
m›z›n kat›l›m› ile Kayap›nar Belediyesinde yap› Kontrol
ekibinde görevli olan ‹MO üyesi arkadafl›n kaçak bir ya-
p›y› mühürlemek için gitti¤i inflaatta, ‹nflaat Müteahhidi
ve adamalar›n›n sald›r›s›na u¤ramas›n› tüm TMMOB’ün
üyelerine bir sald›r› olarak kabul ederek, sald›r›y› k›nayan
bir bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r. 

26.02.2005 tarihinde fiube Merkezinde yap›lan ve Di-
yarbak›r Kadastro Müdürü Safa DO⁄AN ve Kontrol
Mühendisi Ali R›za AYDURAN taraf›ndan bilgilendirildi-

¤imiz toplant› Diyarbak›r da bulunan Harita Mühendisi
arkadafllar›m›z›n yo¤un kat›l›m› ile yap›ld›, Toplant›da
Tescile Konu Harita ve Planlar›n yap›m› ve haz›rlanan
dosyalar›n Kadastro Müdürlü¤ü’ne nas›l düzenlenerek
verilmesi gerekti¤i konusu örneklerle anlat›ld›.TKGM ta-
raf›ndan Bölgemizde bu sene yap›lacak olan Kadastro
‹halelerinde uygulanacak olan yeni uygulamalar ve ihale
flartnamesi konusunda da meslektafllar›m›z bilgilendirildi.

29.01.2005 tarihinde fianl›urfa temsilcili¤imiz ve üye-
lerimizde yap›lan toplant›ya Genel Merkezden A. Fahri
ÖZTEN ve Ertu¤rul CANDAfi’ ›n ve fiube Yönetimin-
den fiube Baflkan› Talip KIRAN ve II. Baflkan Deniz
DÖNMEZ’in kat›l›m› ile toplant› yap›lm›flt›r. Toplant›da
fiube Baflkan›m›z Talip KIRAN fiubenin faaliyetleri hak-
k›nda bir de¤erlendirmede bulunduktan sonra Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri A. Fahri ÖZTEN ve Er-
tu¤rul CANDAfi Odam›z›n Genel Merkez düzeyinde ya-
p›lan çal›flmalar ve yap›lacak çal›flmalar konusunda top-
lant›ya kat›lan üyelerimize bilgiler verildi.Temsilcimiz
U¤ur BÜYÜKHAT‹PO⁄LU ve Mesleki Denetim sorum-
lumuz Temsilci Yard›mc›m›z Abdulkadir KARAKUfi gö-
rüfl ve önerilerini sundular. Üyelerin Odam›zdan beklen-
tileri ve görüfllerini belirtiler. Üyelerimiz ‹mar Uygula-
malar› konusunda ve Arazi Topulaflt›r›lmas› hususunda
en k›sa zamanda bir panel yap›lmas›n› talep etmifllerdir.
Bu konuda fiubemiz ve Genel Merkez’imizle hemen ilifl-
kiye geçip fianl›urfa Temsilcili¤imizle birlikte ‹mar Uygu-
lamalar› ve Harita Uygulama Sorumlulu¤u konulu paneli
fianl›urfa’m›zda bu etkinli¤i gerçeklefltirilmifltir.

HKMO Bülteni • Mart 2005

66

fi U B E L E R ‹ M ‹ Z D E N   H A B E R L E R

D ‹ Y A R B A K I R

D
‹
Y
A
R
B
A
K
I
R

fi
U
B
E
S
‹

Arip (Turp) Projesi ve Tescile Konu
Harita ve Planlar Konulu Seminer
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fiubemiz ve YTÜ JFMB Baflkanl›¤› iflbirli¤i ile Al-
manya Bavyera Eyaleti Würzburg K›rsal Geliflim
Dairesi Müdürü Dipl.-Ing. Rolf RICHTER’in konufl-

mac› olarak kat›ld›¤› “Toprak Yönetimi ve Tafl›n-
maz De¤erlemesi Toplant›lar›-III” Konferanslar› 4-
5 Kas›m 2004 tarihinde YTÜ Oditoryumu’nda ya-
p›ld›.

Yine fiubemiz ve YTÜ JFMB Baflkanl›¤› iflbirli¤i
ile Bonn Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erich WEISS’›n
konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Toprak Yönetimi ve
Tafl›nmaz De¤erlemesi Toplant›lar›-IV” bafll›¤›nda
konferanslar 9 -10 Aral›k 2004 tarihlerinde YTÜ
Oditoryumu’nda yap›ld›.

Dünya CBS Günü, binlerce CBS kullan›c›s›n›n
CBS’nin yaflant›m›z› nas›l etkiledi¤ini anlatt›¤› bir
gündür. Bu gün arac›l›¤› ile tüm dünyada milyonlar-
ca kifli Co¤rafi Bilgi Sistemlerinden haberdar edile-
rek bilgilendirilmekte, e¤itiminin gereklili¤i vurgu-
lanmakta ve kullan›m›n›n faydalar› öne ç›kar›lmakta-
d›r. CBS Günü, dünyada her y›l›n Kas›m ay›nda
“Co¤rafya Bilinçlendirme Haftas›” içindeki çarflam-
ba gününde, 100’ü aflk›n ülkede, 2000’in üzerinde
kamu kurum ve kuruluflunun ve 3 milyonun üzerin-

de genç ve yetiflkinin kat›l›m› ile 1987 y›l›ndan bu ya-
na kutlanmaktad›r. Ülkemizde de CBS günü, 1999
y›l›ndan itibaren çeflitli organizasyonlarla, e¤itim ve
ö¤retim kurulufllar›n›n, kamu kurum ve kurulufllar›-
n›n, sivil toplum kurulufllar›n›n ve meslek kuruluflla-
r›n›n kat›l›m›yla kutlanmaktad›r. Bu y›l dünyada 17
Kas›m’da gerçekleflen CBS günü etkinlikleri, ülke-
mizde bayram tatilinden oluflabilecek aksakl›klar gö-

zönünde bulundurularak 19 Kas›m’da gerçeklefltiril-
mifltir. YTÜ Oditoryumu’nda gerçeklefltirilen etkin-
lik, HKMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan fiube CBS Ko-
misyonunun katk›lar›yla düzenlenmifl ve bu y›lki ko-
nusu “Afet Yönetimi ve CBS” olarak belirlenmifltir.

Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araflt›rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Da-
l› Araflt›rma Görevlisi ve HKMO ‹stanbul fiubesi
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CBS Komisyonu Baflkan› Asl› Garagon DO⁄RU ve
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
Fotogrametri Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Dursun Zafer fiEKER yürütücülü¤ünde gerçek-
leflen etkinlikte, HKMO ‹stanbul fiubesi Baflkan›
Mehmet Ali CANDAfi, YTÜ ‹nflaat Fakültesi Deka-
n› Prof. Dr. Hüseyin DEM‹REL ve ‹TÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Fotogrametri
Anabilim Dal› Baflkan› ve ISPRS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Orhan ALTAN aç›l›fl konuflmas› yapt›.

Üniversiteler, kamu kurumlar› ve özel kurulufl-
lardan yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte ger-
çekleflen sunumlar›n konular› ve kat›l›mc›lar:

Afetlerin ‹zlenmesinde Uzaktan Alg›lama ve CBS,
Prof. Dr. Filiz SUNAR ERBEK (‹TÜ)

Afet Yönetiminde CBS Altyap›s›, Arafl.Gör. Ozan
EMEM (YTÜ)

Deprem Bilgi Sistemine Jeodezik Katk›, Doç. Dr.
Haluk ÖZENER (BÜ)

Afet Bilgi Sistemi, Ebru TÜRKYILMAZ YURD-
O⁄LU (‹stanbul Valili¤i Afet Yönetim Merkezi)

‹stanbul’un Jeolojisinin CBS’de Haz›rlanmas› ve Di¤er
Çal›flmalarla Karfl›laflt›r›lmas›, Ali ‹SKENDERO⁄LU (‹BB
Zemin ve Deprem ‹nceleme Müdürlü¤ü)

Etkinlik dahilinde, yukar›da an›lan konu bafll›kla-
r› alt›nda gerçekleflen sunumlar›n, kat›l›mc›lar›n so-
ru ve katk›lar› ile zenginleflti¤i ve toplant›n›n amac›-
na ulaflt›¤› gözlendi. Sunumlar› ile etkinli¤imize kat-
k› sa¤layan kat›l›mc›lara kat›l›m belgesi verildi.

Etkinlik, sunumlar›n arkas›ndan düzenlenen
kokteyl ile son buldu. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 25.10.2004
tarih ve S/149 say›l› yaz›s› ile ‹stanbul Çevre Düze-
ni Plan› ve Çevre Düzeni Plan›’na uygun ve efl za-
manl› olarak yap›lacak 1/25 000 ölçekli ‹stanbul Na-
z›m Plan› çal›flmalar›na iliflkin fiubemiz görüfl ve
önerilerini oluflturmak üzere bir Çal›flma Grubu-
nun oluflturuldu ve 4 Aral›k 2004 tarihinde toplan-
t› düzenlendi. Çal›flma Grubunda üyelerimizden
Celal BEfi‹KTEPE, Halil ERKAYA, Süleyman BE-
K‹RO⁄LU, S.Denizhan YALIN, Erdal KÖKTÜRK,
Ali R›za TEK‹N, Orhan YÜCEL, Murat DEM‹RBAfi,
Aysel AKTAN, Aydan SARIKAYA, Nail GÜLER, ‹l-
yas fiEKER, Ahmet ‹PEKÇ‹, Hasan Yalç›n ARIPI-
NAR, Cemil CANDAfi, Hülya Melek DEM‹R, Ok-
tay GAZ‹O⁄LU, Güler B‹LG‹N (Durmaz), Ergin
UÇARLI, Murat YAZICI, Y›lmaz KÜRKÇÜ, Tülin
‹NAL yer ald›lar. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Planlama ve ‹mar
Daire Baflkanl›¤› fiehir Planlama Müdürlü¤ü’ne ileti-
len görüfllerimiz afla¤›da yer almaktad›r:

Sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤lamak üzere, il s›-
n›rlar› içinde kentsel ve k›rsal geliflmeler ile, sanayi,
tar›m, turizm, ulafl›m gibi sektörel geliflme potansi-
yellerini de de¤erlendirecek, koruma-kullanma
dengesini kuracak, stratejik kararlar ve arazi kulla-
n›m kararlar›n›n belirlendi¤i ve planlama s›n›rlar›
içinde alt kademe planlara esas olacak 1/100 000
ve/veya 1/50 000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni
Plan› ve 1/25 000 ölçekli ‹stanbul Naz›m ‹mar Pla-
n›’n›n yap›lmas› gereklili¤i olumlu bulunmufltur.

‹stanbul Çevre Düzeni Plan› ve ‹stanbul 1/25
000 ölçekli Naz›m ‹mar Planlar›’n›n haz›rlanmas›
sürecinde; planlanan alan s›n›rlar›n›n kapsam›nda
ekli yaz›n›zda belirtilen bilgiler ba¤lam›nda göz
önünde bulundurulmas› gereken Odam›z›n görüfl-
leri afla¤›dad›r.

A) Planlama ‹lkeleri ve Plan Bütünlü¤ünün
Sa¤lanmas› Aç›s›ndan Görüfllerimiz;

• Planlama sürecinde, kamusal ve ulusal gereksi-
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nimler do¤rultusunda yönlendirici, denetleyici ve
gelifltirici bir anlay›fl esas almal›d›r.

• Planlama sürecinin her kademesinde, kentin
planlanmas›na iliflkin bütün bilgi ve belgeler, herke-
se s›n›rs›z aç›k olmal›d›r. Kente ve planlamaya ilifl-
kin bilgilerin gizlenerek birer rant arac› haline geti-
rilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.

• Kamu sa¤l›¤› ve temel insan haklar› için zorun-
lu olan ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k, su, sosyal ve kültürel
hizmetler, kentsel hizmetler... vb için gerekli alan-
lar belirlenmeli, sosyal ve ekonomik yaflam› kolay-
laflt›r›c›, zenginlefltirici önlemler almal›d›r.

• Temiz ve yaflanabilir planl› bir kent için; genifl
kat›l›ml›, yetkili ve güçlü çevre koruma/gelifltirme
birimleri ivedilikle yap›land›r›lmal›d›r.

• Planlar›n yap›m ve uygulama aflamas›nda, kent
de¤erlerine verilecek zararlar, kent suçu olarak de-
¤erlendirilmelidir.

• Her ne ad alt›nda olursa olsun imar aff›na yö-
nelik planlama anlay›fl› ile hareket edilmemelidir.
Çarp›k yap›laflm›fl yerler planda belirtilmeli ve bu-
ralar›n iyilefltirilmesi için yerinde kentsel dönü-
flüm çözümleri uygulanmal›d›r.

• Planlama sürecinde ve sonras›nda; merkezi
yönetim, ilgili kurum ve kurulufllar, ilçe ve belde
belediyeler ile eflgüdüm sa¤lanmal›d›r. Meslek ör-
gütleri, üniversiteler, di¤er bilim kurumlar› ve de-
mokratik kitle örgütlerinden de görüfl almak ye-
rine, birlikte çal›flma yöntemi esas al›nmal›d›r.

• Büyükflehir belediye baflkan›, planlarda kesin-
likle tadilen onay yetkisini kullanmamal›d›r.

• Her ölçekteki sanayi ve endüstri alanlar›; S‹T
alan›, orman, tar›m alan›, k›y›, özel çevre bölgeleri,
mesken bölgeleri ile iç içe veya yak›n çevresinde
planlanmamal›d›r. Bu ba¤lamda mevcut tesisler de
yukar›daki özellikler dikkate al›narak yap›lacak olan
planlama ile kent d›fl›na tafl›nmal›d›r. 

• Planlama ile arazi, arsa spekülasyonuna yöne-
lik toprak ve imar rant› önlenmeli, dar gelirli vatan-
dafllar›n konut ihtiyac›n› karfl›layan, çarp›k ve dü-
zensiz yap›laflmay› engelleyen kullan›fll› ve ucuz sos-

yal konut yap›m›na uygun arsalar üretilmelidir.
• ‹mar rant› ve ba¤›fllar aras›ndaki iliflki s›k› fle-

kilde denetlenmeli ve bu zincir mutlaka k›r›lmal›d›r.
Daha önce Büyükflehir Belediye s›n›rlar› d›fl›nda

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Çevre Bakanl›¤›, ilçe,
belde belediyeler ve di¤er kurum ve kurulufllar ta-
raf›ndan yap›lm›fl ve uygulamaya konulmufl planlar
ile bütünlük sa¤lanmal›d›r.

Planlar haz›rlan›rken kamunun, sivil toplum ör-
gütlerinin, meslek odalar›n›n özellikle hassasiyet
gösterdi¤i orman alanlar›, su havzalar›, ekolojik ya-
p›, do¤al-tarihi ve kültürel yap›lar›n korunmas›na
gerekli özen gösterilmelidir. Ayn› özen hazine, be-
lediye, vak›f, üniversite vb. kurumlara ait arazilerin
korunmas›nda da gösterilmelidir.

B) Elde Edilmesi Zorunlu Plan Bilgilerinin
Standartlar›na Yönelik Görüfllerimiz;

Bilgi sistemlerinin istedi¤i konumsal do¤ruluk
kriterlerine uygun üretilecek baflta kadastro harita-
lar› olmak üzere her türlü say›sal haritalar›n hangi
standartlarda üretilece¤ini tan›mlayan “Büyük Öl-
çekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli-
¤i”nin de acil olarak yürürlü¤e konulmas› için Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve di¤er ilgili kuru-
lufllar (Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Harita Genel
Komutanl›¤› … ) nezdinde gerekli giriflimler yap›l-
mal›d›r.

‹stanbul ve çevre illeri de kapsayacak Ulusal
GPS a¤›na dayal› Bölgesel Co¤rafi Bilgi Sistemi mut-
laka oluflturulmal›, planlama sürecinde ve sonras›n-
da baflvurulan temel altl›k olmal›d›r.

Co¤rafi Bilgi Sisteminin temel verisi olan mülki-
yet bilgileri güncel ve say›sal  olmal›d›r.

Yap›laflma alanlar› aç›s›ndan risk niteli¤i tafl›yan
alanlara (fay hatlar›, heyelan bölgeleri, su taflk›n›
alanlar›, dere yataklar›, jeolojik alanlar…vb) ait bil-
giler say›sal haritalara ifllenerek planlamada dikkate
al›nmal›d›r.

Kadastrosu bitmemifl alanlarda, öncelikle ka-
dastro çal›flmalar›n›n ivedilikle bitirilmesi yoluna gi-
dilmelidir.
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Planlar, ulusal ülke koordinat sistemine dayal›
say›sal haritalar üzerinde say›sal olarak üretilmeli-
dir.

Planlar üzerinde ilçe s›n›rlar› mutlaka gösteril-
meli ve s›n›rlar›nda ihtilaf olan ilçeler aras›ndaki
problemler, plan öncesinde mutlaka giderilme ça-
l›flmalar› Büyükflehir Belediyesi eflgüdümünde ‹lçe
Belediyeleri’nce yap›lmal›d›r.

Arazinin say›sal topografik yap›s› dikkate al›n-
mal›, gerçekleflmesi olanakl› olmayan yollar, yap› ve
tesis alanlar› oluflturulmamal›d›r. Bu konuda özel-
likle uydu verileri ile fotogrametrik görüntülerden
yararlan›lmal›d›r.

fiubemiz, 18
Ocak 2005 tarihin-
de fiiflli, Pangalt›, Er-
genekon Mahallesi,
Tay Sokak, No:17/2
adresinden fiiflli, Bü-
yükdere Caddesi
No:68 Kat:3 Dai:5
Mecidiyeköy adre-
sindeki kiral›k me-
kana tafl›nm›flt›r. 14
fiubat 2005 tarihin-
de fiube hizmet bi-

nas›n›n aç›l›fl kokteyli gerçeklefltirilmifltir.
Ayr›ca, 09.02.2005 tarihinde fiiflli, Meflrutiyet

Mahallesi Samanyolu Sokak Onur Apartman›. No:
116 Kat:2’de bulunan bir daire sat›n al›nm›flt›r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan Prof. Dr. Ekrem ULSOY an›s›na
düzenlenen e¤itim sempozyumu 15 fiubat 2005 gü-
nü yap›ld›. Bir gün süren ve Y›ld›z Teknik Üniversi-
tesi Oditoryumunda gerçeklefltirilen sempozyum

iki oturumdan oluflmaktayd›. Ö¤leden önceki otu-
rumda dört ça¤r›l› bildiri yer al›yordu. Bu oturu-
mun ilk konuflmac›s› Prof. Dr. Ahmet AKSOY Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤inin dünyadaki
bafllang›çlar›n› ve mühendislik e¤itiminin ilkelerini
özetleyerek sunusuna bafllam›fl, Türk haritac›lar›n›n
yabanc› ülkelerdeki e¤itimlerini anlatm›flt›r. Daha
sonra ülkemizde Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i e¤itiminin geliflimi kronolojik s›ra içinde ve
ilklerin isimleri de an›larak anlat›lm›flt›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤inin içeri¤i
ve de¤iflim e¤ilimleri Prof. Dr. Onur GÜRKAN ta-
raf›ndan sunulmufltur. Sunuda Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisli¤inin görev alanlar›, di¤er meslek-
lerle ara kesitleri aç›klanm›fl, de¤iflen misyona dik-
kat çekilmifltir.

Dünyada Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
e¤itimi ve sertifikasyon bafll›¤›n› tafl›yan üçüncü su-
nu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde ö¤retim
üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Çetin MEK‹K taraf›ndan
verilmifltir. Sunuda Avustralya, Japonya, ‹ngiltere,
Kanada ve ABD’den, Güney Afrika, Suudi Arabis-
tan, Portekiz ve Almanya’ya kadar dünyada Jeode-
zi ve Fotogrametri Mühendisli¤i e¤itimi karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. Ayr›ca mezuniyet sonras› çal›flmalar için
sertifikasyon sistemleri anlat›lm›flt›r.

Prof. Dr. Rasim DEN‹Z (‹TÜ) E¤itim-Ö¤retim-
de Eflde¤erlik ve ABET örne¤i bafll›kl› sunusunda,
e¤itim-ö¤retim sistemi, mesleki yeterlikler sistemi
ve mesleki denetim sistemi fleklinde bileflenlere
ay›rd›¤› sektörün kurumsal yap›s› üzerinde durmufl,
uluslararas› eflde¤erlik sistemi ve ulusal eflde¤erlik
sistemi gereksinimlerini aç›klam›flt›r. Daha sonra
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü-
nün ABET eflde¤erlik uygulamas›n› anlatm›flt›r.

150-200 kadar az say›da kiflinin ilgi ile izledi¤i,
dinleyenlerin soru ve katk›lar›yla renk katt›klar›
yaklafl›k dört saat süren sabah oturumundan sonra,
ö¤leyin 14:45’de Prof. Dr. Ayhan ALKIfi (YTÜ) ta-
raf›ndan yönetilen panel bafllam›flt›r. Befl konuflma-
c›s› olan ve iki birleflim halinde gerçeklefltirilen pa-
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nelde Prof. Dr. Orhan ALTAN (‹TÜ) Avrupa Birli-
¤i sürecinde mesle¤imiz diye çerçevelenen konufl-
mas›nda, Avrupa Birli¤inde mesle¤imizin iflleyiflini,
örgütlenmeyi ve standartlar› anlatm›fl, bizleri bekle-
yen ödevlere ve sorumluluklar›m›za dikkat çekmifl-
tir. Panelist, CHP ‹zmir Milletvekili Erdal KARADE-
M‹R, mesle¤imizin sorunlar›n› ve TBMM’de mesle-
¤imizi konu alan yasa çal›flmalar›n› anlatm›flt›r. Prof.
Dr. Zerrin DEM‹REL Arazi Yönetimi kavram›n›
içerik yönünden derinlemesine aç›klam›flt›r. Aç›kla-
malar›n› yabanc› ülkelerden örneklerle zenginleflti-
ren DEM‹REL, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-

lerinin kazand›klar› formasyonun Arazi Yönetimi
çal›flma alanlar› aç›s›ndan gereksinimlerini vurgula-
m›flt›r. HKMO Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ, meslek ör-
gütü HKMO’ya düflen görevleri anlat›rken,
HKMO’nun duruflunu belirlemede örgütlülü¤ün
önemi ile uygulamac› ve bilim insanlar›ndan destek

gereksinimini ifade etmifltir. ‹TÜ ö¤rencisi Göksel
AKKOCA panele, de¤iflik üniversite ö¤rencilerinin
oluflturdu¤u ortak görüflü sunmaya geldi¤ini ifade
ederek gençli¤in mesle¤imiz ö¤retimine bak›fl›n› ve
gereksinimlerini sunmufltur.

Akflam bir kokteyl ile sonuçlanan sempozyu-
mun aç›l›fl›nda düzenleme kurulu ad›na Prof. Dr.
Tevfik AYAN, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi Baflkan› Mehmet Ali
CANDAfi, CHP ‹zmir Milletvekili Erdal KARA-
DEM‹R ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Durul ÖREN bi-
rer konuflma yapm›fllard›r.

Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
26 fiubat 2005 tarihinde flubemiz organizasyonu ile
“DEPREM VE KADASTRO “ konulu panel gerçek-
lefltirildi. 80 kiflinin kat›l›m gösterdi¤i panel, 13.30-
18.00 saatleri aras›nda yap›ld›.

Panelden amac›m›z; 17 A¤ustos ve 12 Kas›m
1999 depremlerinin jeodezik a¤lara, topografyaya,
tafl›nmazlar›n geometrisine etkilerini k›sacas› do¤al
afetlerin mesleki alan›m›za etkilerini tart›flmak, bi-
limsel ve teknik de¤erlendirmeler yapmakt›. Bu
ba¤lamda, flubemize ba¤l› illerden ‹zmit, Sakarya ve
Yalova’da d›fl kaynakl› kredi kullan›m› ile 2004 y›l›n-
da ihale edilen tesis kadastrosu, kadastro yenile-
mesi ve say›sallaflt›rma iflleri panelimiz için önemli
veriler içeriyordu.

Panelin aç›fl konuflmas›n› yapan flube II. baflkan›-
m›z Mehmet YILDIRIM bu konuda flunlar› söyledi.
“Panelimizin bu alanda bir bafllang›ç olaca¤›n›, tar-
t›flmalar›n Kocaeli Üniversitesi taraf›ndan 23-25
Mart 2005’de yap›lacak Kocaeli Deprem Sempoz-
yumu’na, odam›zca gerçeklefltirilecek 10. Türkiye
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›’na tafl›narak so-
nuç al›c› çözüm önerilerinin ve eylem programlar›-
n›n oluflturulaca¤›n› umuyoruz.

Onca ac›lardan sonra bu ülkenin mühendisleri,
mimarlar›, planc›lar›, ayd›nlar› olarak 17 A¤ustos ve
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