve mesle¤in geliflimine yönelik tarihsel süreç, ö¤renci etkinlik-
leri, Oda çal›flmalar›, bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal alanda
yap›lan ve yap›lacak olan etkinlikler, Odan›n özgörevi ve öngörüsü,
mesleki etik ve davran›fl ilkeleri vb. konular› dile getirdi.

Forum bölümünde ise, Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sebahattin Bektafl,
Oda Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Samsun fiubesi Baflkan› Ertu¤rul ÇÖL,
ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›lar ve bir çok konuya aç›kl›k getirdiler.
Forumda; Mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan
ayr›lmayaca¤›, birlikte çözümün düflünülmesi gerekti¤i, mühendisli¤in
ve bilimin ülke kalk›nmas› ve kamu ad›na kullan›lmas› gereklili¤i,
üniversitelerin özerk ve demokratik bir yap›da olmas›, bilimsel ve
akademik özgürlü¤ün hayat bulmas›, üniversitelerin bilimsel bilgiyi
üretme mekanlar› olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u, e¤itim sürecinde ezber-
letmenin ve belletmenin de¤il, ö¤renme, anlama, araflt›rma ve sorgula-
man›n olmas› gereklili¤i vurgulan›rken, ders programlar›, ö¤retim üyesi
eksikli¤i, üniversite e¤itiminden beklentiler, ö¤renci sorunlar› vb. konu-
lar ö¤rencilerden gelen sorular eflli¤inde gündeme gelerek görüflüldü.
Saat 15.30 da bafllayan etkinlik 19:30 da sona erdi. Etkinli¤e katk›
ve destek veren herkese teflekkür ederiz.

SAMSUN
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CBS GÜNÜ 2006 Etkinlik Serisi
Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin farkl› meslek disiplinlerindeki önemi,
sürekli bir flekilde artarak günümüze kadar gelmifl ve teknolojiye ba¤l›
olarak çok daha etkin bir bilimsel alana dönüflmüfltür. CBS olanaklar›
ile, haritaland›r›lan her detay di¤er bir deyiflle arazi nesneleri, art›k
elektronik ortamda co¤rafi veri olarak ifade edilmekte, ifllenmek ve
paylafl›lmak üzere veritabanlar›nda saklanmaktad›r. Farkl›
kaynaklardan gelen yo¤un mekansal ve konumsal nitelikli verilerin,
çevre ve arazi yönetiminden ekonomik ve istatistik analizlere kadar
birçok alanda etkin kullan›m› olanakl› hale gelmifltir. Bu nedenle,
toplumsal geliflim ve ülke kalk›nmas› için bir altyap› gereksinimi haline
gelen co¤rafi bilgi teknolojisinden -bilgi toplumu olma yolunda- en üst
düzeyde yararlanabilmek için tüm bireylerin CBS konusunda
bilinçlendirilmesi büyük önem tafl›maktad›r. 

”Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü” k›saca “CBS Günü”, 1999 y›l›ndan
beri dünyadaki 100’ü aflk›n ülkede, Co¤rafi Bilinçlendirme
Haftas›’ndaki bir günde kutlanmaktad›r. CBS Günü, Harita (Jeodezi ve
Fotogrametri) Mühendisli¤i meslek disiplininin, her kuflaktan temsilciye,
Co¤rafi Bilgi Teknolojilerini ve haritan›n günlük yaflant›m›zdaki önemini
anlatt›¤› bir gündür. CBS Günü 2006, HKMO Trabzon fiubesi
Co¤rafi Bilgi Sistemleri Komisyonu (CBSK) organizasyonu ile, 14-18
Kas›m 2006 tarihleri aras›nda, Trabzon, Giresun ve Gümüflhane’de
bir dizi etkinlikle kutlanm›flt›r.

‹lkö¤retim- Dersimiz Harita 
‹lk okul düzeyinde 17.11.2006 günü Trabzon Mimar Sinan ‹lkö¤retim

Okulu’nda 1., 5. ve 6. s›n›flar›ndaki ö¤ren-
cilere yönelik “Dersimiz Harita” isimli etkinlik-
ler gerçeklefltirilmifltir. Bu etkinliklerde, Tahsin
YOMRALIO⁄LU, Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU,
H. Ebru ÇOLAK ve Mustafa ÖZEND‹ harita
kullan›m›n›n önemi ve hayat›m›zdaki yerini
anlatan e¤lenceli oyunlarla e¤itimler
vermifltir. 

1. s›n›f ö¤rencilerine, üzerinde dünya figürü
bulunan boyama ödevi verilmifltir.
Ö¤rencilerin dünyay›, k›talar› ve denizleri
alg›lama düzeyi, yaklafl›mlar› irdelenmifltir.
En iyi boyama yapan ve harita olarak dünya
figürünü en iyi boyayan ö¤rencilere
hediyeler verilmifltir. 

4. ve 5. s›n›f ö¤rencilerine yönelik “Yang›n
Yerine Ulafl›m” ödevi verilmifltir. Bu ödevde
ö¤renciler üretilen haritalar ile yang›n yerine
giden en k›sa yolu bulmaya çal›flm›fllard›r.
Bu etkinlikle, ö¤rencilere temel harita okuma
yetenekleri ö¤retmek ve haritalar›n insanlar
için niçin önemli oldu¤unun alg›lamas›
sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. 6. s›n›f
ö¤rencilerine yönelik “Baraj ‹nflaat› Ödevi”
ile ö¤rencilerin haritay› kullanarak verdikleri
kararlar›n çevre aç›s›ndan ne kadar önemli
oldu¤unu ö¤rencilere benimsetilmeye
çal›fl›lm›flt›r.
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Lise- Dünya CBS Günü ve
Haritac›l›k
Tahsin YOMRALIO⁄LU, lise düzeyin-
deki ö¤rencilere yönelik haz›rlad›¤›
“Dünya CBS Günü ve Haritac›l›k”
bafll›kl› sunusunu, lise ö¤rencilerinin
yo¤un kat›l›m›yla 15 Kas›m 2006
günü Trabzon Lisesi’nde
gerçeklefltirmifltir. Bu etkinlikte,

geliflen teknolojiler ve paralelinde
Co¤rafi Bilgi Teknolojilerinin
hayat›m›zdaki yeri ö¤rencilere vurgu-
lanm›fl ve geliflen yönleriyle Harita
Mühendisli¤i meslek disiplininden
bahsedilmifltir. 

Yüksekokul- CBS’nin Günlük
Yaflant›m›zdaki Yeri
Yüksekokul düzeyindeki Harita ve
Kadastro Program› ö¤rencilerine
yönelik haz›rlanan sunum, 14 Kas›m

2006 günü Giresun Özel Kültür
Sitesi’nde harita teknikeri aday›
ö¤rencilere gerçeklefltirmifltir. Bu
etkinlikte CBS’nin ne oldu¤u ve gün-
lük yaflant›m›zdaki yerinden bahsedil-
mifltir. 

Üniversite- CBS ve Kobe
Depremi
CBS Günü etkinlikler kapsam›nda
üniversite ö¤rencileri için; 16 Kas›m

2006 günü KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Müh. bölümünde
“Japonya-Kobe Depremi” ni anlatan
film gösterimi ve Gümüflhane
Mühendislik Fakültesi’nde “CBS’nin
Önemi” konu bafll›kl› sunumlar
gerçeklefltirilmifltir.

Meslek içi- Kent Bilgi
Sistemleri 
16 Kas›m 2006 günü Trabzon
Belediyesi Meclis Salonu’nda, CBS
Günü etkinlikleri kapsam›nda Dr.
Recep N‹fiANCI taraf›ndan, Trabzon
Belediyesi meclis üyeleri, müdürlükleri
ve ilgili meslek disiplinlerine yönelik
sunum gerçeklefltirilmifltir. Bu sunum-
da, KTÜ GISLab yürütücülü¤ünde

gerçeklefltirilen “eTrabzon: Trabzon
Kent Bilgi Sistemi Projesi” projesinin
tan›t›m ve bilgilendirmesi yap›lm›flt›r.

CBS Günü Kokteyli
18 Kas›m 2006 Cumartesi etkinlik-
lerin kapan›fl gününde, Trabzon
Belediyesi Baflkan› Volkan
CANAL‹O⁄LU, DS‹ 22. Bölge
Müdürü Bahri EGE, ‹TÜ JFM ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Muhammed fiAH‹N,
fiehir Planc›lar› Odas› Trabzon fib.
Baflkan› Ayhan TURAN’›n da
kat›ld›¤› kokteylde bir araya gelen
Harita mühendisleri, CBS Günü pas-
tas› ile kutlama yaparak, k›sa film
gösterimleri ile hofl ve e¤lenceli anlar
yaflam›fllard›r. 

Giresun Temsilcili¤i Ziyareti
HKMO Trabzon fiubesi yönetim kuru-
lu üyeleri ve meslektafllar, 15 Kas›m
2006 Sal› günü Giresun’da HKMO
Giresun Temsilcisi ve Giresun’daki
harita mühendislerinin kat›ld›¤›
yemekte bir araya geldi. Tan›flman›n
ard›ndan, Giresun temsilcisi, çeflitli
kamu kurumlar›nda ve özel sektörde
çal›flan meslektafllar›m›z; çal›flma flart-
lar›ndan, karfl›laflt›klar› sorunlardan ve
odam›zdan beklentilerinden bahset-
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mifltir. Karfl›l›kl› sohbet havas›nda
gerçeklefltirilen sohbette; Giresun böl-
gesinde gerçeklefltirilen çal›flmalar,
son y›llarda sektörün öncül ifl alan›
olarak özel sektörde gerçeklefltirilen
kadastro çal›flmalar›,
meslektafllar›m›z›n yaflayabilece¤i
sorunlar ve beklentileri de¤erlendiril-
mifltir.

Trabzon’un ‹mar Sorunlar›
Ve Mücavir Alanlar›n
Planlanmas› Cumartesi
Söyleflileri
09 Aral›k 2006 Cumartesi günü
flubemizde gerçeklefltirilen etkinlikte
Trabzon Belediyesi ‹mar ve Planlama
Müdürü Mimar Cengiz ÇOLAK
Trabzon’un ‹mar Sorunlar› ve Mücavir

Alanlar›n Planlanmas› konulu
söyleflisini gerçeklefltirdi. Say›n
ÇOLAK söyleflisinde; Trabzon’un
imar planlar› ve uygulamalar› ile ilgili
son 10-15 y›ldaki geliflmelerden bah-
setti. Günümüz koflullar›nda imar
konusunda Trabzon Belediyesi
Mücavir alan› içindeki imar sorun-

lar›ndan ve planlama ihtiyaçlar›ndan
bahsetti, meslektafllar›m›z›n sorular›n›
cevapland›rd›. Ard›ndan haritalarla
birlikte belediyenin hizmet binas›,
al›flverifl merkezi, çevre yolu gibi
planlanan projelerinden bahsetti.

Kamulaflt›rma Davalar›nda
Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri Ve
Çal›flma Esaslar›na ‹liflkin
Kamulaflt›rma Bilirkiflilik
Yönetmeli¤i E¤itim Semineri
15 Aral›k 2006 Cuma günü
flubemizde Arfl. Gör. Recep
N‹fiANCI taraf›ndan, 24 Kas›m
2006 Tarih, 26356 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan Kamulaflt›rma
Bilirkiflilik Yönetmeli¤i ile ilgili seminer
verilmifl ve de¤erlendirme yap›lm›flt›r.  

Tiyatro ve Sinema Buluflmas› 
16 Aral›k 2006 Cumartesi günü
meslektafllar›m›zla bir arada kat›l›m
gösterdi¤imiz tiyatro etkinli¤i için
Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda yer
ay›rt›ld›.  Çok say›da meslektafl›m›z
ve ö¤rencinin bir araya geldi¤i
Tiyatro Buluflmas›’nda, “Ödenmeye-
cek Ödemiyoruz” adl› tiyatro oyunu
izlendi. 01 fiubat 2007 Perflembe
günü Trabzon Royal Sinemalar› VIP
Salonu rezerve edilerek,
meslektafllar›m›zla birlikte “Son
Osmanl›” isimli sinema filmi
izlenmifltir.

Bay›nd›rl›k Ve ‹skan
Müdürlü¤ü’nde Haritac›l›k
Faaliyetleri 
Cumartesi Söyleflileri
13 Ocak 2007 günü Cumartesi
günü Trabzon Bay›nd›rlik ‹l Müdür

Yard›mc›s› meslektafl›m›z Süleyman
GÜN taraf›ndan, “Bay›nd›rl›k Ve
‹skan Müdürlü¤ü’nde Haritac›l›k
Faaliyetleri” konu bafll›kl› sunum
yap›lm›flt›r. GÜN sunumunda,
Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlükleri’nin yap›s›
ve faaliyet alanlar›ndan bahsetmifltir.
Genel müdürlüklerin faaliyet
alanlar›nda haritac›lar›n görevlerini;
a) Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
faaliyet alan›nda; resmi kurumlara ait
arsalar›n vaziyet plan›na altl›k olarak
plankote ifllemlerini yapmak, vaziyet
plan› sonucunda inflaat›n kurulaca¤›
alanda yap›lacak kaz› ve dolgu
hesab›n› yapmak. Yer teslim ifllemi
s›ras›nda binan›n aplikasyon ifllemleri-
ni yapmak,

b) Teknik Araflt›rma ve Uygulama
Genel Müdürlü¤ü faaliyet alan›nda;
belediyelerin imar uygulamalar›
konusunda gelen flikayetleri
de¤erlendirmek bu konuda yasal
mevzuat çerçevesinde görüfl vermek.
Belediye mücavir alan›na kat›lacak
yerlerin 1/25000 ölçekli haritaya
iflaretlenmesi.
K›y› kenar çizgisinin tespit ifllemleri,
onay için Bakanl›¤a gönderilmesi
onay sonucu ilgili kurumlara uygula-
maya yönelik talimat verilmesi,

c) Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
faaliyet alan›nda; Afete maruz böl-
gelerin kadastral ve halihaz›r pafta-
lara aktar›lmas›. Afet konutu
yap›lacak alanlar›n belirlenmesi belir-
lenen yerlerle ilgili 1/1000 ölçekli
halihaz›r harita, mevzii imar plan›,
kamulaflt›rma, parselasyon planlar›n›n
haz›rlanmas› ve ihale sonras›
aplikasyon ifllemlerinin yap›lmas› 
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fleklinde özetleyerek s›ralam›flt›r.
Gerçeklefltirilen çal›flmalarda
mühendisli¤in önemini; “Alt Yap›
Olmadan, Üst Yap› Yap›lamaz.” söz-
leriyle ifade etmifltir.

Sunumunun di¤er bölümünde K›y›
fiekilleri ve K›y› Alanlar›n›n
Planlamas› ile ilgili yasal durum, k›y›
kanunu kapsam›ndaki plan tür-
lerinden, sahil fleridi belirleme ifllem-
lerinden ve onay sürecinden bahset-
mifltir. Bu anlamda k›y› fleridinin belir-
lenmesi ile ilgili gerçeklefltirilen uygu-
lamalar, karfl›lafl›lan sorunlar ve hari-
tac›n›n yeri irdelenmifltir.

Almanya’da Harita-Kadastro
Çal›flmalar› Cumartesi
Söyleflileri
fiubemizde, KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
Araflt›rma Görevlilerinden Mehmet
ÇETE taraf›ndan, 20 Ocak 2007
tarihinde, “Almanya’da Harita ve
Kadastro Çal›flmalar›” bafll›kl› bir
sunum yap›lm›flt›r. 

Sunum s›ras›nda Mehmet ÇETE,
Almanya’n›n harita ve kadastro siste-
mi üzerine 2006 y›l›nda yapm›fl

oldu¤u araflt›rmalardan elde etti¤i
baz› bulgular› aktarm›flt›r. Buna göre;
Almanya’da tapu ve kadastro
faaliyetlerinin iki farkl› bakanl›k
bünyesinde yürütülüyor olmas› ve fed-
eral/ulusal bazda bir kadastral kuru-
mun mevcut olmamas›, bu ülkenin
kadastral sistemin temel zay›f yönleri
olarak ifade edilmifltir. Di¤er taraftan
Almanya’n›n tapu ve kadastro veri-
lerinin tamam›na yak›n› say›sal ortam-
da mevcut olup, bu verilerin ALKIS
olarak adland›r›lan kadastro bilgi sis-
teminde bütünlefltirilmesi çal›flmalar›
tamamlanmak üzeredir. ALKIS’in en
önemli özellikleri; sistemin uluslararas›
standartlara uyumlu bir yap›da
gelifltirilmifl olmas› ve ülkedeki di¤er
iki temel konumsal bilgi sistemi olan
topo¤rafik bilgi sistemi ve jeodezik
kontrol noktalar› bilgi sistemiyle
bütüncül bir yap›da tasarlanm›fl
olmas›d›r. Mehmet ÇETE sunumu
s›ras›nda ayr›ca, Almanya’daki tapu
ve kadastro idaresinin gerek
topo¤rafik haritalar›n yap›m›nda
gerekse tafl›nmazlar›n
de¤erlendirilmesi çal›flmalar›nda
üstlendi¤i role de vurgu yapm›flt›r. 

HKMO Trabzon fiubesi,
CBS’2007 Kongresi
Yürütmesi’nde
TMMOB bünyesinde ve HKMO
sekreteryal›¤›nda gerçeklefltirilecek
olan Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Kongresi‘nin 1. si için Düzenleme
Kurulu toplant›s› HKMO M‹SEM ‘de
gerçeklefltirildi. Toplant› sonucuna
göre kongrenin Trabzon‘da gerçek-
lefltirilmesine karar verildi. Belirlenen
Yürütme Kurulu‘nda flube yönetim
kurulumuzdan; Tahsin
YOMRALIO⁄LU, Faz›l UZUN,
Mustafa Özer ‹SKENDER ve Arif
Ça¤dafl AYDINO⁄LU yer alm›flt›r. 

Dünya’daki teknolojik geliflmelerin bir
sonucu olarak, ülkemizde de Co¤rafi
Bilgi teknolojilerine olan e¤ilimin
sürekli olarak artmaktad›r. Bilgi
toplumu olma yolunda, ülkemiz
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan
Co¤rafi Bilgi Sistemleri
(CBS/GIS)’nin altyap›s›, uygula-
malar› ve kurumsallaflma çabalar›n›n
hiç kuflkusuz bilimsel ortamlarda
tart›fl›larak biçimlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu yaklafl›mla HKMO
Trabzon fiubesi, ülkemizdeki tüm
CBS ilgililerinin genifl kat›l›m›yla bir-
likte, 30 Ekim- 02 Kas›m 2007 tarih-
leri aras›nda TMMOB bünyesinde
1.’si Trabzon’da gerçeklefltirilecek
olan CO⁄RAF‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹
KONGRES‹’nin önemi ve
mesle¤imize sa¤layaca¤› katk›n›n bil-
incinde çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
Co¤rafi Bilgi teknolojisine ilgi duyan,
bu teknolojiyi kullanan, uygulayan ve
geliflmesine destek veren tüm kesim-
lerin bu etkinli¤e katk› vererek, ülkem-
izdeki CBS olgusunun ortak bir vizy-
ona kavuflturulmas› hedeflenmektedir. 
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CBS 2007 Kongresi Yürütme Kurulu
çal›flmalar›na Yürütme Kurulu Baflkan›
YOMRALIO⁄LU öncülü¤ünde h›z
verilmifltir. CBS Kongresi’nin logosu,
amaç, kapsam, bileflenleri ve
program› tan›mlanm›flt›r. Bu kapsamda
gerçeklefltirecek kongreler için de
temel sa¤layacak en iyi altyap›n›n
sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

‹l Özel ‹daresi’nde Haritac›l›k
Faaliyetleri Cumartesi
Söyleflileri
27 Ocak 2007 günü flubemizde
gerçeklefltirilen etkinlikte Trabzon ‹l
Özel ‹daresi ‹mar Müdürlü¤ü’nden
meslektafl›m›z Güzide UZUN, ‹l Özel
‹daresi’ndeki Haritac›l›k Faaliyetleri
ile ilgili söylefli yapm›flt›r. Say›n
UZUN, belediye mücavir alan›
d›fl›ndaki ‹l Özel ‹daresi sorumluluk
alan›nda gerçeklefltirilen mühendislik
faaliyetlerinden bahsetmifltir.
Haritac›l›k meslek disiplini olarak
etkin oldu¤umuz çal›flmalara da
de¤inerek, imar faaliyetleriyle ilgili
yasal dayanaklardan bahsetmifltir.
Uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar ve
muhtemel çözüm yollar› meslektafllar
aras›nda de¤erlendirilmifltir. 

‹ller Bankas›’nda Haritac›l›k
Faaliyetleri Cumartesi
Söyleflileri
10 fiubat 2007 Cumartesi günü
flubemizde, ‹ller Bankas› 17. Bölge
Müdürlü¤ü Bölge Müdür Yard›mc›s›
meslektafl›m›z Ahmet GÜNER
taraf›ndan, ‹ller Bankas›’nda
Haritac›l›k Faaliyetleri konu bafll›kl›
söyleflisini gerçeklefltirmifltir. Say›n
GÜNER, ‹ller Bankas›’n›n
Belediyelerle birlikte yapt›¤›
çal›flmalar, Halihaz›r, ‹mar Plan›,
‹çme Suyu, Kanalizasyon vb. projeler
hakk›nda bilgi vermifltir. Ayr›ca 17.
Bölge Müdürlü¤ü kapsam›ndaki tüm
belediyelerin halihaz›rlar›n›n mevcut
oldu¤unu belirtmifl ve karfl›l›kl› sohbet
fleklinde meslektafllar›m›z›n sorular›n›
cevapland›rm›flt›r.

Trabzon Kadastro Müdürü ve
Tapu Müdürü Ziyareti
HKMO Trabzon fiubesi Yönetim
Kurulu ad›na Baflkan Tahsin
YOMRALIO⁄LU, Sayman Murat
SAMUK ve Arif Ça¤dafl
AYDINO⁄LU, Trabzon Kadastro
Müdürü görevine atanan ‹rfan
HACIMEM‹fiO⁄LU ve Trabzon Tapu

Müdürü görevine atanan Seyfettin
SEYYAS’i makam›nda ziyaret etti.
Ziyaret esnas›nda, flubemizin faaliyet-
leri ve bölgemizde kadastro
çal›flmalar› hakk›nda fikir al›fl verifli
fleklinde sohbet edilmifltir. Say›n
HACIMEM‹fiO⁄LU ve SEYYAS’ye
yeni görevlerinde baflar›lar dileriz.

Merhum Hocam›z Prof.Dr.
Muzaffer fierbetçi’yi Anma
Töreni
Bir bilim insan›, bir ö¤retmen, bir
dost, bir arkadafl, bir meslektafl, bir
a¤bi, bir yoldafl k›saca sevgi dolu
bir güzel insan olan sevgili Muzaffer
fierbetçi‘yi ölümünün ikinci y›l›nda
kendisinin de hofllukla
karfl›layaca¤›na inand›¤›m›z bir etkin-
likle and›k.

Trabzon fiubemizce düzenlenen
anma etkinli¤ine Genel Merkez
Yönetim kurulu üyeleri, fiube
Yönetim Kurulu, meslektafllar›m›z,
fierbetçinin dostlar› kat›ld›. Etkinli¤in
yürütücülü¤ü flube baflkan› Prof. Dr.
Tahsin YOMRALIO⁄LU taraf›ndan
yap›ld›. YOMRALIO⁄LU aç›l›fl
konuflmas›nda, fiERBETÇ‹‘ nin
mesle¤imizin geliflmesinde önemli
nirengi tafllar›ndan biri oldu¤u vurgu-
lanarak, bilim alan›nda yapt›¤›
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çal›flmalar ve mesle¤imize katk›lar›
dile getirildi. Etkinlikte Oda
baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN yapt›¤›
konuflmas›nda, fiERBETÇ‹‘ nin,
yaflam› hakk›nda k›sa bilgiler vererek
olaylara, bilime, insanlara, yaflama
nas›l bakt›¤›n›, fiERBETÇ‹‘ nin KTÜ de
bulundu¤u dönemin zorlu¤u ve o
dönemde yaflan›lan sürece bak›fl› ve
duruflunu ifade ederek, gelinen
süreçte bilim alan›nda, üniversitelerde
yaflan›lan s›k›nt›lar, ülke gündeminde
yer tutan ekonomik, sosyal, siyasal
ve politik geliflmelere de¤inerek k›sa
bilgiler aktard›.

Muzaffer fierbetçi ad›na haz›rlanan
k›sa slayt gösterimi sonras›, Kacaeli
Üniversitesi Jeodezi ve Fot. Müh. Böl.
Baflkan› Prof Dr. Haluk KONAK, KTÜ
Jeodezi ve Fot. Müh. Böl. Bflk.
Yard›mc›s› Doç Dr. Mualla
YALÇINKAYA birer konuflma yapt›lar.
Duygulu anlar›n yafland›¤› bu
bölümde Adana fiube baflkan›
Hasan ZENG‹N, fiERBETÇ‹‘nin
Adana da yapt›¤› son konferans›
flerbetçi ad›na sunarken KTÜ Jeodezi
ve Fot. Müh. Böl. Baflkan› Prof Dr.
Cemal BIYIK etkinlikte “Geçmiflten

Günümüze Haritac›l›k” konulu bir
sunum yapt›. 

Etkinlikte yap›lan konuflmalarda öze-
tle; “.. Sevgili fierbetçi‘ nin akademik
yaflam›nda, yürekli , çal›flkan, dürüst,
üretken, sayg›l› bir bilim insan›
oldu¤u, mesle¤imize kazand›rd›¤›
onlarca makale, bildiri ve kitap ile
kendine düflen sorumlulu¤u bu alan-
da yerine getirdi¤i, mesleki
yay›nlar›n›n mesle¤imize ›fl›k tuttu¤u
ve tutaca¤›, Odam›z çal›flmalar›nda
üye Muzaffer fierbetçiyi her an her
yerde görmekte oldu¤umuzu, bilimsel
komisyonlarda, kurultaylarda, panel
ve seminerlerde, sosyal ve kültürel
etkinliklerde kimi zaman panelist,
kimi zaman yönetici kimi zamanda
dinleyici olarak sürekli yer ald›¤›,
sosyal ve kültürel etkinliklerde genç
üyelerle sohbet ederken tatl›
tebessümü ile karfl›lad›¤›, sevecen ve
babacan yaklafl›mlar›yla da oda
yöneticilerine katk› ve desteklerini
esirgemedi¤i..” vurguland›.
Toplant›da ayr›ca “..Muzaffer
fiERBETÇ‹’yi tan›man›n, ö¤rencisi
olman›n, meslektafl› olman›n, dost ve
arkadafl› olman›n güzelli¤i

vurgulan›rken, güler yüzlü ö¤retmeni-
mizin, aram›zdan ayr›l›fl›n›n ikinci
y›l›nda kendisini özlemle and›¤›m›z”
belirtildi.

fiube De¤erlendirme
Toplant›s›
24 fiubat 2007 Cumartesi günü
16:30’da flubemizde, merhum
hocam›z fierbetçi‘yi anma töreninin
ard›ndan, 7. Dönem Yürütme
Kurulu‘nun bir y›ll›k çal›flmalar›n›
de¤erlendirdi¤i toplant› yap›lm›flt›r.
HKMO Genel Baflkan› A.Fahri
ÖZTEN, HKMO Genel Sekreteri
Ertu¤rul CANDAfi, HKMO Genel
Sayman› A.Ülkü KUTLU, HKMO
Adana fiubesi Baflkan› Hasan
ZENG‹N ve meslektafllar›m›z›n
kat›ld›¤› etkinlikte 7. Dönem Yürütme
Kurulu ad›na Baflkan Prof Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU konuflma yapm›flt›r.
YOMRALIO⁄LU, fiubat 2006 ve
Ocak 2007 tarihleri aras›nda
yapt›klar› çal›flmalar› yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte “1 y›ll›k yürüyüfl”
ifadesiyle özetlemifl, beklentilerini ve
hedeflerini dile getirmifltir. 

Yomral›o¤lu 1 y›ll›k çal›flma
sürecinde gerçeklefltirilen etkinlikleri;
tabloda da belirtildi¤i gibi
mesleki/bilimsel ve sosyal etkinlikler
olarak s›ralam›flt›r. Bu anlamda; 1
y›ll›k yürüyüflte 52 farkl› etkinlik ve 36
Yönetim Kurulu Toplant›s› ile haftal›k
ortalama 2 oda aktivitesi
gerçeklefltirdiklerini belirtmifltir. Kalan
1 y›ll›k süreçte hedeflenen flube
çal›flmalar›n› da s›ralam›flt›r. Bu
anlamda; Anma Günleri, Bahar
Yeme¤i, Kokteyl, Piknik vb. sosyal
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etkinliklerin devam edece¤ini belirt-
mifltir. Mesleki/Bilimsel Etkinlikler
olarak, Forum, Çal›fltay, CBSGünü
Etkinlik Serisi, Cumartesi Söyleflileri
vb. etkinliklerin devam edece¤ini
belirtmifltir. Trabzon ve meslektafllara
ses getirecek olan; “Trabzon ‹maj
Haritas›” ve “Üye Profili Anketi”
çal›flmalar› da devam etmektedir.
29 Ekim-02 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda Trabzon’da gerçeklefltirile-
cek olan CBS’2007 Kongresi’nin
ulusal anlamda önemli bir etkinlik
oldu¤unu ve flubemiz için büyük bir
prestij olaca¤›n› vurgulam›flt›r.
Kat›l›mc›lar flube de¤erlendirmesini
memnuniyetle karfl›lam›fl ve
baflar›lar›n›n devam› mesaj›n›
vermifltir. Ard›ndan yönetim kurulu
elemanlar› misafirlerle akflam
yeme¤inde bir araya geldiler.

HKMO Trabzon fiubesi
Yönetim Kurulu ve Temsilciler
E¤itim Kamp›
09 Mart 2007 Cumartesi günü
10:00-18:00 saatleri aras›nda
Çayeli/Rize Çavuflo¤lu Oteli’nde
gerçeklefltirilen etkinli¤e,

HKMO Genel Merkez’den; Ali Fahri
ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan›),
Ertu¤rul CANDAfi (HKMO Genel
Sekreteri), A. Ülkü KUTLU (HKMO
Genel Sayman›), Ufuk Serdar ‹NC‹
(HKMO Örgütlenme Sekreteri), 

HKMO Denetleme Kurulu’ndan;
Güzide UZUN (HKMO Denetleme
Kurulu üyesi), 

HKMO Trabzon fib. Yönetim
Kurulu’ndan; Tahsin YOMRALIO⁄LU

(HKMO Trabzon fib. Baflkan›), Faz›l
UZUN (HKMO Trabzon fib. Baflkan
Yrd.), Mustafa Özer ‹SKENDER
(HKMO Trabzon fib. Yazman›), Arif
Ça¤dafl AYDINO⁄LU (HKMO
Trabzon fib. Y.K.Ü.), Zuhal
AKYÜZLÜ (HKMO Trabzon fib.
Y.K.Ü.), H. Ebru ÇOLAK (HKMO
Trabzon fib. Yedek Y.K.Ü.)

HKMO ‹l Temsilcileri’nden; Yusuf
fiENTÜRK (HKMO Trabzon ‹l
Temsilcisi), Ayhan AKYÜZ (HKMO
Rize ‹l Temsilcisi), H. Tahsin
BOSTANCI (HKMO Gümüflhane ‹l
Temsilcisi)

kat›lm›flt›r. 

Toplant›da ÖZTEN, toplant›n›n
amac›ndan, Trabzon fiubesi ve tem-
silcilerden beklentilerinden bahsetti.
Ard›ndan YOMRALIO⁄LU, HKMO
Trabzon fiubesi olarak dönemindeki
1 y›ll›k sürede gerçeklefltirdi¤i
çal›flmalardan bahsetti, yönetimi ve
temsilcilerine hedeflerinden bahsetti.
Say›n CANDAfi; HKMO’nun son
dönemde gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›
slayt gösterisi eflli¤inde anlatt›.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki
bölümünde say›n KUTLU
gerçeklefltirdi¤i sunumda; HKMO
teflkilat yap›s›ndan, ‹flyeri, ‹l/‹lçe
Temsilcilikleri’nin mahiyetinden, temsi-
cilerin görev ve sorumluluklar›ndan,
üyelik ifllemlerinden, Serbest Harita
Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Bürolar› (SHKMMB) bilgileri ve tescil
ifllemlerinden bahsetti. Karfl›l›kl› soh-
bet esnas›nda gerçeklefltirilen
toplant›da; temsilcilerin görevleri
dahilinde flu ana kadar yapt›klar›

ifllemler ve eksiklikler de¤erlendirildi.
Karfl›lafl›lan sorunlar ve yap›lmas›
gerekenler irdelenerek temsilcilere
bildirildi. Bu anlamda HKMO’nun
bölgede ifllevlerini daha etkin
biçimde gerçeklefltirmesi için diyalog
sa¤lanm›fl ve toplant› amac›na
ulaflarak baflar›yla tamamlanm›flt›r.

SKALA/NIKON Teknoloji
Semineri
14.03.2007 Çarflamba günü
13:30’da KTÜ Jeodezi ve Fotog.
Müh. bölümü amfisinde gerçeklefltir-
ilen etkinlikle, Skala International hari-
tac›l›k sektöründe de etkili olabilecek
son teknoloji ürünlerini ve özelliklerini
anlatm›flt›r. Jeodezi ve Fotogrametri
Müh. bölümü ö¤retim elemanlar›,
ö¤renciler ve meslektafllar›n kat›ld›¤›
etkinlikte, öncelikle Z-Max.Net isimli
RTK A¤lar› Ölçme Sistemi tan›t›lm›flt›r.
Bu sistemin tüm ölçme gereksinim-
leriniz için yüksek do¤ruluk ve
geliflmifl performans sa¤lad›¤› belirtil-
mifltir. Ayr›ca Z-Max.Net’in arazide
veri toparlayabilmek için sundu¤u
kontrol üniteleri olan; Thales üretimi
MobileMapper CE ve Allegro CX
hakk›nda bilgi verilmifltir.
MobileMapper CE ayn› zamanda
bir el tipi GPS al›c›s›, ayn› zamanda
da bir CBS amaçl› GPS olarak belir-
tilmifltir.
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SOLDAN SA⁄A
1) Yeri merkez kabul eden, yer merkezli, 2) Hastal›kl› – ‹sviçre’nin en uzun ›rma¤›,
3) Ka¤›t katlama sanat› – Beyaz, 4) Jamaikan›n plaka iflareti – Bilgisayarda
sürücülerle anakart aras›ndaki iletiflimi sa¤layan ana birim, 5) Buyruk – Teknik, Fizik,
Kimya gibi pozitif bilimlere verilen ad, 6) Sanma, sanmak, zannetmek – Alt›n›n›n
safl›k derecesi, 7) Ma¤ara – Mercek odak uzakl›¤›n›n bozulmas›na yol açan aletsel
bir hata, 8) Bir kargo flirketi – Sayg› göstermek, 9) Metal özelli¤i gösteren –
Proaktinyum simgesi, 10)  Litografik tabakalar, ka¤›t ve sonuç ürünün ortaya ç›kmas›
için reprodüksiyon materyalinin planl› konumland›r›lmas› sonucu elde edilen materyal.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Yer yuvarla¤›n›n flekil, boyut ve gravite alan› ile zamana ba¤l› de¤iflimlerinin üç
boyutlu bir kordinat sisteminde tan›mlanmas›n› amaçlayan bir bilim dal›  – Bir
olumsuzluk eki, 2) Elektromanyetik Radyasyonun k›salt›lmas›  – El kitab›, 3) Baçlang›ç
noktas› – Posta Telefon Telgraf kurumumuzun k›salt›lmas›, 4) ‹çki kadehi – Bafll›ca,
temel niteli¤i tafl›yan, 5) Üzmek, s›k›nt› vermek – iskembilde birli –  Lityumun simgesi,
6) M›knat›sla ilgili, kendisinde m›knat›s özelli¤i bulunan, 7) Türk Havac›l›k Uzay ve
sanayinin k›saltmas› – Düflüncesizce her ifle at›lan, cüretkar, 8) Eski m›s›r tanr›s› –
Tapu kütü¤ünde tek parsel olarak kay›tl› bulunan bir tafl›nmaz mal›n, düzenlenen
haritalara göre birden çok parçaya ayr›larak tapu kütü¤üne tecil edilmesi ifllemi, 9)
‹steme, yapma gücü – Kar f›rt›nas›, 10) Bir asalak böcek – Donuk ve opak

CUMHUR‹YET TOPRAKLARI VE
KÜRESEL ‹fiGAL
Meslektafl›m›z Orhan ÖZKAYA’n›n “Cumhuriyet
Topraklar› ve Küresel ‹flgal” adl› kitab› yay›nland›.
Say›n ÖZKAYA’n›n kitab›, Bilgi Yay›nevi’nin “Bir
Millet Uyan›yor” dizisinin 15. kitab›.

ÖNCEK‹ SAYININ CEVAPLARI
Soldan Sa¤a
1- Geçici fierh, 2- En / Lika,
3- Odak / ‹kame, 4- Da¤ / Ar,
5- Ez / Mim, 6- Zelil / Mi,
7- Anlam / Az, 8- Nispi,
9- Esme / ‹m, 10- Vekto¤raf.

Yukar›dan Afla¤›
1- Geodezi / Ev, 2- Endaze / ‹se,
3- A¤ / La / Mk, 4- ‹lk / Minnet,
5- Ci / Pilli, 6- ‹ki / As,
7- fiaka / Ampir, 8- Art / ‹ma,
9- Rom / Ma, 10- Ekçizim
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KENT‹N ‹Ç‹NDE K‹ ÇATLAK

Gecenin kucağ› 
Sabah›n beşiğine 

B›rak›rken baş›n›
Gözlerimde kurudu
Tenimi yakan terin iyotu
K›rm›z› bir renk kaplad›
Bal›kç› ağlar›n›
Ard›nda gölgesi uzayan adam
Bir kayan›n heybetine s›ğ›nm›şken..

İçimizdeki varoşlarda mücadele veriyorduk
Her mücadelemiz gecenin ertesine art›yordu
Kabuğumuz k›r›lgand› 
K›rmal›yd›k ta..

İhanet dolu öyküler görüyorduk önümüzde
S›n›rlar›n› bir türlü çizemiyorduk sevdalar›n..
Korkuyorduk
Korkuyorduk kentli ayd›nl›klardan
Yak›yordu ›ş›ğ›n s›cakl›ğ› yüzümüzü
Sevilmeye haz›r kad›nlar
Her kalabal›k yerde

Daralt›yordu içimizi
Onlar›n baş›na üşüşen adamlarsa
İğrenç bir fildişi av›na 

Gider gibiydiler..
Korkuyorduk
Düğünlerden otogarlardan meydanlardan
Loş bir par›lt› çökmüş kafelerden
Kalabal›k nerede olsa vuruyordu bizi
Korkuyorduk sevdas› büyümemiş suretlerden..

S›yr›lmal›yd›k bu dar haleden
Gecekondular›n pencerelerine de yak›şm›yordu 

Baş›m›z
Ayaklar›m›z›n bu kaygan toprağa bast›ğ›n› bilerek 
Y›kmal›yd›k içimizde ki varoşlar›..

Yaşam›şt›k yaş›yorduk
Cerahat gibi kötüydü ve kal›c›yd› ihanet
K›s›r döngülerdi ihanetin bedeli
Ve yaşam kendini tekrarl›yordu
Gün kurtulurken kay›pt›
Özetleyecek bir şey yoktu sabahlara

Cüzdan›n içinde ki fotoğraftan 
Bir yüz silinirdi
Ortas›nda beyaz bir leke kal›rd› 
Caddelerin ortas›nda yaln›z kalan 
Bir iğde ağac› gibi
Yosun tad› gibi ekşi bir tat b›rak›rd›
Dilinde ihanet
T›rnaklar›nda çimento parçalar›
Avuçlar›nda parçalanmaya haz›r k›r çiçekleri..

Çatlak bir kadehten aseton içiyorduk                  
Yüreğimizden silebilmek için sevdalar›   
Oysa bir damla aseton yetiyordu
Şimdiki zaman aşklar›na..

Bu sokaklar bu eski lamba altlar›
Bu y›k›lmaya yüz tutmuş evler
Bizimdi bu solgun dünya
Hem bizim değildi bu neon ›ş›kl› kent
Pencereleri kapatm›şt›k 
Olumsuzluğun sesine
İhanet korku sevda
Toplam› ac›
Ac› bizimdi
Sevdam›za isim koyamad›ğ›m›z için
Öldürdüğümüz sevgilimizde
Bizimdi
ANNEMİZ KADAR..

M.Özer İSKENDER

Fotoğraf: M.Özer İskender



ATANANLAR-EMEKL‹ OLANLAR

108 Nisan 2007

• 1375 sicil numaral› üyemiz Ahmet
BÖLÜKBAfiI, 18.09.2006 tarihinde
Karayollari 3. Bölge Müdürlü¤ü' ndeki
Etüt Arazi Mühendisli¤i görevinden
emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
BÖLÜKBAfiI’na yeni hayat›nda
mutluluklar dileriz.

• 1706 sicil numaral› üyemiz Recep
ACAR, 16.01.2007 tarihinde T.K.‹.
Garp Linyitleri ‹flletmesi Müessesi‘nden
emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n ACAR’a
yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 2003 sicil numaral› üyemiz Feridun
DUYMAZ, 16.04.2007 tarihinde T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü XIV.
Bölge Müdürlü¤ü Planlama fiube
Müdürlü¤ü‘nden emekli olmufltur. Say›n
DUYMAZ’a yeni hayat›nda mutluluklar
dileriz.

• 2014 sicil numaral› üyemiz Ayhan
SEZER, Osmangazi Belediyesi Teknik
Baflkan Yard›mc›s› görevine atanm›flt›r.
Say›n SEZER’e yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 2452 sicil numaral› üyemiz Ömer Ali
ANBAR, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü 2.
Bölge Müdürlü¤ü Görevinden
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü Genel
Müdür Yard›mc›s› görevine atanm›flt›r.
Say›n ANBAR’a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 2811 sicil numaral› üyemiz Hasan
Tahsin YAKUT, Karabük Belediye
Baflkanli¤i ‹mar Müdürlü¤ü‘nde ‹mar
Müdürü  görevine atanm›flt›r. Say›n
YAKUT’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 3063 sicil numaral› üyemiz Cemil
CANDAfi, ‹stanbul IV Numaral› Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge
Kurulu Müdürlü¤ü’nde Müdür görevine
vekaleten atanm›flt›r. Say›n CANDAfi’a
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 3550 sicil numaral› üyemiz Mahmut
ÖZBEK, Ad›yaman Belediye Baflkanl›¤›
Belediye Baflkan Yard›mc›s› görevine
atanm›flt›r. Say›n ÖZBEK’e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 4805 sicil numaral› üyemiz ‹rfan
HACIMEM‹fiO⁄LU, Trabzon Kadastro
Müdürü görevine atanm›flt›r. Say›n
HACIMEM‹fiO⁄LU’na yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 4834 sicil numaral› üyemiz Yasemin
UZUN, Samsun 19 May›s Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümüne
Ö¤retim Görevlisi olarak atanm›flt›r.
Say›n UZUN’a yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 5160 sicil numaral› üyemiz Ahmet
Akif  SEKMEN,  Sinop Kadastro
Müdürlü¤ü'ne  Müdür olarak
atanm›flt›r. Say›n SEKMEN'e  yeni
görevinde  baflar›lar  dileriz.

• 5206 sicil numaral› üyemiz Aziz
fi‹fiMAN, Samsun 19  May›s
Üniversitesi  Jeodezi  ve Fotogrametri
Bölümüne  Ö¤retim Görevilisi  olarak
atanm›flt›r. Say›n fi‹fiMAN’a yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 5216 sicil numaral› üyemiz fienol
Hakan KUTO⁄LU, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkanl›¤›‘nda  Yrd. Doç. Dr. iken
Kas›m 2006 tarihinde Doç. Dr. olarak
görevine atanm›flt›r. Say›n
KUTO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 5300 sicil numaral› üyemiz Ömer
TAfiÇI, Ayd›n Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu‘na
atanm›flt›r. Say›n TAfiÇI’ya yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 5508 sicil numaral› üyemiz Ahmet
Haflim ERDO⁄AN, 19.01.2007
tarihinde Kestel Belediyesi ‹mar ve
fiehircilik Müdürlü¤ü görevine
vekaleten atanm›flt›r. Say›n
ERDO⁄AN’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 6102 sicil numaral› üyemiz Adnan
CEVHER,  ‹stanbul Tapu Kadastro II.
Bölge Müdürlü¤ü‘nde Bölge Müdürü
Görevine Atanm›flt›r. Say›n CEVHER’e
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 6382  sicil numaral› üyemiz Umut
DER‹NKÖK,  Ordu  Perflembe Kadastro
Müdürlü¤ü'ne  Mühendis  olarak
atanm›flt›r. Say›n DER‹NKÖK'e yeni
görevinde  baflar›lar  dileriz.

• 7111 sicil numaral› üyemiz Murat
AKKAYA, Giresun Orman Bölge
Müdürlü¤ü‘ne atanm›flt›r. Say›n
AKKAYA’ya yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 7613  sicil numaral› üyemiz ‹lker
BEKLER,  Tokat  Turhal  Belediyesi'ne
Mühendis olarak  atanm›flt›r. Say›n
BEKLER'e  yeni  görevinde  baflar›lar
dileriz.

• 7683  sicil numaral›  üyemiz  Arzu
ÖNER,  Samsun Tapu ve Kadastro
X.Bölge Müdürlü¤ü'ne  Mühendis
olarak  atanm›flt›r. Say›n ÖNER'e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 7862 sicil numaral› üyemiz Ayhan
YET‹M, T.C.D.D. Genel Müdürlü¤ü
Tafl›nmaz Mallar Daire Baflkanl›¤› ‹mar
Plan fiubesi'ne Mühendis olarak
atanm›flt›r. Say›n YET‹M'e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 8595 Sicil numaral› üyemiz Ömer
ZOZ‹K, Bursa Bay›nd›rl›k ‹l
Müdürülü¤ü‘ne atanm›flt›r. Say›n
ZOZIK’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 8714 sicil numaral› üyemiz Erhan
YILMAZ, I¤d›r Kadastro Müdürlü¤ü’ne
Mühendis olarak atanm›flt›r. Say›n
YILMAZ’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 8985 sicil numaral› üyemiz Sinan
YET‹M, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Mesudiye Kadastro
Müdürlü¤ü'ne atanm›flt›r. Say›n
YET‹M'e yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 9103  sicil numaral›  üyemiz  Gülflah
DER‹NKÖK (YENEN), Mufl  Kadastro
Müdürlü¤ü'ne Mühendis  olarak
atanm›flt›r.Say›n DER‹NKÖK'e  yeni
görevinde  baflar›lar dileriz.
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Bir Dostu Yitirme
ÖZKAN TALAY

Neler yaz›labilir… neler söylenebilir ve nas›l anlat›labilir… Meslektafl›m, can
dostum, güzel insan Haydar Demirtafl’›n yakaland›¤› amans›z kanser
hastal›¤›n›n ard›ndan, 9 Mart 2007 tarihinde aram›zdan ayr›l›fl›na dair? 

Birçok arkadafl› gibi ben, çok sevdi¤im can dostumu; henüz on yafl›na
basm›fl An›l Can, bir daha “BABA” diye ça¤›ramayaca¤› ve yeterince doya-
mad›¤› babas›n›; 1994 y›l›nda tan›flt›¤› Filiz ise türlü zorluklara birlikte gö¤üs
gerdi¤i 12 y›ll›k eflini yitirdi. Meslek camiam›z için bu,  dürüst ve nitelikli
hizmet üretimini ilke edinen çal›flkan bir mühendisin yitirilifli, Çorum ‹linin
Alaca ‹lçesine ba¤l› ve bir vadi içerisinde yerleflik Dereyaz›c› köyünde,
1966 y›l›nda, onu ilk çocu¤u olarak dünyaya getiren annesi ve babas› için
de tad›lan ac›lar›n en büyü¤üdür.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümünden 1988 y›l›nda mezun olan Haydar Demirtafl, sadece s›n›f arka-
dafl›m de¤il, ayn› zamanda 1993 y›l›nda birlikte kurdu¤umuz DETA Harita
Mühendislik Ltd. fiti.’den de ifl orta¤›md›.

Okul sonras› ben ifl aray›fllar›n› sürdürürken ve ‹stanbul’a yerleflme planlar›
yaparken, Sirkeci’de kalabal›k bir caddede tesadüfen karfl›laflmam›z, hem
benim için hem de o günlerde BOTAfi’›n bir yan flirketinde Arazi Etüt-
Kamulaflt›rma ifllerinde çal›flan Haydar için yeni bir hayat›n bafllang›c› ola-
cakt›. Bu karfl›laflma sonucunda, randevulaflt›¤›m›z gibi üç gün sonra
Kartal’da sahilde bir kafeteryada buluflmam›z da, isim ve amblemiyle birlikte
DETA’y› yaratacakt›. Benim için oldukça zor al›nan bu karar sonucunda
DETA kurulmufl ve Ankara’da yeni bir hayata merhaba demifltik. 

Ö¤rencilik y›llar› d›fl›nda yaklafl›k 6 y›ll›k bir ifl arkadafll›¤› ve ortakl›¤›n›
yaflama f›rsat›n› buldu¤um can dostum Haydar, ifl yaflam›nda teknik standart-
lar ile mesleki etik ve mesleki davran›fl ilkelerinden asla taviz vermeyen, inatç›
ve dürüst bir kiflilikti.

O bir yard›mseverdi. Zorda olan her kesin yard›m›na koflard›.

O sevecendi, insanlar› k›rmazd›. Gerek siyasi ve gerekse sosyal tüm tart›flma
ortamlar›nda empati ile bakar ve de¤erlendirirdi.

O dürüst bir insand›, her sektörde yaflan›lan kirli ç›kar iliflkilerine girmedi, bu
yüzden türlü zorluklara gö¤üs germek zorunda kald›.

O üretken ve çal›flkan bir insand›. Yönetmeyi sevmedi, ifline dört elle sar›l›p
arazi olsun, büro çal›flmalar› olsun üretim süreçlerinin tamam›nda yer ald›.

O mücadeleci bir insand›. Ülkemizde göz ard› edilen mühendislik mimarl›k
sektöründe hizmet üretmenin zorluklar›n›n bilincinde olarak, y›lmadan difliyle,
t›rna¤›yla üreterek ayakta kalmay› seçti.

O eme¤e de¤er veren bir insand›. Yan›nda çal›flanlar›n›n eme¤ini asla
sömürmedi, kimsenin tek kurufl hakk›n› yemedi, SSK ödentilerinden vergi
yükümlülüklerine kadar tüm sorumluluklar›n› yerine getirdi. Hastanede oldu¤u
süre içerisinde dahi kendini düflünmeden Filiz’e çal›flanlar›n maafl ödemeleri

ve vergilerin aksat›lmamas› gerekti¤ini kim bilir
kaç kere hat›rlatm›flt›.

O devrimci bir insand›. Köyden gelip, yo¤un
siyasi çat›flma ortam›nda Alaca’da bir bodrum
kat›nda Babaannesi ile birlikte güç flartlarda
tamamlam›flt› lise e¤itimini. Sahip oldu¤u sol
siyasi düflünceden yaflam› boyunca asla taviz
vermedi.

O örgütçü bir insand›. Çorum-Der’in kurucu
üyeli¤ini yapm›fl, çal›flmalara aktif katk›
koymufltu. Özel sektörün güç çal›flma
koflullar›ndan Oda çal›flmalar›na aktif olarak
kat›lamam›fl ancak her zaman Odam›z›n
yan›nda ve destekleyicisi olmufltur.

O iyi bir insand›. Adam gibi bir adamd› o.
Dedi¤i bir yapt›¤› birdi.

Hayalleri vard› onun. Güzel bir ev yap›p
köyüne yerleflmek ve hayat›n›n kalan bölümünü
orada tamamlamak istiyordu. Ama olmad› iflte.
Do¤a çekip ald› onu elimizden, hem çok erken
hem de bir daha dönmezcesine. O flimdi
yaflam›n›n kalan bölümünü geçirmek istedi¤i
köyünde yat›yor… 

Ac›m›z büyük dostlar!
Hoflça kal güzel insan, hoflça kal yi¤it insan.
An›s› önünde sayg›yla e¤iliyorum.
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HÜZÜN GELD‹

Türküler bitti

Halaylar durdu

Horonlar durdu

Al damar, mor damar, flah damar sustu

Bahçeler put kesildi birer birer

Meyveler salk›m saçak tafl.

Bir bulut uçard›

Bafl› bofl bedava

Yand› kül oldu

Hüzün geldi bafl köfleye kuruldu

Yoruldu yüre¤im yoruldu.

A¤aç büyür arkas›nda koflamam

Kervan yürür pefli s›ra düflemem

Y›ld›z akar uçsam da yetiflemem

Hüzün geldi bafl köfleye kuruldu

Yoruldu yüre¤im yoruldu.

Sevgili Can Arkadafl›m Ali; Bedri Rahmi sanki
bizler için yazm›fl bu fliiri.

1979-80 KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Bölümünden birlikte ç›kt›k yola. Dal›ndan kopan
ilk yapra¤›m›z sen oldun. Biliyorsun sevgili Ali

bize flimdilerde “yitik kuflak” diyorlarya ne kadar hakl›lar. Çünkü
bizler 1980'lerin yitik kufla¤› olarak hiçbir fleyi doyas›ya
yaflayamad›k. Ama zor günleri birlikte dayan›flma içersinde
aflt›k.Yaflam› her noktada güzellefltirmeye u¤rafl vermenin bizler
için kaç›n›lmaz oldu¤unu yine birlikte paylaflt›k.

Sevgili arkadafl›m sen mezun olup giden arkadafllar›m›z›n ve
kalanlar›n Trabzon'daki nirengi noktas›yd›n. Baba mesle¤ini
sürdürdü¤ün ma¤azanda mühendis kimli¤ini koruyarak meslek
onurunu daha do¤rusu insanl›k onurunu yitirmeden çal›flt›n. Oda
çal›flmalar›nda zaman zaman senden örnekler verildi. Bir
yandan baba mesle¤i “ Maraton Kundura” di¤er yandan ise
harita mühendisli¤i. Mesle¤imizde a¤›rl›kl› yönün sosyal
yaklafl›m›nd› her zaman.inan›lmaz bir ba¤ kurard›n
insanlarla.Sana yapt›¤›m›z flakalar› kald›rman çok ayr› bir
güzellikti.Nedense k›zmay› bir türlü beceremezdin. Sevgi
doluydun. Sevgili çocuklar›n ‹rem ve Alihan sana yarafl›r birer
genç flimdi. Adam gibi adamd›n, sana dükkan›n ad›yla
seslenilmesine o güzel gülücü¤ünle karfl›l›k verirdin. “
MARATON AL‹ ” 

fiimdi biz Trabzon'da sevgili eflin Ayflen'in isabetli karar› ile
kapanmayacak olan “ MARATON KUNDURA“da Trabzon'a
yolu mutlaka düflecek olan arkadafllar›m›z› ve “ G‹DEN
HOCALARIMIZI “ bekleyece¤iz.

Sen hep bizimlesin.

Arkadafllar› Ad›na
Faz›l Uzun

ARAMIZDAN AYRILANLAR
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• 4494 sicil numaral› üyemiz Tayfun OVALI 29.04.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za bafl
sa¤l›¤› dileriz

• 4926 sicil numaral› üyemiz Necdet AKCABELEN, 27.04.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.

• 1332 sicil numaral› üyemiz Erhan SÖZEN‘in annesi 28.01.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1369 sicil numaral› üyemiz Mustafa AKMEfiE‘nin annesi 19.01.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1498 sicil numaral› üyemiz Hikmet ÇAY’›n annesi 01.04.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1505 sicil numaral› üyemiz Sad›k KUMRAL‘›n annesi 20.02.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 2549 sicil numaral› üyemiz Mustafa KAL‘›n babas›19.03.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 3499 sicil numaral› üyemiz Mehmet DEM‹R‘in  kay›nvalidesi 27.03.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 3632 sicil numaral› üyemiz ismail ‹lkay AK‘›n babas› 22.01.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 3773 sicil numaral› üyemiz Ayhan B‹NGÖL’ün a¤abeyi 12.02.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 3890 sicil numaral› üyemiz Timur Bilinç BATUR’un dedesi yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

EVLENENLER

• 5250 sicil numaral› üyemiz Mehmet Necati
SEÇK‹N‘in babas› 27.03.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.
• 6084 sicil numaral› üyemiz Erdal KAYA‘n›n
babas› 31.01.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
• 7945 sicil numaral› üyemiz Ufuk AYDIN' n›n
babasi 04.03.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
• 8028 sicil numaral› üyemiz Kerem
HALICIO⁄LU‘nun babas› 01.03.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve meslektafl›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Trabzon fiubesi eski Baflkanlar›ndan
Hüseyin SA⁄LAM’›n babas› vefat Etmifltir. Ailesine
ve meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Sad›k KUMRAL‘ ›n annesi 20.02.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine ve
meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4686 sicil numaral› üyemiz Ender BALLI ile Özlem POLAT çifti 03.03.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.
• 5162 sicil numaral› üyemiz Ahmet Ayhan  DEVEC‹ 17.03.2007 tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.
• 7157 sicil numaral› üyemiz Mustafa DEM‹R 23.11.2006 tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.
• 7287 sicil numaral› üyemiz Türker YILMAZ 03.02.2007 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz. 
• 7813 sicil nolu üyemiz Duygu SU‹ÇMEZ ile 9159 sicil numaral› üyemiz Tolga
ÇUVALCI evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.
• 8178 sicil numaral› üyemiz Eylem KIZILAY 18.11.2006 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz.

• 8758 sicil numaral› üyemiz Seçkin Ç‹MEN
evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.
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• 3319 sicil numaral› üyemiz Kadir ÖZDEM‹R ile
Emine ÖZDEM‹R çiftinin 06.02.2007 tarihinde
Ilg›n ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Ilg›n’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu
bir yaflam dileriz.

• 3457 sicil numaral› üyemiz Mehmet
HACIO⁄LU ile Esen HACIO⁄LU çiftinin
31.10.2006 tarihinde Ifl›k Ceylan ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ifl›k
Ceylan'a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• 4188 sicil numaral› üyemiz Mahmut
GÜLTEK‹N ile Lütfiye GÜLTEK‹N çiftinin
25.01.2007 tarihinde Baran ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Baran'a hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 4918 sicil numaral› üyemiz Ali Haydar EK‹NC‹
ile Leyla Ekinci çiftinin 21.10.2006 tarihinde
Yi¤it Eren ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Yi¤it Eren’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve
mutlu bir yaflam dileriz. 

• 4937 sicil numaral› üyemiz Cumhur AYGIT ile
Selda AYGIT çiftinin 15.03.2007 tarihinde Onur
Alp ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Onur Alp’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve
mutlu bir yaflam dileriz. 

• 5180 sicil numaral› üyemiz Seher Ergülü
AKÇAY‘›n 04.06.2006 tarihinde Burcu ismini
verdikleri bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Burcu’ya
hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

• 5186 sicil numaral› üyemiz Ali R›za BECER‹K
ve Emel BECER‹K çiftinin 02.02.2007 tarihinde

Azra ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Azra’ya hofl geldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 5190 sicil numaral› üyemiz Mümün ARSLANBAfi‘›n 27.02.2007 tarihinde
Ahmet Emin ismini verdikleri bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Ahmet Emin’e hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 5762 sicil numaral› üyemiz Osman DIZMAN ile fiule DIZMAN çiftinin
23.03.2007 tarihinde Duru ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Duru’ya hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6529  sicil numaral›  üyemiz  Fatih  YAPAR'›n  23.01.2007  tarihinde
Mehmet  ismini verdikleri  bir çocuklar›  dünyaya gelmifltir. Mehmet'e hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6546 sicil numaral› üyemiz Hüseyin Kutman TOP ve Pelin TOP çiftinin
01.01.2007 tarihinde Yeflim Cansu ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Yeflim Cansu’ya hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7078 sicil nolu üyemiz fieref CANGÜR'ün  09.09.2007 tarihinde Verda
ismini verdikleri bir çoçu¤u dünyaya gelmifltir. Verda’ya hofl geldin der, sa¤l›kl›
ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7096 sicil numaral› üyemiz M.Bar›fl ERBEY ve Elçin ERBEY çiftinin
26.02.2007 tarihinde Elif NAZ ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Elif NAZ’a hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7141 sicil numaral› üyemiz Gamze SOMAN ile 7420 sicil numaral› üyemiz
Mutlu Deniz SOMAN çiftinin 24.11.2006 tarihinde Arda ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Arda’ya hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz.

• 7353 sicil numaral› üyemiz Onur YET‹Z ve Aytül YET‹Z çiftinin 29.11.2006
tarihinde Derin ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Derin’e hofl
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7604 sicil numaral› üyemiz ‹brahim fiAH‹N’in 13.01.2007 tarihinde Sena
ismini verdikleri bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Sena’ya hofl geldin der, sa¤l›kl›
ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7605 sicil numaral› üyemiz Emir Salih YILMAZ ile Gökçen YILMAZ çiftinin
28.02.2007 tarihinde Ça¤an Dora ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Ça¤an Dora’ya hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7999 sicil numaral› üyemiz Bekir ALTUNÇANAK ile Hülya ALTUNÇANAK
çiftinin 08.09.2006 tarihinde Ece ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Ece’ye hofl geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 8040 sicil numaral› üyemiz Mustafa ALKAN’›n 17.01.2007 tarihinde Eda
ismini verdikleri bir çocu¤u dünyaya gelmifltir. Eda’ya hofl geldin der, sa¤l›kl›
ve mutlu bir yaflam dileriz.
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