
Hatay ‹l Temsilcili¤i Toplant›s›
HKMO Adana fiubemizce 15.06.2007
tarihinde Hatay ‹l Temsilcili¤imiz binas›nda
bir toplant› yap›lm›flt›r.

Hatay ‹limizde faaliyet gösteren üyelerimizin
kat›l›m gösterdi¤i toplant›da, SHKMMH,
Kamu ‹hale Yasas›, Hatay yerelinde üretilen
hizmetler, Mesleki Denetim konular›
görüflülmüfltür.

fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan
ZENG‹N’in oda faaliyetlerini özetleyerek
bafllad›¤› toplant›, üyelerimizin görüfl ve
önerilerinin de¤erlendirilmesi ile son
bulmufltur. 

Adana Valisi Say›n ‹lhan At›fl’›
Ziyaret
Kahramanmarafl Valili¤i görevinden Adana
Valili¤i görevine atanan Say›n ‹lhan ATIfi,
fiube Yönetim Kurulumuzca 27 Haziran
2007 tarihinde ziyaret edilmifltir.

Say›n Valimize hem yeni görevinde baflar›
dilemek, tan›flmak hem de HKMO Adana
fiube Hat›ra Orman› aç›l›fl›nda göstermifl
oldu¤u yak›n ilgi ve katk›dan dolay›

teflekkürlerimizi iletmek amac›yla yap›lan ziyarette Say›n Valimiz bizi
çok s›cak karfl›lam›flt›r. Say›n Valimiz, düzenli kentlerin oluflturulmas›nda
biz Harita ve Kadastro Mühendislerine çok önemli görevler düfltü¤ünü,
kentleflmede en büyük sorunun mülkiyeti çözmek oldu¤unu, burada da
kilit rol oynayan Harita ve Kadastro Mühendislerine günümüzde de
gelecekte de hep ihtiyaç duyulaca¤›n› bizlere iletmifltir.

fiube Baflkan›m›zca odam›z›n tan›t›lmas› ve Adana’daki oda
faaliyetlerimizin özetlenmesinden sonra Say›n Valimiz önümüzdeki
günlerde Odam›z›n da haz›r bulunaca¤› bir toplant› düzenleyece¤ini
bizlere iletmifltir.

Odam›za yak›n ilgi gösteren Say›n Valimize HKMO olarak
teflekkürlerimizi sunar›z.

Dan›flma Kurulu Toplant›s›
HKMO Adana fiubemizde 29.06.2007 tarihinde Adana’da faaliyet
gösteren üyelerimizin kat›l›m› ile Dan›flma Kurulu Toplant›s› yap›lm›flt›r.
Toplant›da 7. faaliyet dönemimizde Adana fiubemizin gerçeklefltirdi¤i
etkinlikler fiube Yönetim Kurulumuzca üyelerimize anlat›lm›flt›r.

Üyelerimizin görüfl ve önerilerinin paylafl›lmas›ndan sonra toplant› sona
ermifltir.

ADANA
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Adana Büyükflehir Belediyesi
Ziyareti
HKMO Adana fiubemizce Adana
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›
02.07.2007 – 06.08.2007
tarihinde iki kez ziyaret edilmifltir.

Adana Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤›na yap›lan ilk ziyarette
Adana Büyükflehir Belediye Baflkan›
Say›n Aytaç DURAK’›n HKMO
Adana fiube Hat›ra Orman› aç›l›fl›na
göstermifl oldu¤u yak›n ilgi ve kat›l›m
için teflekkür edilmifl ziyaretin
devam›nda Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›zdan Adana’da yap›lan
1/5000 ölçekli Naz›m Plan
Tadilatlar› ve yeni yap›lacak olan
çöp sahas›n›n projesi hakk›nda
bilgiler al›nm›flt›r.

Büyükflehir Belediyesine yap›lan 2.
ziyarette de ayn› konular üzerinde
görüfl al›flverifli sa¤lanm›fl ayr›ca
fiube Baflkan›m›zca Serbes, Harita
ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Bürolar›nca düzenlenen Aplikasyon
Projesi ve Fenni Mesuliyet (TUS)’un
önemi Belediye yetkilileri ve Say›n
Baflkan’a izah edilmifltir.

Say›n Aytaç DURAK bu konuda
Odam›z›n tüm önerileri kabul ederek
uygulaman›n tüm Adana’da
uygulanmas› için gerekli çal›flmalar›
yapaca¤›n› beyan etmifltir.

CHP Adana Milletvekili
Meslektafl›m›z Say›n Mustafa
Vural’›n Odam›z› Ziyareti
DSP Üyesi CHP Adana Milletvekili
aday› Harita Mühendisi Say›n

Mustafa VURAL 02.07.2007
tarihinde Odam›z› ziyaret etmifltir.
Adana da faaliyet gösteren
üyelerimizin kat›ld›¤› ziyaret, Adana
Milletvekili aday› Say›n Mustafa
VURAL’ ›n meslektafl›m›z olmas›
sebebiyle rutin aday ziyaretlerinden
daha farkl› bir ortamda geçmifl, son
zamanlarda Mesle¤imizle ilgili
geliflmeler  çok daha s›cak bir
ortamda konuflulmufltur.

Meslektafl›m›z Say›n Vural ve
üyelerimizin karfl›l›kl› sohbetlerinden
sonra ziyaret sona ermifltir. HKMO
Adana fiubesi olarak Say›m
meslektafl›m›za parlamentoda
yapaca¤› çal›flmalarda baflar›lar
dileriz.

CHP Adana Milletvekili
Adaylar›n›n Odam›z› Ziyareti
Rutin olarak yap›lan Yerel ve Genel
Seçimler öncesi siyasi partilerin
Odam›za ziyaretleri kapsam›nda
11.07.2007 tarihinde CHP
Milletvekili adaylar› Odam›z› ziyaret
etmifltir.

Yap›lan ziyarette Odam›z›n 2006-
2007 döneminde ülkemiz ve
mesle¤imiz yarar›na yapm›fl oldu¤u
faaliyetler (Yabanc›lara Tafl›nmaz
Sat›fl›, ‹ller Bankas› Tasfiyesi, Hazine
Arazilerinin Sat›fl›, 6831 Say›l›
Orman Kanunu 2B Maddesi
uyar›nca yap›lan uygulamalar, vs.)
fiube Baflkan›m›zca kat›l›mc›lara
anlat›lm›flt›r. 

fiubemizce bu ve benzeri konular
hakk›nda ülkemizde sadece
Odam›z›n söz söyleme yetkisi ve
hakk› oldu¤u, bu anlamda
TMMOB’ye ba¤l› odalar›n ülkemiz
kalk›nmas›nda çok önemli yer tuttu¤u,
dolay›s›yla Odalara sahip ç›k›lmas›
gerekti¤i fiubemizce dile getirilmifl,
Ayr›ca her zaman oldu¤u gibi
Odam›za gelen siyasetçilere
konuflmalar›n› yaparken kendilerini
dinleyenlerinde siyaseti belli oranda
bildikleri hat›rlat›lm›flt›r.

Gaziantep ‹l Temsilcili¤imiz
Faaliyetleri
Gaziantep il temsilcili¤imizce,
Gaziantep ilimizde yap›lan baz›
uygulamalar kamuoyu ve mesle¤imiz
ad›na sorgulanm›fl ve temsilcilik
olarak baz› faaliyetlerde
bulunulmufltur. 

1- Gaziantep 100. Y›l Atatürk Kültür
Park› 220 ha.’l›k bir alan›
kapsamakta olup, 1989 y›l›nda
yar›flma ile elde edilen ve içerisinde
çeflitli aktiviteleri bar›nd›ran
Türkiye’nin 2. büyük yeflil alan
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projesidir. Bu projenin büyük bir
k›sm› tamamlanm›fl olup, tamamlanan
k›s›m flehrimizin akci¤eri görevini
üstlenmektedir Ancak Gaziantep
Büyükflehir Belediye Meclisi 100. Y›l
Atatürk Kültür Park› projesinin o günkü
ihtiyaçlara yönelik olarak
planland›¤›, plan›n ana kararlar›n›
bozmadan ve yeflil alan dengesi
içerisinde geceleri de yaflayacak
yeni rekreasyon alanlar›na üretmenin
dünyan›n büyük modern kentlerinde
yerini ald›¤› düflüncesinden hareketle
24.11.2006 tarih ve 302 say›l›
karar› ile 100. Y›l Atatürk Kültür Park›
içerisinde revizyon yap›lmas›na karar
vermifltir. Yap›lan revizyonla 40
ha.’l›k alan 3 bölgeye ayr›lm›flt›r. 2
bölgede Belediye Meclis karar›nda
bahsedilmeyen 2 adet akaryak›t
istasyonuna yer verilmifltir. 3 bölgede
ise E:2.50, h:Serbest plan notu ile
kültür merkezi, otel, çarfl›, kongre
merkezi vb. tesislere yer verilmifltir. 

1 Kas›m 2005 tarih ve 25983 say›l›
Resmi gazetede yay›mlanan
TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Ana
Yönetmeli¤inin 7. maddesinin a
bendinde yer alan kamunun
ç›karlar›n›n korunmas› ilkesinden
hareketle, Gaziantep ‹l Temsilcili¤i
olarak flehrimizde ki yeflil dokunun
bozulmamas›, sosyal ihtiyaçlara
cevap verecek nitelikte olan bu
yerlerin katledilmemesi amac› ile
08.02.2007 tarih ve 7/2007 say›l›
yaz›m›z ile Belediye Meclis karar›na
itiraz edilmifltir

Yapm›fl oldu¤umuz itiraz Gaziantep
Büyükflehir Belediye Meclisinin
16.02.2007 tarih ve 46 say›l›
karar› ile ret edilmifl, Genel
Merkezimiz ve Adana fiubemizin
Temsilcili¤imizi yetkilendirmesi ile
yarg› sürecini bafllat›lm›flt›r.

2- Rölöve-restorasyon-restitüsyon
projelerinde meslek disiplinimizin

kesinlikle olmas› gerekti¤i
düflüncesinden hareketle Vak›flar
Bölge Müdürlü¤ü’nde görev yapan
meslektafl›m›z Cabir SARI ve
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nde
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkan›
olarak görev yapan meslektafl›m›z
Sezer C‹HAN makamlar›nda ziyaret
edilmifltir.

Görüflme esnas›nda meslek
disiplinimizin haz›rlanan bu projelerin
hangi aflamas›nda yer almas›
gerekti¤i konusu konuflulmufltur.
Toplant› esnas›nda yaz›k ki
meslektafllar›m›z›n flahsi gayretleri
d›fl›nda mesle¤imizin ad›n›n telaffuz
bile edilmedi¤i anlafl›lm›flt›r. En
az›ndan vaziyet planlar› haz›rlan›rken
mülkiyet kavram›n›n söz konusu
olmas› nedeni ile meslek
disiplinimizin kesinlikle bu projelerin
içinde yer almas› gerekti¤inin ilgili
makamlara en k›sa zamanda
iletilmesi ve sonucunun takip edilmesi
gerekti¤i karar› il temsilci¤imizce
al›nm›flt›r. Ayr›ca restorasyon
projelerinin temelini teflkil eden rölöve
ölçülerinin Harita ve Kadastro
Mühendisi taraf›ndan ç›kar›lmas›
haz›rlanacak projelerdeki
hassasiyetin artmas›n› sa¤layacak,
dolay›s›yla daha sa¤l›kl› restorasyon
projeleri haz›rlanacakt›r. Ancak
Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü bu projeleri
ihale ederken Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›n›n  mimarl›k mühendislik
flartnamesinde mesle¤imizin de
ad›n›n geçmesi gereklili¤i
anlafl›lm›flt›r. ‹lgili flartnamenin röleve
k›sm›nda mimarl›k, inflaat
mühendisli¤i,hatta makine
ve elektrik mühendisliklerinin
isimleri geçmesine ra¤men
Jeodezi ve Fotogrametri
mühendisli¤inin ad›n›n dahi
an›lmamas› talihsizliktir. Bu
durumun mesle¤imize ve
ülkemize verece¤i zararlar›n

bir an önce engellenmesi
gerekmektedir.

3. Gaziantep ‹limizdeki Belediyeler
kamu yarar› düflüncesinden uzak,
sadece kaynak yaratma u¤runa imar
plan tadilatlar› yapmaktad›r. ‹limizde
aylardan bu yana gündemden
düflmeyen  ve hiçbir yasal dayana¤›
bulunmayan bu tadilatlara dur demek
amac› ile TMMOB’ne ba¤l› odalar
ve çeflitli sivil toplum örgütleri
Gaziantep Kent ‹zleme Platformu ad›
alt›nda  bir konsensus oluflturmufltur.
40 kadar disiplinin bulundu¤u bu
konsensusun Sekretarya’s›nda Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›’n›n
da olmas› istenilmifltir. Gaziantep ‹l
Temsilcili¤i olarak  bu Sekreterya da
Odam›z düflünceleri dile
getirilmektedir.

4. Üyelerimiz aras›nda ki haks›z
rekabeti önlemek amac› yap›lan
Mesleki Denetimin daha sa¤l›kl›
olarak yürütülmesi amac› ile Nizip
‹lçesine Temsilcili atanmas›
konusunda Adana fiube ve Genel
Merkez’e görüfl bildirilmifltir. Bu
görüflümüz fiubemiz ve Genel
Merkezimiz taraf›ndan uygun
görülmüfl ve Nizip ‹lçe Temsilcili¤i’ne
Nizip Kadastro Müdürlü¤ü’ne de
vekalet eden Mustafa ASLAN
atanm›flt›r.

CHP Milletvekili Yaflar
A¤yüz’ü Tebrik
HKMO Gaziantep eski ‹l Temsilcimiz
Say›n Yaflar A¤yüz’ün, 12 Temmuz
2007 tarihinde yap›lan TBMM
Genel Seçiminde Gaziantep ilinden
milletvekili seçilerek 23’üncü dönem

Parlamentoya girmesi bizleri
onurland›rm›flt›r. Her zaman
Odam›z›n yan›nda olan ve
bu dönemki parlamentoda
ülkemiz sorunlar›n›n ve
mesleki sorunlar›m›z›n
çözümüne verece¤i katk›ya
inand›¤›m›z Yaflar A¤yüz’e
baflar›lar dileriz. 
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‹yonosfer ve Troposfer Gözlenmesi ve Modellenmesi
Çal›fltay› ODTÜ’de Yap›l›yor
14-16 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda “‹yonosfer ve Troposfer
Gözlenmesi ve Modellenmesi” Çal›fltay› ODTÜ’de yap›l›yor. 

Bilindi¤i gibi, 2002 y›l›ndan bu yana Türkiye Ulusal Jeodezi
Komisyonu (TUJK)  ve ilgili kurumlarla birlikte bir Üniversitemiz  ev
sahipli¤inde, belirlenen konularda Çal›fltay düzenlenmektedir. 

‹lk Çal›fltay, 2002 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesinde “Tektonik ve
Jeodezik A¤lar” konusunda yap›lm›fl, daha sonraki y›llarda, Selçuk
Üniversitesinde “Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik A¤lar”, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesinde “Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik A¤lar”,
Karadeniz Teknik Üniversitesinde “Jeoid ve Düfley Datum”, Y›ld›z
Teknik Üniversitesinde “Tektonik ve Jeodezik A¤lar II” konular›nda
gerçeklefltirlmifltir.

Bu y›l alt›nc›s› yap›lacak olan Çal›fltay’da ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i
Bölümü Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuar›, TUB‹TAK, TUB‹TAK-UZAY,
Harita Kadastro Mühendisleri Odas›, Harita Genel Komutanl›¤›
etkinli¤i birlikte gerçeklefltirecektir. 

ODTÜ Kemal Kurdafl Kongre ve Kültür Merkezi’nde yap›lacak
Çal›fltay’da Odam›z ad›na yürütücülük Ankara fiubemiz taraf›ndan
yap›lacakt›r. 

Foça’da Yap›lan 6. Yaz E¤itim
Kamp›’na Kat›ld›k
‹zmir fiubemizin yürütücülü¤ünde çal›flmalar›
sürdürülen Yaz E¤itim Kamp›‘n›n alt›nc›s›
25.8.2007-2.9.2007 tarihlerinde Foça’da
Polen Tatil Köyünde gerçeklefltirildi. 

Bilindi¤i gibi, Yaz E¤itim Kamp›,
Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i (Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i) bölümlerinin üç ve dördüncü
s›n›f ö¤rencileri ile birlikte di¤er
üniversitelerin baflka Mühendislik
bölümlerinden ikifler ö¤rencinin kat›l›mlar› ile
düzenlenmektedir. Ö¤rencilerin yan› s›ra
Odam›z Genel Merkez ve flube yöneticileri
ile TMMOB Genel Merkez Yöneticileri ve
TMMOB’ye ba¤l› di¤er oda temsilcileri de
Yaz Kamp›nda temsil edilmektedir.

Mesleki çal›flmalar içinde üniversite
ö¤rencileri ile diyalog kurarak onlar›n
e¤itimine, sorunlar›n›n belirlenmesine ve
çözüm için çaba harcanmas›n› çok
önemseyen Ankara fiubemizi, bu etkinlikte
fiube Baflkan› ‹lyas Osmana¤ao¤lu, fiube
Yazman› Mustafa Erdo¤an ile birlikte fiube
Çal›flanlar› Müdür Murat ‹flbiliro¤lu ve Sevsin
Erdo¤an, temsil etmifltir.

Ankara fiubesi temsilcileri, flube yetki alan›
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içinde bulunan illerdeki üniversite
ö¤rencileri ve yetki alan› içindeki
illerde oturan ö¤rencilerle de, bir
toplant› gerçeklefltirilmifltir.
Ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› sorunlar
konuflulmufl, özellikle staj ve yak›n
gelecekte mezun olacaklar›n ifl
bulmalar› konusunda nas›l bir
iflbirli¤i ve katk› yap›laca¤› ele
al›nm›flt›r. Yine, ö¤rencilere yönelik
mesleki kurslar›n düzenlenmesine
iliflkin görüfller de¤erlendirilmifltir.

Öte yandan bu y›lki kamp›n konusu
“Dengeler” olarak belirlenmifl ve
Prof.Dr. Nurflen Maz›c›’n›n
konuflmac› oldu¤u “Toplumsal ve
Siyasal Dengeler” bafll›kl› oturumun
yürütücülü¤ünü, fiube Baflkan›m›z
‹lyas Osmana¤ao¤lu yapm›flt›r.     

6.Yaz E¤itim Kamp›n›n etkinlik
program›nda, her zaman oldu¤u
gibi, mesleki ve teknik konular
yan›nda, güncel ve toplumsal
geliflmelerin, ekonomik, sosyal ve
kültürel sorunlar›n da ele al›nd›¤›
seminerler, konferanslar, sunumlar
vard›. 

Etkinli¤in ilk günü Foça Kaymakam›
ve Yeni Foça Belediye Baflkan›
ziyaret edildi. 

Aç›l›fl konuflmalar›, HKMO ‹zmir
fiube Baflkan› Muhittin Selvitopu,
‹stanbul fiube Baflkan› Mehmet Ali
Candafl, Kocaeli Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Haluk Konak, HKMO Genel
Baflkan› A. Fahri Özten, TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Nail Güler,
Ö¤renci temsilcisi Ezgi Candafl,
taraf›ndan yap›ld›. 

Aç›l›flta, Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i ve Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n›n tan›t›m›n›
içeren 29 dakikal›k Oda Tan›t›m
Filminin gösterimi de yap›ld›.

Oturumlarda, CHP Genel Sekreter
Yard›mc›s› Prof.Dr. O¤uz Oyan,
CHP Gaziantep Milletvekili Yaflar
A¤yüz, ‹zmir Vali Yard›mc›s›
Mustafa Ayd›n, TMMOB Baflkan›
Mehmet So¤anc›, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Genel
Baflkan› A.Fahri Özten, Konak
Belediye Baflkan› Muzaffer Tunça¤,
Prof.Dr. Birgül Ayman Güler ,
Prof.Dr. Nurflen Maz›c›, , Prof.Dr.
Kamil Okyay S›nd›r, Prof.Dr. Süer
Anaç, Prof.Dr. Haluk Konak,
Prof.Dr. Necla Niflli, Birgün
Gazetesi yazarlar›m›zdan Doç.Dr.
Aziz Konukman, Yrd.Doç.Dr.Sezai
Temelli, Edebiyat ve Elefltiri Dergisi
Yaz› ‹flleri Müdürü Ahmet Y›ld›z,
Yazar ve televizyon programc›s›
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Metin Ye¤in, fiair Hidayet Karakufl,
Heykelt›rafl Ekin Erman‘›n aralar›nda
bulundu¤u 45‘e yak›n siyasetçi,
bilim insan›, akademisyen,
edebiyatç›, flair, yazar, sanatç›,
TMMOB ve Oda bilefleni
yöneticileri ve temsilcileri yer ald›.

Etkinlik boyunca gerçeklefltirilen
oturumlarda, konular çeflitli
yönleriyle ele al›narak yaflan›lan
sürecin Türkiye ve Dünya ölçe¤inde
dünü, bugünü ve yar›n›na iliflkin
de¤erlendirme yap›ld›, Türkiye‘nin
tam ba¤›ms›z, özgür, demokratik,
laik ve sosyal hukuk devleti
ilkelerinden ödün verilmemesi
gereklili¤i vurguland›.

Ö¤renciler, Oryantiring
yar›flmas›na, voleybol ve masa
tenisi turnuvas›na, sabah sporlar›na,
atölye, müzik, tiyatro, halkoyunlar›
ve heykelt›rafl çal›flmalar›na birlikte
kat›ld›lar. Günün yorgunlu¤u sahilde
yak›lan kamp atefli etraf›nda, gitar,
ba¤lama ve ney eflli¤inde söylenen
türkü ve flark›larla at›l›rken, dostluk
ve sevginin paylafl›m› gelece¤e
yönelik umutlar› daha da artt›rd›.

12 Eylül Cuntas› ve
Memleket Halleri
12  Eylül 1980 askeri darbenin
üzerinden tam 27 y›l geçti. Bu 27
y›l darbenin etkilerini silmeye
yetmedi çünkü darbe kocaman
yürekleri olan bir nesli ve sonras›n›
yok etti. 12 Eylül darbesi iflçi-emekçi
ve devrimci hareketine karfl› silindir
görevi görmüfl ezip geçmifltir. 

12 Eylülün bilançosu a¤›rd›r: 

12 Eylül’ün ard›ndan toplum
üzerinde ac›mas›z bir terör estirildi.
650 bin kifli gözalt›na al›nd›. 1
milyon 683 kifli fifllendi. Aç›lan 210
bin davada 230 bin kifli yarg›land›.
7 bin kifli için idam cezas› istendi.
‹dam cezas› verilen 517 kifliden
49’u infaz edildi. 30 bin kifli
“sak›ncal›” oldu¤u için iflten at›ld›.
927 yay›n yasakland› 39 ton
gazete ve dergi sak›ncal› bulunarak
imha edildi, 937 film yak›ld›. 400
bas›n mensubu yarg›land›, toplam
3.115 y›l hapis cezas›yla
cezaland›r›ld›. 3854 ö¤retmen ve
120 ilerici üniversite ö¤retim
görevlisinin ifline son verildi. 

171 kiflinin iflkenceden öldü¤ü
belgelendi. 14 kifli ceza evlerindeki
uygulamalar› protesto etmek için
yap›lan açl›k grevlerinde yaflam›n›
yitirdi. “Kaçarken” vurulanlar›n,
“çat›flmada” ölü ele geçirilenlerin,
“intihar” edenlerin say›s› yüzlerle
ifade ediliyordu. 

Yaflam›n her alan›nda “askeri
disiplin” katil sermaye iktidar›n›n
parolas› idi. Kurallara uymayanlar›n
karfl›s›nda tank›yla, tüfe¤iyle ve
yarg› terörüyle, DGM’lerle ç›k›ld›.
Yarg›s›z infazlar birbiri ard›na geldi.
Yarg› ise ayr› bir infaz kurumuydu,
idamlar birbirini izledi.

12 Eylül rejimi bu ülkede 27 y›ld›r
sadece anayasas›yla de¤il,
Amerikas› ile, ordusuyla fiilen
yönetimdedir. Türkiye’nin egemen
güçleri iflbirlikçili¤in ve uflakl›¤›n en
onursuz örneklerini sergiliyor, bölge
halklar›na dönük emperyalist savafl›n
tafleronlu¤unu üstlenmifl bulunuyor.
‹çerde ise iktisadi-sosyal sald›r›lar›
dizginsiz bir devlet terörü
tamaml›yor. 

‹flte yaflan›lan tüm bu gerçeklikleri
bir kez daha hat›rlad›¤›m›z bu
dönemde DARBE KARfiITI
PLATFORMUN uzun döneme
yayd›¤› etkinliklerin son gününde
MEMLEKET HALLER‹ VE B‹R KÖPEK
adl›  tiyatro gösterimi
gerçeklefltirildi. Oyun bugün içinde
bulundu¤umuz durumu kendi
dillerince oldukça güzel ifade ettiler.
Ankara fiube’nin de destek verdi¤i
tiyatro izleyenlere darbeyi ve
memleket sorunlar›n› insan›m›za bir
kez daha anlatt›. 

Darbe Karfl›t› Platformuna ve
Oyunda eme¤i geçen de¤erli
tiyatro sanatç›lar›na Ankara fiube
olarak teflekkürlerimizi iletir. Umudu
yeflerten, emperyalizme ve bask›lara
karfl› savaflan tüm dostlar› sayg› ile
selaml›yoruz.
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Antalya Büyükflehir Belediyesi’nin
1/25000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›
Çal›flmalar›

Büyükflehir Belediyesi söz konusu 1/25000
Ölçekli Naz›m ‹mar Plan› sürecini kat›l›mc›
bir anlay›flla sürdürmektedir. Bu amaçla
Harita Mühendisleri Odas› fiehir
Planc›lar›,Mimarlar,Ziraat
Mühendisleri,Peyzaj Mimarlar›,Jeoloji
Mühendisleri ve ‹nflaat Mühendisleri Oda
Temsilcilerinin kat›ld›¤› muhtelif tarihlerde
toplant›lar yap›lm›flt›r.

Bu toplant›larda fiubemiz görüfl ve önerileri
ifade edilmifltir. Di¤er Meslek Odalar› ile  de
karfl›l›kl› etkileflim ve ifl birli¤i içinde bu
planlama sürecine katk› konulmufltur.
Planlama çal›flmalar› halen devam
etmektedir.

Antalya Büyükflehir Belediyesi
‹mar Daire Baflkanl›¤› Ziyaret
Edildi
30.07.2007 tarihinde görevine yeni
atanm›fl bulunan ‹mar Daire Baflkan›,fiehir
Planc›s› Aysun ÖZTÜRK makam›nda ziyaret

edildi. fiube olarak yeni görevinde baflar›l› olmas› dileklerimiz iletildi.
Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonraki süreçte de Meslek Odas›
olarak her türlü katk› çal›flma ve ifl birli¤i ile haz›r oldu¤umuz
vurguland›. H›zla geliflmekte olan Antalya ‹linde, çözüm bekleyen
konularda alternatif öneriler getirilmesi, alt kademe Belediyeler, Resmi
Kurumlar, Meslek Odalar› ve di¤er Sivil Toplum Kurulufllar› ile yak›n ifl
birili¤i içinde çal›flmalar›n yürütülmesi vurguland›. Ziyaret tamamland›.

Antalya Büyükflehir Belediyesi
Naz›m Plan Büro Ziyaret Edildi
Yine görevine yeni atanan Naz›m Plan Büro Baflkan›,fiehir Planc›s›
Burak ÖZTÜRK makam›nda ziyaret edildi. Kendisine baflar› dilekleri
iletildi. Bir süredir devam etmekte olan Antalya Büyük fiehir Belediyesi
1/25000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve Plan notlar› hakk›nda karfl›l›kl›
görüfl al›fl veriflinde bulunuldu. Planlama çal›flmalar›nda ‹lgili Meslek
Odalar› ile karfl›l›kl› görüfl al›fl veriflinde bulunman›n önemi ve gere¤i
vurguland›. Ziyaret tamamland›.

Oda Hizmet Binas› ‹nflaat› H›zla Devam Ediyor
fiubemiz, Veteriner Hekimler Odas› ve Ziraat Mühendisleri Odas›
taraf›ndan ortaklafla oluflturulan ‹nflaat Yap›m ve Takibi Komisyonunca
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ihale edilen Hizmet Binas› ‹nflaat Yap›m iflini F›rat ‹nflaat
Ltd.  fiti. kazanm›flt›.

Yap›mc› Firma süratli ve disiplinli flekilde  çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Yap›n›n betonarme karkas bölümü
tamamlanm›flt›r. Çal›flmalar sürdürülmektedir.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca Haz›rlat›larak
Ask›ya Ç›kart›lan Antalya - Burdur ‹llerini
Kapsayan 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Plan›na fiube Olarak ‹tiraz Edildi.
Söz konusu çevre düzeni plan› Antalya ve Burdur ‹llerini
kapsamaktad›r. Ask› süresi 31 A¤ustos 2007 tarihinde
sona ermektedir. fiube olarak tespit etti¤imiz hususlar›
içeren itiraz müracaat› yap›lm›flt›r.
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Ruhsata ‹liflkin Yap›larda HUS, TUS
Uygulamas›, Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Önceki yaz›lar›m›zda HUS ve TUS’u
anlatmaya çal›flm›flt›k. Bu yaz›m›zda ise HUS
ve TUS uygulamas›nda ne tür sorunlarla
karfl›laflt›¤›m›z› ele alarak,çözüm önerileriyle
birlikte sunmaya çal›flaca¤›z.Elbette ki
uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar sadece
burada anlat›lan sorunlarla s›n›rl› de¤ildir.Biz
burada s›kça karfl›lafl›lan belli bafll›
problemlerden söz ederek,bu sorunlar› iki
ana bafll›k alt›nda inceleyece¤iz.

1-HUS’ta Karfl›lafl›lan Sorunlar

HUS projesi yap›m çal›flmas›nda hiç
kuflkusuz onayl› mimari projeler esas
al›nmaktad›r.Ancak önemli bir di¤er bileflen
ise kadastral veriler olmas› nedeni ile
HUS’un sorunlar›n› mimari projeden
kaynaklanan sorunlar ve kadastral
altl›klardan kaynaklanan sorunlar fleklinde
iceleyebiliriz.

a) Mimari Projeden Kaynaklanan Sorunlar

Bilgisayar kullan›m›n›n mühendislik
hizmetlerinde yayg›n olarak kullan›l›yor
olmas› nedeni ile mimari projelerin
üretiminde de büyük oranda bilgisayar
teknolojisinden yararlan›larak say›sal
ortamda elde edilen projeler,yine bilgisayar

destekli çizim yolu ile ço¤alt›lmaktad›rlar.Yani tasar›m ve içerik hatas›
d›fl›nda kalan çizim ve ço¤altma hatas› elimine edilmifl
olmaktad›r.say›sal ortamda elde edilmifl mimari projelerde fazlaca bir
problemle karfl›lmamaktad›r.Karfl›lafl›lan baz› problemler ise:

• Parsel köfle noktalar›na ait aplikasyon de¤erlerinin de¤ifltirilerek
bilgisayara girilmesi sonucunda elde edilecek vaziyet plan›nda ki flekil
de ters dönmektedir.Bu tür bir hata her iki dar cephesi de yola bakan
bitiflik nizam parsellerde yap›lacak binalarda kaz› yada kot hatas›na
neden olmaktad›r.Her iki dar cephesinin de ayn› ölçü de¤erinde
olmas› durumunda bu hatan›n ofiste yap›lacak çal›flmalarda
farkedilmesi mümkün olmayabilir.Bu durumda imar durumuna bak›lmal›
imar yollar›n›n genifllik farkl›l›klar›ndan hata yakalanmal›d›r.her iki
tarafta ki yolun geniflliklerinin ayn› olmas› durumunda ise kotlu krokide
ki kot de¤erlerinin irdelenmesi ile hata anlafl›labilir.Çözüm için mimari
proje müellifi ile görüflülerek proje tadilat› yap›lamal›d›r.

• Ayn› parsel içinde bir binadan fazla binal› olan projelerde bloklar
aras› mesafe ile çekme mesafelerinin olmas› gereken minimum de¤erin
alt›nda al›nm›fl oldu¤u gözlenmektedir.Bu durumda vaziyet plan›nda ki
bloklar›n yerleflkeleri yeniden seçilerek sorun giderilmelidir.Vaziyet
plan›n›n tadilat› için proje müellifi uyar›lmal›d›r.Ancak baz› durumlarda
bu sorun blok ötelemesi ile çözülemeyebilir.Veya blok ötelemesi
kotland›rma sorununu da gündeme getirebilir.Bu gibi hallerde proje
müellifi ile görüflülerek büro ve arazide yap›lacak çal›flmalarla mimari
proje komple tadil edilerek sorun giderilir.

• Baz› projelerde eksik ölçülendirme ile karfl›lafl›l›yor.Bunun için mimari
projeden okuma yöntemi ile ölçü al›nabilir.Ancak ço¤u kez projede
çizim ölçe¤ine uyulmad›¤› görülmektedir.Farkl› çizim ölçe¤i ile çizilmifl
projeden al›nacak ölçüler hatal› HUS haz›rlanmas›na neden
olacakt›r.Bu durumda mimari proje bürosu ile görüflülerek eksik ölçüler
al›nmal›,ya da vaziyet plan›nda ki çizimin ölçe¤e uygun biçimde
çizilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Mimari proje üzerinde ki kotlar genellikle ilgili belediyesinden
al›nm›fl yerel kotlar (kot farklar›) fleklinde olmaktad›r.Oysa HUS projesi
üzerinde ki kotlar›n yönetmelik gere¤ince ülke kotlar› olma zorunlulu¤u
vard›r.bu nedenle HUS müellifinin kotlu krokide ki bu diferansiyel
kotlar› ülke kotuna tafl›rken hata yapma olas›l›¤›n› da gündeme
getirmektedir.Hatan›n giderilmesi için HUS müellifinin araziye giderek
ülke a¤›na dayal› nivelman noktalar›ndan kotland›rma çal›flmas›
yapmas› gerekir.

• Ayn› parsel içinde birden fazla bina bulunan ayr›k nizamda ki
projelerde ise,bloklarda ki ortalama kotlar›n yanl›fl yaz›lmas› ve mimari
projelerin bu flekilde onanmas› ile birlikte olmas› gereken subasman kot
de¤erlerinin hatal› yaz›lm›fl projede ki bu kotlar›n al›nmas› gerekti¤i
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kabul edilmifl oluyor. Olas› böyle bir
hata HUS çal›flmas›nda
anlafl›lmayabilir. Ancak TUS
aflamas›nda böyle bir sorunun varl›¤›
subasman vizesinde anlafl›l›r. Bu
durumda problem hem HUS’un ve
hemde TUS’un bir sorunu olarak
karfl›m›za ç›kar. Tabidir ki bu
durumda en önemlisi ise hatal›
imalat›n yap›l›p yap›lmad›¤›d›r. Proje
müellifi, varsa yap› denetim kurumu ve
ilgili belediye ile görüflülerek gerekli
incelemeler sonunda kotlu kroki
revizyonu, proje tadilat› veya imalat›n
de¤ifltirilmesi suretiyle sorun giderilir.

b) Kadastral Verilerden
Kaynaklanan Sorunlar

HUS çal›flmalar›na altl›k oluflturan
kadastral haritalar ve bunlara ait
teknik belgeler,kadastro teflkilat›n›n
bafllang›c›ndan günümüze de¤in
çeflitli ölçme yöntemleri kullan›larak
üretilen kadastral altl›klar,çeflitli
hatalar içermektedir.Bu yönü ile
Bursa’da mesle¤ini icra eden harita
mühendisleri olarak di¤er illerde ki
harita mühendislerine nazaran daha
flansl› durumday›z.Merkeze ba¤l› tüm
ilçelerde kadastro yenileme çal›flmas›
yap›larak kadastral altl›klar›n
yenilenmesi,duyarl›l›¤› yüksek ölçme
aletleri ile yap›lm›flt›r.1996 y›l›nda
ise BUSK‹ taraf›ndan Bursa genelinde
1/1000 ölçekli fotogrametrik
standart topografik haritalar›n üretimi
yap›lm›fl olmakla yer kontrol
noktalar›n›n s›klaflt›rmas› ve memleket
kotlar›na dayal› RS noktalar›ndan
faydalanma imkan›n› sunmas› ile
mesle¤imize icra yönünden oldukça
kolayl›klar sa¤lam›flt›r.

Bununla birlikte bu bafll›k alt›ndaki
sorunlar› afla¤›daki flekilde
s›ralayabiliriz;

• Yenileme s›ras›nda baz›
bölgelerde dönüflüm hesab›
yap›larak parsellerin yeni kadastral

koordinatlar› elde edilmifl olup, GPS
arac›l›¤› ile de yer kontrol noktalar›
üretilmifltir.Bu yüzden kadastro
altl›klar›nda tecavüzsüz gibi görünen
baz› binalar›n yerinde yap›lan
ölçmelerde tecavüzlü olduklar› tesbit
edilmektedir.

Bu durumda mimari proje müellifi ve
ilgili belediye ile irtibat kurularak
hatan›n giderilmesi konusunda ne
gibi bir ifllem yap›laca¤› tesbit
edilmeli ve projeye bafllamadan hata
giderilerek yeni aplikasyon belgesi
ve koordine de¤erleri ile araziye
uyumlu proje çizilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Grafik yar› grafik yöntemlerle elde
edilmifl kadastral verilerden ÜYAKS
koordine de¤erlerine geçilmesi için;
arazide aplikasyon ve ortak nokta
tesbitleri ile al›mlar yap›larak
transformasyon yöntemi ile veya GPS
ölçme cihazlar› ile ÜYAKS de¤erleri
elde edilmelidir

• Mevzi veya imar koordine
de¤erleri ile oluflmufl kadastral
altl›klarda yap›lacak HUS
projelerinde de yine transformasyon
ve ülke yüzey a¤› koordine
de¤erlerine dayal› yer kontrol noktas›
yard›m› ile yap›lacak al›mlar
yap›larak ÜYAKS de¤erlerine
ulafl›lmal›d›r.

2. TUS’un Sorunlar›

Bilindi¤i üzere uygulaman›n sa¤l›kl›
yap›labilmesinin ön koflulu iyi analiz
edilerek yap›lm›fl do¤ru ve
uygulanabilir hus projesine
ba¤l›d›r.Bununla birlikte uygulamada
karfl›lafl›lan sorunlar›; 
• Fiili konumdan kaynaklanan
sorunlar,
• ‹nflaat›n kalfas›ndan kaynaklanan
sorunlar,
• Yap› denetim flikayetleri.

Olmak üzere üç bölümde
toplayabiliriz.

a) Fiili Konumdan Kaynaklanan
Sorunlar

• Daha çok yap›laflman›n yo¤un
oldu¤u bitiflik nizam yap›
alanlar›nda,imar plan›ndaki yol ile
mevcutta oluflmufl ve asfalt dökülmüfl
yollar›n uyuflmazl›¤› nedeni ile bina
köfle noktalar›n›n mevcut durumdaki
asfaltl› yolun üzerinde ç›kmas› veya
mevcut bina istikametlerine
uyulmad›¤› gerekçesi ile baz›
belediyeler mevcut olufluma uyum
sa¤lama düflüncesi ile asfalt üzerine
gelen noktalar› geriye çekmekte
veyahut mevcut bina istikametlerinin
esas al›nmas› gerekçesiyle proje
tadiline kadar varan neticelere
gitmektedirler.

• Ayr›ca onayl› yol projesi bulunan
yerlerde k›rm›z› kotun onayl› yol
projesinden al›nmas›na karfl›l›k
mevcutta oluflturulan yolun bu yol
projesine uyulmaks›z›n imalat
yap›ld›¤› yerler ile
karfl›lafl›lmaktad›r.bu durumda
RS’lerden aplike edilen subasman
kotu mevcut yolla uyumsuzluk
göstermektedir.

Bu gibi problemlerin çözümünün
proje safhas›nda yap›lmas› daha
anlaml› ve ekonomik aç›dan daha
do¤rudur.proje öncesinde mutlak
surette araziye gidilmeli gerekli
analiz ve irdeleme neticesinde ilgili
belediyesinin imar veya fen iflleri
müdürlükleriyle yap›lan görüflmeler
neticesinde problem çözülmelidir.aksi
halde geriye dönülmesi zor
durumlarla karfl›lafl›lmas› kaç›n›lmaz
olup;ruhsat al›narak yap›m›na
bafllanm›fl bir yap›n›n ruhsats›z hale
gelmesi olas›d›r.

• Fiili oluflumdan kaynaklanan bir
di¤er problemde yine bitiflik nizam
imarl› yerlerde bodrumlu projelerde
karfl›m›za ç›kmaktad›r.Kaz› s›ras›nda
mevcut komflu parseldeki binan›n
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bodrumsuz imal edilmifl olmas›, yap›
dip kotundan yukar›da kalmas›
nedeni ile göçük ve y›k›m tehlikesi ile
maruz kalmas›n› gündeme
getirmektedir.ya¤›fll› havalarda
yap›lan kaz›larda bu tehlike daha da
artmaktad›r.bu durumda ço¤u kez
yeterli kaz› yap›lmadan imalata
geçilmesi ile su basman kotunun
yukar›da kalmas›na neden
olunmaktad›r.

Bunun  çözümü için yap› mal sahibi
ya da kalfas›n›n yap› denetim kurumu
veya statik fenni mesul ile irtibata
geçerek bunlar arac›l›¤› ile al›nacak
gerekli önlemler ile subasman
kotunun yerinde yap›lmas›
sa¤lanmal›d›r.

b) ‹nflaat›n Kalfas›ndan
Kaynaklanan Sorunlar
Kalfalar›n bir k›sm› al›fl›lagelmifl
teammüller do¤rultusunda hareket
ederek henüz iflin ciddiyetini idrak
edememifl olmalar› ve yine bir
k›sm›n›n projeyi yeterince okuyamam›fl
olmalar› yada mal sahibinin etkisinde
kalarak yeterince hassasiyet
gösterememelerinin sonucunda
tecavüzlü imalatlar›n yap›m›na neden
olmaktad›rlar.söz gelimi köfleleri çapl›
olan parsellerde inflaat›n gönyesinde
olmas› düflüncesi ile gönye’ye
al›n›rken bir taraftanda taflk›n bina
yap›lmas›na sebep
olunmaktad›r.veyahut projenin
yeterince okunamamas› yüzünden
kolon akslar›nda statik projeye
uyaca¤›m düflüncesi ile ço¤u kez
mimari proje unutulmakta ve dolay›s›
ile yine parsel s›n›rlar›n› taflan imalat›n
yap›lmas›na neden olunmaktad›r.

Bu gibi durumlarda yap› kalfas›
›srarla haritac›n›n çakt›¤› kaz›klara
uydu¤unu beyan ederek suçu
üzerinden atmaya
kalk›flmaktad›r.Bilindi¤i üzere harita
uygulama sorumlusunun her ad›mda

inflaat›n bafl›nda imalat› takip etmesi
mümkün olmad›¤›ndan bu sorun
TUS’u zor durumda
b›rakmaktad›r.Mal sahibi,inflaat›n
kalfas› ve harita mühendisi
üçgeninde ç›kan anlaflmazl›k
mahkemeye kadar varmaktad›r.
Bunun için harita mühendisi bina
köflelerini aplike ettikten sonra; önlem
için bina cephelerini kontrol
etmeli,varsa aplike etti¤i noktalar›
röperleyerek kalfa veya mal sahibine
teslim etmelidir.
c) Yap› Denetim fiikayetleri
Uygulamada mal sahipleri genellikle
mimari proje müellifi ile anlaflma
yaparak proje iflini bütün halinde
mimara vermektedirler.Mimarlar’da
mimari proje d›fl›ndaki projeleri ilgili
di¤er meslek mensublar›na
yapt›rmaktad›rlar.Mimari proje
müellifleri mal sahipleri ile yapt›klar›
sözleflmeler gere¤i iflin proje
safhas›ndan sorumlu olduklar› için iflin
TUS k›sm›n› yap› denetim bürolar›na
b›rakmaktad›rlar.Oysa harita
mühendisleri hem HUS iflini hemde
TUS iflini yürütmektedirler.Bu
ba¤lamda meslektafllar›m›z HUS
ücreti ile TUS’u da yaparak ücret
kayb›na u¤rad›klar› gibi iflin
bitmedi¤i gerekçesiyle ruhsat
safhas›nda almas› gereken ücretini
almak için subasman vizesinin
yap›lmas›na kadar beklemek
durumunda kalmaktad›rlar.
Öteyandan yap› denetim
kurumlar›n›n ilk istihkak dilimleri ki bu
iflin %20’lik dilimini
oluflturmaktad›r.Subasman vizelerinin
yap›m›na ba¤lanm›flt›r.Bu nedenle
yap› denetim bürolar› bir an evvel
subasman vizelerini yaparak
istihkaklar›n› almak
istemektedirler.Harita mühendisi ise
paras›n› almad›¤› düflüncesi ile ifli
a¤›rdan almaktad›r.Bu durum yap›
denetim bürolar›n›n s›k s›k Harita

mühendisler odas›na flikayette
bulunmas›na sebep
olmaktad›r.Çözüm için TUS
sözleflmelerinin mutlak suretde HUS
sözleflmesinden ayr›lmas›
gerekir.HUS sözleflmesi iflin ruhsata
kadar olan k›sm› için yap›lmal›d›r.
TUS sözleflmesine gelince;
Yap› denetim kurumlar›n›n
yak›nmalar›n› önlemek için ya ilgili
yap› denetim kurumu ile yap›lmal› ki
henüz yasal düzenlemeler bunun için
uygun de¤ildir.Yada mutlaka mal
sahibi ile yap›larak sözleflme
odam›z›n onay›nda
gerçeklefltirilmelidir.Burada dikkate
de¤er bir baflka konu da ruhsat ile
inflaata bafllama aras›nda ki sürenin
iki y›la kadar uzayabilme
ihtimalidir.Bunun için sözleflmelere
süre konulmas›nda fayda
vard›r.Çünkü TUS’da yap›lacak bir
s›n›rlama uygulamas›nda süre önem
arz etmektedir.TUS uygulamas›na
s›n›rlama getirilmelidir.Ancak bu say›
olarak de¤il,yüzölçüm baz›nda
yap›lmal›d›r.Proje ba¤lam›nda ise
yani HUS çal›flmas›nda s›n›rlama
yap›lmas› anlams›z ve
yersizdir.Kazan›mlar›m›z›n devam›
dile¤i ile…

Bal›kesir Üniversitesi Ziyaret
Edildi

05 Haziran 2007 tarihinde Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Bal›kesir Üniversite-
si Rektör Yard›mc›s› ve ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Turgut Özdemir’i ziyaret ettiler.

72 Eylül 2007



Bal›kesir Üniversitesi’nin geliflim
aflamalar›, okulun sorunlar› hakk›nda
genel bir görüflme yap›ld›.

Bal›kesir Temsilcili¤i Ziyaret
Edildi

05 Haziran 2007 tarihinde Yönetim
Kurulu üyelerimiz fiubemize ba¤l›
Bal›kesir Temsilcili¤ini  ziyaretlerde
bulundular. Öncelikle Bal›kesir Mesleki
Denetim Sorumlumuz Adil Uz ile
birlikte Yönetim kurulu Üyelerimiz,
meslektafllar›m›z Feridun Yörük ve
Haluk Süreyya Yeflilsu’yu ziyaret etiler.

Bal›kesir Kadastro Müdürü Feridun
Yörük Yönetim Kurulu Üyelerimize
Bal›kesir Kadastro Müdürlü¤ü’nün
çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.

Bal›kesir Valili¤i, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Müdürlü¤ü ‹mar Afet fiube Müdürü
Haluk Süreyya Yeflilsu ile Bal›kesir
‹linde HUS (Harita Uygulama
Sorumlulu¤u) uygulamalar›n›n
yerleflmesi için yürütülen çal›flmalar
hakk›nda bilgi al›nd›.

E¤itime Destek Kampanyas›

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Bursa fiubesince
Kas›m 2006 tarihinde bafllatm›fl
oldu¤umuz “E¤itime Destek
Kampanyas›” çerçevesinde
gerçeklefltirilen, Uluda¤ Üniversitesine
ba¤l› Meslek Yüksek Okullar›n›n
Harita ve Kadastro bölümlerinin
e¤itim malzemeleri ihtiyac›n›
üyelerimizin deste¤i ile
karfl›layabilmek ad›na ba¤›fllanan ve

Yönetim Kurulu Üyelerimizin
kat›l›m›yla çeflitli makine, alet, kitap
vb malzemelerin Gemlik As›m
Kocab›y›k MYO‘ na teslim töreni
16/05/2007 tarihinde Uluda¤
Üniversitesi Gemlik Yerleflkesi‘nde
yap›ld›. Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Harita Kadastro Bölümü‘nde okuyan
ö¤rencilerle sohbet ederek okula
desteklerini devam ettirecekleri
sözünü verdiler.

Körfez Temsilcili¤i Ziyareti

fiubemiz Yönetim Kurulu üyeleri 3
A¤ustos 2007 Cuma günü fiubemize
ba¤l› Körfez Temsilcili¤ini ziyaret
ettiler. Bursa fiube Baflkan› Celil
Çolak, Yazman Ufuk Ay, Yönetim
Kurulu Üyeleri Derya Bulut ve
Necmettin K›rtafl’›n fiubemizi temsilen
kat›ld›¤› ziyarette, üyelerimiz Evren
Durak, Haydar Serin, H. Emre
Durukan, Ça¤atay Ça¤lar, A.
Selman Akalp, Ka¤an Vidinli,
Hüseyin Özçim Ve Mustafa Kobak’ta
haz›r bulundular.

Serbest çal›flan meslektafllar›m›z›n
sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› toplant›da

birim fiyat katsay›lar› belirlenirken
Temsilcilik baz›nda toplant› yap›larak
belirlenmesinin gereklili¤i üzerinde
duruldu. Serbest çal›flan
meslektafllar›n, Temsilcimiz Ka¤an
Vidinli ve MDU Sorumlumuz Hüseyin
Özçim’in ortak istekleri do¤rultusunda
üyelerin eski y›llardan kalan eksik
MDU’lar›n›n tamamlanmas›nda nas›l
bir yol izlenece¤i tart›fl›ld›. Geçmifl
y›llarda MDU ifllemlerini yapt›rmayan
üyelere 31/08/2007 tarihine kadar
süre verilmesine süre sonras›nda
denetimini yapt›rmayan, eksiklerini
gidermeyen üyelerin Genel merkez
Disiplin Kuruluna (onur Kuruluna)
gere¤i için gönderilmesine karar
verildi.

Ayr›ca Körfez bölgesinde yeni
uygulanmaya bafllayan TUS
çal›flmalar›n›n bafllang›c›nda fiyat
k›r›mlar›n›n olmamas›n›n ve ifllemlerde
uygulama standard›n›n
belirlenmesinin TUS uygulamalar›n›n
gelece¤inde önemli etki edece¤i
görüflünde birleflildi.
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Mardin ‹linde AKP’den Milletvekili

Olan Üyemiz Mehmet Halit Demir

Ziyaret Edildi

22 Temmuz 2007 Genel seçiminde Mardin

ilinde  AKP’den milletvekili olarak seçilen

5317 sicil numaral› üyemiz Mehmet Halit

DEM‹R  Yönetim Kurulumuz ve   Mardin

temsilcili¤imiz taraf›ndan  ziyaret edilmifltir.

Ziyaret s›ras›nda mesle¤imizle ilgili

konularda görüfl al›flveriflinde bulunulmufl,

Meslektafllar›m›z›n yaflad›¤› sorunlar kendisine iletilmifltir. Say›n

vekilimiz mesle¤imizle ilgili konularda üzerine  düflen   görevi  ve

sorumlulu¤u yerine getirece¤ini belirtmifltir.

Batman ‹l Temsilcili¤i Ziyaret Edildi

Yönetim Kurulumuz 23 Haziran 2007 tarihinde Batman temsilcili¤imizi

ziyaret ederek burada temsilcimiz ve üyelerimizle birlikte toplant›

yapm›fllard›r. Toplant›ya Batman ilinde Serbest ve Kamuda çal›flan

Üyelerimiz kat›lm›fllard›r. Toplant›da fiube Baflkan›m›z Ali AKDAMAR

Odam›z faaliyetleri konusunda üyelerimize bilgi vermifllerdir.

Temsilcimiz A.Vahap BAfi Batman ilinde meslektafllar›m›z›n yaflad›¤›

sorunlarla ilgili bilgi sunmufllard›r. Toplant›da fiube ile Temsilcilik

aras›ndaki iliflkinin güçlendirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi

gerekti¤ine dair görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. Batman ilinde Mesleki

Denetim ile ilgili yaflanan sorunlar›n çözümü için  yap›lmas› gerekenler

konuflulmufltur.

D‹YARBAKIR
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‹STANBUL

fiube Adres De¤iflikli¤i
Mülkiyeti Odam›za ait olan fiiflli, 19 May›s Mahallesi, Samanyolu
Sokak No:116/1 adresindeki yerin, Yönetim Kurulumuzca 28 fiubat
2007 tarihinde fiube hizmet binas› olarak kullan›lmas›na karar
verilmifltir. fiubemizin kendi yerine tafl›nmas› için çal›flmalar› yürütmek
üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Nurcan Candafl, Rahmi Yücel
Yaflayan,  ‹. Timur Akçal› ve Fevziye Demirci’den oluflan bir komisyon
oluflturulmufltur.

Yeni yerin tadilat›na Haziran ay›nda bafllanm›fl ve Temmuz ay›nda
tamamlanm›flt›r. fiubemizin tafl›nma ifllemleri 29 Temmuz 2007
tarihinde gerçeklefltirilmifl ve 30 Temmuz 2007 tarihinden bafllayarak
Odam›za ait mekanda hizmet verilmeye bafllanm›flt›r. 

‹GDAfi Altyap› Bilgi Sistemi (‹GAB‹S) Semineri
fiubemizde 16 Haziran 2007 Cumartesi günü, ‹GDAfi Genel
Müdürlü¤ü Anadolu Bölge Müdürlü¤ü Etüt Proje Ve Harita

Müdürlü¤ü’nde görev yapan üyemiz Hüseyin
Kurflun’un sunumuyla ‹GDAfi Altyap› Bilgi
Sistemi (‹GAB‹S) Semineri gerçeklefltirildi.

‹GDAfi Altyap› Bilgi Sistemi (‹GAB‹S)
Seminerine de¤erli katk›lar› için, Say›n
Hüseyin Kurflun’a ve ‹GDAfi Anadolu Bölge
Müdürlü¤ü Etüt Proje ve Harita Müdürlü¤üne
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye’de Dünden Bugüne Tar›m
Politikalar›, Alternatif Tar›m›n
Uygulanabilirli¤i Semineri
fiubemiz taraf›ndan 30 Haziran 2007
tarihinde “Türkiye’de Dünden Bugüne Tar›m
Politikalar›, Alternatif Tar›m›n
Uygulanabilirli¤i” konulu bir Seminer
düzenlenmifltir. Seminer, Hububat Sen
Kurucu Genel Baflkan› Abdullah Aysu
taraf›ndan verilmifltir. Aysu, seminerde



Türkiye’de tar›m politikalar›,
topraklar›m›z›n tar›msal anlamda
yeterlili¤i ortadayken, yurtd›fl›ndan
yap›lan ithalat sonucu tar›m›n sekteye
u¤ramas› konular›nda bilgiler aktard›.

“Türkiye’de Dünden Bugüne Tar›m
Politikalar›, Alternatif Tar›m›n
Uygulanabilirli¤i” seminerine de¤erli
katk›lar› için Say›n Abdullah Aysu’ya
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

1/100000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planlar›n›n Trakya’ya
Bask›s› ve Saros Körfezinin
Turizm Alan› ‹lan Edilmesi
Paneli
fiubemiz taraf›ndan 13 Temmuz
2007 tarihinde “1/100000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planlar›n›n Trakya’ya
Bask›s› ve Saros Körfezinin Turizm
Alan› ‹lan Edilmesi” konulu bir panel
düzenlendi.

Keflan ‹lçe Temsilcimiz Celalettin
Bilgin’in organizasyonu ile Keflan
Kültür Saray› toplant› salonunda
düzenlenen panelin yürütücülü¤ü
Mehmet Ali Candafl taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Panelde konuflmac›
olarak; TMMOB Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiubesi ÇED
Dan›flma Kurulu Sekreteri Mücella
Yap›c›, TMMOB Makina
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube 2.
Baflkan› Dinçer Mete ve TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiube Baflkan› Ahmet Atal›k kat›ld›lar.

Aç›l›fl konuflmas› fiube Baflkan›
Mehmet Ali Candafl ve Keflan
Temsilcisi Celalettin Bilgin taraf›ndan
yap›ld›. Panele, Keflan Kaymakam›
Abdülkadir Karatafl kat›ld›. Say›n
Karatafl konuflmas›nda Keflan’›n
Avrupa’ya aç›lan bir pencere
oldu¤unu, planl› bir flekilde hareket
edilmesi gerekti¤ini, planlar
yap›l›rken tar›m ve sanayi
sektörlerinin birbirine kar›flt›r›lmamas›
gerekti¤ini belirtti.

Panelde, do¤al kaynaklar›n, tar›msal,
turistik ve tarihsel alanlar›n korunmas›,
sanayi ile imar hareketlerinin disiplin
alt›na al›nmas› amac›yla sa¤l›kl› bir

geliflmeyi planlayan fikir
al›flverifllerinde bulunularak,
bölgedeki do¤al turizm alanlar›n›n
korunmas› konusunda görüfl birli¤ine
var›ld›.

Panel organizasyonundaki özverili
çal›flmalar› nedeniyle Temsilcimiz
Celalettin Bilgin’e ve birikimlerini
bizlerle paylaflan panelin de¤erli
konuflmac›lar›na teflekkürlerimizi
sunuyoruz.

Keflan Temsilcili¤i, Kurumlar,
Üyelerimiz ve ‹flyerleri
Ziyareti
19 Haziran 2007 tarihinde Keflan
Temsilci¤imiz ziyaret edildi. Odam›z
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çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi,
üyelerimizin bölgelerinde yaflad›klar›
sorunlar tart›fl›ld›.

Yalova Bölgesi Üyelerimiz ve
‹flyerleri Ziyareti
3 Temmuz 2007 tarihinde önce
Yalova Temsilcimiz Güler Bilgin
Durmaz ve üyelerimiz ziyaret edildi.
Ard›ndan büro/flirketler ziyaret
edildi. Odam›z çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verildi, üyelerimizin bölgelerinde
yaflad›klar› sorunlar tart›fl›ld›.

Sakarya Bölge Toplant›s›
Sakarya ‹l Temsilcili¤imiz taraf›ndan
24 Temmuz 2007 Sal› günü, fiube
çal›flmalar› ve planlanan etkinlikler,
bölgede yürütülen çal›flmalar,
sorunlar ve çözüm önerileri
gündemiyle Sakarya Bölge Toplant›s›
düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Oteli
Toplant› Salonunda düzenlenen
toplant›n›n aç›fl konuflmas›n›
Temsilcimiz Lale Güngör yapt›.

YTÜ Mezuniyet Günü
13 Haziran 2007 tarihinde YTÜ
Mezuniyet Töreni yap›ld›. Törene,
fiubemizi temsilen Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Mehmet Ali Candafl

kat›ld›. Törende, YTÜ rektörü, fakülte
dekan› ve mühendislik bölüm
baflkanlar› yapt›klar› konuflmalarda
mezunlara baflar›lar dilediler.

‹TÜ Mezuniyet Günü
26 Haziran 2007 tarihinde ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni
yap›ld›. Törende, ‹TÜ rektörü, fakülte
dekan› ve mühendislik bölüm
baflkanlar› yapt›klar› konuflmalarda
mezunlara baflar›lar dilediler. ‹lk üç
dereceye giren ö¤rencilere çeflitli
kurum ve kurulufllar taraf›ndan ödüller
verildi. Törene fiubemizi temsilen
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Mehmet
Ali Candafl kat›larak, bölümümüzü ilk
üç derece ile bitiren ö¤rencilere
ödüllerini verdi.

TMMOB ‹stanbul Kent
Sempozyumu Güncesi:

TMMOB ‹stanbul Kent
Sempozyumu’na Do¤ru
“‹stanbul ‹çin Davac›y›z!”
TMMOB ‹stanbul Kent
Sempozyumu’na Do¤ru “‹stanbul ‹çin
Davac›y›z!” etkinli¤i 16 Haziran
2007 Cumartesi günü Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Oditoryumu’nda
gerçeklefltirildi. Etkinlikte aç›l›fl

konuflmas›n› TMMOB ‹stanbul ‹l
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores
Dinçöz yapt›. Dinçöz’ün sunumunun
ard›ndan ‹l Koordinasyon Kurulu’nun
haz›rlam›fl oldu¤u Sempozyum
bafll›klar› kapsam›nda ‹stanbul’da
karfl›laflm›fl oldu¤umuz sorunlar›
ortaya koyan ve yaflanan olaylar ile
ilgili bir hat›rlatma yapmak amac›yla
haz›rlanm›fl olan görsel sunum
paylafl›ld›. 

fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul
fiubesi’nden Tayfun Kahraman
Birimin açt›¤› davalardan ve di¤er
Birimlerle birlikte ortak aç›lan davalar
aras›nda yer alan Karayollar›na ait
‹ETT arazisinin sat›fl›na karfl› ve
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
plan›n›n iptali ile ilgili davalar›ndan
söz etti. Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi’nden Mücella
YAPICI, Birimin 1964 y›l›ndan
itibaren açm›fl oldu¤u davalar›n ve
yürüttü¤ü çal›flmalar›n aktar›ld›¤› bir
sunufl gerçeklefltirdi. ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nden Taner fiANLI Birimin
açm›fl oldu¤u davalar hakk›nda
bilgilendirmede bulundu. Elektrik
Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nin haz›rlad›¤›, AKTAfi’›
merkeze alarak açm›fl oldu¤u
davalar› aktard›¤› k›sa film gösterildi.
Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nden Dinçer METE Birimin
‹stanbul özelinde yapm›fl oldu¤u
çal›flmalardan ve ‹stanbul Kent
Sempozyumu haz›rl›klar› kapsam›nda
yap›lan çal›flmalardan bahsetti.

II. Oturumda da ‹stanbul Barosu’ndan
Ömer AYKUL, Kent ‹çin Hukuksal
Mücadele Yöntemleri ve Örgütlerin
Mücadele Haklar› bafll›¤›nda sunum
yapt›. Forum bölümünün ard›ndan
etkinlik tamamland›.
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Ziyaret
Alaflehir temsilcili¤imizi ziyaret ederek
meslektafllar›m›zla görüfl al›flveriflinde
bulunuldu. Ayr›ca Alaflehir Belediye Baflkan›

Kadir DAfi makam›nda ziyaret edildi. fiehrin
geliflimi, ihtiyaçlar› ve sorunlar› konufluldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ziyareti
04.04.2007 Günü saat 14.00’de Dokuz
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Al›c›
ile ‹zmir’de Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü aç›lmas› konusunda
görüflüldü. Görüflmeye Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Muhittin Selvitopu, Yönetim
Kurulu Üyemiz S.Selçuk Savc› ve Bölüm
aç›lmas›yla ilgili Komisyon Üyelerimiz
‹brahim Eriflir, A.Kemal Karayel ve Alican
Demirkesen kat›ld›. 

Mu¤la Etkinli¤i
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün 160. Kurulufl y›l› Mu¤la
‹lmizde Mu¤la Kadastro Müdürlü¤ü ve Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Mu¤la temsilcili¤i ile birlikte ortaklafla tören
düzenlenerek kutland›.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün 160. Kurulufl y›l› nedeniyle
21.05.2007 Pazartesi günü saat: 9.45 de Mu¤la Kadastro Müdürü
Emin MADRAN’›n Atatürk An›t›na çelenk koymas›yla tören bafllam›flt›r. 

Akabinde Mu¤la Valisi Say›n Mustafa Temel KOÇAKLAR’a Kadastro
Müdürü Emin MADRAN, HKMO Eski Genel Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ,
M.Ü. Ö¤retim Üyeleri Fevzi TEZCAN, Ula Tapu Sicil Müdürü Seyit
DEV‹REN, Kontrol Mühendisi Ahmet fiAHAN, SAN Mühendislik
Temsilcisi Melek KACER ve V.H.K.‹. Fatma UYSAL’›n bulundu¤u
heyetle makamlar›nda nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün 160. Kurulufl y›l› nedeniyle
Mu¤la Kadastro Müdürlü¤ü ve TMMOB HKMO’ s› Mu¤la temsilcili¤i
ile birlikte Mu¤la Konakalt› kültür merkezinde tören düzenlemifltir.
Törene Mu¤la Vali Yard›mc›s› Say›n R›fat ATA Mu¤la Belediye
Baflkan Vekili Selahattin SAPMAZ , ‹l Milli E¤itim Müdürü Mustafa
AKSAN, Kadastro Müdürü Emin MADRAN, HKMO Eski Baflkan›
Hüseyin ÜLKÜ, M.Ü. Ö¤retim Üyeleri Fahriye ve Fevzi TEZCAN,
Hüseyin ÖKTEN, Kadastro Müdürlük çal›flanlar›, Mu¤la’da görev
yapan serbest Harita Mühendisleri ve Mu¤la Üni. ö¤rencileri kat›ld›. 

Törenin aç›l›fl konuflmalar› Kadastro Müdürü Emin MADRAN, HKMO
Eski Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ, Mu¤la Vali Yard›mc›s› Say›n R›fat ATA
taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Kadastro Müdürü Emin MADRAN konuflmas›nda k›saca; Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün Tesis Kadastrosu, TAKB‹S, TARB‹S,
Harita Bilgi Bankas›, CORS-TR gibi bafll›ca projelerinden ve kurum
personelinin özlük haklar›n›n iyilefltirilmesinden bahsetmifltir.

HKMO Eski Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ konuflmas›nda k›saca cepteki

‹ZM‹R
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paran›n ve tafl›nmazlar›n
bölüflülmesi halinde azalma
yaflanaca¤›n›, bilgi ve sevginin
paylafl›lmas› halinde azalman›n
tersine bir art›fl›n olaca¤›n› dile
getirdi. Bunun yan›nda bir meslek
gurubunun yapt›¤› iflte, gerçek
boyutundan 1/1000, 1/2000,
1/5000 ve daha küçük ölçek
oranlar›nda yap›lan küçültmenin o
mesle¤in halinin ve d›fltan bak›flta
zor bir durumda oldu¤unu ifade
etmifltir.

Mu¤la Vali Yard›mc›s› Say›n R›fat
ATA ise Yer yüzünü önce ülkelerin

paylaflt›¤›n›, sonra da bu ülkelerde
yaflayan kiflilerin paylaflt›¤›n›,
mülkiyet hakk›n›n anayasal hak
oldu¤unu ifade etmifltir.

Törende mesle¤imizin tan›t›m filmi
gösterilmifltir.. Ayr›ca GPS
çal›flmalar›, Harita Bilgi Bankas› ile
ilgili Kont.Müh. Mesut ‹LBAY, ‹hale
Kadastro çal›flmalar›na yönelik
Kont.Müh. Semih GÖÇMEZ
tarf›ndan sunumlar yap›lm›flt›r.

Akflam ise Mu¤la CNS tesislerinde
kutlama yeme¤i düzenlenmifltir.
Yeme¤e Mu¤la Valisi Mustafa
Temel KOÇAKLAR, Cumhuriyet

Baflsavc›s› Mehmet YURTSEVEN,
Adalet Komisyonu Baflkan› Akar
KARASU, Kadastro Hakimi Arzu
YURTSEVEN, Bölge Müdürü Semih
URAL, fiube Müdürü Mahmut
ÜLKER, Mu¤la Kadastro Müdürü
Emin MADRAN, HKMO Eski
Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ, HKMO
Mu¤la Temsilcisi fiükrü TELL‹, Milas
Kadastro Müdürü fierif ASLAN,
Marmaris Tapu Sicil Müdürü
Hüsamettin DURAK, Ortaca Tapu
Sicil Müdürü Ramazan DO⁄AN,
Ula Tapu Sicil Müdürü Seyit
DEV‹REN, Köyce¤iz Tapu Sicil
Müdürü Nurettin ALPTÜRK, M.Ü.
Ö¤retim Üyeleri Fahriye ve Fevzi
TEZCAN, Hüseyin ÖKTEN,
Marmaris Emlakç›lar Derne¤i
Baflkan› Yusuf Kenan AKKUfi ile
HKMO’ na kay›tl› Mu¤la da serbest
çal›flan Harita Kadastro
Mühendisleri, Mu¤la Kadastro
personeli (Toplam : 204 kifli)
kat›lm›flt›r.

Gecede Kadastro Müdürü Emin
MADRAN Tapu ve Kadastronun
160. y›l› nedeniyle bir konuflma
yapm›fllard›r. 
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Ziyaret
Önemli bir ifli nedeniyle fiube
Binam›z›n aç›l›fl›na kat›lamayan
Konak ‹lçe Belediye Baflkan›
Muzaffer Tunça¤ 16 Haziran
Cumartesi  Günü fiubemizi ziyaret
ederek Meslek Odam›z›
onurland›rm›flt›r. 

Ziyaret
4 Temmuz 2007 tarihinde fiube
Baflkan› Muhittin SELV‹TOPU,
II.Baflkan Servet ALABALIK, Yazman
Okan ÖZEGE ve Yönetim Kurulu
Üyesi Lütfi ÜNAL taraf›ndan Sar›göl
Belediye Baflkan› Ömer KARCI,
Alaflehir Belediye Baflkan› Kadir DAfi
ve  temsilcili¤imiz ziyaret edildi.
fiube bültenimizin 77. say›s›nda
ç›kan söyleflide  ilçesi, projeleri ve
çal›flmalar› hakk›nda genifl bilgi
veren say›n KARCI ile samimi bir

sohbet havas›nda gerçeklefltirilen
görüflmede inflaat sektörünün
geliflimi, TUS uygulamalar›n›n
gereklili¤i ve önemi konusunda bilgi
al›fl veriflinde bulunuldu. Daha sonra
Alaflehir Belediye Baflkan› Kadir
DAfi, ayn› zamanda yine
baflkanl›¤›n› yapt›¤› Üzüm Sulama
Birli¤i Kooperatifi’nde ziyaret edildi.
Üzüm mevsimi nedeni ile oldukça
yo¤un bir tempoda çal›flan say›n
DAfi Alaflehir’de kendi dönemindeki
özellikle üzüm üreticili¤i ve
ihracat›ndaki h›zl› geliflim hakk›nda

bilgi verdi. Bu geliflime paralel
olarak yap›laflmadaki art›fl ve TUS
uygulmalar›n›n önemine dikkat çeken
yönetim kurulumuz da uygulaman›n
gereklili¤i hakk›nda Say›n DAfi’›
bilgilendirdi.  Daha sonra Hüseyin
AVfiARO⁄LU’nun vefat› nedeni ile
boflalan Alaflehir Temsilcili¤imiz
ziyaret edilerek kamu ve özel
sektördeki üyelerimiz ile birlikte
temsilcilik atanmas› ve üyelerimizin
genel sorunlar› hakk›nda görüfl al›fl
veriflinde bulunuldu.

Ege Üniversitesi Rektörü
Ziyaret Edildi
02.07.2007 tarihinde ‹zmir’ de bir
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü aç›lmas›na yönelik Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü
BAYINDIR ziyaret edildi. Baflkan
Muhittin SELV‹TOPU, Yönetim Kurulu
Üyesi Lütfi ÜNAL ve üyemiz Ali
Kemal KARAYEL’in kat›ld›¤›
görüflmede bölüm ve meslek ile ilgili
genel bilgilendirme yap›larak
fiubemiz taraf›ndan haz›rlanan bölüm
gereksinimine iliflkin detayl› rapor
sunuldu. Konuya s›cak bakan say›n
BAYINDIR, kurullar› ile görüflerek
gereksinim duyulmas› halinde
bölümün aç›labilece¤i sözünü verdi.
Görüflme sonras›nda konu ile ilgili
ayr›ca Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Mustafa TÜRKSEVER ziyaret
edildi. Say›n TÜRKSEVER’e de gerekli
bilgilendirmeler yap›larak ‹zmir’de
bölümümüzün aç›lmas› konusunda
destek istendi.
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Sky Televizyonu
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Muhittin
Selvitopu Sky Televizyonunda
yay›nlanmakta olan Kent ve ‹mar
Program›n›n konu¤u oldu.

Baflkan›m›z ‹zmir’ de Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünün
aç›lmas›, Yeni fiube Binam›z›n al›m›,
TUS uygulamalar›, Kentsel Dönüflüm,
Yabanc›lara arsa sat›fl›, Yerel
Yönetimlerle fiubemiz iliflkileri ve CBS
konusunda Odam›z görüfllerini
belirtti.

‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Ziyareti
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Muhittin
Selvitopu, Yönetim Kurulu üyelerimiz
S.Selçuk Savc›, Lütfi Ünal, Üyelerimiz
A. Kemal Karayel ve Alican
Demirkesen 26 Haziran 2007 Sal›
Günü ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Prof. Dr. Zafer ‹LKEN’ i
ziyaret etti. Toplant›da ‹zmir ‹linde bir
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümünün aç›lmas›n›n önemi
üzerinde durularak Say›n ‹LKEN’e bu
konuda fiubemizce haz›rlanm›fl olan

dosya sunuldu. Çok s›cak bir
konukseverlik örne¤i gösteren Say›n
Rektör ile yine çok s›cak bir sohbet
ortam›nda konu hakk›nda düflünce
al›flveriflinde bulunuldu. Konuyu
ilgiyle dinleyen Prof. Dr. Zafer ‹LKEN,
yetkili kurullar›yla görüflece¤ini
belirtti.

‹zmir Valisi Ziyareti
05 Temmuz 2007 Perflembe Günü
Yönetim Kurulumuz ‹zmir Valisi Cahit
K›raç’ › makam›nda ziyaret etti.
‹limize atanmas› dolay›s›yla
gerçeklefltirilen ziyaret esnas›nda
‹zmir’e Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü aç›lmas›yla ilgili
destekleri istenen Say›n K›raç’ a bu
amaçla haz›rlanan dosya sunuldu.
Ayr›ca Yeni Foça’ da
gerçeklefltirece¤imiz Yaz E¤itim
Kamp› konusunda bilgilendirilen
Say›n K›raç Kampa davet edildi.
Ziyaret esnas›nda Kriz Yönetimi
Konusunda Valilikçe yap›lan
çal›flmalarla ilgili bilgi al›fl veriflinde
bulunuldu.
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TRABZON
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Gümüflhane JFM‘den 28 ö¤renci ve ö¤retim eleman› olarak Ö¤r. Gör.
Hasan Tahsin BOSTANCI kat›lm›fllard›r. Etkinlikte; KTÜ JFM ö¤rencileri
KTÜ tan›t›m stand› açarak yapt›klar› etkinliklerle ZKÜ kampüsünde ilgi
oda¤› olmufllard›r. Ayr›ca; KTÜ JFM bölümü ö¤rencileri Mustafa
ÖZEND‹ “Dijital Kentlerde Haritalar” konulu teknik sunumunu, Seher
KAZAZ “KTÜ JFM üzerine...” konulu bölüm tan›t›m sunumunu ve Asl›
TOPAL “ IGSM 2007, Sofya etkinli¤i” tan›t›m sunumunu baflar›yla
gerçeklefltirmifltir.

KTÜ JFM 2007 Dereceli Mezunlar›na Ödül Töreni
23 Haziran 2007 Cumartesi günü flubemizde 2007 KTÜ JFM
mezunlar› ödül töreni düzenlenmifltir. Törene HKMO Trabzon fiubesi

Yönetim Kurulu üyeleri, KTÜ JFM ö¤retim
elemanlar› ve dereceye giren ö¤rencilerin aileleri
kat›lm›flt›r. HKMO Trabzon fiubemizde
gerçeklefltirilen etkinlikle KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i bölümü 2007
mezunlar›ndan dereceye giren; 1. Yasin
KAPLAN‘a flube baflkan› Prof. Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU, 2. Esma ERGÜNER‘e KTÜ JFM
bölüm baflkan› Prof. Dr. Cemal BIYIK ve 3.
Ayhan YAKAR‘a flube baflkan yard›mc›s› Faz›l
UZUN taraf›ndan plaketleri takdim edilmifl ve
hayat boyu baflar› dileklerinde bulunulmufltur.
Ayr›ca 2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ilk

Zonguldak’taki Genç Haritac›lar
Günleri 2007’ye Yo¤un Kat›l›m
2003 y›l›nda 2.‘si HKMO Trabzon
fiubesi’nce baflar›yla düzenlenen Genç
Haritac›lar Günleri‘nin 4.‘sü, 13-17 May›s
2007 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi (ZKÜ)‘nde gerçeklefltirildi.
HKMO Genel Merkez ve flubelerinden
temsilcilerin, farkl› üniversitelerden ö¤renci ve
ö¤retim elemanlar›n›n ve meslektafllar›m›z›n
kat›ld›¤› etkinlik baflar›yla tamamlanm›flt›r.
fiubemizi temsilen yönetim kurulu üyesi Arfl.
Gör. Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU‘nun kat›ld›¤›
etkinli¤e, flubemiz deste¤iyle KTÜ JFM
bölümünden 34 ö¤renci ve ö¤retim eleman›
olarak Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA, KTÜ



mezunlar›n› veren KTÜ Gümüflhane
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i
bölümünden dereceye giren
ö¤rencilere flubemiz ad›na hediyeleri
takdim edilmifltir. 

Artvin Temsilcili¤i Ziyareti
30 Haziran 2007 tarihinde HKMO
Trabzon fiubesi taraf›ndan
gerçeklefltirilecek Arazi Kullan›m› ve
Kadastro Çal›flmalar› forumu için
Artvin‘e gelen HKMO Trabzon
fiubesi ve HKMO Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri, HKMO Artvin
‹l Temsilcisi Abdurrahman
ÇOBANO⁄LU‘nu DS‹ Bölge
Müdürlü¤ü‘ndeki makam›nda ziyaret
etti. Artvin‘de gerçeklefltirilen Tapu-
Kadastro ve Haritac›l›k çal›flmalar› ile
ilgili bilgi al›flveriflinin ard›ndan
kat›l›mc›larla birlikte forumun
gerçeklefltirilece¤i konferans salonuna
hareket edildi. Forumun ard›ndan
dünyan›n en büyük 5. baraj› olarak
ifade edilen Dereli baraj› ziyaret
edilerek Artvin kafkasör Festivali
alan›nda birlikte akflam yeme¤iyle
görüflmeler devam etti.

Forum: Artvin’de Arazi Kullan›m› ve
Mülkiyet Sorunlar›
Artvin Valili¤i, Artvin Belediye
Baflkanl›¤›, DS‹ 26. Bölge
Müdürlü¤ü‘nün katk›lar›yla HKMO
Trabzon fiubesince düzenlenen

“Artvin‘de Arazi Kullan›m› ve Mülkiyet
Sorunlar›” konulu Forum 30 Haziran
2007 tarihinde Artvin Gençlik ve
Spor ‹l Müdürlü¤ü Salonu‘nda
gerçeklefltirildi.

Forum‘a Artvin Valisi Cengiz
AYDO⁄DU, Artvin Belediye Baflkan›
Emin ÖZGÜN, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Genel Baflkan›
Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro
Genel Müdür Yard›mc›s› Nihat
fiAH‹N, Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Cemal
BIYIK, KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim üyesi
ve Trabzon fiube Baflkan›m›z Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU, DS‹ 26.
Bölge Emlak ve Kamulaflt›rma fiube
Müdürü ve Artvin il temsilcimiz
Abdurrahman ÇOBANO⁄LU, kamu
ve belediye çal›flanlar› ile konuya
duyarl› vatandafllar›m›z kat›lm›fllard›r. 

Say›n ÖZTEN forum yöneticisi olarak
yapt›¤› konuflmada, “Do¤u
Karadeniz bölgesinin, yeflilin ve
mavinin her tonuyla do¤an›n tüm

güzelliklerini içinde bar›nd›ran bir
bölge oldu¤unu belirterek, bu
özelliklerin yan› s›ra bölgenin
topo¤rafik yap›s›n›n çok engebeli
olmas›, nüfus yo¤unlu¤unun özellikle
k›y› fleridinde fazla olmas›, orman
alanlar›n›n tar›m alanlar›na oranla
daha bask›n olmas› ve arazilerin çok
hisseli olmas›, mülkiyet olgusunun
daha da ön plana ç›kmas›na neden
olmaktad›r.” dedi. Say›n fiAH‹N
konuflmas›nda, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü‘nün gerçeklefltirdi¤i
projelerden ve çal›flmalardan
bahsetti. Say›n BIYIK, Türkiye‘de ve
Do¤u Karadeniz Bölgesi‘nde
gerçeklefltirilen Tapu ve Kadastro
çal›flmalar›n›n akademik ve hukuki
boyutlar›n› ifade eden konuflmas›n›
yapt›. Say›n ÇOBANO⁄LU, Artvin
yöresinde gerçeklefltirilen
Kamulaflt›rma çal›flmalar›ndan ve
karfl›laflt›klar› zorluklardan bahsetti.
Özellikle bölgede ki kadastro ve
orman kadastrosunun zorluklar›n›n,
s›n›r anlaflmazl›klar›n›n, arazi
cinayetlerinin, tar›m arazilerinin
kullan›m›nda ki güçlüklerin, do¤al ve
yapay su kaynaklar› ve arazi

83Eylül 2007



iliflkisindeki dengenin, mülkiyet
olgusunun bölgede ki sosyolojik
etkilerinin vurguland›¤› forum, yo¤un
ilgi gördü.  

Forumda ele al›nan konular ve
tart›flmalar, soru ve yan›tlar
sonucunda,

• Çay bahçelerinin, m›s›r tarlalar›n›n
ve çay›r alanlar›n›n orman s›n›r›
olarak çevrildi¤i,

• Baz› vatandafllar›n dedelerinden
miras kalan yüzy›ll›k evlerinin bile
orman s›n›r› içinde kald›¤›,

• Süreç böyle devam ederse
üretimden kopar›lacaklar› ve kendi
topraklar›nda kirac› konumuna
düflecekleri,

• Yüzlerce y›ld›r yaflad›klar› bu
topraklardan sürgün konumuna
itilecekleri,

• Böyle bir çal›flmada hiç kimsenin
bilirkifli olarak görev yapmak
istemedi¤i ve hatta baz› bilirkiflilerin
görevlerinden istifa ettikleri,

• Kadastro yap›lmas›n› istedikleri için
ço¤unlu¤un piflman oldu¤u ve

konuyu Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine kadar tafl›yabilecekleri
v.b. içerikte bir çok sorun ve soru ile
karfl› karfl›ya kal›nd›¤›,

• Topraklar›ndan kopar›lan insanlar›n
(kamulaflt›rma, baraj vb.) nerede,
nas›l ve hangi flartlar dahilinde
yaflad›¤›n›n belirlenmesi gerekti¤i,

• Artvin ‹l nüfusunun art›fl h›z›na
bak›ld›¤›nda son 25-30 y›lda ciddi
bir düflüflün gözlemlendi¤i ve bu
nüfus art›fl h›z›nda yaflanan azal›fl›n
nedenleri üzerinde durulmas›
gerekti¤i,

• Artvin‘de sürdürülmekte olan baraj
ve altyap› çal›flmalar›n›n
tamamlanmas› halinde toprak
erozyonuna engel olunaca¤› ve
enerji üretilmesi, su ürünleri üretimi,

turizm, ulafl›m gibi birçok faydan›n
sa¤lanaca¤›,

• Artvin ilinde arazi kullan›m›n›
yönlendirebilmek için öncelikle
nerede, hangi vas›fta ve kimin
mülkiyetinde ne kadar arazi
oldu¤unun bilinmesi gerekti¤i,

• Tüm Çoruh havzas›n› kaplayan bir
Havza Plan› yap›larak, bu plan›n
Artvin ili s›n›rlar› içerisi için gerekli alt
planlar üretilip uygulanmas› gerekti¤i,

• ‹lk tesis kadastrosunun
tamamlanmas›n›n yürütülecek bir çok
ifl ve ifllemde gerekli altl›¤›
sa¤layaca¤› 
hususlar› ön plana ç›km›flt›r. 
Ayr›ca, Kadastro Çal›flmas›
yap›l›rken,

• Orman s›n›r›n›n belirlenmesinde
kullan›lan harita ve paftalar› ile
amenajman planlar›n›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›,

• Orman s›n›rlamas› ile ilgili mevcut
kanunlar›n Orman köylüsünün
aleyhine kullan›ld›¤›, keyfi davran›fl
sergilendi¤i, gözlemsel
de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›,

• Mevcut tapular›n yer yer geçersiz
say›ld›¤›, uygulanmad›¤›, 

• Mevcut tapulara göre yap›lan
sat›fllar sonucu bu tapular›n
geçersizli¤i nedeniyle üçüncü
flah›slar›n ma¤dur oldu¤u, 

• Yüz y›llard›r bu bölgede yaflayan
insanlar olarak orman› gözü gibi
koruduklar›,

• Orman›n bir tüketim arac› olarak
görülmemesi gerekti¤i,
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• Orman kesiminde gelifli güzel
hareket edildi¤i, orman içi yollar›n
orman alanlar›n›n daralt›lmas›
fleklinde yorumland›¤›,

• 1/25 000 ölçekli haritalar›n
askeri amaçl› ve nitelikte oldu¤u ve
mülkiyete esas veri olarak
kullan›lamayaca¤›,

• 1/25 000 ölçekli haritalarda yeflil
renkli olarak gösterilen alanlar›n bir
leke çal›flmas› oldu¤u, bu alanlar›n
çay, m›s›r tarlas› ve hatta çay›rl›k
olabilece¤i, güncelleme tarihleri yeni
oldu¤undan 1950‘li y›llar›
yans›tmayaca¤› ve bu nedenle de
genel bilgi anlam›nda da
yan›lsamalara yol açaca¤›, mülkiyete
esas veri elde edilemeyece¤i,

• Amenajman planlar›n›n da tek
bafl›na mülkiyete esas temel veri ve
done olarak kabul edilemeyece¤i,

• Mevcut tapular›n aplikasyonunun
sa¤l›kl› yap›lmas› gerekti¤i,

• Arazinin 1945, 1950‘li y›llarda
orman m›, kültür arazisi mi, çay›rl›k
m› oldu¤unun o tarihlerdeki hava
foto¤raflar›n›n de¤erlendirilmesiyle
rahatl›kla yap›labilece¤i, ya da
bilimsel ve teknik çal›flmalarla
arazinin y›llara göre da¤›l›m›n›n
yap›lmas› gerkti¤i,

• Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü ve Orman Genel
Müdürlü¤ü‘nün iki y›ld›r sürdürülen
çal›flmalar› da dikkate alarak
uygulamaya yönelik yap›lan protokol
ve genelgelere dikkatlice uyulmas›
gerekti¤i,

• Çoruh Vadisi üzerinde Borçka,
Yusufeli, Deriner gibi birçok baraj›n
yap›lmas› ile vadinin büyük bir gölet
haline getirilmekte oldu¤u ve bu 30-

40 km2‘lik tar›ma en elveriflli alan›n
sular alt›nda kalmas› sonucu bu
topraklar›n sahiplerinin durumunun ne
olaca¤›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤i,
bu alanda en verimli tar›m alanlar›n›n
kaybedildi¤i, kamulaflt›rma ile
topraklar›ndan uzaklaflt›r›lan
vatandafllar›n belirli bir ekonomik
faaliyete yönlendirilmemesi nedeniyle
göç olgusunun h›zla artt›¤›, bu
do¤rultuda göçün engellenmesi için
gerekli arazi stokunun yap›lmas› ve
tar›m› ikame edecek sanayi üretiminin
gelifltirilmesi, yeni istihdam alanlar›n›n
asl›nda mutlaka yarat›lm›fl olmas›
gerekti¤i, DS‹‘nin bu projeler
öncesinde vatandafllar›n ma¤dur
olmamas› için gerekli önlemleri
almas› ve gerekli istatistiki bilgileri
toplamas› gerekti¤i hususlar›n›n
dikkate al›nmas› büyük bir önem
tafl›maktad›r.

Forumun sonunda Süleyman amca
halk›n sesi olarak düflüncelerini bir
fliirle ifade etmifltir;

Ormanl›k alanlarda kalkan bulutlar
Tepeler üstünde yatarak gider
Tatl› bir ahenkle ça¤layan sular
Çimenler içinde akarak gider

Yeflildir Çoruh’un ba¤› bahçesi
Duyulur her zaman kufllar›n sesi
Çoruh’un dinmeyen yan›k namesi
Ruhumu pefline takarak gider

Bulunmaz bu diyara bir efl
Sevgisi yak›yor kalbimde atefl
Ifl›¤›n› süzüp giderken günefl
Hasretle bu yere bakarak gider

Süleyman MERT

HKMO Trabzon fiubesi’nden
Ça¤r›
HKMO Trabzon fiubesi Yönetim
Kurulu, 22 Temmuz 2007 genel
seçimleri öncesinde, Trabzon
milletvekili adaylar›na ça¤r›
niteli¤inde, “nas›l bir Trabzon ?”
istiyoruz söylemiyle haz›rlad›¤›
“TRABZON V‹ZYONU” kitapç›¤›n›
kamuoyuna sundu. Trabzon‘daki tüm
parti teflkilatlar›na, milletvekilleri
adaylar›na, bas›n ve yay›n
kurulufllar›na gönderilen kitapç›kta,
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
bak›fl›yla “BEKLENT‹LER ve ÖNER‹LER
s›raland›. HKMO Trabzon
fiubesi önerilerini;

1. Büyükflehir Trabzon
2. “Güney Trabzon” Projesi
3. Kentsel Dönüflüm Projeleri
4. Kamusal Alanlar›n Kent D›fl›na
Tafl›nmas›
5. Hazine Arazilerinin Rasyonel
De¤erlendirilmesi
6. Tarihi-Kültürel Varl›klar›n Envanteri
7. Üniversiteler Kenti Trabzon
8. “e-Trabzon” Projesi
9. K›rsal Arazi Düzenlemesi
10. Bütünleflik Havza Planlamas›
11. Yayla-Mera Yönetimi
12. Trabzon Kavflakl› Demiryolu
Projesi
13. K›y› Dönüflüm Projesi
14. Do¤al Gaz ve Altyap›
15. Tapu-Kadastro çal›flmalar›
16. Aç›k Deniz Kadastrosu
konu bafll›klar› ile ifade etmektedir.
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SOLDAN SA⁄A
1- Geometrik flekillerin flekil bozulmas›na ra¤men de¤iflmeden kalan özellikleri ile
u¤raflan, genellikle de co¤rafi bilgi sistemi oluflturulmas› çal›flmalar›nda yayg›n olarak
uygulanan bir bilim dal›, 2- Bay›nd›r - Ya¤mur, günefl ve rüzgar›n etkileyemedi¤i
gizli, kuytu yer, siper, 3- Yapma, yapay, takma - Din ifllerini devlet ifllerine
kar›flt›rmayan, devlet ifllerini dinden ayr› tutan, 4- Hak ve adalete uygun olmayan -
At, eflek, öküz vb. yük hayvanlar›n›n t›rnaklar›na çak›lan, aya¤›n flekline uygun demir
parças›, 5- Dünyan›n, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal co¤rafyas› ile
ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmifl co¤rafya
haritalar› derlemesi - Sodyum simgesi, 6- Özgür - ‹ridyum simgesi - Yenecek kadar
olgun olmayan (meyve), 7- Eksiksiz, kesintisiz - Lityum simgesi, 8- Bir nota -
Dokunakl›, etkili, 9- Y›ll›k, 10- Satranç oyununda vezir - Söyleme, bildirme.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1- Yola düflen ya¤mur sular›n›n akmas›n› sa¤layan küçük ark - Dizi, s›ra, 2-
Orkestrada yer alan çift kam›fll›, tahtadan yap›lm›fl üflemeli çalg› - Bir ba¤laç, 3-
Toplant› ve gösterilerde tafl›nan, üzerinde benimsenen amac›n birkaç sözle
gösterildi¤i karton veya bezden levha - Manyetik direnç (ing), 4- ‹çine kapan›k,
psikolojik sorunlar› olan kimse - Avuç, 5- S›cakl›¤› çok yüksek veya çok düflük
olmayan (yer, iklim), mutedil, 6- Atefl - Tavla ve baflka oyunlarda kullan›lan kemik -
Mizaç, huy, tabiat, karakter, 7- Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin
uygulama noktas›n›, kendi do¤rultusunda 1 m de¤ifltiren ifl birimi - Kirlili¤i gösteren
iz, 8- Duyuru - Liste bafl›, 9- Roma mitolojisinde vahfli hayvan ve av tanr›ças› -
Yapma, etme, 10- Ar›tmak. 

ÖNCEK‹ SAYININ CEVAPLARI
Soldan Sa¤a 1- Aerodetik, 2- Kredi – Ebet, 3- Ak – Sima, 4- Kavflak,
5- Mecazi – La, 6- Dem – Tay – ‹s, 7- Ana – Ecza, 8- Tescil – ‹m, 9-
Un, 10- MTA – Armoni. Yukar›dan Afla¤› 1- Ak›m – Datum, 2- Er –
Menent, 3- Re – Temas, 4- Oda – Ca, 5- Dikkatli, 6- Aza – Lar, 7-
Tesviye, 8- ‹bifl – Ciro, 9- Kemalizm,10- Takaza - Ki .

Zamans›z

Suya yans›yan düşler
biriktirirken zihnimde

Tan›d›k hüzünler yeşeriyor yaşama dair
Belki sonsuz sorulu
Mutlak sonlu çözümlü

Sorsam diyorum 
Gecenin fitil tutmaz kurnazl›ğ›na

şu yaln›z soruyu
Ak›p giden zaman m›
Belirleyemediklerimiz mi

Geceler
Sorgulayan zihinlerin

zamans›z çocuklar›
Yersiz ağlayan
Devrik sorular soran
Sorduran

Star KARABİL, Temmuz 2001
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Merhaba; Y›llard›r tutku ile u¤raflt›¤›m
olas›l›k hesaplar›ndan elde etti¤im
sonuçlar› briç oyunundaki kart
da¤›l›mlar›na uygulad›m. Elde eti¤im
bulgular› bir tablo içinde göstermeye çal›flt›m.
Tablo içinde briç ellerinin da¤›l›m›na iliflkin örnekler
vard›r. 

11. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultay›nda
yay›nlanan bildiriyi haz›rlarken dört bilinmeyenli bir
denklemin onikinci dereceden aç›n›m›n› yapt›k.
Denklemi uzun bir u¤rafl›dan sonra Mehmet
Meliko¤lu ile birlikte açt›k. Aç›n›m›
nerelerde kullanabiliriz diye düflündük.
Neden briç ellerindeki da¤›l›m›nda
kullan›lmas›n dedik. Bu kez dört
bilinmeyenli denklemin onüçüncü
dereceden aç›n›m›n› yap›ld›. Aç›n›m sonuçlar›n› briç
ellerine uygulad›k. Biraz zor oldu ama sonunda iflin
basit oldu¤u ortaya ç›kt›. Bilindi¤i gibi 13 kart›n
da¤›l›m› pik, kupa, karo ve tirefli(♥,♦,♣,♠) serilerinden
meydana gelir. Her bir serinin kendi içinde 13 elaman›
vard›r. Dört de¤iflkenli bir serinin 13 adet elaman›n›n
toplam› 52 kart say›s›na eflittir. Dört de¤iflkenli bir
fonksiyonun onüçüncü dereceden aç›n›m› briç ellerinin
da¤›l›m›n› verir. Bu aç›n›mda de¤iflken katsay›lar›n›n
toplam› 67.108.864(4

13
) eflittir. Briç ellerindeki onüç

kart›n seri da¤›l›mlar› birli ikili üçlü ve dörtlü ♥,♦,♣,♠
öbekleri halindedir. De¤iflik konumda bulunan öbeklerin
say›s› 39 adettir. 

Briç ellerinin da¤›l›m› için haz›rlanan tablo afla¤›da
verilmifltir. 

Tablonun ikinci sütunda ♥,♦,♣ ve ♠ seri
öbeklerini bulacaks›n›z. Öbeklerdeki seri
da¤›l›mlar› kendi aralar›nda yer de¤ifltirse bile
öbeklerin da¤›l›m say›s›n› de¤iflmez. 

Üçüncü sütunda, birinci sütundaki öbek da¤›l›mlar›n›
isimleri vard›r.

Dört ve beflinci sütunda ise seri öbeklerinin bir ele
gelme say›lar› bulunmaktad›r. Bu say›lar›n toplam›
67.108.864’e eflittir.

Beflinci sütunda ise eller hakk›nda aç›klamalar
yap›lm›flt›r.

SER‹LER‹N ‹NCELENMES‹:
Tek serili eller(♦): Bir eldeki kart da¤›l›m› tek seri
fleklindedir. Yani eldeki onüç kart›n tamam› kör
serisindendir. Ya da onüç kart pik karo tirefli
serileninden biridir. Y›llard›r briç oynar›m böyle bir
el hiç görmedim. ‹lersinde görece¤imiz gibi böyle

ellerin gelmesi olas›l›¤› yok denecek kadar azd›r.

‹ki serili eller(♥,♦): Bu eldeki kartlar›n da¤›l›m› iki seri
fleklindedir. Onüç kart›n bir k›sm› ♥, bir k›sm› da ♦
fleklinde da¤›t›lm›flt›r. Nadiren de olsa bu da¤›l›mlar›
görmek olas›.

Üç serili eller(♥,♦,♣); Bu ellerdeki kart da¤›l›m› üç
ayr› seriden meydana gelir. Bu da¤›l›mda ki

elleri her oyun süresi içersinde görmek
olas›d›r. Kartlar›n da¤›l›m› ♥,♦,♣ fleklinde

olabilece¤i gibi de¤iflik üçlü seri da¤›l›mda
da olabilir. 

Dört seri içeren eller(♥,♦,♣,♠); Bu eller en
yayg›n da¤›l›m› olan ellerdir. Oyunda hepimizin eline
gelen bir da¤›l›md›r. Dört de¤iflkenli seriler kart

da¤›t›ld›ktan sonra her oyuncuya gelebilecek bir
da¤›l›md›r.

Gelecek say›larda da¤›l›mlar ile ilgili yazmaya
devam edece¤iz. ‹yi oyunlar güzellikler sizinle
olsun.

Briç Elleri ve
Gelme Olas›l›klar›

Kaz›m Meliko¤lu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi, Ankara,
kmelikoglu@yahoo.com
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Bir elde bulunan Da¤›l›m ‹smi Ellerin gelme say›s› Aç›klama
kartlar›n da¤›l›m›

Bir eldeki kartlar ayn› seriden olabilir
1 13(♥/♦/♣/♠) Tek serili eller 4 13 kart ♥ pik serisinden olabilir
2 Toplam 4 Bir eldeki kartlar iki ayr› seriden olabilir
3 (1♥,12♦) ‹ki serili eller 156 1adet♥,12adet♦gibi
4 (2♣,11♠) ‹ki serili eller 936 2adet♣,11adet♠ gibi
5 (3,♥,10♦) ‹ki serili eller 3.432 3adet♥,10adet♦ gibi
6 (4♦,9♣) ‹ki serili eller 8.580 4adet♦,9adet♣ gibi
7 (5♣,8♠) ‹ki serili eller 15.444 5adet♣,8adet♠ gibi
8 (6♥,7♣) ‹ki serili eller 22.308 6adet♥,7adet♣ gibi
9 Toplam 50.856 Bir eldeki kartlar üç ayr› seriden olabilir
10(1♥,1♦,11♣) Üç serili eller 1.872 1adet♥,1adet♦,11 adet♣gibi
11(1♥,2♦10♠) Üç serili eller 20.592 1adet♥,2adet♦,10 adet♠gibi
12(1♥,3♣,9♠) Üç serili eller 68.640 1adet♥,3adet♣,9 adet♠gibi
13(2♥,3♦,9♠) Üç serili eller 51.480 2adet♥,3 adet♦,8 adet♣gibi,
14(2♥,3♦,8♣) Üç serili eller 154.440 2adet♦,2 adet♣,9 adet♠gibi
15(1♦,5♣,7♠) Üç serili eller 247.104 1adet♦,5 adet,7adet♠gibi
16(1♥,6♣,6♠) Üç serili eller 144.144 1adet♥,6 adet♣,6adet♠gibi
17(2♥,3♦,8♣) Üç serili eller 308.880 2adet♥,3adet♦,8 adet♣gibi
18(3♥,3♣,7♠) Üç serili eller 411.840 3adet♥,3adet♣,7adet♠gibi
19(2♦,5♣,6♠) Üç serili eller 864.864 2adet♦,5adet♣,6adet♠gibi
20(3♥,4♣,6♠) Üç serili eller 1.441.440 3adet♥,4adet♣,6adet♠gibi
21(3♦,5♣,5♠) Üç serili eller 576.576 3adet♦,5adet♣,5adet♠gibi
22(4♥,4♦,5♠) Üç serili eller 1.081.080 4adet♥,4 adet♦,5adet♠gibi
23(2♥,4♦,7♣) Üç serili eller 617.760 2adet♥,4 adet♦,7adet♣gibi
24 toplam 5.990.712 Bir eldeki kartlar dört ayr› seriden olabilir
25(1♥,1♦,2♣,9♠) Dört serili eller 102.960 1adet♥,1adet♦,2adet♣,9 adet♠gibi
26(1♥,1♦,3♣,8♠) Dört serili eller 308.880 1adet♥,1adet♦,3adet♣,8adet♠gibi
27(1♥,2♦,2♣,8♠) Dört serili eller 463.320 1adet♥,2adet♦,2adet♣,8adet♠gibi
28(1♥,1♦,4♣,7♠) Dört serili eller 617.760 1adet♥,4adet♦,1adet♣,7adet♠gibi
29(1♥,2♦,3♣,7♠) Dört serili eller 2.471.040 1adet♥,2adet♦,3adet♣,8adet♠gibi
30(2♥,2♦,2♣,♠7) Dört serili eller 617.760 2adet♥,2adet♦,2adet♣,7adet♠gibi
31(1♥,2♦,4♣,6♠) Dört serili eller 4.324.320 1adet♥,2adet♦,4 adet♣,6adet♠gibi
32(1♥,2♦,5♣,♠5) Dört serili eller 2.594.592 1adet♥,2 adet ♦,5adet♣,5adet♠gibi
33(1♥,3♦,3♣,6) Dört serili eller 2.882.880 1adet♥,3 adet♦,3 adet♣,6 adet♠gibi
34(5♥,4♦,3♣,1♠) Dört serili eller 7.927.920 5adet♥,4adet♦,3adet♣,1adet♠gibi
35(1♥,4♦,4♣,4♠) Dört serili eller 1.801.800 1adet♥,4adet♦,4adet♣,adet4♠gibi
36(2♥,2♦,4♣,5♠) Dört serili eller 6.486.480 2adet♥,2adet♦,4adet♣,5adet♠gibi
37(2♥,3♦,3♣, 5♠) Dört serili eller 8.936.928 2adet♥,3adet♦,3adet♣,5adet♠gibi
38(2♥,3♦,4♣,4♠) Dört serili eller 10.810.800 2adet♥,3adet♦,4adet♣,4adet♠gibi
39(3♥,3♦,3♣,4♠) Dört serili eller 4.804.800 3adet♥,3adet♦,4adet♣,3adet♠gibi
40(1♥,1♦,1♣,10♠) Dört serili eller 5.148 1adet♥,1adet♦,1adet♣,10adet♠gibi
41(1♥,1♦,5♣,6♠) Dört serili eller 864.864 1adet♥,1adet♦,5adet♣,6adet♠gibi
41(6♥,3♦,2♣,2♠) Dört serili eller 5.045.040 6adet♥,3adet♦,2adet♣,2 adet♠gibi

Toplam 61.067.292
Toplam 13

4
=  67.108.864

BR‹Ç ELLER‹ VE DA⁄ILIM OLASILIKLARI TABLOSU

HER HAKKI HKMO TARAFINDAN SAKLIDIR.
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ve Hanna Schygulla’n›n paylaflt›¤› 2007 Cannes Film Festivali’nde
en iyi senaryo ve özel ekümenik jüri ödülünü kazanan film Türkiye’de
26 Ekim 2007 tarihinde gösterime girecektir.

Takva 
43. Antalya Alt›n Portakal Festivalinden 8 ödül alan ve Oscar’da

aday aday› olarak ülkemizi temsil edecek olan
Takva, yurtd›fl›nda ald›¤› birçok ödülle dünya
çap›nda ses getirdi. Erkan Can, Güven K›raç,
Müfit Aytekin gibi oyuncular›n rol ald›¤› film, dinin
yasak etti¤i fleylerden sak›n›p, buyurduklar›n› yapma
anlam›na gelen Takva hayat›n› dine adam›fl bir
adam›n gitgide akli dengesini yitirmesini konu
ediniyor. Filmin yönetmeni son dönemlerde ad›ndan
s›kça söz ettiren Özer K›z›ltan, senaryosunu ise
Önder Çakar’a ait.

Kitap

Evrenin fiiiri – Robert OSSERMAN
Günümüzde Dünya’n›n düz oldu¤una inanan pek az
kifli kalm›flt›r; buna karfl›l›k ço¤u insan Dünya’y› hala
düz bir evren tasar›m›yla düflünmeye devam
etmektedir. Uzay düz de¤ildir. Bunu tasarlamam›z güç
olsa da, uzay›n gerçekte e¤ri oldu¤u konusunda
sa¤lam kan›tlara sahibiz. 1955 y›l›ndan bu yana
Stanford Üniversitesi’nde matematik profesörü olan,
1990’dan beri de Kaliforniya Berkeley’deki Matematik
Bilimleri Araflt›rma Enstitüsü’nün müdür yard›mc›l›¤›n›
yürüten Robert Osserman, elinizdeki kitapta fazla bir matematik bilgisi
gerektirmeden, okura, evreni ölçüp biçmenin matematiksel yöntemlerini
gösteriyor.

Tubitak Popüler Bilim Kitaplar›

Sosyal Adalet ve fiehir – David HARVEY
Zenginlik ve yoksulluk co¤rafya üzerinde nas›l
da¤›l›r ? Farkl› yerler, konumlar ya da bölgeler
aras›nda adil bir da¤›l›m mümkün mü ? Hangi
araçlarla mümkün ? Bu araçlar›n kendisi adil mi ?
Bir kente ilk gelenler “efendi”, en son gelenleri
“parya” yapan nedir ? Kapitalizm popüler bilinçte
genellikle bir “köfle dönücülük” olarak görülür;
“Sosyal adalet ve fiehir” kapitalizmin geliflimine
co¤rafya üzerinde de bak›labilece¤ini, kapitalizmin
ayn› zamanda mekan üzerinde oynanan bir “köfle
kapmaca”  oldu¤unu anlat›yor.
Metis Yay›nlar›

Tiyatro
Yeni Sezona Perdelerini 2 Ekim Sal› Günü
Açacak Olan Devlet Tiyatrolar›’n›n
belirlenen Ekim 2007 program›nda;
22’si yeni toplam 48 de¤iflik oyun yer
al›yor. 14 Bölgedeki 25’i yerleflik,2
sürekli turne sahnesinin yan› s›ra 4 yurt içi
ve 1 yurt d›fl› turne olmak üzere oyunlar
762 kez perde açacak. Ankara,
Antalya, ‹stanbul, Trabzon, ‹zmir,
Konya, Bursa, Sivas, Adana,
Diyarbak›r, Van, Erzurum, Gaziantep
illerinde Devlet Tiyatrolar› müdürlükleri
bulunmaktad›r.

Benerci Kendini Niçin Öldürdü
Sizler için bu say›m›zda Naz›m
H‹KMET’in “Benerci Kendini Niçin

Öldürdü” oyununu
seçtik. 2 – 14 Ekim
tarihleri aras›nda
Naz›m Hikmet’in
yazd›¤›, Mehmet
Ulusoy’un uyarlay›p-
yönetti¤i oyun
‹stanbul’da
izlenebilecek. Dekor-
kostümü Michel
Launay’a, ›fl›¤›

Yakup Çart›k’a, müzi¤i Kutsi
Ergüner’e ait. Konu: “Kavgan›n içinde
olmak m› yoksa kavgan›n d›fl›nda kalmak
m›? Hangisi ölümcüldür?”

Sinema
Yaflam›n K›y›s›nda
Senaryosu Fatih Ak›n taraf›ndan yaz›lan,
Yaflam›n K›y›s›nda adl› sinema filmi
projesi yine Fatih Ak›n’ ›n

yönetmenli¤inde, Temmuz –
Ekim 2006 tarihleri
aras›nda, Hamburg,
Bremen, Istanbul,
Karadeniz K›y›lar› ve
Trabzon’da çekildi.
Baflrollerini Nurgül
Yeflilçay, Baki Davrak,
Tuncel Kurtiz, Patrycia
Ziolkowska, Nursel Köse

tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema-kitap-tiyatro-sinema



• 161 sicil numaral› üyemiz
Mehmet DEM‹RCAN 16.06.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4080 sicil numaral› üyemiz Dilek
(M‹NNETO⁄LU) YALÇIN ve 5797 sicil
numaral› üyemiz Murat
M‹NNNETO⁄LU‘nun anneleri 26.06.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4299 sicil numaral› üyemiz
Hasan DEM‹REL 27.07.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1143 sicil numaral› üyemiz Muhammet
YAVRUO⁄LU‘nun annesi 26.07.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1525 sicil numaral› üyemiz Nihat fiAH‹N’in
babas› yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1606 sicil numaral› üyemiz Mustafa
YILDIZ‘›n efli Emine YILDIZ 16.06.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

• 1654 sicil numaral› üyemiz ‹smail
TOPÇU’nun annesi 10.08.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 2162 sicil numaral› üyemiz S.Selçuk SAVCI’n›n kardefli Nejat SAVCI
23.07.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 2436 sicil numaral› üyemiz Nurçin ULUSO⁄LU’nun babas› Ekrem
AKKILIK 20.07.2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine
ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4533 sicil numaral› üyemiz Aysen TANSEL‘in annesi 14.05.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 4744 sicil numaral› üyemiz Esra Hac›hasano¤lu (Macit)‘nun babas›
ve meslektafl›m›z Fatih HACIHASANO⁄LU‘nun kay›nbabas› vefat
etmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 7443 sicil numaral› üyemiz Devrim ÇORBACI’n›n Babas› 11.04.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 7538 sicil numaral› üyemiz Figen ÇEL‹K‘in babas› yaflam›n› yitirmifltir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 7511 sicil numaral› üyemiz Erkan ERSOY’un annesi 31.08.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

90 Eylül 2007

Hoflçakal Duygu...

ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü 4. s›n›f
ö¤rencilerinden Duygu Akar’› 5 Eylül 2007 Çarflamba günü
Bart›n’da olan bir trafik kazas›nda yitirdik. 

Duygu Akar kardeflimizi 7 Eylül 2007 Cuma günü ailesi,
yak›nlar›, dostlar›, ö¤renci arkadafllar› ile birlikte Ankara Karfl›yaka’da
sonsuzlu¤a u¤urlad›k. fiube Baflkan›m›z ‹lyas Osmana¤ao¤lu, fiube
çal›flanlar›m›z Murat ‹flbiliro¤lu, Sevsin Erdo¤an Karfl›yaka’da
ac›lar›m›z› paylafl›rken, fiube Yönetim Kurulu da, ZKÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤›’na üzüntülerini yans›tan
faks ile baflsa¤l›¤› dileklerini iletti.

Karfl›yaka’da Duygu’nun yan›nda yer alan ö¤renci arkadafllar› ile
birlikte fiube Baflkan› ve çal›flanlar›m›z büyük bir üzüntü içinde fiube
binam›za geldiler ve böylesi ac›lar› bir daha yaflamamak dile¤iyle
ayr›ld›lar. 

Duygu Akar Oda etkinliklerimize bilinçle ve coflkuyla kat›lan
ö¤rencilerimizdendi. Ankara fiubemizin geçti¤imiz May›s ay›nda
ZKÜ’de ‘gerçeklefltirdi¤i “Genç Haritac›lar Günleri 2007’nin Yürütme
Kurulu Üyesiydi.



ARAMIZDAN AYRILANLAR

Gülseren Yurttafl
Eylül 2007‘ye dek fiubemiz
Müdürlü¤ü görevini özveriyle
yürütmüfl olan çok sevdi¤imiz
çal›flma arkadafl›m›z, dostumuz,
meslektafl›m›z, can›m›z, onurlu,

güzel insan Gülseren Yurttafl‘› ifl güvenli¤inin ka¤›t
üzerinde kald›¤›, insan yaflam›n›n hiçe say›ld›¤›
ülkemizde, DETEK Deniz Teknolojileri flirketinin
flantiyesinde "ifl" kazalar›ndan biri aram›zdan
ald›; biricik o¤lu Ya¤mur’undan ay›rd›.

Ac›m›z büyüktür. Bafl›m›z sa¤olsun...

1972 y›l›nda Bilecik ‹li Gölpazar› ilçesinde
do¤du. 1996 y›l›nda Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünü
bitirdi. 2002 y›l›na kadar özel sektörde çeflitli
projelerde çal›flt›. 12.03.2002 – 31.08.2007
tarihleri aras›nda TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Müdürü
olarak görev yapt›.

SON VEDA “ÖLÜM” 
Kiminin ça¤›rd›¤›,
Kiminin ça¤r›ld›¤›
Aram›zdan ay›rd›¤›/ayr›ld›¤›
Bilinmeyene, yeni bafllang›çlara
Yeni kap›lar›n aç›ld›¤›,

Hâlbuki yeniden “yeni” bafllam›flt› hayata
Sebepti;
Düflünde büyüttü¤ü,
“ya¤mur” hayat›na.

Dik durarak kararlar›na 
Her fleye, herkese Karfl› inad›na
Yelken açm›flt› 
Yeni ifle, yeni arkadafll›klara
Yeni bafllang›çlara

Söyleyebilir misin Gülseren?
fiimdi yatt›¤›n yerden

Yenilikleri beklerken
Hayat sana, 
Sen yeni bafllang›çlara gebeyken
Son yolculu¤unda
Yollar›na güller serilirken 
“yeni ufuklara” u¤urlan›rken

Can›n çok yanar m›?

Duyar m›s›n?
Sana olan hayk›r›fllar›m›z›.

Hissedebilir misin?
Seninle paylaflt›klar›m›z›

Zaman› de¤ifltirebilir miyiz?
Koruyabilmek için 
Bu Dünya’da ki hakk›n›

Ve Görebilir misin?
Senin için çabam›z› 

Bakt›¤›n yerden 
Pelin TEK‹NSOY

Pertev Akdo¤ar
Sevgili Arkadafl›m›z R. Pertev
Akdo¤ar’› 21.09.2007 günü
yitirdik. Art›k o tok sesli koca-
man yürek yok. Telefonun di¤er

ucundan “ Bomba gibiyim, keyfim
yerinde” sözünü duymayaca¤›z bir daha.
Ama, yaflam›n k›y›s›nda durulmamas› gerek-
ti¤ini s›k s›k “ Tabiat boflluk kald›rmaz”
sözünü  an›msatarak vurgulayan bilgenin
sesini yaflam boyu hiç unutmayaca¤›z. Bütün
yay›n ve da¤›t›m giderlerini kendisi
karfl›layarak binlerce okuyucuya ücretsiz
ulaflt›rd›¤› “MAYA BÜLTEN‹” ile dürüstlü¤ün,
sevginin,  eflitli¤in, dostlu¤un, emperyalizme
karfl› duruflun, kötülüklere karfl› savafl›m›n,
onurlu bir yaflam›n “MAYASINI ÇALMAYA“
çal›flan ve yaflam›nda da  savunduklar›n›n
y›lmaz bir uygulay›c›s› olan güzel insan›n
eksikli¤ini her zaman duyumsayaca¤›z.
Uzun sözün k›sas›; Bizim Naz›m Hikmet’in
deyifliyle;

Diyelim ki, a¤›r ameliyatl›k hastay›z,
yani, beyaz masadan,
bir daha kalkmamak ihtimali de var.
Duymamak mümkün de¤ilse de

biraz erken gitmenin kederini
biz yine de gülece¤iz anlat›lan Bektafli f›kras›na,
hava ya¤murlu mu, diye bakaca¤›z pencereden,
yahut da sab›rs›zl›kla bekleyece¤iz
en son ajans haberlerini.
Diyelim ki, dövüflülmeye defler bir fleyler için,
diyelim ki, cephedeyiz.
Daha orda ilk hücumda, daha o gün
yüzükoyun  kapaklan›p ölmek de mümkün.
Tuhaf bir h›nçla bilece¤iz bunu,
fakat yine de ç›ld›ras›ya merak edece¤iz
belki y›llarca sürecek olan savafl›n sonunu.

Diyelim ki hapisteyiz,
yafl›m›z da elliye yak›n,
daha da on sekiz sene olsun

aç›lmas›na demir kap›n›n.
Yine de d›flar›yla birlikte yaflayaca¤›z,
insanlar›, hayvanlar›, kavgas› ve rüzgar›yla
yani, duvar›n ard›ndaki d›flar›yla.
Yani, nas›l ve nerede olursak olal›m
hiç ölünmeyecekmifl gibi yaflanacak…

Hüseyin Afflaro¤lu
Alaflehir Temsilcimiz Hüseyin
Afflaro¤lu’nu 15.06.2007
tarihinde yitirdik. 3249 Sicil
Numaral› üyemiz amans›z
hastal›¤›yla iki y›la yak›n bir

süredir savafl›yordu. 19.06.1965 Y›l›nda
Alaflehir’de do¤an üyemiz, Selçuk
Üniversitesini 1988 Y›l›nda bitirdi. O’nu
Meslek Odas›na ve fiube çal›flmalar›na
oldu¤u kadar ülke sorunlar›na
duyarl›l›¤›yla da an›msayaca¤›z. Her
zaman Meslek Odam›z ve fiubemizin
tüm etkinliklerine özenle kat›lmaya ve
katk› koymaya gayret eden hayat dolu,
çevresine neflesiyle ›fl›k saçan
meslektafl›m›z› hep sevgiyle ve
gülümsemeyle anaca¤›z.

ARDINDAN…….
Ayn› zamanda Alaflehir Temsilcili¤i
görevini yürüten arkadafl›m›z hastal›¤a
yakaland›¤›n› ö¤rendikten sonra dahi
neflesinden bir fley kaybetmemifl,
hastal›kla ve kendisiyle dalga geçmesini
bilmifltir. Neflesi ve yaflam mücadelesi
sayesinde akci¤er kanseri ile iki y›ldan
fazla yaflamay› baflarm›flt›r. Özel viski
içeceklerinin istenmesi üzerine “biraz
daha bekleyin flerbet niyetine içersiniz”
diyen, kendisini arazide tak›m elbiseyle
çal›fl›rken gören ve tak›m elbise ile
çal›flan ilk harita mühendisi yak›flt›rmas›
yapan arkadafl›na “Geçen gün elbise
dolab›n› açt›m bir sürü tak›m elbise var.
Ölüp gidece¤im bari arazide giyip
eskiteyim diye düflündüm” rahatl›¤›nda
olan ve Kadastro Müdürlü¤üne
geldi¤inde “Ci¤eri befl para etmez adam
geldi” diyerek kendisi ve hastal›¤› ile
alay edebilecek kadar nefle dolu bir
arkadafl›m›zd›. Ege üniversitesinde ayn›
anda tedavi gördü¤ü di¤er hastalar›n
hepsinin hayat›n› kaybetmesi üzerine
“hepsi birer birer aram›zdan ayr›ld›, bir
tek ben kald›m, demek ki yaflayaca¤›m”
diyerek umutla hayata ve ifline sar›lan,
temsilcilik görevini lay›k›yla yürütmeye
çal›flan ve hastal›¤› yenebilece¤ine
inanan arkadafl›m›z maalesef hastal›¤›na
yenik düfltü ve onun yaflama olan bu
ba¤l›l›¤›, yakaland›¤› amans›z hastal›k
karfl›s›nda yaflam dersleri verdi¤i bir 6 ay
daha birlikte olmam›z› sa¤lad›. Kendisine
Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine
baflsa¤l›¤› diliyoruz.
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• 1136 sicil numaral› üyemiz Mustafa
VURAL 22 Temmuz 2007 Genel
Seçimlerinde Antalya ilinden DSP’den
milletvekili olarak seçilmifltir. Say›n
VURAL’a  TBMM’de  baflar›lar dileriz. 

• 1138 sicil numaral› üyemiz Yaflar
A⁄YÜZ 22 Temmuz 2007 Genel
Seçimlerinde Gaziantep ilinden
CHP’den milletvekili olarak seçilmifltir.
Say›n  A⁄YÜZ’e  TBMM’de  baflar›lar
dileriz. 

• 1755 sicil numaral› üyemiz Fevzi TOPUZ
22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde
Mu¤la ilinden CHP’den milletvekili
olarak seçilmifltir. Say›n  TOPUZ’a
TBMM’de  baflar›lar dileriz. 

• 2580 sicil numaral› üyemiz Mikail
ARSLAN 22 Temmuz 2007 Genel
Seçimlerinde K›rflehir ilinden AKP’den
milletvekili olarak seçilmifltir. Say›n
ARSLAN’a TBMM’de  baflar›lar dileriz. 

• 013 sicil numaral› üyemiz Özgül
BAHAR, Uflak Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne
Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r.
Say›n BAHAR’a yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 1234 sicil numaral› üyemiz Ünal
ELEMAN 17.08.2007 tarihinde Adalar
Belediye Baflkanl›¤›‘ndan emekliye
ayr›lm›flt›r. Say›n ELEMAN’a yeni
hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 1625 sicil numaral› üyemiz Cemalettin ÇINAR 21.08.2006
tarihinde Adapazar› Merkez Belediye Baflkanl›¤› Emlak ‹stimlak ve
Harita Müdürlü¤ü görevinden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n ÇINAR’a
yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 1806 sicil numaral› üyemiz Zülfü Yaflar HAZIR 16.08.2007
tarihinde ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›
Yol Bak›m ve Onar›m Müdürlü¤ü‘nden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
HAZIR’a yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 4362 sicil numaral› üyemiz Nihat AYTEK Ergani Kadastro Müdürü
olarak atanm›flt›r. Say›n AYTEK’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 4740 sicil numaral› üyemiz Fatih HACIHASANO⁄LU Tapu ve
Kadastro 9. Bölge Müdürlü¤ü Bölge Müdür yard›mc›l›¤› görevine
atanm›flt›r. Say›n HACIHASANO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

• 5026 sicil numaral› üyemiz Servet YAPRAK 02 Ekim 2007 tarihinde
Yrd. Doç. Dr. olarak Tokat Meslek Yüksek Okuluna yeniden
atanm›flt›r. Say›n YAPRAK'a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 5195 sicil numaral› üyemiz ‹mdat ARDUÇ 16.10.2006 tarihinde
TCDD 1. Bölge Müdürlü¤ü’nden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
ARDUÇ’a yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 5317 sicil numaral› üyemiz   Mehmet  Halit  DEM‹R 22 Temmuz
2007 Genel Seçimlerinde Mardin ilinden AKP’den milletvekili
olarak seçilmifltir. Say›n DEM‹R’e TBMM’de baflar›lar dileriz. 

• 5474 sicil numaral› üyemiz GÜROL MARZ‹O⁄LU, Karayollar›
10.Bölge Müdürlü¤ü Bölge Müdür Yard›mc›s› görevine atanm›flt›r.
Say›n MARZIO⁄LU’na yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 6393 sicil numaral› üyemiz Gökhan DO⁄RU 08.08.2008
tarihinde Denizli Kadastro Müdürlü¤ü’ne Kadastro Kontrol
Mühendisi olarak atanm›flt›r. Say›n DO⁄RU’ya yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

• 7767 sicil numaral› üyemiz Engin AYDIN, Ordu Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü’ne Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r. Say›n AYDIN’a
yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 7817 sicil numaral› üyemiz Metin GÜL 20.07.2007 tarihinde
DS‹ Mufl fiube Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n GÜL’e yeni
görevinde baflar›lar dileriz.

• 8890 sicil numaral› üyemiz Yakup Emre ÇORUHLU, Trabzon
Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne Harita Mühendisi olarak atanm›flt›r.
Say›n ÇORUHLU’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 9348 sicil numaral› üyemiz Ifl›k GÖKfi‹N 18.01.2007 tarihinde
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Kand›ra Kadastro
Müdürlü¤ü‘ne Kontrol Mühendisi olarak atanm›flt›r. Say›n
GÖKfi‹N’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 9433 sicil numaral› üyemiz Can Deniz AKDEM‹R Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesi ‹mar Daire Baflkanl›¤›na Harita Mühendisi
olarak atanm›flt›r. Say›n AKDEM‹R’e yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

ATANANLAR-EMEKL‹ OLANLAR
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EVLENENLER
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• 6090 sicil numaral› üyemiz ‹lker YILDIRIM ile Buket BÜYÜKAKKAfi
26.09.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 6157 sicil numaral› üyemiz Fevziye DEM‹RC‹ ile Mehmet AKLIEREN
28.07.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7063 sicil numaral› üyemiz Hasan ADAY ile Sevda ADAY
16.07.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7216 sicil numaral› üyemiz Ahmet Evrim KALEMDARO⁄LU ile Oya
POLAT 17.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7466 sicil numaral› üyemiz Osman KAHRAMAN ile Ceyda
DAVRAN çifti 29.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7416 sicil numaral› üyemiz Hasan SATILMIfi ile Habibe EK‹NC‹ çifti
05.08.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7685 sicil numaral› üyemiz Kubilay B‹LG‹N ile Sinem
DEM‹RC‹O⁄LU çifti 03.08.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar
dileriz.

• 8054 sicil numaral› üyemiz Ali Fuat ÖZEN ile Berrin IfiI çifti
06.07.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8062 sicil numaral› üyemiz Evrim TOPRAK ile ‹brahim fiAH‹N
01.09.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8097 sicil numaral› üyemiz Ak›n KAHRAMAN ile S›d›ka SEV‹L‹
15.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8191 sicil numaral› üyemiz SERKAN M‹NTAfi 14.07.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8416 sicil numaral› üyemiz Veysi ODUNCU ile Betül CANPOLAT
04.08.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8452 sicil numaral› üyemiz Murat ASLANER ile Ceren ASLANER
15.07.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8696 sicil numaral› üyemiz Sezgin GAZ‹O⁄LU ile 8698 sicil
numaral› üyemiz Yasemin SÖNMEZO⁄LU 24.06.2007 tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8769 sicil numaral› üyemiz Gürsel RÜZGAR ile Hacer KILIÇ
09.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8809 sicil numaral› üyemiz Hülya C‹HAN ile U¤ur ALKAN
14.07.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8837 sicil numaral› üyemiz Erdem KOÇ
ile Selda GÖKDA⁄ 13.07.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8883 sicil numaral› üyemiz Halit AKARCA
ile Berna ESERO⁄LU 08.07.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 8989 sicil numaral› üyemiz Hanefi Murat
KELEfiO⁄LU 14.07.2007 tarihinde
evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 9293 sicil numaral› üyemiz Alaaddin
KAMAN ile P›nar KILINÇARSLAN
14.07.2007 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz.

• 9401 sicil numaral› üyemiz Haflim
YERL‹KAYA ile Deniz SÖ⁄ÜT
10.08.2007 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz.

• 9473 sicil numaral› üyemiz Ayfle ANAR
ile Lezgin COfiKUN çifti 09.07.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 9498 sicil numaral› üyemiz Metin fiAH‹N
ile Elvan A⁄AO⁄LU 05.08.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 9648 sicil numaral› üyemiz Metin CIVIL
04.08.2007 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz.

• 9857 sicil numaral› üyemiz Seher
AKDO⁄AN ile Mustafa KÖKSAL çifti
04.08.2007 tarihinde evlenmifltir.
Mutluluklar dileriz.



• 3890 sicil numaral› üyemiz Timur Bilinç
BATUR ile Berna BATUR çiftinin
16.07.2007 tarihinde Nazl› Nehir ad›n›
verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Nazl› Nehir’e hofl geldin der, sa¤l›kl› ve
mutlu bir yaflam dileriz.

• 3906 sicil numaral› üyemiz Ali APAYDIN
ile Elif APAYDIN çiftinin 12.07.2007
tarihinde Yi¤it ad›n› verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Yi¤it’e hofl geldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 4727 sicil numaral› üyemiz A. Kerem
GÜNDÜZ ile Ayten GÜNDÜZ çiftinin
05.09.2007 tarihinde Zeynep ismini
verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Zeynep’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu
bir yaflam dileriz.

• 4729 sicil numaral› üyemiz Ahmed Faruk
HARMANDARO⁄LU ile Dilek
HARMANDARO⁄LU çiftinin 10.05.2007
tarihinde Kerem ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Kerem’e hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 6345 sicil numaral› üyemiz Ümit
KUfiGÖZ ile Nilgün KUfiGÖZ çiftinin
21.08.2007 tarihinde Deniz ismini
verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Deniz’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• 7074 sicil numaral› üyemiz Nurettin KAYA ile Yasemin KAYA çiftinin
01.08.2007 tarihinde Dicle Betül ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Dicle Betül’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• 7167 sicil numaral› üyemiz Serçen Öztürk KODAL ile Kerim KODAL
çiftinin 07.06.2007 tarihinde Asya ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Asya’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• 7793 sicil numaral› üyemiz Mustafa fi‹MfiEK’in 29.05.2007
tarihinde Canan ismini verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Canan’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 7834 sicil numaral› üyemiz Seda ARDIÇLI (YILMAZ) ile 8805 sicil
numaral› üyemiz Feyzi YILMAZ çiftinin 12.04.2007 tarihinde
Mustafa Yi¤it ismini verdikleri çocuklar› dünyaya gelmifltir. Mustafa
Yi¤it’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 8093 sicil numaral› üyemiz Ferdi KALAYCI ile Özge KALAYCI
çiftinin 14.07.2007 tarihinde Yi¤it Efe ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Yi¤it Efe’ye hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• 8102 sicil numaral› üyemiz Tamer KOÇ ile Nilgün KOÇ çiftinin
18.07.2007 tarihinde Büflra ismini verdikleri çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Büflra’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

• 8137 sicil numaral› üyemiz Hakk› AYDIN ile Alime AYDIN çiftinin
02.08.2007 tarihinde Hatice Kübra ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Hatice Kübra’ya hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu
bir yaflam dileriz.

• Antalya fiube Personelimiz S. Mete KÖKSAL ile Barç›n KÖKSAL
çiftinin 16.08.2007 tarihinde Pamirhan ismini verdikleri çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Pamirhan’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.

• ‹zmir fiube Personelimiz Selçuk BAYTAR ile Canan BAYTAR çiftinin
07.05.2007 tarihinde Umut ismini verdikleri çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Umut’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.
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