
Kent Bilgi Sistemleri Paneli
27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve
Gaziantep ‹l Temsilcili¤imizce “Kent Bilgi
Sistemi” paneli düzenlenmifltir.

Yürütücülü¤ünü, Genel Baflkan›m›z Ali Fahri
ÖZTEN’in yapm›fl oldu¤u panelde,
konuflmac› olarak, TKGM Genel Müdür
Yard›mc›s› Nihat fiAH‹N, KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Bölümünden Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Litera Yaz›l›mdan
Hrt. Yük. Müh. Fikri HAfiAL yer alm›fllard›r. 

Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Meclis
Salonunda gerçekleflen panelin aç›l›fl
konuflmalar› bölümünde ‹l Temsilcisi Eray
YILDIZ bir konuflma yapm›flt›r. Sonra s›ras›yla

fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N, Gaziantep Büyükflehir Belediyesi fiehir
ve Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkan› Yavuz Selim AY, ‹l Özel ‹daresi
Genel Sekreter Yard›mc›s› Abdulkadir DEM‹R, Gaziantep Büyükflehir
Belediye Baflkan› Dr. As›m GÜZELBEY birer konuflma yapm›fllard›r.

HKMO Adana fiubesi olarak, Aç›l›fl konuflmalar›nda da söz alan
Gaziantep ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreter Yard›mc›s› Say›n Abdulkadir
DEM‹R’in Kent Bilgi Sistemi konusunda yapm›fl oldu¤u gerçekçi ve
anlaml› konuflma, bizleri sevindirmifltir. Say›n DEM‹R konuflmas›nda;
pilot bölge seçilen Antalya’da, bütün acil ça¤r›lar›n tek hatta
indirgendi¤ini, Gaziantep’in de altyap›s›yla bu konuya talip oldu¤unu
belirtmifl olup, toplumun floklara ihtiyac› oldu¤unu, bu anlamda da
HKMO Gaziantep ‹l Temsilcili¤inin düzenlemifl oldu¤u bu panelin
önemli oldu¤unu belirtmifltir.

Panelin 1. bölümünde, konuflmac›lar sunumlar›n› yapm›fllar, Büyükflehir
Belediyesi Meclis Salonunda verilen aradan sonra 2. bölümde
izleyicilerden gelen sorular cevapland›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Panel sonras› Panelistler, Adana fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri,
Gaziantep ‹l Temsilcili¤i Yürütme Kurulu üyeleri toplu olarak Tapu ve
Kadastro Gaziantep Bölge Müdürü Say›n Cengiz YILDIRIM’›
makam›nda ziyaret etmifllerdir. Odam›z faaliyetlerine destek veren
üyemiz Tapu ve Kadastro Gaziantep Bölge Müdürü Cengiz
YILDIRIM’a tüm katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.

Ayr›ca, Panelin gerçekleflmesinde özverili çal›flmalarda bulunan ‹l

ADANA
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Temsilcisi Eray YILDIZ, Yürütme Kurulu
Üyeleri M. Osman TEZEL, Nihat
YILMAZ ve Büyükflehir Belediyesinde
görev yapan Hasan ÇEV‹K ve tüm
kat›l›mc›lara teflekkür ederiz.

Gaziantep ‹l Temsilcili¤i
Bahar Yeme¤i
Adana fiubemiz ve Gaziantep ‹l
Temsilcili¤imizin birlikte düzenlemifl
oldu¤u Kent Bilgi Sistemi Panelinin
akflam›; Gaziantep ‹l
Temsilcili¤imizce bir bahar yeme¤i
düzenlenmifltir. Gaziantep Grand
Otelde gerçekleflen yemekte;
Gaziantep de faaliyet gösteren
üyelerimiz, fiube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Panelistler ve Oda Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN’de
haz›r bulunmufllard›r. ‹l Temsilcisi Eray
YILDIZ, fiube Baflkan› Hasan
ZENG‹N ve Genel Baflkan Ali Fahri
ÖZTEN’in yapm›fl olduklar›
konuflmalardan sonra
meslektafllar›m›z, gayet nefleli geçen
bir ortamda e¤lenmifllerdir. Yemek
organizasyonu KBS paneli için

Gaziantep’te bulunan Doç Dr. Çetin
CÖMERT’in muhteflem Türk Sanat
Müzi¤i konseriyle devam etmifltir.
Meslektafllar›m›z›n yöresel halk
oyunlar›yla devam eden e¤lence en
son, baflta fiahinbey önceki dönem
Belediye Baflkan› Say›n Yaflar
A⁄YÜZ olmak üzere KTÜ den mezun
meslektafllar›m›z›n kurmufl oldu¤u
horon halkas›yla devam etmifl ve
e¤lence gecenin geç saatlerinde son
bulmufltur.

HKMO Adana fiubesi olarak bu ve
benzeri etkinlikleri flubemize ba¤l›
tüm temsilciliklerde yapmay›
planlamaktay›z. Organizasyona katk›
koyan tüm meslektafllar›m›za teflekkür
ederiz.

Teknik Gezi
HKMO Adana fiubemiz, Gaziantep
‹l Temsilcili¤imizce düzenlenen Kent
Bilgi Sistemi Paneli, Bahar Yeme¤i ve
Teknik Gezi program› kapsam›nda
28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenen
teknik geziye fiube Yönetim Kurulu

üyelerimiz, Genel Baflkan›m›z Ali
Fahri ÖZTEN, panelistler ve
Gaziantep’te faaliyet gösteren
üyelerimiz kat›lm›fllard›r.

Gezi güzergah› 28 / 04 / 2007
günü itibar› ile Gaziantep-fianl›urfa-
Mardin fleklinde olmufltur. Mardin de
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Mardin ‹l Temsilcili¤i bizleri
bir süre konuk etmifllerdir. Burada
panoromik Mardin fiehir turu
yap›lm›fl, Kas›miye Medresesi, Der-ül
Zeferan, tarihi Postane evi, fiehidiye
camii ve Mardin Çarfl›s› ziyaret
edilmifltir. 28/04/2007 günü
akflam› Midyat-Matiat Otelde
konaklama yap›ld›ktan sonra 29 /
04 / 2007 günü Mar Gabriel, tarihi
Kaymakaml›k evi ve Hasankeyf
ziyaret edilmifltir. Hasankeyf’te
Yolgeçen han›, Hasankeyf Köprüsü,
Zeynel Bey Kümbeti, Büyük Kale,
Küçük Kale,ziyaret edilmifltir.
29/04/2007 günü akflam› ayn›
güzergah izlenerek fianl›urfa’da s›ra
gecesine konuk olunmufltur. Bal›kl›
Göl ziyaretinden sonra Gaziantep’e
dönülmüfltür. 

Gezi organizasyonunu düzenleyen ‹l
Temsilcili¤imize, özellikle seyahat
s›ras›nda tüm kat›l›mc›lara sonsuz
yard›mlar› dokunan ve kat›l›mc›lar›n
her türlü ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›nda görev üstlenen
Eyyüp AYDIN’a  teflekkürlerimizi
sunar›z.

HKMO Adana fiube Hat›ra
Orman› Aç›l›fl Töreni
66. Bültende de bahsedildi¤i gibi,
Adana Merkez ‹lçe Yüre¤ir Belediye
Baflkanl›¤›nca, imar plan›nda yeflil
alan olarak ayr›lm›fl Çark›pare ve
Ç›narl› Mahallesi içinde kalan
78.640 m2’lik alan HKMO Adana
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fiubemizce a¤açland›rmak için tahsis
edilmifltir. HKMO Adana fiubemizce
a¤açland›rma ifllemini yürütecek bir
komisyon kurulmufltur. Komisyonda
Sebahattin ULUTÜRK, Kaz›m
KÜÇÜKEKMEKÇ‹, Erhan BALCI ve
Hasan ZENG‹N görev alm›fllard›r.

Komisyon ilk olarak Adana Orman
Bölge Müdürlü¤üne gidilerek Bölge
Müdürü Say›n Seyfettin YILMAZ ile
görüflülmüfltür. Say›n YILMAZ Bölge
Müdürlü¤ünün tüm imkanlar›n›
Odam›z için kullanm›flt›r. Bölge
Müdürü Say›n Seyfettin YILMAZ fiube
Müdürü Berkay ÖZDEM‹R ve Ak›n
ÜNLER’in de katk›lar›yla Bölge
Müdürlü¤ü dozeri ile orman
yap›lacak saha sürülmüfltür.

fiubemiz, üyelerimiz ve Orman Bölge
Müdürlü¤ünün katk›lar›yla temin
edilen a¤aç direk ve tel örgü ile
yaklafl›k 4.5 ha’l›k bir alan çevrilmifl
olup 21.04.2007 günü üyelerimizin
kat›l›m›yla fidan dikimi yap›lm›flt›r.
Gerekli a¤açland›rma ve sulama
ifllemlerinden sonra 02.06.2007

günü, meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla
HKMO Adana fiubesi Hat›ra
Orman›m›z›n aç›l›fl›
gerçeklefltirilmifltir.

HKMO Adana fiubesi Hat›ra
Orman›m›z›n aç›l›fl›na, Adana Valisi
Say›n ‹lhan ATIfi, Adana Büyükflehir
Belediyesi Baflkan› Say›n Aytaç
DURAK, Orman Bölge Müdürü Say›n
Seyfettin YILMAZ, Orman Bölge
Müdürlü¤ü fiube Müdürleri ve
Personeli, meslektafllar›m›z ve bas›n
mensuplar› kat›l›m göstermifllerdir.

Bas›n›n da ilgi gösterdi¤i aç›l›fl
töreninde; orman alan›na flubemizce
Yörük çad›r› kurularak, kat›l›mc›lara
s›kma-ayran ikram edilmifltir. Adana
Valimizin ve Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›z›n da fidan dikti¤i
törende, Yörük Çad›r›nda Say›n Vali
ve Büyükflehir Belediye Baflkan› ile
Adana’n›n kentleflmesi ve
imarlaflmas›nda yaflanan problemler
bas›n huzurunda tart›fl›lm›flt›r.

Tören sonras› akflam› HKMO

Adana fiubesi Hat›ra Orman›
alan›n› Odam›za tahsisinde
yard›mc› olan Ali R›za
ULAfiTIRICI’ya, Orman Bölge
Müdürü Say›n Seyfettin YILMAZ’a,
Orman Bölge Müdürlü¤ü fiube
Müdürü Say›n Enis Berkay
ÖZDEM‹R’e, maddi ve manevi katk›
koyan üyelerimiz Say›n Necati
SA⁄BAfi’a, Say›n Nuri GÜL’e,
Say›n Kaz›m KÜÇÜKEKMEKÇ‹’ye,
Say›n Sebahattin ULUTÜRK’e, Say›n
Yaflar TANRIVERD‹’ye, Say›n Misal
BOLAT’a, Hat›ra Orman› an›s›na
plaket verilmifltir. Büyükflehir
Belediye Baflkan› Say›n Aytaç
DURAK ve Yüre¤ir Belediye Baflkan›
Say›n Ömer TOPÇU’ ya hat›ra
orman› an›s›na düzenlenen plaket
makamlar›nda verilecektir.

Hatay Gezisi
HKMO Adana fiubemizce
20.05.2007 tarihinde bir gezi
organizasyonu yap›lm›flt›r. Geziye
Adana fiubemiz Yönetim Kurulu
üyeleri, meslektafllar›m›z ve yak›nlar›
kat›lm›fllard›r. Profesyonel rehber
eflli¤inde sürdürülen gezide ilk olarak
St. Simon manast›r› ziyaret edilmifltir.
Daha sonra Hatay’›n Samanda¤›
‹lçesine gidilerek burada Roma
döneminden kalma Titus-
Vespasiyanus Tüneli ve kaya
mezarlar› görülmüfltür. Ö¤le yeme¤i
molas› Teknep›narda verilmifltir.
Ö¤leden sonra dünyan›n en önemli
mozaik müzesi olan Antakya Mozaik
müzesi görülmüfltür. St. Simon Kilisesi
ziyareti ve Harbiye’de verilen akflam
yeme¤inden sonra gezi Adana’da
son bulmufltur.
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Gaziantep ‹l Temsilcili¤imizce
Gaziantep’te Yap›lan
Uygulamalara Yönelik
Faaliyetler
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
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. 

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 edilmifltir. Genel
Merkezimizin Temsilcili¤imizi
yetkilendirmesi ile yarg› sürecini
bafllatm›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.
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Görüflme esnas›nda meslek disiplinimizin haz›rlanan

bu projelerin hangi aflamas›nda yer almas› gerekti¤i

konusu konuflulmufl, ne 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¤i fikri oluflmufltur.

Ayr›ca restorasyon projelerinin temelini teflkil eden

rölöve ölçülerinin Harita ve Kadastro Mühendisi

taraf›ndan ç›kar›lmas› haz›rlanacak projelerde ki

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. Çünkü ilgili flartnamenin rölöve

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›n›n düflündürücü oldu¤u

görülmüfltür.

3. Gaziantep’te 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 politikalar› do¤rultusunda

kamu, meslek ve meslektafl ç›karlar› hakk›nda

görüfllerimiz dile getirilmektedir.
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‹l Özel ‹daresindeki Üyelerimizle
Ortak Toplant›
fiubemiz kapsam›nda bulunan ve ‹l Özel
‹darelerinde çal›flan üyelerimizin, Ankara da
Karayollar› Sosyal Tesislerinde kursiyer
olarak bulunmalar› nedeniyle 26 Nisan
2007 tarihinde Odam›z Lokalinde bir
toplant› düzenlenmifltir.

Bu toplant›da Oda çal›flmalar›; Genel
Merkez Genel Sekreteri Ertu¤rul Candafl
taraf›ndan Slayt Gösterisi olarak sunulmufltur,
ayr›ca aç›klamalar› yap›lm›flt›r.

fiube Baflkan› ‹lyas Osmana¤ao¤lu ise
kat›l›mc›lara flube çal›flmalar› konusunda
bilgilendirmifltir. Ayr›ca böyle bir toplant›da
bulunmalar›ndan dolay› kat›l›mc›lara teflekkür
ederek baflar›lar dilemifltir.

Toplant› sonras›nda toplu halde yemek
yenerek kaynaflman›n ve birli¤in önemi
vurgulanm›flt›r.

Dinar ‹lçe Temsilcili¤i Ziyaret Edildi
fiubemiz kapsam›nda bulunan Dinar ‹lçe temsilcili¤i 03.05.2007
tarihinde flube yazman› Mustafa Erdo¤an ve flube müdürü Murat
‹flbiliro¤lu taraf›ndan ziyaret edildi.

Dinar ‹lçe Temsilcisi Yusuf Ziya Eren’in ofisinde gerçekleflen ziyarette,
mesleki konular görüflülerek, çözüm yollar› arand›. 

Afyonkarahisar Temsilcili¤i Ziyaret Edildi
fiubemiz kapsam›nda bulunan Afyonkarahisar temsilcimiz Haz›m Abi
flube yazman› Mustafa Erdo¤an ve flube müdürü Murat ‹flbiliro¤lu
taraf›ndan ziyaret edildi. Bu ziyarette mesleki konulara de¤inildi.

Meslektafl›m›z Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi‘nde ö¤retim
görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Tamer Baybura‘n›n trafik kazas› geçirmesi
nedeniyle hastane de ziyaret edilerek geçmifl olsun dileklerimiz
sunuldu.

Ayr›ca AKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i bölümündeki baz›
ö¤retim görevlileriyle ortak toplant› yap›ld›. Bu toplant›da “Genç
Haritac›lar Günleri”etkinli¤i ve bölümün sorunlar› gündeme getirildi.

SPK’ya Yönelik E¤itim Çal›flmalar›
Mesle¤imizi yak›ndan ilgilendiren SPK s›navlar›na haz›rlanan
meslektafllar›m›z için 30 Nisan – 11 May›s 2007 tarihleri aras›nda

ANKARA
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Finans Matematik ve Mesleki
Mevzuat dersleri Yusuf Çiçek ve
Hüseyin Koçak taraf›ndan Meslek ‹çi
Sürekli E¤itim Merkezi’nde (M‹SEM)
verilmifltir. 

Kat›l›m›n fazla oldu¤u bu e¤itim
çal›flmas› ileriki dönemlerde de
devam edecektir.  

“Genç Haritac›lar Günleri
2007” Zonguldak’ta Yap›ld›
2007 y›l› Genç Haritac›lar Günleri,
13-17 May›s tarihleri aras›nda
Zonguldak’ta, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesinde yap›ld›.

Samsun Ondokuz May›s
Üniversitesinden 33 ö¤renci 2
Ö¤retim Üyesi, Konya Selçuk
Üniversitesinden 33 ö¤renci 2
Ö¤retim Üyesi, Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesinden 20
ö¤renci 1 Ö¤retim Üyesi, Kayseri
Erciyes Üniversitesinden 13
ö¤renci, Kocaeli Üniversitesinden 24
ö¤renci 2 ö¤retim Üyesi, Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Merkezden Yerleflkesinden 34
ö¤renci, 3 Ö¤retim Üyesi, Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gümüflhane Yerleflkesinden 28
ö¤renci 1 ö¤retim Üyesi, ‹stanbul
Teknik Üniversitesinden 3 ö¤renci 7

Ö¤retim Üyesi, Y›ld›z Teknik
Üniversitesinden 1 ö¤renci 2
Ö¤retim Üyesi, Sakarya
Üniversitesinden 1 Ö¤retim Üyesi,
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesinden 123 ö¤renci 12
Ö¤retim Üyesi, meslek Yüksek
Okulundan 34 ö¤renci olmak üzere
toplam 346 ö¤renci, 33 Ö¤retim
Üyesi kat›lm›flt›r.

Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri
‹lyas Osmana¤ao¤lu, Mustafa
Erdo¤an, Burak Kukul, Atakan Sert,
Rabia Sat›r, ‹stanbul fiube Yönetim
Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Candafl,
Rahmi Yücel Yaflayan kat›l›rken,
Genel Merkez Yönetim Kurulu ad›na
da Asiye Ülkü Kutlu, Ufuk Serdar ‹nci
belli programlara kat›labilmifllerdir.

13 May›s Pazar günü ö¤renciler
belirlenen saatlerde Zonguldak’a
gelerek kay›tlar›n› yapt›rm›fllar ve 14

May›s Pazartesi günü ZKÜ Konser
Salonunda aç›l›fl konuflmalar› ile
“Genç Haritac›lar Günleri” etkinli¤i
bafllam›flt›r.

Aç›l›fl konuflmalar› s›rayla ZKÜ
Ö¤renci Temsilcisi Hamdi Seçilmifl,
Yürütme Kurulu ve fiube Baflkan› ‹lyas
Osmana¤ao¤lu, Düzenleme Kurulu
Baflkan› Prof.Dr. Erdal Koçak, ZKÜ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. fienol Kuflcu,
Genel Merkez ad›na Asiye Ülkü

Kutlu, ZKÜ Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof.Dr. Mehmet Kopaç, ZKÜ
Rektörü Prof.Dr. Bektafl Aç›kgöz,
Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen
taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Daha sonra Prof.Dr. Ahmet Aksoy,
“Mesle¤imizin Dünü, Bugünü ve
Yar›n›” konulu ilk dersi vermifltir.

4 May›s Pazartesi günü ö¤leden
sonraki oturumda da, Prof.Dr. fienol
Kuflcu “Zonguldak ve Maden
Haritac›l›¤›” bafll›kl› bildirisini
sunmufltur. Bundan sonra ö¤renciler
atölye çal›flmalar›n› ve teknik
bildirilerini sunmufllard›r.

Ayn› akflam, Alaborina’da yo¤un
kat›l›ml› ve coflkulu bir “Genç
Haritac›lar Yeme¤i”
gerçeklefltirilmifltir.

Etkinli¤in 2. günü sabah oturumunda
ö¤renciler üniversitelerini ve kentlerini
tan›t›rken, ö¤leden sonraki oturumda,
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ö¤renci ve e¤itim sorunlar›n›
düzenlenen “Forum” ile tart›flm›fllard›r.

2. günün akflam›, ZKÜ Kapal› Spor
Salonunda, bütün üniversite
ö¤rencilerinin kat›ld›¤› görkemli bir
Volkan Konak konseri
gerçeklefltirilmifltir.  

3. gün arabalarla Amasra gezisi
yap›lm›fl ve Bart›n’da Balamka
tesislerinde piknik düzenlenmifltir. 

Son derece e¤lenceli geçen gezi ve
piknikten sonra bir k›s›m ö¤renciler
kentlerine dönmek üzere
u¤urland›ktan sonra 4. günde, ZKÜ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
anfisinde etkinlik de¤erlendirilmesi
yap›lm›flt›r.

“Ba¤›ms›zl›k Savafl›nda
‹nebolu” Etkinli¤i Yap›ld›
18 May›s 2007, Cuma günü,
‹nebolu’da “Ba¤›ms›zl›k Savafl›nda
‹nebolu” etkinli¤i yap›ld›.

fiube Baflkan›m›z ‹lyas
Osmana¤ao¤lu, fiube Yazman›
Mustafa Erdo¤an, fiube Yönetim
Kurulu Üyeleri Atakan Sert, Rabia
Sat›r, fiube Müdürü Murat ‹flbiliro¤lu,
‹nebolu Belediye Baflkan› ‹dris Güleç,
Belediye Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
S›tk› Fakazl›, Kastamonu Tapu ve
Kadastro Bölge Müdür Yard›mc›s›
Hasan Topçu, meslektafllar›m›z ve
‹nebolulular sabah saat 10.00 da,
‹nebolu’da Atatürk heykeli önünde
topland›lar. Hep birlikte, Belediye

Bandosu eflli¤inde ‹stiklal Marfl›
söylendikten sonra, Türk Oca¤› ve
Halk Evleri olarak kullan›lan tarihi
binaya do¤ru yürüyüfl bafllad› ve
var›ld›¤›nda binan›n önündeki tarihi
merdivenlerde, toplu halde resim
çekildi.

Daha sonra ‹nebolu Kaymakam Vekili
Kemal Y›ld›z’›n da kat›ld›¤› Tarihi
Türk Oca¤› ve Halk Evleri binas›
Salonunda “Ba¤›ms›zl›k Savafl›nda
‹nebolu”  toplant›s› gerçeklefltirildi.

Toplant› Yazar-Sanatç› Nur Hayat
sunuculu¤unda ve ‹nebolu’nun yak›n
tarihi konusunda bilgi veren
konuflmas› ile bafllad›.

Ard›ndan fiube Baflkan›m›z ‹lyas
Osmana¤ao¤lu aç›fl konuflmas›n›
yapt›. ‹lyas Osmana¤ao¤lu flunlar›
söyledi;

“Say›n Kaymakam›m, Say›n Belediye
Baflkan›m, Say›n Belediye Baflkan
Yard›mc›m, Say›n Tapu ve Kadastro
Kastamonu Bölge Yard›mc›m, Sevgili
‹nebolu Kadastro Müdürü ve ‹nebolu
Kadastro Müdürlü¤ünde ve
Kastamonu Kadastro Müdürlü¤ünde
çal›flan meslektafllar›m, Sevgili
‹nebolu’lular;

“Ba¤ims›zl›k Savafl›m›zda ‹nebolu”
etkinli¤imize hofl geldiniz.

Anadolu topraklar›na içeriden,
d›flar›dan sürekli sald›r›lmaktad›r. 20.
yüzy›l bafllar›nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u y›k›lm›flt›r,
emperyalistler Anadolu’yu teslim alma
haz›rl›¤› içindedir.

Anadolu’yu teslim almak isteyen
sömürücüler, emperyalistler kimlerdir?  

‹ngilizler, Frans›zlar, ‹talyanlar,
Almanlar, Amerikal›lar ve onlar›n
tetikçileri komflumuz Yunanl›lar,
y›llard›r Anadolu’da kardeflçe
yaflad›¤›m›z, Ermeniler ve Rumlar,
‹stanbul’da acz içinde kalm›fl,
emperyalistler karfl›s›nda onlara her
türlü kolayl›¤› gösteren, el pençe
divan duran Sultanlar.

Duruma çare arayanlar da elbette
var. 

Bir kesimi Mandac›lar. Emperyalizme
boyun e¤erek kurtulaca¤›m›z›
san›yorlar, ancak aralar›nda
tart›flt›klar› konu, Amerikan mandas›
m› olal›m, ‹ngiliz mandas› m› olal›m,
Frans›z mandas› m› olal›m?

Bir di¤er kesimi de, Ba¤›ms›zl›kç›lar.
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Mandac›l›¤a Emperyalizme karfl›
ç›kan Gazi Mustafa Kemal ve
Anadolu halk›.

Gazi Mustafa Kemal önderli¤inde
Anadolu halk›, emperyalizme karfl›,
iç ve d›fl yandafllar›na karfl›
mücadele vererek yepyeni bir
Cumhuriyet kuruyorlar.

Ba¤›ms›zl›k Savafl›nda, Anadolu
halk› yafll›s›yla, genciyle, kad›n›yla,
can› pahas›na, “Ya ‹stiklal, Ya ölüm”
diyerek mücadele etmifltir.   

‹nebolu da, kurtulufl savafl›m›zda en
önemli yerlerdendir. 

‹nebolu’lular büyük bir özveri ile
kad›n›yla, çocu¤u ile yi¤itçe
mücadele etmifltir. 

‹stanbul, ‹zmir gibi limanlar iflgal
alt›ndayken, ‹nebolu liman› kurtulufl
savaflç›lar›n›n liman› olmufltur.
Sovyetlerden, ‹stanbul’dan, çeflitli
yerlerden kaç›r›larak getirilen silahlar,
malzemeler, destans› bir özveriyle,
ka¤n›larla, teknelerle Anadolu’ya,
cepheye aktar›lm›flt›r.

‹nebolu liman› ayn› zamanda,
cepheye koflan vatanseverlerin,
yurtsever ayd›nlar›n, subaylar›n
Anadolu’ya geçmek için
kullanabildi¤i limand›r.   

Bizler, Harita ve Kadastro
Mühendisleri olarak y›llar sonra da
olsa, bu özveriye teflekkür etmek için
buraday›z. Bütün meslektafllar›m
ad›na, kurtulufl savafl›nda bu onurlu
mücadeleyi verenlerin yak›nlar›na,
torunlar›na da olsa, Yi¤it ‹nebolu
halk›na bir kere daha teflekkür
ederiz.

Ölümü göze alarak mücadele
verenlerin an›s› için, fierife Bac›lar›n
an›s› için bir uyar› görevimiz
oldu¤unu düflünüyoruz. Halk›m›za,
mesle¤imize karfl› sorumlulu¤umuz
oldu¤u için, meslek alan›m›za giren
baz› konularda sizlere görüfllerimizi
iletmeliyiz.

Sahip oldu¤umuz topraklar› koruruz,
gerekirse can›m›z pahas›na
savunuruz. Oysa bu gün
topraklar›m›z yabanc›lara sat›l›yor.
Özellefltirme ad› alt›nda ulusal
kaynaklar›m›z yabanc›lar›n eline
geçiyor, limanlar›m›z sat›l›yor. Harita
ve Kadastro Mühendisleri olarak
yabanc›lara toprak sat›fl›na karfl›y›z,
bu gün de ba¤›ms›zl›k çizgimizi
sürdürüyoruz.

Yeni Vak›flar Yasas› ç›kar›ld›. Bu
yasa Cumhurbaflkan›m›z taraf›ndan
Meclise geri gönderildi. Bu kere
Meclis yasay› aynen
Cumhurbaflkan›na tekrar gönderdi ve
yasalaflt›. Yeni Vak›flar Yasas› ile
Az›nl›k Vak›flar›na, Yabanc›
Vak›flar›na genifl haklar getiriliyor.
Az›nl›k Vak›flar› adeta yeniden
hortlat›l›yor. Patrikhanenin ülkemize
karfl› tav›rlar›n› gazetelerden
okuyorsunuz. 

Yeni Vak›flar Yasas› ile ‹nebolu’daki
kilisenin hesab› sizlerden sorulmaya

kalk›lacak. Bu durumda, kendini de¤il,
kunda¤›ndaki bebe¤i de¤il, silah›n›
koruyan, vatan›n› koruyan fierife
Bac›n›n kemikleri s›zlamayacak m›?

Kat›l›mlar›n›z için teflekkür eder,
sayg›lar sunar›m”.

Daha sonra meslektafl›m›z Hüseyin
Gül, “Kurtulufl Savafl›, ‹nebolu ve
Haritac›lar” bafll›kl› bildirisini sundu.

Belediye Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
S›tk› Fakazl›, görsel olarak
‹nebolu’nun yak›n tarihini ve kurtulufl
savafl›n› anlatt›.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil
Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nden
Doç. Dr. Ahmet Emin Yaman da,
“‹nebolu ve Cumhuriyetimiz” konulu
bildirisini anlatt›.

Hep birlikte, Abana’daki Kadastro
Müdürlü¤ü flantiyesine gidilip
meslektafllar›m›zla yemek yendi.
Yemekten sonra ‹nebolu Kaymakam
Vekili Kemal Y›ld›z’›n da bulundu¤u
ortamda mesleki çal›flmalar, sorunlar
konufluldu.

Ölümünün 2. Y›l›nda Nihat
Erdem An›ld›
Kamu Sendikac›l›¤› Önderlerinden,
Meslektafl›m›z ve üyemiz Nihat
Erdem Ölümünün 2. y›l›nda, 5
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Haziran 2007 Sal› günü mezar›
bafl›nda an›ld›.

fiube Yönetim Kurulu, meslektafl
üyelerimiz, iflyerlerindeki arkadafllar›
ve sendikac› dostlar› ile ailesi ve
akrabalar›n›n kat›ld›¤› anma
törenindeki konuflmalarda, Nihat
Erdem‘in sendikal mücadelesi,
dostlu¤u ve arkadafll›¤› belirtilerek,
mücadelenin sürece¤i vurguland›.

Dr. Haldun Özen An›ld›
Ayd›nlanman›n gülen yüzü Haldun
Özen’i aram›zdan ayr›lmas›n›n
5.y›l›nda gömütü bafl›nda 10 May›s
2007 tarihinde and›k.

Dr.Haldun Özen’in eflinin ve
dostlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen bu
anma toplant›s›nda, bireysel
konuflmalarla yoklu¤unun mesle¤imiz
ve insan haklar› konusunda yerinin
doldurulamayaca¤› bir kere daha
vurguland›.

5. y›l›nda yine hoflça kal Haldun
Hocam›z diye veda edilirken, O’nun
an›s›na önümüzdeki günlerde bir
etkinlik yap›lmas› çal›flmalar›na
baflland›.

Dr. Haldun Özen Toplant›lar›-
3 Yap›ld›
Dr. Haldun Özen Toplant›lar›n›n
üçüncüsü “YÖK ve TBMM Onur
Ödülü” konusu alt›nda, 8 Haziran
2007 Cuma günü, TMMOB ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Rüfltü Özal
Salonunda bir panel düzenlendi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc› ve HKMO Ankara
fiubesi Baflkan› ‹lyas
Osmana¤ao¤lu’nun aç›l›fl
konuflmalar›ndan sonra
“Ayd›nlanman›n Gülen Yüzü Haldun
Özen” belgesel filmi gösterildi. Daha
sonra “YÖK ve TBMM Onur Ödülü”
paneli gerçeklefltirildi.

Arif Delikanl›’n›n yönetti¤i panelde,
konuflmac› olarak, s›ras›yla CHP
Ankara Milletvekili Prof.Dr. Yakup
Kepenek, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›
Baflkan› Yavuz Önen, YÖK ve ODTÜ
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. ‹lhan Tekeli
görüfllerini aç›klad›lar. Konuflmalarda
YÖK ve Üniversitelerin durumu ele
al›narak de¤erlendirmelerde
bulunuldu. ‹hsan Do¤ramac›’n›n 12
Eylül döneminde darbecilerle iflbirli¤i
yaparak Vak›f Üniversitelerinin ve bu
arada kendisine ait Bilkent
Üniversitesinin kurulmas›n› sa¤lad›¤›,
ö¤retim üyelerini 1402 uygulamalar›
ile da¤›tarak Devlet Üniversitelerinin
içini boflaltt›¤›, böyle bir ödülün
verilmesinin ülke için yüz karas›
oldu¤u vurguland›. Salondan yap›lan
katk› ve sorularla panel tamamland›. 

Panelden sonra, konuflmac›lar›n ve
kat›l›mc›lar›n birlikte bulundu¤u
kokteylde, hep birlikte konu üzerine
konuflmalar dostça sürdürüldü.

Bu etkinlik, önümüzdeki günlerde
ç›kacak olan fiube Bültenimiz
HAR‹TA ANKARA’n›n 6. say›s›nda
genifl bir biçimde ve daha sonra
kitap halinde tam metin olarak
yay›nlanacakt›r. 

82 Haziran 2007



83Haziran 2007

ANTALYA

Ziyaret
• Antalya ‹l Genel Meclis Baflkan› Say›n Bilal ÖZGÜR göreve
yeniden seçilmesi nedeni ile 20 Mart 2007 tarihinde fiubemiz
Yönetim Kurulu taraf›ndan ziyaret edilmifltir.

Ziyarette, ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan onaylanacak ‹mar Planlar›
harçlar›n›n yüksek olmas› nedeni ile yeniden düzenlenmesi konusu
görüflülerek; fiubemiz görüflleri do¤rultusunda düzenleme yap›lmas›
sa¤lanm›flt›r. ‹mar Planlar› Harçlar› yörelerine göre %60 - %75
oran›nda düflürülerek yürürlü¤e konmufltur, ayr›ca mesleki konular,
Çak›l, kum Ocaklar› ve bölgesel konular görüflülmüfltür.

16. Meslek Odalar› Aras› Futbol Turnuvas›
• Bu y›l organizasyonu Antalya Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müflavirler Odas› taraf›ndan yap›lan 16.Meslek Odalar› aras› Futbol

Turnuvas› 16.04.2007 tarihinde Antalya’da
bafllam›flt›r.

Turnuva; Odam›z d›fl›nda Antalya Barosu,
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müflavirler
Odas›, Veteriner Hekimleri Odas›, Tabip
Odas›, Makine Mühendisleri Odas›, Elektrik
Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühendisleri
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Mimarlar
Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas› ve
Eczac›lar Odas›yla birlikte on bir meslek
odas›n›n kat›l›m› ile düzenlenmifltir. Tak›m›m›z
Odam›z› Turnuvada baflar› ile temsil etmifltir.

Seminer “‹mar Uygulamas› - ‹dari
Yarg› - Toprak Kanunu”
fiubemiz taraf›ndan 23 May›s 2007
tarihinde, Antalya ‹nflaat Mühendisleri Odas›



Konferans salonunda, Say›n Cemal
‹fiLEY‹C‹'nin konuflmac› olarak kat›l›m›
ile seminer düzenlenmifltir.
Seminerde;

• ‹mar Uygulamalar›, 
• ‹mar Uygulamalar›na ‹dari Yarg›n›n
bak›fl aç›s›, 
• ‹ptal edilen ‹mar Planlar› ve
Uygulamalar›na yap›lacak ifllemler,
• Yeni Toprak Kanunu ‹fraza iliflkin
getirdi¤i yenilikler,
• Genel ve bölgesel ‹mar sorunlar›
ve çözüm önerileri,
konular› ifllenmifltir,

Aç›l›flta bir konuflma yapan Antalya
fiube Baflkan› Ömer Döndürür,
konuflmas›nda imar uygulamalar›nda
verilen kararlar›n sonuçlar›n›n halk ve
yöneticilere etkileri, imar
uygulamalar›nda hukuki ve teknik
altyap›n›n sa¤l›kl› olmas› gerekti¤ine
de¤indi ve düzenlenen bu seminerle
vatandafllar›m›z›, meslektafllar›m›z› ve
ö¤renci arkadafllar›m›z›
bilgilendirmeyi amaçlad›klar›n›
bildirdi. Seminere baflta üyelerimiz
olmak üzere Belediyeler ve Resmi
Kurumlardan genifl kat›l›m olmufltur.

Ziyaret
• fiubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri
taraf›ndan 04.04.2007 tarihinde
Ankara’daki Mesçio¤lu Mühendislik
fiirket merkezi ziyaret edilmifltir.

Ziyarette Emi Harita – Mesçio¤lu
Mühendislik ortak giriflimleri
taraf›ndan yap›m› devam eden
Antalya’n›n say›sal Fotogrametrik
haritas›n›n çal›flmalar› hakk›nda bilgi
al›nm›flt›r.

Kurultay
• 02-06/04/2007 tarihinde
Ankara’da gerçeklefltirilen 11.Türkiye

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›na
fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz
delege olarak kat›lm›flt›r.

Bu tür etkinliklerin meslektafllar›m›z›n
yasal ve teknolojik geliflmelerden
haberdar olmas› ve tan›fl›p
kaynaflmas› aç›s›ndan çok büyük
önemi bulunmaktad›r.

Bu vesile ile baflta düzenleme kurulu
olmak üzere Kurultay›n yap›lmas›nda
eme¤i geçenlere flube yönetimi
olarak teflekkürlerimizi sunar›z.

Futbol Turnuvas›
Isparta ‹limizde her y›l geleneksel
olarak düzenlenen futbol turnuvas›n›n
alt›nc›s› 07.05.2007-16.05.2007
tarihleri aras›nda Isparta ‹l Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenmifltir. Turnuvaya
11 Meslek Odas› ve ‹l Müftülü¤ü
kat›lm›fl, futbol tak›m›m›z ön eleme
maçlar›nda A Grubunda yer alm›fl ve
bu gruptaki maçlar sonunda A Grubu
Lideri olmufltur. Tabipler odas›
fiampiyon olmufltur. Bu turnuvada
odam›z yar› final maç›n› dördüncü
s›rada tamamlam›flt›r.
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BURSA

fiubemiz 8. Dönem II. Dan›flma Kurulu Toplant›s›
15/05/2007 tarihinde flube binam›zda yap›lan toplant› afla¤›daki
gündemle yap›lm›flt›r:
1. Yaklaflan seçimlerde fiubemiz mesleki beklentileri ne olmal›d›r?
2. Harita Uygulama Sorumlulu¤u hakk›nda
3. ‹mar Kanunu de¤iflikli¤i hakk›nda, 18. Madde uygulamalar›
hakk›nda

4. Tapu Planlar› Tüzü¤ü
5. Tar›m arazilerinin korunmas› kullan›lmas› ve arazi toplulaflt›rma
tüzü¤ü
6. Emlak Müflavirli¤i Kanun Tasar›s› hakk›nda
7. Lisansl› Harita Kadastro Mühendislik ve Bürolar› hakk›nda
8. Mahkemelerde Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i ve di¤er bilirkiflilikler
hakk›nda
9. Mesle¤imizle ilgili baflka di¤er yasal düzenlemelerdeki
beklentilerimiz hakk›nda

Meslektafllar›m›z›n kat›l›m› ile yap›lan toplant›da mesle¤imizi
ilgilendiren konular ve yaklaflan seçim dönemi hakk›nda konufluldu.
Görüflülen konular hakk›nda gerekli araflt›rmalar›n yap›labilmesi için
ilgili komisyonlar kurularak görüfl ve öneri haz›rlanmas› konusunda
üyelerimize talepte bulunuldu. En k›sa zamanda Dan›flma Kurulu
Raporunun haz›rlanabilmesi için çal›flmalara baflland›.

fiube Yönetim Kurulumuzun Bursa Hürriyet Endüstri
Meslek Lisesi’ni Ziyareti
16/05/2007 tahinde fiubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri Hürriyet
Endüstri Meslek Lisesinin Harita Kadastro Bölümünü ziyaret etti. E¤itime
Destek Kampanyam›z kapsam›nda düzenlenen etkinlikte ö¤rencilere
mesle¤imizi tan›t›c› DVD gösterimi yap›ld›. Ö¤rencilerin yo¤un ilgi

gösterdi¤i etkinlikte sorulan sorular›
yan›tlayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
ö¤rencilere mesle¤imizin yararlar› ve
zorluklar› hakk›nda birikimlerini aktard›lar.

“TMMOB Bursa Kentine Çözümler
Sempozyumu” 
05-06-07 Nisan 2007
TMMOB Bursa ‹l Koordinasyon Kurulu
taraf›ndan “Bursa Kentine Çözümler
Sempozyumu” 05-06-07 Nisan 2007
tarihlerinde Bursa’da düzenlendi. TMMOB,
varoluflu gere¤i ülke ve kent gündemlerini
sürekli izleyerek; bilimsel ve ülke geliflimine
yönelik çözümler üretmektedir.

HKMO Bursa fiubesi Sempozyum
Düzenleme Kurulunda Yönetim Kurulu Üyemiz
Sn. Derya BULUT taraf›ndan temsil edilmifl,
çal›flmalara aktif destek sa¤lanm›flt›r.

TMMOB bileflenlerinin kendi uzmanl›k
alanlar›nda gösterdi¤i çabalar›n, bu



sempozyum kapsam›nda
ortaklaflt›r›larak ülke kent ve insan
için; sa¤l›kl› ve bilimsel bir geliflme
anlay›fl›yla, yaflanabilir kentin ve
kentlilik bilincin oluflturulmas›
hedeflenmektedir.

Sempozyumda yap›lan oturumlar›n
konu bafll›klar› flunlard›r;
1. Bursa’da Kentleflme
2. Bursa’da Maden ve Jeotermal
kaynaklar
3. Bursa’da Sanayi Geliflimi ve
Enerji Kullan›m›
4. Bursa’da Tar›m ve Hayvanc›l›k
5. Bursa’da Toplumsal Sa¤l›¤›n
Genel Durumu
6. Bursa’da At›k ve Çevre Yönetimi
7. Bursa’n›n Su Varl›¤› ve Kullan›m›
8. Bursa Ulafl›m Stratejisi
9. Bursa’da Yap›laflma
10. Bursa’da Çevre Kirlili¤i ve
Etkileri
11. Bursa Kentsel Demokrasisinde
Medya ve Bas›n
12. Bursa’da E¤itim-Ö¤retim Durumu
Gelece¤inin Yap›land›r›lmas›
13. Bursa’n›n Turizm Olanaklar›

Sempozyumun 2. günü “Bursa’da
Yap›laflma” ad› alt›nda yap›lan 9.
Oturumda, fiubemiz ad›na
konuflmac› olarak, Yönetim Kurulu
Üyemiz Hakan Bebek “Geçmiflten
Günümüze Uluda¤, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” konulu sunum ile
kat›lm›flt›r.

Oturum sonunda Bursa il
Koordinasyon Kurulu taraf›ndan
sempozyuma katk›lar›ndan dolay›

TMMOB Harita ve Kadastro Müh.
Odas› Bursa fiubesi Bilimsel ve
Teknik Etkinlikler Komisyonu ad›na
Hakan Bebek’e plaket verilmifltir.

Sempozyumun Bursa Kentinin
sorunlar›n›n çözülmesinde faydal›
olmas›n› temenni ederiz.

Serbest Çal›flanlar Toplant›s›
15/03/2007 tarihinde
belediyelerde çal›flan
meslektafllar›m›z›n da kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen toplant›da HUS ve
TUS uygulamalar› sorunlar› ve çözüm
önerileri tart›fl›lm›flt›r.

Olay TV 25 Nisan 2007
‹smail Kemankafl ile “Soru
‹flareti” Program›
fiube Baflkan›m›z Celil Çolak 25
Nisan 2007 Perflembe  saat
17.45’te uydudan yay›n yapan
Bursa Olay Televizyonu’nda  ‹smail
Kemankafl’in Soru ‹flareti Program›na
konuk olmufl, “Bursa Raporu (1)”
ad›yla yay›nlanan kitapç›kta yer alan
ve oldukça detayl› incelenen Uluda¤
ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerine
ait  flube görüfllerini canl› yay›nda
aktarm›flt›r. 
Yaklafl›k 40 dakika süren programda

Say›n Çolak afla¤›da ana bafll›klar›
belirtilen konularda HKMO Bursa
fiube görüfllerini kamuoyu ile
paylaflm›flt›r. 
• Uluda¤' da çok bafll› yönetimin
do¤urdu¤u sorunlar›n ,TMMOB' ye
ba¤l› meslek örgütlerinin de
kat›l›m›yla oluflturulacak  komisyonda
yap›lacak de¤erlendirmeler sonucu
al›nacak ortak 
kararlarla çözülebilece¤i
• Uluda¤ Çevre Düzeni Plan›n›nda ki
verilerin güncellefltirilerek
onaylanmas› gerekti¤i,
• Uluda¤ milli park›n›n tarihçesi,
• 1. ve 2. geliflim bölgeleri, 
• Su kaynaklar›n›n yönetimi
• Oteller bölgesinde, ar›t›lmadan
derelere verilen kanalizasyon
sular›n›n ve evsel at›klar›n 
yaratt›¤› kirlilik

Bal›kesir, Gönen, Band›rma,
Kütahya ve Çanakkale’de
TUS ‹flinin Yap›lmas›
1999 depreminden sonra inflaatlar›n
denetim alt›na al›nabilmesi için
ç›kar›lan yasalar daha emekleme ve
kabul görme aflamas›nda iken
fiubemiz bu konuda öncülük etmifl,
Bursa Büyükflehir Belediyesi nezdinde
giriflimlerde bulunarak HUS ve TUS
uygulamalar›n›n yerleflmesini
sa¤lam›flt›r.

Dolay›s›yla bu durum, Türkiye’nin
di¤er bölgelerindeki HKMO fiubeleri
ile Belediyelere de örnek olarak
gösterilir olmufltur. fiubemiz
kapsam›nda bulunan Bal›kesir,
Band›rma, Gönen, Kütahya ve
Çanakkale’deki ilgili belediyeler ile
buralarda bulunan temsilciliklerimize
de örnek yaz›, yönetmelik ve projeler
gönderilerek HUS ve TUS ifllemlerinin
yerleflmesi sa¤lanm›flt›r.

Yap› Denetim Kurulufllar›
Birli¤i’nin fiubemizi Ziyareti
07/05/2007 tarihinde Yap›
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Denetim Kurulufllar› Birli¤i Bursa
fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri fiube
binam›za gelerek Yönetim kurulumuzu
ziyarete etmifllerdir. 

HUS, TUS ifllemlerinde yaflanan
aksakl›klar›n dile getirildi¤i toplant›da
bu ifllemler s›ras›nda sorun
yaflanmamas› için HUS ifllemlerinin
takibi için izlenen Yeni yönetime
seçilen Birlik üyelerinin Harita
Mühendisli¤inin yap› denetiminde en
önemli bileflenlerinden oldu¤unu ve
ilk ziyaretlerini fiubemize yapt›klar›n›
söylediler.

Ruhsata ‹liflkin Yap›larda
HUS, TUS Uygulamas›,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1-  17 A¤ustos depremi sonras›nda
jeolojik etüt çal›flmalar›n›n
yenilenmesi ile imar planlar›n›n
yenilenmesi ve deprem sonras›
yönetmeliklerinin gündeme gelmesi
ile B.B.fi.B sinin imar yönetmeli¤i
2005 y›l›nda yenilenmifl, Odam›z›n
da olumlu çal›flmalar› neticesinde
yönetmeli¤in 12.03.2 bölümüne
Harita Uygulama Sorumlulu¤u projesi
ile fenni mesuller bölümüne de
mesle¤imizle ilgili TUS kavram›
gelmifltir. Öte yandan 4708 ve
5205 say›l› yasa ile Yap› Denetleme
Bürolar› kurulmufltur. Beflli TUS’ a tabi
olmayan yap›larda bu bürolar kontrol
hizmetleri vermektedirler. Ancak Yap›
Denetim Bürolar› kapsam›nda Harita
Mühendislik Uzmanl›k alan›
bulunmamaktad›r. Bu nedenle Yap›
Denetime tabi olsun olmas›n ruhsata
konu yap› projelerinde HUS
müellifinin olmas› zorunlu oldu¤u gibi
Fenni mesullük görevi de Harita
Mühendisleri taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

2-  Tan›mlar;
Bina:Kendi bafl›na kullan›labilen, üstü
örtülü, insanlar›n oturma, çal›flma,
e¤lenme ve dinlenmelerine,

hayvanlar›n ve eflyalar›n
bar›nmalar›na ve korunmalar›na
yarayan yap›lard›r.Buna göre her
bina bir yap›d›r.Fakat her yap› bina
de¤ildir.   

Yap› K›rm›z› Kotu:Binaya kot verilen
nokta ile, zemin kat döfleme düzeyi
aras›ndaki yükseklik fark›d›r.Buna su
basman kotu da denir.

Temel Alt Kotu:Jeolojik etüt raporu,
zemin geotekni¤i ve statik proje veri
bileflenleri ile kaz› an›nda belirlenen
yükseklik fark›d›r.

Bodrum Kat:Zemin kat›n alt›ndaki kat
yada katlard›r.

Zemin Kat:Taban döflemesi binaya
kot verilen nokta, yada belde imar
yönetmeliklerinde belirtilen ilk
katt›r.Buna girifl kat›da denir.

Asma Kat:‹ç temiz yüksekli¤i 5.50
metre olan ticaret bölgelerindeki
bodrum ve zemin katlarda, alt›ndaki
temiz yüksekli¤i 2.40 metre üstündeki
2.20 metre den az olmamak, alan›
ait oldu¤u kat alan›n›n 2/3 ünü
geçmemek ve kapal› bir hacim
oluflturmamak üzere yap›lan
katlard›r.Asma katlar bulundu¤u
bölümün kullan›fl›n› tamamlayan
katlar olup, ayr› bir kullan›fla
verilemezler.

Normal Kat:Zemin kat›n üstündeki
katlard›r.          

Çat› Kat:Son normal kat›n üstünde,
yönetmelik hükümlerine uygun olarak
yap›lan katt›r.

Saçak Düzeyi:Binan›n son kat tavan
döflemesi üst kotudur.

Ruhsat:‹lgili belediyesinden al›nm›fl
imar durumu esas al›narak ekleri
do¤rultusunda haz›rlanan ve yap›n›n
tapu, müteahhidi, fenni mesulü (TUS)
veya yap› denetim bilgileri ile vizeleri
içeren bilgilerden oluflan yap› izin
belgesidir.

Yap› ‹zin Süresi:Yap›n›n inflaat›na
izin al›nd›¤› günden itibaren iki y›l
içinde bafllanmal› ve inflaat yine bu
tarihten itibaren befl y›l içinde
bitirilmelidir. Yap›ya iki y›l içinde
bafllanmaz yada inflaat befl y›l
içinde bitirilmezse, al›nan izin
geçersiz say›l›r. Bu durumda inflaat›n
sürdürülebilmesi için iznin yenilenmesi
gerekir.

Yap› Kullanma ‹zni:Yap›n›n tümü
yada kullan›labilir bir k›sm› bitirilen
yap›lar›n kullan›ma aç›lmas› için
belediyesinden al›nan izindir.

* Yap›ya inflaat izni al›nmas›
* Temel vizesinin yap›lmas›
* Yap›n›n inflaat ruhsatnamesi ve
proje eklerine uygun olarak yap›lmas› 
* Kullan›lmas›nda teknik ve sa¤l›k
yönlerinden bir sak›ncan›n olmamas›
* S.S.K. ve vergi ilifli¤inin kesilmesi

koflullar›na ba¤l›d›r.

B.B.fi.B. ‹mar Yönetmeli¤ine
göre;yap› ruhsat›na esas uygulama
projelerinin uzmanl›k alanlar›;

* Mimari Proje,
* Statik Proje,
* Elektrik Projesi,
* Tesisat Projesi,
* Harita Uygulama Sorumlulu¤u
(HUS) Projesi,
* Peyzaj Projesi

fleklinde s›n›flanmaktad›r.‹mar
yönetmeli¤ine göre tüm projeler
kendi içlerinde, diyer projelerle
uyumlu olmak zorundad›r.

3- Harita Uygulama Sorumlulu¤u
(HUS) Projesi:

Tan›m:B.B.fi.B. ‹mar yönetmeli¤inde
HUS:”Mimari Projeye uygun olarak
Harita Mühendisleri taraf›ndan
haz›rlanan, mimari vaziyet plan›n›n
ve varsa istinat yap›lar›n›n araziye
aplikasyonunu gösteren 1/1000,
1/500, 1/200, 1/100 ve 1/50
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ölçekli planlar ve binan›n veya
binalar›n zemindeki köfle noktalar›n›n
yatayda ve düfleyde ülke yüzey a¤›
koordinat sistemine (ÜYAKS) dayal›
koordinat listesidir.” fieklinde
tan›mlanm›flt›.

Tanimdan anlafl›laca¤› üzere, HUS
Projesinin haz›rlanmas›nda mimari
projenin esas al›nmas›n›n gerekti¤i
anlafl›lmaktad›r.Yönetmelik bu
tan›mlama ile varsa istinat yap›lar›n›n
da HUS Projesinde gösterilmesini
yap›lan son de¤ifliklikle gündeme
getirmifltir.Ayr›ca HUS Projesinde ülke
yüzey a¤› koordinat sistemi(ÜYAKS)
nin kullan›lmas›n› ön görmektedir.Bir
baflka ayr›nt› ise vaziyet plan›ndaki
binalar›n zemindeki köfle noktalar›n›n
koordinatlar›n›n
istenmesidir.Görülüyor ki mimari
vaziyet plan›ndan yatay ve düfleyde
ÜYAKS koordine de¤erlerine
geçmemiz gerekiyor.Bunun için
yataydaki koordine de¤erlerine Y ve
X ulaflmak için kadastral aplikasyon
krokisine, düfley de¤er (kot) içinde
mülkiyetin nivelman de¤erlerine
gereksinim duyulacakt›r.Öyleyse HUS
müellifi TUS’ a altl›k olacak

projesinde aplikasyon krokisi ile kotlu
krokinin de mahallinde tespit ve
tetkikini yapmak durumundad›r.Bu
yönüyle bak›ld›¤›nda mimari
projelerin yap›m›ndan önce de HUS
müellifinin görev ve sorumlulu¤u
bafllam›fl olmaktad›r.fiöyle ki:

a)Ada baz›nda mevcut yap›lanman›n
konumu,

b)Varsa taflk›n yap›lar›n ölçülmesi ile
mülkiyetin geometrisinin kontrolü,

c)Yer kontrol noktalar›n›n röperlerinin
kontrolü, yoksa güncellenmesi ,

d)Düfley koordinat› bulunmayan
noktalara ÜYAKS’ a dayal› kot
verilmesi,

e)Parselin cephe ald›¤› yolun mevcut
durumu ve yap› s›f›r kotunun
belirlenmesi.

Gibi donelerin elde edilmesi için
mutlaka ölçü ve kontrollerin yerinde
yap›lmas› gerekir.Böylece elde edilen
bu veriler yap›n›n mimar›na verilecek,
mimar da bu veriler do¤rultusunda
mimari projeyi düzenleyecektir.Ancak
Bu durumda gerçek anlamda
uygulanabilir, mimari projelerin elde
edilmesi mümkündür.Aksi halde eksik
veri ve donelerle haz›rlanm›fl olan
mimari projeye dayal› haz›rlanacak
HUS projesi de eksik ve hatal›
uygulamalara neden olacakt›r.Mimari
projenin ölçme teknikleri yöntemi ile
zemine indirme iflleminin projesi
anlam›na gelen HUS,B.B.fi.B.sinin
imar yönetmeli¤i ile proje müelliflik
hizmetleri kapsam›nda Harita
Mühendislerince icra edilmektedir.Bu
ba¤lamda yönetmeli¤in
15.01 maddesine göre “6235 say›l›
TMMOB kanunu uyar›nca proje
müelliflerinin ilgili meslek odalar›na
kay›tl› olmalar›,kanunda öngörülen
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini
belgelemeleri ve her y›l için büro
tescil belgesini yenilemeleri

gerekmektedir.Bu yükümlülüklerini
yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili
belediyesince onaylanmaz.proje
müellifleri Büyükflehir Belediyesine
kay›t yapt›rmak zorundad›r.”

Yap› denetimi hakk›nda kanun
kapsam› içinde olsun yada olmas›n
yap› izni için HUS projesi yap›lmak
zorundad›r.Bu neden ile yap› izin
belgesinin ön yüzündeki proje
müellifleri bölümünde de Harita
Mühendislerinin HUS müellifi olarak
imzalar›n›n al›nmas› gerekir.

Girifl:Geçen say›daki bültende
ruhsata iliflkin projelerde hus,tus
uygulamas› ve çözüm önerileri
bafll›¤› alt›ndaki yaz›m›zda yap› ile
ilgili tan›mlar yap›larak hus projesinin
Bursa Büyükflehir Belediyesi imar
yönetmeli¤i kapsam›nda anlat›m› ve
uygulamadaki flekli ile ifl ak›fl
diyagram› eflli¤inde hus projesi
tan›t›lm›flt›.

Bu say›da tus’un tan›m› ve uygula-
madaki yap›l›fl flekli yine bir ifl ak›fl
flemas› eflli¤inde sunulacakt›r.    

4- TUS (Teknik Uygulama
Sorumlulu¤u)

Tan›m: Genel anlamda uzmanl›k
alanlar› ayr›m› esas›na göre imar
kanunu  yönetmelikler do¤rultusunda
haz›rlanm›fl,yap› ruhsat›na esas uygu-
lama projelerinin,proje ile ilgili sorum-
luluk proje müellifine ait olmak üzere
yap›n›n teknik uygulama
sorumlulu¤unu üstlenme iflidir. 3194
say›l› imar kanununun 28. mad-
desinde;“Yap›n›n fenni mesuliyetini
üzerine alan meslek mensuplar›
yap›y› ruhsat ve eklerine uygun
olarak yapt›rmaya ruhsat ve eklerine
ayk›r› yap›lmas› halinde durumu üç
gün içinde ruhsat veren belediye
veya valiliklere bildirmeye mecbur-
durlar.” fleklinde ifade edilmifl 

Bursa. Büyükflehir Belediyesi imar
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yönetmeli¤inde de ; “proje ile ilgili
sorumluluk proje müellifine ait olmak
üzere yap›n›n fenni mesuliyeti
uzmanl›k ayr›m› esaslar›na göre ilgili
meslek mensubu mühendis ve mimar-
lar taraf›ndan ayr› ayr› yürütülür.”
Madde 15.02.1 denilmektedir. 

Öte yandan 4708 say›l› yap› deneti-
mi hakk›ndaki kanunun 3. mad-
desinde ise “Bu kanun
uyguland›¤›nda, yap› denetim kuru-
lufllar› imar mevzuat› uyar›nca ön
görülen fenni mesuliyeti ilgili idareye
karfl› üstlenir.” Hükmü ile ruhsata
iliflkin yap›lar›n fenni mesuliyeti yap›
denetim kurulufllar›na verilmifltir.

Yap› denetim kurulufllar› kapsam›
d›fl›ndaki projelerin fenni mesuliyeti
ise uzmanl›k ayr›m› esaslar›na göre
ilgili mühendisler taraf›ndan üstle-
nilir.(Beflli TUS)

Kanun metninden anlafl›l›yor ki yap›
denetim hakk›ndaki 4708 say›l›
kanun yap› denetimine tabi projelerin
fenni mesuliyetlik hizmetlerini yap›
denetim kurulufllar› uhdesinde
toplam›flt›r.Ancak denetçi mühendis
tan›m›nda Harita Mühendisli¤i
uzmanl›k alan›na yer vermedi¤inden
uygulamada ;yap› denetim kapsam›
d›fl›ndaki HUS projelerinin fenni
mesuliyeti meslektafllar›m›z taraf›ndan
resmen yürütülmektedir,yap› denetim
kapsam›ndaki HUS projelerinin fenni
mesuliyeti ise uygulamada yine
meslektafllar›m›z taraf›ndan yap›l›yor,
ancak resmi ifllemler yap› denetim
kurulufllar› taraf›ndan tamamlanarak
yürütülmektedir.

Mesleki anlamda TUS: ‹mar kanunu
ve yönetmelikler do¤rultusunda
haz›rlanm›fl harita uygulama sorumlu-
lu¤u projesinin proje ile ilgili sorumlu-
luk proje müellifine ait olmak üzere
yap›n›n su basman› seviyesine kadar
teknik uygulama sorumlulu¤unu üstlen-
me iflidir.fleklinde tan›mlan›r.

fiimdi TUS un ifl ak›fl diyagram›n›
görelim:

Fenni mesuliyet hizmetlerini yürütecek
Harita Mühendisi ifle bafllarken ilk ifl
olarak onayl› HUS projesini temin
eder.Bu ya hus’unu kendi haz›rlad›¤›
bir proje veya baflka bir harita
mühendisi taraf›ndan haz›rlanarak
yap›n›n ba¤l› bulundu¤u ilgili kurum
taraf›ndan onaylan›p ruhsat
aflamas›nda ilgilisine teslim edilen
projedir.

Bina köfle noktalar›n› zemine aplike
ederek yap›n›n ilgilisine köfle nokta-
lar›n› gösterir. Proje yap› denetimli
ise yap› denetim kuruluflundan bir
eleman arazide bulunur.Aplikasyon
iflini teslim alan ilgilisince kaz› ifllemi
yap›l›r.

Proje yap› denetim kapsam›nda ise
yap› denetim taraf›ndan, de¤ilse
sorumlu statikçi(Geoteknik mühendisi)
mühendis taraf›ndan kaz›n›n temel alt
kotunun yeterli olup olmad›¤›, zemin
iyilefltirmesi gerekip gerekmedi¤i
hususlar›nda tespitler yap›larak bu
bulgular do¤rultusunda gerekli ifllem-
ler sonucunda kaz› alan› zemin
aplikasyonu konumuna
getirilir.yap›n›n ilgilisince onayl›
mimari proje,hus projesi ve yap›n›n
ruhsat› ile birlikte ilgili kuruma toprak
vizesi için baflvurulur.‹lgili idareden
görevli kontrol mühendisi gözeti-
minde tus ile birlikte gerekli kontroller
yap›l›r.Toprak vizesi için ruhsat imza-
lan›r.

Bu defa sorumlu fenni mesul
taraf›ndan zemin aplikasyonu yap›l›r.
Bu aplikasyonda yap›n›n kalfas›n›n
da inflaat alan›nda bulunmas›
gerekir.Proje yap› denetim
kapsam›nda ise yap› denetim kuru-
luflundan ilgili denetçi mühendis
yap›lan bu çal›flmalarda yap›m
mahallinde bulunmas› gerekir ve
önemlidir. Çünkü burada yap›lacak

hata direkt olarak imalata yans›yacak
ve telafisi daha zor olacakt›r. Bu
aplikasyonda su basman kotu da
belirlenerek yap›n›n kalfas›na veya
yap› denetiminin denetçisine teslim
edilir.

Zemin aplikasyonunu teslim alan
kalfa temel kal›plar›n› çak›p, demirleri
ba¤lad›ktan sonra aplikasyonun kon-
trolünde fayda vard›r. Ancak usta bir
kalfa zemin aplikasyonunu telöre
ederek kontrole gerek kalmadan
temel betonunu dökebilir.

Temel betonunu müteakiben ilgilisince
onayl› mimari proje,hus projesi ve
yap›n›n ruhsat› ile birlikte ilgili kuruma
temel vizesi için baflvurulur.ilgili
idareden görevli kontrol mühendisinin
gözetiminde X ,Y ve Z yönündeki
okumalar ile kontrol yap›l›r.
Aplikasyon de¤erleri ile kontrol oku-
malar› aras›ndaki farklar kabul
edilebilirlik s›n›r›nda ise zemin ve
temel vizeleri yap›larak imalata
devam edilir. De¤il ise hatan›n gider-
ilmesi yönünde çal›flmalar yap›l›r ve
hata giderilerek üretime devam edilir.

Zemin tapliye betonu dökülür.Mimari
projesinde varsa bodrum rampas›
imalat› da tamamlan›r.Bu safhadan
sonra ilgilisince bodrum ve su bas-
man vizesi için ilgili kuruma yine
mimari proje,hus projesi ve ruhsatla
birlikte baflvurur. ‹lgili kurum
taraf›ndan görevlendirilecek kontrol
mühendisi gerekli kontrolleri yaparak
ruhsat fenni mesul veya yap› denetim
kurumu,kontrol mühendisi ve ilgili
kurum yetkililerince imzalan›r.Böylece
mesle¤imizle ilgili TUS tamamlanm›fl
olur. …sürecektir.

Bursa’da HUS uygulamas› ile ilgili
meslektafllar›m›z›n yapt›¤› örnek ifller;

Bal›kesir Valili¤i ‹nflaatlar›n yap›m›
s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar› gör-
erek tüm il s›n›rlar› içerisindeki kurum-
lara ekteki yaz›y› göndermifltir.
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Genel Baflkan›m›z A. Fahri Özten
ve Genel Sekreterimiz Ertu¤rul
Candafl fiubemizi Ziyaret Etti
21.04.2007 tarihinde Genel Baflkan›m›z A.
Fahri ÖZTEN , Genel Sekreter Ertu¤rul
CANDAfi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu
Yedek üyesi Ayhan B‹NGÖL’ÜN kat›l›m› ile
fiubemizde meslektafllar›m›zla toplant›
yap›lm›flt›r.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan fiube
Baflkan›m›z Ali AKDAMAR dan sonra, Genel
Baflkan›m›z meslektafllar›m›z›n yaflad›¤›
sorunlar, Yabanc›lara Toprak  Sat›fl›, Oda
çal›flmalar› ve ülkemizde yaflanan sorunlarla
ilgili bilgi sunmufllard›r.Daha sonra genel
Sekreterimiz Ertu¤rul CANDAfi 40. Genel
Kuruldan buyana Odam›zca yap›lan
çal›flmalar hakk›nda slayt gösterisi
sunmufllard›r.Toplant› soru cevap
bölümünden sonra sona ermifltir.

Mardin Temsilcili¤i
Ziyaret Edildi
26.05.2007 tarihinde fiube
Yönetim Kurulu ve
Diyarbak›rda ki
meslektafllar›m›zla birlikte
Mardin ilindeki
meslektafllar›m›zla tan›flma ve

dayan›flma amac›yla  Mardin Temsilcili¤i ziyaret edildi. Burada hep
birlikte  Midyat ilçesine gidilerek Tarihi Kilise ve yap›lar gezildi. Daha
sonra Batman ‹li Hasankeyf ilçesine gidilerek burada bulunan tarihi
Köprü, Kale, Saray, Camii ve Ma¤ara Evleri gezildi. 

Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu Taraf›ndan
Düzenlenen “Devrimci Yazar ve Ozanlar›m›z› An›yoruz”

Konulu Panel Yap›ld›
02.06.2007 tarihinde
Diyarbak›r TMMOB ‹KK
taraf›ndan düzenlenen
“Devrimci Yazar ve
Ozanlar›m›z› An›yoruz”
paneli yap›ld›. Panele
Adnan B‹NYAZAR, Gülsüm

CENG‹Z, Adnan ÖZYALÇINER, Hicri ‹ZGÖREN ve fieyhmus D‹KEN
kat›lm›fllard›r. Paneli  O¤uz TÜRKYILMAZ yönetmifltir. Panelistler
Devrimci Yazar ve Ozanlar›m›zdan Ahmet AR‹F, Naz›m H‹KMET,
Orhan KEMAL, Adnan SATICI ve Nedim DA⁄DEV‹REN hakk›nda bilgi
sunmufllard›r.

Meslektafl›m›z Mustafa Yayar Mezar› Bafl›nda An›ld›
09.06.2007 tarihinde
meslektafl›m›z Mustafa
YAYAR ölümünün 2.
y›ldönümünde üyelerimiz
ve aile yak›nlar›n›n
kat›l›m› ile mezar› bafl›nda
an›ld›.

D‹YARBAKIR
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‹STANBUL

1 May›s Mitingi
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu olarak 1 May›s Sal› günü
Dolmabahçe’de toplan›ld›. Ancak aralar›nda 1 May›s Tertip Komitesi
Baflkan› ve D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam, KESK Genel Sekreteri
Abdurrahman Dafldemir, KESK Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gö¤çe,
Nakliyat-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, Dev
Sa¤l›k-‹fl Sendikas› Genel Sekreteri Arzu Çerkezo¤lu, ÖDP ‹stanbul ‹l
Baflkan› Alper Tafl, TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin
Yeflil’in de bulundu¤u 48 kifli gözalt›na al›nd›.

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, TTB
Merkez Konsey Baflkan› Gencay Gürsoy, TDB Baflkan› Celal Korkut
Y›ld›r›m’›n da aralar›nda bulundu¤u çeflitli emek-meslek örgütü,
demokratik kitle örgütü temsilcileri, Dolmabahçe Saray› önünde bir
aç›klama yaparak, Taksim Meydan›’na ç›k›p, Kazanc› Yokuflu’nda 1
May›s 1977’de yaflam›n› yitirenleri anacaklar›n› belirttiler. Emniyet
yetkilileri ile yap›lan görüflmenin ard›ndan yaklafl›k bin kifli ‘Yaflas›n 1
May›s’, ‘Vali ‹stifa’ sloganlar› eflli¤inde ve 1 May›s Marfl›n› söyleyerek,
Gümüflsuyu’dan Taksim’e yürüdü. Yol boyunca çevik kuvvet ekiplerinin
kontrolüyle yürüyüfllerini Taksim Meydan›’nda tamamlayan gruba,
AKM, Tarlabafl›, S›raselviler ve Kazanc› Yokuflu’ndan toplanan çeflitli
gruplar kat›ld›. ‘‹flte Taksim, ‹flte 1 May›s’ sloganlar› atan grup ad›na
Mehmet So¤anc›, Süleyman Çelebi ve ‹smail Hakk› Tombul aç›klama
yapt›. Kazanc› Yokuflu’nda 1 May›s 1977’de yaflam›n› yitirenlerin
an›s›na sayg› duruflunda bulunuldu, k›rm›z› karanfiller b›rak›ld›.

Film Gösterimi
1 May›s öncesinde fiubemizde 27 Nisan 2007 tarihinde
yönetmenli¤ini Laurent Cantet’in yapt›¤› “‹nsan Kaynaklar›” adl› film
gösterimi yap›ld›. 

HKMO II. Geniflletilmifl Dan›flma Kurulu Toplant›s›
5-6 May›s 2007 tarihlerinde Ürgüp’te gerçeklefltirilen 40. Dönem II.
Geniflletilmifl Dan›flma Kurulu Toplant›s›na Yönetim Kurulumuzdan
Mehmet Ali Candafl, Rahmi Yücel Yaflayan, Nurcan Candafl ve Pelin
Tekinsoy kat›ld›lar. 

Aç›l›fl konuflmalar› ve bilgilendirmenin ard›ndan, flubeler etkinlikleri
hakk›nda bilgi verdiler. Bilgilendirmenin ard›ndan, Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i, Toplulaflt›rma, Tapu Planlar›, L‹HKAB, MDU gibi konularda
Oda görüflleri dile getirildi.  Bas›n ile iliflikler konusunda bilgi verildi.
Dan›flma kurulu yap›lacak seçim sürecine iliflkin de¤erlendirmelerle son
buldu.

Muzaffer fien’i Anma Töreni
4 Haziran 2005 tarihinde aram›zdan
ayr›lan üyemiz ve fiubemizin 14. Dönem
(1996–1998) yönetim kurulu sekreteri

Muzaffer fien’i, ailesinin ve dostlar›n›n
kat›ld›¤› törenle 5 Haziran 2007 tarihinde
Bahçeköy’de mezar› bafl›nda and›k.
Muzaffer Dostumuzun an›s› önünde sayg›yla
e¤iliyoruz.

24.Geleneksel Yemek
fiubemizin 24. Geleneksel Yeme¤i 2
Haziran 2007 tarihinde Dedeman Oteli
Balo Salonu’nda yap›ld›.

Yemek program›m›z, saat 19:00’da kokteyl
ile bafllad› ve kokteyl süresince
organizasyona destek veren harita firmalar›,
kendilerine ayr›lan stantlarda çal›flmalar›n›
üyelerimizle paylaflt›lar. Saat 20.00’de
bafllayan yeme¤imize Genel Merkez
Yönetim Kurulundan II. Baflkan F.Yaflar
Çetintafl ve efli, Genel Sekreter Ertu¤rul
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Candafl, Yönetim Kurulu yedek üyesi
Ayhan Bingöl ile Bursa fiube Yönetim
Kurulundan sayman üye Hakan
Bebek kat›ld›lar.

Yeme¤in aç›l›fl konuflmas›n› fiube
Baflkan›m›z Mehmet Ali Candafl
yapt›. Bu y›l di¤er yemeklerimizden
farkl› olarak, meslekte 50. ve 30.
y›l›n› dolduran üyelerimiz davet edildi
ve kendilerine plaketleri sunuldu.
Meslekte 50. y›l›n› dolduran
üyelerimizden Ali Turhan Barutçu ve
Vahdettin Keskin; 30. y›l›n› dolduran
üyelerimizden Ziya Demir, Hasan
Gücüyener, fiinasi fientürk ve
M.Fettah Bilgin yeme¤e kat›larak
plaketlerini ald›lar. Tüm üyelerimize
nice seneler diliyoruz.

Ayr›ca, her y›l geleneksel
yemeklerimize katk›da bulunan Prof.
Dr. Dursun Zafer fieker’e de plaketi
sunuldu.

Tutsat  (Mortgage) Yasas›
Söylefli
fiubemizde 28 Nisan 2007
tarihinde YTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal›’ndan
Doç. Dr. Hülya Demir ve Arfl. Gör.
Vildan Kurt Palab›y›k’›n kat›l›m›yla

“Tutsat (Mortgage)” bafll›kl› söylefli
gerçeklefltirildi. 

Söyleflide, 21.02.2007 tarihinde
kabul edilen ve Mortgage (Tutsat)
Kanunu olarak da adland›r›lan
“Konut Finansman Sistemine ‹liflkin
Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun” ile yap›lan
de¤iflikliklerin konut sorunu aç›s›ndan
irdelemesi yap›ld› ve özetle flu
konular vurguland›:

“H›zl› nüfus art›fl›, göç, altyap›s›z,
imars›z kentlere olan nüfus bask›s›
sonucu oluflan;  kaçak yap›laflma,
niteliksiz konut üretimi, plans›z
kentleflme, kay›t d›fl›l›k, sat›fl de¤erleri
ile kira paralar›n›n yüksekli¤i gibi
konular Türkiye’nin konut sektörü ile
ilgili olarak yaflad›¤› önemli
sorunlard›r. Türkiye’de, artan konut
istemine karfl›n konut üretimi
gereksinimi karfl›layamamakta ve
yasal konut aç›¤› sorunu
büyümektedir. Ortaya ç›kan konut
aç›¤› beraberinde kay›t d›fl›l›k
problemini getirmektedir.

Tutsat sisteminin ifllerli¤i için, üç temel
kural bulunmaktad›r.

• Ekonomik istikrar,
• Düflük faiz, 
• Düflük enflasyon. 

Ekonomik istikrar; enflasyon, iflsizlik
ve reel faiz oranlar› gibi
makroekonomik de¤iflkenlerin
mutlaka geliflmifl ülkeler düzeyine
gelmesi yan› s›ra bu düzeyin
korunabilmesi ve iyilefltirilebilmesidir.

Öte yandan, altyap›l› arsa üretiminin
istenilen düzeyde
gerçeklefltirilemezse, hem kalite hem
de fiyatlar sistemin iflleyiflini
engelleyebilecektir. Bu ba¤lamda,
altyap›l› arsa sunumundan konut
üretimi ve sunumuna bütün bir süreci
yönetecek, yönlendirecek ve
denetleyecek etkin bir konut
politikas›n›n oluflturulmas› zorunludur. 

Konut finansman sistemi tam
anlam›yla ifllerlik kazand›¤›nda
ipotek finansman› kurulufllar›
taraf›ndan getirilecek standartlar ile
kaçak yap›laflma ve niteliksiz konut
üretimi azalt›larak bitmifl, ruhsata
uygun, iskan› al›nm›fl, nitelikli konut
gereksinimi karfl›lanabilecektir.

Tutsat sisteminin Türkiye’de baflar›l›
bir flekilde uygulanabilmesi,
yat›r›mc›lar›n birikimlerini konut
finansman›na çekebilmek ve
tafl›nmaz yat›r›mlar›na güven
sa¤lamak için di¤er bir koflul da;
tafl›nmazlar, tafl›nmaz iyeli¤i ve
tafl›nmaz hak ve yükümlülükleri ile
ilgili tüm verilerin do¤ru, güncel ve
güvenilir bir flekilde kadastro
sistemimiz içinde üretilmesi ve kolay
ulafl›labilir hale getirilmeleridir. Bu
ba¤lamda, Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan; ihtiyaç
duyulan bölgelerde kadastro
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yenileme ve güncellemelerinin
yap›lmas›; ihraç edilecek ipotekli
sermaye piyasas› araçlar›n›n
teminat› olan ipoteklerin devrinin
kolay hale getirilmesi amac›yla
Tapu Kadastro Bilgi Sistemi
çal›flmalar›n›n sonuçland›r›lmas›
zorunludur.”

Birikimlerini bizlerle paylaflan Doç. Dr.
Hülya Demir ve Arfl. Gör. Vildan Kurt
Palab›y›k’a de¤erli katk›lar›ndan
dolay› teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Yersel Fotogrametri ve
Mimari Uygulamalar›
Semineri
fiubemizde 5 May›s 2007 tarihinde

‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Fotogametri
Anabilim Dal›’ndan Dr. Zaide Duran
ve Arfl. Gör. Emin Özgür Avflar
taraf›ndan “Yersel Fotogrametri ve
Mimari Uygulamalar› Semineri”
verildi.

Seminerde yersel fotogrametri
konusunda genel bilgiler verildikten
sonra, dünyada özellikle kültürel
miras›n korunmas› çerçevesinde
yap›lan çal›flmalara yer verildi.
Ülkemizde çal›flmalar›n yetersizli¤i
konusu vurgulanarak,
uygulamalardan örnekler verildi.
Seminere kat›lan üyelerimiz
taraf›ndan yersel fotogrametri

çal›flmalar›nda harita mühendislerinin
gerekti¤i gibi yer almad›¤›
belirtilerek, Odam›z›n bu konuda ve
birim fiyatlar konusunda çal›flma
yapmas› gerekti¤i dile getirildi.

Birikimlerini bizlerle paylaflan Dr. Zaide
Duran ve Arfl. Gör. Emin Özgür
Avflar’a de¤erli katk›lar›ndan dolay›
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Deformasyon Ölçmeleri
Semineri
fiubemizde 19 May›s 2007
tarihinde YTÜ Ölçme Tekni¤i
Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr. Halil
Erkaya, Yrd. Doç. Dr. R. Gürsel
Hoflbafl ve Yrd. Doç. Dr. V. Engin
Gülal’›n sunumuyla “Deformasyon
Ölçmeleri Semineri” düzenlendi. 

Seminerde; k›ta hareketlerinin
belirlenmesi, depremlerin önceden
saptanmas›, mühendislik yap›lar›nda
meydana gelmesi olas›
de¤iflikliklerinin zaman›nda
belirlenmesine yönelik yap›lan
deformasyon ölçmelerinin,
mühendislik ölçmelerinin önemli
çal›flma alanlar› aras›nda oldu¤u
vurguland›. Çok katl› yap›larda, rayl›
sistemlerde, barajlarda, tarihi
yap›lardaki deformasyon ölçmeleri ve
teknikleri hakk›nda bilgi verilen
seminerde, deformasyon ölçmelerinin
yap›ld›¤› çeflitli projelerden örnekler
sunuldu. 

Birikimlerini bizlerle paylaflan Doç. Dr.
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Halil Erkaya, Yrd. Doç. Dr. R. Gürsel
Hoflbafl ve Yrd. Doç. Dr. V. Engin
Gülal’a de¤erli katk›lar›ndan dolay›
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

‹SK‹’de CBS Uygulamalar›
Semineri
fiubemizde 9 Haziran 2007
tarihinde ‹SK‹ bünyesinde yürütülen
CBS çal›flmalar›na iliflkin bir seminer
gerçeklefltirildi.

‹SK‹ Planlama Ve Proje Dairesi
Baflkanl›¤› Harita ‹flleri
Müdürlü¤ü’nde görev yapan üyemiz
Yük.Müh.S.Erkan Kaçmaz, “Yüksek
Çözünürlüklü Uydular Yard›m›yla
‹stanbul Su Havzalar›ndaki Kaçak
Yap›laflman›n Ve Yap›sal De¤iflimin
Takibi” sunumunu yapt›.

Planlama Ve Proje Dairesi Baflkanl›¤›
Altyap› Planlama Teknik fiefli¤inden
Çevre Yük. Müh. Mihriban Hac› ise
“‹ski Altyap› Bilgi Sistemi (‹SKAB‹S)”
çal›flmalar›n› aktard›. 

‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü Planlama Ve
Proje Daire Baflkanl›¤›’na, Yük. Müh.
S.Erkan Kaçmaz ve Çevre Yük. Müh.
Mihriban Hac›’ya de¤erli
katk›lar›ndan dolay› teflekkürlerimizi
sunuyoruz.

TMMOB ‹stanbul Kent
Sempozyumuna Do¤ru…
Kentsel Dönüflüm-Bölüflüm
Paneli
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu (‹KK) taraf›ndan ‹stanbul’da
yaflanan sorunlar› halk›n sürece

kat›l›m›n› da sa¤layarak, sorunlar›n
zaman›nda ve do¤ru teflhis
edilebilmesi, çözümlerinde etkin
planlamalar›n yap›labilmesi, kentin
gereksinimlerini uzun vadede
karfl›layacak ve ‹stanbul’un
yaflanabilir bir kent olmas›na katk›
yapacak çözümlerde buluflmak ve
birliktelik ortam› sa¤lamak amac› ile
13-14-15 Eylül 2007 tarihlerinde
TMMOB ‹stanbul Kent Sempozyumu
gerçeklefltirilecektir.

‹stanbul Kent Sempozyumu
çal›flmalar›na katk› sa¤lamas›
amac›yla fiubemiz taraf›ndan 26
May›s 2007 tarihinde, Mecidiyeköy
Kültür Merkezi’nde “Kentsel Dönüflüm-
Bölüflüm” bafll›kl› bir panel-forum
düzenlendi.

Mehmet Ali Candafl taraf›ndan
yürütülen panelde konuflmac› olarak; 

• Prof. Dr. Fuat ERCAN - Marmara
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹ktisat Bölümü

• Mücella YAPICI - TMMOB
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent
fiubesi ÇED Dan›flma Kurulu Sekreteri

• Mustafa DEM‹RDÖVEN - Harita ve
Kadastro Mühendisi

• Celal BEfi‹KTEPE - Harita ve
Kadastro Mühendisi

• Dr. fiükrü ASLAN - Sosyolog,
MSGSÜ Devlet Konservatuar›
Ö¤retim Üyesi
yer ald›lar.

Halk›n kat›l›m›yla, Kentsel dönüflüm
konusunun farkl› boyutlar› ile ele
al›nd›¤› etkinli¤imiz, ‹stanbul Kent
Sempozyumu öncesinde iyi haz›rl›k
olarak de¤erlendirilmifltir.

Kocaeli ‹l Temsilcili¤i
Toplant›s›
Kocaeli Temsilcilik Bölgesindeki
Harita ve Kadastro Sektörü
bileflenleri, 15 Nisan 2007 Pazar
günü kahvalt›l› toplant›da bir araya
gelerek sorunlar›n› ve mesleki
dayan›flma ve iliflkilerin
gelifltirilmesine yönelik plan ve
görüfllerini paylaflt›lar. Toplant›n›n
gündeminde flu konular yer ald›:

• Serbest ve Kamu Çal›flan›
Meslektafllar›n Durumu

• KOÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Aç›l›fl›

• Kocaeli’de Yap›lan Haritac›lar
Sosyal Çal›fltay›

• fiube Bültenine Kocaeli’den
Haberler

• Deprem Bölgelerinde GIS ve
Önemi Uluslararas› Sempozyumu
(Gölcük)

• Temsilcilik bölgesinde dayan›flma
ve faaliyetlerin artt›r›lmas›

• Bir sonraki faaliyetin
kesinlefltirilmesi

• Dilek ve Temenniler

Kocaeli ‹l Temsilcili¤inin ev

94 Haziran 2007



sahipli¤inde gerçekleflen toplant›ya,
KOÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Haluk Konak, KOÜ ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Ergün Öztürk, Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi Baflkan vekili ‹lyas fieker,
Kocaeli Kadastro Müdürü Metin
Özayd›n, Kuruçeflme Belediye
Baflkan› Ali Kahraman’›n yan› s›ra
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
bölüm ö¤retim üyeleri, özel sektör
temsilcileri ile çok say›da kamu kurum
ve kurulufllar›nda çal›flan 60’› aflk›n
harita mühendisi kat›ld›.

Kocaeli ‹l Temsilcisi Yrd. Doç. Dr.
Cankut D. ‹nce aç›l›fl konuflmas›
yaparak; “Yeni çal›flma döneminde
daha güçlü bir oda ve üye iliflkisi
kurmay› hedeflediklerini, bölge ve
dan›flma toplant›lar›n›n düzenli
aral›klarla sürdürülmesini
önemsediklerini, gelecekte örgütsel
dayan›flmam›z›n artan ivmeyle
yükselece¤ini ümit etti¤ini, bu konuda
bölgemizdeki meslektafllar›m›zdan
gerekli kamuoyu deste¤ini
beklediklerini” özellikle vurgulad›.

Toplant› sonunda yap›lan ortak
aç›klamada; kentimizde ve

üniversitemizde Harita Mühendisli¤i
bölümün kurulmas›ndan duyulan
memnuniyet vurgulanarak; Harita ve
Kadastro Mühendisleri için çal›flma
ve lokal alanlar›n›n çözüme
kavuflturulmas› gerekti¤i ifade edildi.
Kocaeli’de benzer toplant› ve
faaliyetlerin artt›r›larak devam etmesi
istendi.

Sakarya ‹l Temsilcili¤i
Toplant›s›
Sakarya ‹l Temsilcimiz Lale
Güngör’ün organizasyonu ile 12
May›s 2007 Cumartesi günü,
meslektafllar›m›z›n sorunlar›n› kendi
yerellerinde paylaflmak ve çözüm
yollar›n› birlikte tart›flmak ve Oda-üye
iliflkilerini gelifltirmek amac›yla
Sakarya Bölge Toplant›s›
gerçeklefltirildi. Sapanca Dedeman
Gölevi’nde yap›lan toplant›n›n
gündemi flu flekilde belirlendi:

• Aç›l›fl Konuflmalar›
• Meslektafllar Aras›nda Birlik Nas›l
Sa¤lanmal›?
• Mesleki Sorunlar Ve Çözüm
Önerileri
• Meslektafllar Aras› Sosyal Ve
Kültürel Aktiviteler Ad›na Yap›lmas›
Gerekenler
• Bir Sonraki Faaliyetin
Kesinlefltirilmesi
• Dilek ve Temenniler

Toplant›ya HKMO ‹stanbul fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ali
Candafl, Yönetim Kurulu üyeleri Pelin
Tekinsoy, Nurcan Candafl, Sakarya
‹l Temsilcisi Lale Güngör, Kocaeli
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Orhan Kurt, Sakarya
Üniversitesi’nden Dr. Metin Güngör,
Sakarya Kadastro Müdürlü¤ünden
Burak An, Ramazan Karaday›
Merkez Belediyesi’nden Yavuz
Karaman, Büyükflehir Belediyesinden
Özcan Uçar, serbest çal›flan
üyelerimizden Emel Öcal, Deniz Tafl,
Arif Sa¤lam, Murat Uluflan ve Levent
Ba¤dadi kat›ld›lar.

Aç›l›fl konuflmas›nda Temsilci Lale
Güngör “Bizlerin mühendisler olarak,
bu bölgede oluflturdu¤umuz izlerimizi
fikirsel, bölgesel, ulusal ve küresel
alanda bilim ekseninde çözümler
üreterek belirginlefltirmek ad›na,
paylafl›mc› ve destekleyici olmam›z
gerekti¤ine inanarak, rekabetimizde
de kalite ad›na yar›flmaktan yana
olmam›z gerekir” dedi.

Sakarya Bölgesi ‹flyeri
Ziyaretleri
Sakarya ‹l Temsilcili¤imiz, temsilcimiz
Lale Güngör’ün görevine yeni
bafllamas› nedeniyle, Sakarya
Kadastro Müdürlü¤ü ve baz›
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meslektafllar›m›z›n iflyerleri 5 Haziran
2007 tarihinde Yönetim
kurulumuzdan Süleyman Bekiro¤lu,
R.Yücel Yaflayan ve Timur Akçal›’n›n
kat›l›m› ile ziyaret edildi. Oda
etkinlikleri, aç›lan davalar, Oda üye
iliflkileri, Oda yay›nlar›, ‹stanbul
Bülteni, Odadan beklentiler, üyenin
sorumlulu¤u, Mesleki denetim,
Sakarya ili temsilcilik mekan› gibi
konular›n de¤erlendirildi¤i ziyaret
Temsilcili¤imiz taraf›ndan
memnuniyetle karfl›land›. 

12 Haziran 2007 tarihinde
Temsilcimiz Lale Güngör’ün
organizasyonu ile Yönetim
Kurulumuzdan Süleyman Bekiro¤lu,
R.Yücel Yaflayan, Timur Akçal›’n›n
kat›ld›¤› yemekli bir toplant›
düzenlendi. Toplant›ya Hendek
Kadastro Müdürü Metin Türeli,
kontrol mühendisleri Emin Tokyer ve
Cahit Y›ld›z, Hendek Tapu Sicil
Müdürü ‹sa Dizman, Hendek
Belediye Baflkan› Ali ‹nci ve teknik
ekibi, Bolu Orman Bölge Müdürü
S›rr› Köstereli, Düzce Orman ‹flletme
Müdürü Ali Çanakç›, Sakarya
Üniversitesi’nden Dr. Metin Güngör
ve müteahhit Adil Karabulut kat›ld›lar.
Toplant› sonras›nda Kadastro
Müdürlü¤ü, üyemiz Emel Öcal ve

temsilcimiz Lale Güngör’ün bürolar›
ziyaret edildi.

Uluslararas› Jeodezi
Ö¤rencileri Buluflmas›
Her y›l farkl› bir ülkede
gerçeklefltirilen Uluslararas› Jeodezi
Ö¤rencileri Buluflmas›  (International
Geodetic Students Meeting - IGSM),
bu y›l 2–8 May›s 2007 tarihlerinde
Bulgaristan’da Sofya’da
gerçeklefltirildi.

Üniversiteler baz›nda üyelik sistemi
ile gerçeklefltirilen uluslararas›
organizasyona, ülkemizden kat›lan

jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i
bölümü ö¤rencilerine Odam›z
taraf›ndan her y›l oldu¤u gibi destek
verildi. Bu y›l gerçeklefltirilen
buluflmaya fiubemiz Yönetim
Kurulundan Süleyman Bekiro¤lu ve
Timur Akçal› da kat›ld›lar. 

4.Genç Haritac›lar Günleri
Bu y›l dördüncüsü düzenlenen Genç
Haritac›lar Günleri 14-16 May›s
2007 tarihlerinde Zonguldak’ta
yap›ld›. Etkinli¤e fiube alan›m›zda
bulunan ‹TÜ, YTÜ ve KOÜ’den 24

ö¤rencinin kat›l›m› sa¤land›. ‹TÜ’den
Prof. Dr. Dursun Zafer fieker, Doç.
Dr. N.Necla Ulu¤tekin, Yard. Doç.
Dr. M.Tevfik Özlüdemir, Arfl. Gör.
A.Özgür Do¤ru, Arfl. Gör. Filiz
Kurcebe ve Arfl. Gör. Berk Üstün;
YTÜ’den Doç. Dr. Halil Erkaya ve
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Arfl. Gör. Taylan Öcalan; KOÜ’den
Yard. Doç. Dr. Orhan Kurt ve Yard.
Doç. Dr. Murat S. Çepni kat›ld›lar.
Yönetim Kurulumuzdan Mehmet Ali
Candafl, Süleyman Bekiro¤lu,
Nurcan Candafl, R.Yücel Yaflayan ve
Pelin Tekinsoy; fiube personelimiz
Metin U¤umlu kat›ld›.

Üniversite sunumlar›n›n yap›ld›¤›,
ö¤renci sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤›
bölümleriyle zenginleflen etkinlik,
Volkan Konak konseri, Amasra gezisi
ve Bart›n Pikni¤inin ard›ndan sona
erdi.

Ö¤renci Üyelerimizi Arazi
Çal›flmalar› S›ras›nda Ziyaret
9 Haziran 2007 tarihinde ‹TÜ’nde
ve 18 Haziran 2007 tarihinde
YTÜ’nde bölümümüz ö¤rencileri arazi
çal›flmalar› s›ras›nda ziyaret edildi.
Ziyaret sonras› piknik düzenlendi.
Ö¤rencilere Odam›za üyelik
konusunda bilgilendirme yap›ld›.

Harita Paket Program›
E¤itimi
Meslek içi e¤itim seminerleri
kapsam›nda 17 Mart – 5 May›s
2007 tarihleri aras›nda, Cumartesi

günleri toplam 42 saat olmak üzere
“GeoCAD Harita Paket Program›
E¤itimi” düzenlendi. Borat Say›sal
Haritac›l›k Sistemleri taraf›ndan
verilen e¤itime üyelerimizden ve
ö¤renci üyelerimizden 20 kifli kat›ld›.
E¤itim sonunda 5 May›s tarihinde
kat›l›mc›lara belgeleri verildi. 

YÖN FM
96.6 frekans›nda yay›n yapan Yön
FM’de her Cuma 15.00–16.00
saatleri aras›nda yay›nlanan
Politeknik program›, ‹stanbul ‹l
Koordinasyon Kurulu (‹KK) taraf›ndan
düzenlenmektedir. Program›n içeri¤i
‹KK bünyesinde oluflturulan Radyo
Komisyonu taraf›ndan belirlenmekte
ve farkl› Odalardan görevlendirilen
programc›lar ile sunulmaktad›r.
Politeknik’te, yap›lan çal›flmalarla
ilgili bilgiler ve Odalar›n gündeminde
yer alan konular mesleki
disiplinlerinden kat›l›mc›larla kamuoyu
ile paylafl›lmaktad›r.

Radyo Komisyonunda görev alan
üyemiz ‹.Timur Akçal›’n›n sundu¤u
programlar ve konuklar›:

fiube Baflkan›m›z Mehmet Ali
Candafl, 23 fiubat 2B Alanlar›n›n
Talan›

‹TÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü’nden
Prof. Dr. ‹lhan Tal›nl›, 30 Mart
Küresel Is›nma

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi Baflkan Yard›mc›s› Tahir
Çiçekçi, 6 Nisan Nükleer Gerçekler,
Nükleer Yalanlar

Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi Baflkan› Ahmet Atal›k, 18
May›s Tar›m Politikalar›

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz, 8
Haziran Mera Yasas›
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TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon
Kurulu Konferans›
“‹nsan Mühendis Olmak”
14 Mart 2007 tarihinde TMMOB ‹KK
taraf›ndan "‹NSAN MÜHEND‹S" konulu
konferans düzenlendi. Konferans Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde Akdeniz
Salonunda gerçeklefltirildi. ‹TÜ inflaat
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Jeodezi Anabilim Da›
Baflkan› Prof. Dr. Tevfik Ayan taraf›ndan
verilen konferans kat›l›mc›lar taraf›ndan
ilgiyle izlendi. Konferans Sube Baskan›m›z
Muhittin Selvitopu ve TMMOB IKK Sekreteri
Prof. Dr. Kamil Okyay S›nd›r’›n aç›l›s
konusmalar› ile bafllad›. Aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan sözlerine, "Mühendisligin,
hekimligin, hakimligin su veya bu meslegin
okulu var ama adaml›g›n okulu yok.
Mühendis olmak için mühendis olma süreci
ertelenebilir, okula geç gidebilirsiniz,
mezuniyetinizi erteleyebilirsiniz.
Ögreniminize ara verebilirsiniz ama adam
olmay› erteleyemezsiniz. O süreç
baslayacakt›r ve gidecektir. Adaml›g›n okulu
olmad›g› için mezuniyeti de yoktur isin
kötüsü. Art›k isim bitti adam oldum demeniz

de mümkün degil. Ömürle süren bir süreçtir adam olmak." diye
baslayan Say›n AYAN  "‹NSAN MÜHEND‹S" ana temal› konuflmas›n›
yapt›. Konferans›n sonunda Tepekule Is Merkezinin üst kat›nda nezih
bir ortamda düzenleyici ve kat›l›mc›lar TMMOB ‹KK taraf›ndan
a¤›rland›.

Madencilerin ‹zmir Buluflmas›na Kat›ld›k
TMMOB - Maden Mühendisleri Odas› taraf›ndan düzenlenen
Uluslararas› MINEX - Madencilik, Do¤al Kaynaklar ve Teknolojileri
Fuar› kap›lar›n› açt›. Minex Fuar›, izmir Vali Yard›mc›s› Fethi Özdemir,
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Al›c›, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› Maden iflleri (Migem) Genel Müdürü Yener
Cander, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kaynak, Maden
Mühendisleri Odas› Baflkan› Mehmet Torun ve çok say›da oda ve
sektör temsilcisinin kat›l›m›yla aç›ld›. MINEX-Madencilik, Do¤al
Kaynaklar ve Teknolojileri Fuar›, bu y›l ilk kez düzenlenmesine karfl›n,
ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hong
Kong, ingiltere, ispanya, isveç, isviçre, italya, kanada, Norveç,
Polonya, Rusya olmak üzere 16 ülkeden ve Adana, Ankara,
Adapazar›, Bilecik, istanbul, Zonguldak, Kocaeli, Denizli, Eskiflehir,
izmir'den temsilcilikler ile birlikte toplam 111 firma kat›ld›. Türkiye'nin
d›fl ticaretinde öncü görevi gören maden sektörünün ‹zmir buluflmas›,
ülke ekonomisi aç›s›ndan oldukça büyük önem tafl›yor. Kongre ile
düzenlenecek olan fuara yurtd›fl›ndan ve yurtiçinden gelen ziyaretçi ve
kat›l›mc›lar ticari iflbirli¤i yapma olana¤› bulacak. Vali Yard›mc›s› Fethi
Özdemir, madencilik sektörünün ivme kazanmas› arzusu içinde
olduklar›n› söyledi. izmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu
da, kente yap›lacak 330 bin metrekarelik yeni fuar alan› ile izmir'in
fuarlar ve kongreler kenti olma yolunda önemli bir ad›m ataca¤›n›
ifade etti. 19. Uluslararas› Madencilik Kongresi ve Fuar›'nda Odam›z
ad›na izmir fiube Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan bir stand aç›larak mesleki
tan›t›m yap›ld›.

VI.Yaz E¤itim Kamp› (Yeni Foça)
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› süreli e¤itim
etkinliklerinden olan ve ‹zmir fiubesi yürütücülü¤ünde çal›flmalar›
sürdürülen VI. Yaz E¤itim Kamp› bu y›l 25 A¤ustos-2 Eylül 2007
tarihlerinde ‹zmir Foça'da  gerçeklefltirilecek.

E¤itim kamp›na, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
(Harita ve Kadastro Mühendisli¤i) bölümleri ö¤rencileri ile birlikte di¤er
mühendislik, mimarl›k ve flehir planlama bölümü ö¤rencilerinden etkinli¤e
kat›l›m sa¤lanacak . Odam›z taraf›ndan 2001 y›l›ndan bugüne her y›l
düzenlenen  Yaz E¤itim Kamp›na ö¤rencilerin yan› s›ra Oda yöneticileri
ile birlikte TMMOB ve  bileflenleri temsilen kat›l›m sa¤layacak.

VI. Yaz E¤itim Kamp› farkl› üniversitelerde ve farkl› bölümlerde okuyan
ve ileride meslektafl olacak mühendis, mimar ve flehir planc› adaylar›n

‹ZM‹R
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birbirleriyle tan›flmalar›na, birlikte
üretim, yönetim ve paylaflma sürecini
görmelerine, mesleki, sosyal, kültürel
ve toplumsal geliflmeleri birlikte
de¤erlendirmelerine, gelece¤e
yönelik umutlar›n› diri tutmalar›na ve
yaflamla güçlü bir ba¤ kurmalar›na
katk› sa¤layaca¤› bir ortam olarak
yaflama geçmektedir.

Ana temas› DENGELER üzerine kurulu
6.Yaz E¤itim Kamp›n›n etkinlik
program›, mesleki ve teknik
e¤itimlerin yan›nda güncel ve
toplumsal geliflmeler, ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunlar›n da ele
al›nd›¤› seminerler, konferanslar ve
sunumlar ile kat›lan ö¤renci
arkadafllar›n atölye çal›flmalar›n›
içerecek flekilde gerçeklefltirilecek.

Etkinlik  bafll›klar›;
• Nedir Denge
• Mühendislik Yaflam›nda ve
E¤itiminde Dengeler
• Ekonomik ve Siyasi Dengeler
• Sosyal ve Kültürel Dengeler
• Bilgi Sistemleri ve Kamu
Yönetiminde Dengeler
• Psikolojik Dengeler
• Estetik Dengeler
• Dünya Bar›fl Günü Küresel
Dengeler olarak belirlendi.

Yeni Hizmet Binam›za
Tafl›nd›k
fiubemiz; ‹zmir, Ayd›n, Manisa,
Mu¤la, Denizli ve Uflak illerini
kapsayan etkinlik alan› içersinde
1987 y›l›ndan bu yana çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. fiube oldu¤umuzda
394 olan üye say›m›z bugün
1050’lere ulaflm›fl durumdad›r. fiube
etkinlik alan›m›zda 17 il/ilçe
temsilcimiz görev yapmaktad›r. Üye
say›m›z›n artmas› ve flube
çal›flmalar›m›z›n yo¤unlu¤u nedeniyle
mevcut hizmet binam›z yetersiz
kalmaktayd›. Yönetim kurulumuz
konuyu hem yönetim kurulumuzda
hem de flube dan›flma kurulunda
gündeme getirerek süreci üyelerimizle
paylaflt›. Genel Merkezimizinde
destek ve katk›lar›yla flubemiz
çal›flmalar›na daha uygun bir mekan
al›m›n› gerçeklefltirdik.

Yeni hizmet binam›z›n aç›l›fl kokteyline
‹zmir milletvekilleri, fiube ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu, Büyükflehir
Belediyesi Baflkan›, ‹lçe Belediye
Baflkanlar›, kurum ve kurulufl
temsilcileri, il/ilçe temsilcilerimiz ve
di¤er meslek odas› temsilcileri ile çok
say›da üyemiz kat›ld›.

Aç›l›flta flube baflkan›m›z Muhittin
SELV‹TOPU, Genel Baflkan›m›z Ali
Fahri ÖZTEN, meslektafl milletvekili
Erdal KARADEM‹R, ve Büyükflehir
Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU
birer konuflma yapt›lar. Aç›l›fl
konuflmalar›nda; fiube ve Odam›z
çal›flmalar›, ülkemiz gündemindeki
sosyal, kültürel, siyasal politik
geliflmeler ve meslek alan›m›za
yans›malar›, ‹zmir’de Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i bölümünün

aç›lmas› Odam›z ve yerel yönetimler
ile iliflkiler ve mesleki uygulamalar vb.
konular dile getirildi. Konuflmac›lar
taraf›ndan aç›l›fl kurdelas› kesildi.

Geleneksel Bahar Yeme¤imiz
Yap›ld›
fiubemiz Geleneksel Bahar
Yeme¤imiz 8 Haziran 2007 C.tesi
günü akflam› yap›ld›. Körfez turu
yapan Bergama Vapurunda
gerçeklefltirilen bahar yeme¤imize
‹zmir Vali Yard›mc›s› Mustafa AYDIN,
Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN,
Genel Sekreter Ertu¤rul CANDAfi,
Genel Sayman Asiye Kütlü KUTLU,
Yönetim Kurulu üyesi Özgür
KARATAfi, di¤er meslek odas›
temsilcileri, il/ilçe temsilcilerimiz ile
üyelerimiz kat›ld›lar.

Yeni hizmet binam›z›n aç›l›fl›
sonras›nda yap›lan bahar
yeme¤imizde yeni hizmet binam›z›n
konumu, konferans salonunun
getirece¤i art›lar, modern ve ça¤dafl
görünümde olmas› üyelerimiz
taraf›ndan dile getirildi.

Gecede, fiube yönetim kurulumuz,
çal›flma gruplar›m›z ve flube
çal›flanlar›m›z, konuk ve üyelerimizle
birlikte bir y›l› aflk›n yo¤un çal›flman›n
yorgunlu¤unu körfez turuyla
üzerimizden atmaya çal›flt›k. Bu
süreçte emek ve katk›s› olan tüm
arkadafllar›m›za kurum ve kurulufllara
teflekkürü borç biliyoruz.
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Teknoloji Semineri Düzenlendi
HKMO Konya fiubesi ile Mimarlar Odas›
Konya fiubesi taraf›ndan “TAR‹H‹ ve
KÜLTÜREL M‹RASIN BELGELEME ve
RÖLÖVE ÇALIfiMALARI ile YAPILARIN 3D
MODELLENMES‹NDE YERSEL TARAYICI
KULLANIMI “ konulu teknoloji semineri
17.05.2007 tarihinde Konya Dedeman
Otelinde düzenlendi. Teknoloji semineri,
Kanada’dan OPTECH firmas› yetkilisi Brad
YSSELDYK’›n  ”Lazer Tarama Teknolojileri”
konulu sunumlar› ile bafllam›flt›r. Sunumda
lazer tarama ve ölçme sistemleri hakk›nda
teknik bilgiler verilmifltir. Sunum esnas›nda
Türkçe efl zamanl› tercüme yap›lm›flt›r.
Sonraki sunumda fiube Baflkan› Prof. Dr.
Ferruh YILDIZ “Konya Bölgesi Eserlerin
Tarama Örnekleri” içerikli sunumlar›n›
yapm›fllard›r. Sunumda fotogrametrinin
tarihsel geliflimi anlat›ld›ktan sonra Selçuk
Üniversitesi Fotogrametri Anabilim dal›
taraf›ndan yap›lan Konya bölgesinde
yap›lan baz› uygulamalardan örnekler
sunulmufltur. Ö¤le yeme¤i ard›ndan Otel
Bahçesinde PAKSOY eleman› taraf›ndan
ILRIS taray›c› ile otelin bir yüzünün taramas›
kat›l›mc›larla beraber yap›lm›flt›r. Tekrar
salona dönülerek arazi ölçülerinin bilgisayar
ortam›nda de¤erlendirilmesi ve irdelenmesi

gerçeklefltirilmifltir. Teknoloji seminerine çok say›da Harita Mühendisi,
Mimar, ö¤renciler ve Kurum yetkilileri kat›lm›fllard›r.

4. Genç Haritac›lara Kat›l›m Sa¤land›
4. Genç Haritac›lar Günleri 13–17 May›s 2007 tarihleri aras›nda,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Ankara fiubesinin ve
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümünün ortak organizesinde gerçeklefltirilmifltir. Selçuk
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü etkinli¤e Dr.
Hakan KARABÖRK sorumlulu¤unda 22 ö¤renci ve 3 ö¤retim eleman›
ile kat›lm›fllard›r. Ö¤rencilerimizden Erhan KOLSUZ taraf›ndan “Emlak
Bilgi Sistemi” konulu teknik sunum, Tuba TEFEK taraf›ndan üniversiteyi
tan›tan sunum ve Bilgehan BEYHAN ile arkadafllar› taraf›ndan çekilen
“BAHTSIZ” isimli k›sa metrajl› bir film gösterisi yap›lm›flt›r.

Ö¤rencilerimiz, etkinlik kapsam›nda Gökgöl Ma¤aras› ve Zonguldak

KONYA
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kentiçi gezileri ile Amasra (Bart›n)
turistik gezisi, piknik, 450 kiflinin
kat›ld›¤› coflkulu ve e¤lenceli “Genç
Haritac›lar Yeme¤i” ve “Volkan
KONAK” konserine kat›lm›fllard›r.
Ö¤rencilerimiz ile Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi, Erciyes
Üniversitesi, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi ve
Gümüflhane Mühendislik Fakültesi),
Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz May›s
Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi
ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
ö¤rencileri aras›nda çok verimli

tart›flma ve kaynaflma ortamlar›
do¤mufltur. Organizasyonun
düzenlenmesinde katk›s› olan herkese
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencileri
ad›na teflekkür ediyoruz. Ayr›ca
Selçuk Üniversitesi ile etkinlik
boyunca sorumlu olan Çagri
YILDIRIM ve Mehmet ÖKSÜZ’e
teflekkür ederiz.

NETCAD E¤itimi
Netcad yaz›l›m› uygulamal› dersleri,
Netcad firmas›n›n flubemize sa¤lam›fl
oldu¤u 25 network kullan›l›c› lisanl›
yaz›l›m› ile gerçeklefltirilmektedir.

Cumartesi ve Pazar günleri 9.30–
12.30 aras›nda toplam 50 saat
anlat›lmaktad›r. E¤itim bünyesinde
Netcad yaz›l›m›n›n Ana Modülü,
Hâlihaz›r Modülü, NetSurf, Raster
Modülü uygulamal› olarak
anlat›lmaktad›r. 

Harita Kadastro Mühendisleri
Odas› Konya fiubesi Yeni
Çal›flma Ofisi ve Piri Reis
Meslek ‹çi Sürekli E¤itim
Merkezi Aç›ld›
Harita Kadastro Mühendisleri Odas›
Konya fiubesi Yeni Çal›flma Ofisi ve
P‹R‹ RE‹S Meslek ‹çi Sürekli E¤itim
Merkezinin aç›l›fl› 01 Haziran 2007
Cuma günü yap›lm›flt›r. Aç›l›fl›m›za
HKMO Genel Sekreteri Ertu¤rul
CANDAfi, Karatay Belediye Baflkan›
Mehmet HANÇERL‹, Tapu Kadastro
V. Bölge Müdürü Mustafa TARTAR,
Selçuklu, Meram, Karatay Tapu ve
Kadastro Müdürleri, Meram ve
Karatay Belediyesi yetkilileri kat›ld›.
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OMÜ Ö¤rencileri 11. Türkiye Harita
Bilimsel ve Teknik Kurultay›’na Kat›ld›
2 - 6 Nisan tarihleri aras›nda ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezinde yap›lan 11. Türkiye
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay› ‘na
ö¤rencilerin kat›lmalar› için HKMO Genel
Merkez ve Samsun fiubesinin katk›lar›yla biri
OMÜ ‘ye ait iki otobüs organize edildi. 

Ö¤rencilere mesle¤imizi ve mesle¤imizin
ufkunu geniflletmek için ne gibi çal›flmalar
yap›ld›¤›n› ve yap›lmas› gerekti¤ini, bu
çal›flmalara ö¤renci olduklar› süre içerisinde
de katk›da bulunabileceklerini ve de¤iflimi
yönlendirmek için neler yapabileceklerini
gösteren seminerler verildi. Mesleki
geliflmeler hakk›nda seminerler verildi ve
ö¤rencilere üniversitelerini tan›tmak amaçl›
sunum yapabilecekleri ortamlar sa¤land›.

Ö¤renci forumlar›yla da genifl bir yelpaze içerisinde geçen Harita
Kurultay› ‘na kat›lan ö¤renciler Kongre Merkezinde aç›lan Ölçme
Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›na da kat›ld›. 

‹ki gün süren kat›l›mdan sonra ayn› coflku ve heyecanla 14 May›s ta
bafllayacak olan Genç Haritac›lar Günleri ‘ne kat›lmak temennisi
içerisinde Samsun ‘a dönüldü. Kurultay ve yolculuk boyunca
ö¤rencilerin coflku içerisinde olmalar› mesle¤imizin emin ellerde
oldu¤unun kan›t› durumundayd›. Kurultaya Samsun fiube Yönetim
kurulu ve Samsunlu meslektafllar›m›zdan da kat›l›m olmas› kurultay›n
hareketlili¤inin bir kan›t› gibiydi.

An›tkabir Gezisi Yap›ld›
Atatürk ‘ün ilk ad›m› atarak milli mücadeleyi bafllatt›¤› Samsun’dan
gelen gelece¤in teminatlar› gençler, Atatürk ‘ün huzuruna ç›karak hem
sayg›lar›n› sundular hem de gelece¤in emin ellerde oldu¤unu
kan›tlad›lar. 
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An›tkabir ‘i gezerek rehberlerden
bilgi alan gençlerin, aslanl› yoldan
An›tkabir ‘e girifl yaparkenki
heyecanlar› görülmeye de¤erdi.
Atatürk ‘ün huzuruna ilk defa gelen
baz› gençler An›tkabir ‘in düflmana
gözda¤› verir mimarisi karfl›s›nda
flaflk›nl›klar›n› da ifade ettiler. 

Gezi bitiminde rehberle birlikte toplu
fotograf çektiren gençler Samsun
yolculu¤u için yola koyuldular.

TKGM‘nin Kurulufl Y›ldönümü
Kutland›
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
‘nün 161. kurulufl y›ldönümü için
düzenlenen geleneksel kutlamalara
Yönetim Kurulumuzun üyeleri kat›ld›.
fiubemizin 4232 sicil nolu üyesi ve
ayn› zamanda Samsun ‹l Temsilcisi
Yard›mc›s› olan fiaduman
MALKOÇ‘a kurulufl y›ldönümü
an›s›na TKGM Genel Müdürü Sn.
Zeki ATLI ad›na baflar› plaketi verildi.

Tokat ‹l Temsilcili¤i’nde
Toplant› Yap›ld›
Tokat ‹l Temsilcili¤imiz taraf›ndan
Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli
‘nde belirtilen asgari ücret tarifesinin

alt›nda fiyat uygulamas›
yap›lmamas›n›n gereklili¤i hakk›nda
ve mesleki denetimler s›ras›nda
karfl›lafl›lan sorunlar›n görüflüldü¤ü bir
toplant› yap›ld›. Toplant›ya davet
edilen 17 adet SHKMMB den 10
tanesinin mazeret bildirmek suretiyle
kat›lmad›¤› toplant›da, “HKMO ‘nun
yay›nlam›fl oldu¤u asgari ücret
tarifesine uymak flart›yla haks›z
rekabeti önlemenin yolunun mesleki
denetimden geçti¤i, tüm bürolar›n
mesleki denetimlerini yapt›rmalar› eflit
rekabet flartlar› alt›nda kanun,
yönetmelik, tüzük ve flartnameler
gere¤i etkin denetimlerin yap›lmas›
yönündedir.” karar›na var›ld›.

OMÜ Ö¤rencileri Genç
Haritac›lar Günlerine Kat›ld›
14-15-16 Nisan tarihlerinde
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
‘nde (ZKÜ) yap›lan Genç Haritac›lar
Günleri etkinli¤ine kat›lan 40 kadar
Jeodezi ve Fotogrametri ö¤rencisi
etkinlik çerçevesinde flehri ve tarihi
eserleri gezerek Zonguldak ilini
tan›ma f›rsat› buldu. 

Gündüzleri seminerlere, üniversite
tan›t›mlar›na ve ö¤renci forumuna
kat›lan gençler geceleri canl› müzik
eflli¤inde doyas›ya dans ederek
günün ve s›navlar›n stresini
üzerlerinden att›. Aç›l›fl konuflmas›yla
bafllayan etkinlik ilk dersin
bafllamas›yla meslekteki geliflmeler,
mesle¤imizin mühendislik olarak kat
etti¤i yol ve ilerleme için yap›lmas›
gereken çal›flmalar hakk›nda gençlere
düflen görevler nelerdir konular›
irdelendi. Ö¤renciler taraf›ndan
haz›rlanan teknik sunumlar, üniversite
tan›t›mlar› ve ö¤renci forumunu
kapsayan iki günlük program üçüncü
gün yap›lan piknikle son buldu.
Yorgun olmalar›na karfl›n gençli¤in
verdi¤i heyecan hala yüzlerinden
okunan ö¤renciler dönüfl yolculu¤u
boyunca etkinlikten kazand›klar› bilgi
ve dostluklar›n çok faydal› oldu¤unu
vurgulad›.
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Çanakkale Zaferi Etkinlikleri
1915 Çanakkale Savafllar› an›s›na flubemiz
taraf›ndan bir dizi etkinlik gerçeklefltirilmifltir.
Çanakkale Savafllar›, I. Dünya Savafl›
s›ras›nda 1915-1916 y›llar› aras›nda
Gelibolu Yar›madas›’nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u ile ‹tilaf Devletleri aras›nda
yap›lan deniz ve kara savafllar›ndan
oluflmaktad›r. 14 Mart 2007 Çarflamba
günü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
bölümünde ö¤rencilere ve ö¤retim üyelerine
yönelik “Çanakkale” isimli film gösterimi
gerçeklefltirilmifl ve KTÜ Tarih Bölümü’nden
Doç. Dr. Hikmet ÖKSÜZ taraf›ndan
Çanakkale Savafllar› konulu sunumunu
yapm›flt›r. 17 Mart 2007 Cumartesi günü
HKMO Trabzon fiubesi’nde de

meslektafllar›m›za
yönelik
“Gelibolu” isimli
film gösterimi
yap›larak,
ulusumuzun
ba¤›ms›zl›¤› için
canlar› feda
etmifl olan
Çanakkale
fiehitlerimiz bir
kez daha
sayg›yla
an›lm›flt›r. 

HKMO Kurulufl Y›ldönümü ve 11. THBTK Ard›ndan
Cumartesi Söyleflileri 13
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n kuruluflunun 53. y›l dönümü
münasebetiyle 07 Nisan Cumartesi günü flubemizde gerçeklefltirilen
etkinlikte, HKMO kuruluflu ve meslek disiplininin geliflim süreciye ilgili
sohbet edilmifltir. Ard›ndan 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
kurultay›na kat›lanlar, kat›ld›klar› oturumlar ve kurultayda öne ç›kan
mesleki konu ve geliflmeler hakk›nda izleyenleri bilgilendirerek karfl›l›kl›
sohbet fleklinde tart›fl›lm›flt›r.

Münazara: Teknoloji Nereye?
Cumartesi Söyleflileri 14 
‹nternetin Türkiye’ye geliflinin 14. y›l dönümünde Türkiye ‹nternetini
büyütmek, yeni projeler bafllatmak, ‹nternet’i yeni kitlelere tan›tmak,
yaymak, toplumun gündemine ‹nterneti yerlefltirmek ve Türkiye
‹nternetine ivme verecek etkinliklerin yap›lmas› için 9-22 Nisan tarihleri
‹nternet Haftas› olarak ilan edilmifltir. 

‹nternet’in geliflimini de¤erlendirmek amac›yla 28 Nisan 2007
Cumartesi günü Trabzon fiubesi Ö¤renci Temsilcili¤i taraf›ndan
flubemizde gerçeklefltirilen etkinlikte, “Teknoloji Nereye?” bafll›kl›
münazara düzenlenmifltir. “Tart›flmaya, fikirlerimizi paylaflmaya,
e¤lenceli vakit geçirmeye ne dersiniz !” söylemiyle bafllayan etkinlikte
“Teknoloji hayat›m›z›n bir ad›m gerisinde mi, yoksa ilerisinde mi
olmal›?” sorusuyla münazara gerçeklefltirilmifltir. KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i bölümünden ö¤renciler 3’er kiflilik tak›mlar
oluflturmufltur. Hükümet ve Muhalefet tak›m›n›n karfl›l›kl› münazaras›n›
Hükümet tak›m› kazanm›flt›r. Münazara sonucu olarak “Teknoloji bize
hizmet etmeli” söylemi kabul edilmifltir. 
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Merhum Hocalar›m›z Haldun
Özen ve Tahir Özdil An›ld›
KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh.
bölümünde ö¤retim eleman› olarak
görev alm›fl de¤erli hocalar›m›z

merhum Haldun
ÖZEN ve Tahir
ÖZD‹L an›s›na 05
May›s 2007 HKMO
Trabzon fiubesi’nde
meslektafllar›m›z›n
kat›ld›¤› etkinlikle
anma töreni
gerçeklefltirilmifltir.
Sayg› duruflunun
ard›ndan, 5. ölüm
y›ldönümünde

merhum ÖZEN’in özgeçmifli
okunmufl ve an›s›na HKMO Genel
Merkez taraf›ndan haz›rlanan
belgesel filmi izlenmifltir. 11. ölüm
y›ldönümünde de merhum ÖZD‹L’in
an›s›na özgeçmifli okunarak
geçmiflte akademik ve mesleki
hayatta yapt›¤› çal›flmalardan söz
edilmifltir.  

TKGM’nün 160. Kurulufl
Y›ldönümü Çal›fltay›:
Yaflant›m›zda Tapu ve
Kadastro
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü’nün 160. Kurulufl
Y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde,
22 May›s 2007 tarihinde, KTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü’nde, Tapu ve Kadastro IX.
Bölge Müdürlü¤ü, KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ve
HKMO Trabzon fiubesi’nin ortaklafla
düzenledi¤i, “Yaflant›m›zda Tapu ve
Kadastro” bafll›kl› bir çal›fltay
gerçekleflmifltir. Çal›fltaya Tapu ve
Kadastro IX. Bölge Müdürlü¤ü
bünyesinde görev yapan Müdürlük
çal›flanlar›, özel sektör çal›flanlar›,
KTÜ JFM Bölümü ö¤retim elemanlar›
ve ö¤rencilerinden oluflan 150’den
fazla kifli kat›lm›flt›r.

Etkinli¤in ö¤le öncesi oturumunda
aç›l›fl konuflmalar›n› takiben TKGM
eski Genel Müdürü A. Yüksel AKIN,

mesleki hayat›nda yaflad›¤› an› ve
deneyimlerini kat›l›mc›larla
paylaflm›flt›r. Ö¤leden sonraki teknik
oturumda ise; ‹brahim TONOZ
(Bölgedeki h›zland›r›lm›fl kadastro
çal›flmalar›), Mehmet KUTAY (Tapu
Sicil Müdürlü¤ünde yap›lan
çal›flmalar), fieniz TURHAN (TAKB‹S),
Elvan KURT (Bölgemizde GPS
çal›flmalar›), Prof. Dr. Cemal BIYIK
(Kadastro ve ‹dari S›n›rlar), Prof. Dr.
Tahsin YOMRALIO⁄LU (Dünyadaki
Kadastral Geliflimler), Yrd. Doç. Dr.
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Bayram UZUN (Kadastronun Sosyal
Boyutu) ve Arfl. Gör. Mehmet ÇETE
(Avrupa’da Tapu ve Kadastro)
taraf›ndan sunular yap›lm›flt›r. Teknik
oturumlar›n ard›ndan ise “Bölgesel
Kalk›nmada Tapu ve Kadastro
Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi” bafll›kl›
bir forum gerçeklefltirilmifltir. 

Etkinlik sonunda kat›l›mc›lar, köklü bir
kurulufl olan TKGM’nün kurulufl
y›ldönümlerinin benzer nitelikli
çal›fltaylar ile kutlanmas›n›n oldukça
yararl› olaca¤› düflüncesiyle;
ça¤›m›zda h›zl› bir de¤iflim gösteren
arazi yönetimi anlay›fl›na ba¤l›
olarak, yeni görev ve geliflmeler ›fl›¤›
alt›nda, TKGM’nün yeniden
yap›land›r›lmas›n›n ülke kalk›nmas› ve
mesleki gelecek aç›s›ndan önemi bir
kez daha vurgulanm›flt›r. 

HKMO Trabzon fiubesi
Geleneksel Bahar Yeme¤i
HKMO Trabzon fiubesi Geleneksel
Bahar Yeme¤i, Karadeniz’in özgün
müzik sanatç›s› Fuat SAKA’n›n da
kat›l›m›yla 02 Haziran 2007

tarihinde Aksular Otel’de
gerçeklefltirilmifltir. Etkinli¤e, HKMO
Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN,
Genel Sayman› Asiye Ülkü KUTLU,
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar
‹NC‹, yönetim kurulu üyesi Timur
Bilinç BATUR ve HKMO Ankara ve
Samsun fiubesi yönetiminden
temsilciler, Trabzon’daki Mühendislik
odalar›ndan temsilciler ve Trabzon
Belediye Baflkan› Sn Volkan
CANAL‹O⁄LU kat›lm›fl ve renk
katm›flt›r. HKMO Genel Baflkan›
Say›n ÖZTEN ve HKMO Trabzon
fiubesi Baflkan› YOMRALIO⁄LU’nun
aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›¤› etkinlikte;
haritac›l›k mesle¤ini toplumun
hizmetinde daha etkin hale getirmek
için çaba harcad›klar›n›

belirtmifllerdir. HKMO Trabzon
fiubesi’nin yeni dönemindeki
çal›flmalardan ve etkinliklerden söz
edilerek, ülkenin ve mesle¤in parlak
gelece¤i için birliktelik mesajlar›
verilmifltir. Gecede Fuat SAKA ve
grubunun program›yla e¤lenceli anlar
yaflanm›flt›r. 

Ayr›ca etkinlik kapsam›nda; HKMO
Trabzon fiubesi yazmanl›¤›
sürecindeki baflar›l› hizmetlerden
dolay› Yrd. Doç.Dr. Faik Ahmet
SESL‹’ye ve Geleneksel Bahar
Yeme¤i’ne sa¤lad›¤› katk›lardan
dolay› SEBAT HAR‹TA ad›na Zeki
ÖZTÜRK’e birer teflekkür plaketi
verilmifltir. Gecenin en anlaml›
anlar›nda biri de hiç kuflkusuz
mesle¤imize 30 y›l emek vermifl
meslektafllar›m›za plaketlerinin
sunulmas› idi. HKMO Trabzon
fiubesi üyelerinden meslekte 30.
y›l›n› dolduran; Fikret ÇOLAKO⁄LU,
Turan MALKOÇO⁄LU ve Bülent
AKYÜZ’e de mesle¤imize yapt›klar›
katk›lardan dolay› hizmet plaketleri
takdim edilmifltir. Yapt›klar›
konuflmada otuz y›ll›k ifl yaflam›n›n
30 saniye kadar k›sa oldu¤unu
belirterek, genç meslektafllara çok
çal›flmalar›n› ve mesleklerini çok
sevmeleri ö¤üdünde bulundular.

106 Haziran 2007
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KÜLTÜR - SANAT

SOLDAN SA⁄A
1- Aerodezi ismi verilen havadan ölçme yöntemi ile elde edilen veya onunla ilgili
olan, havadan ölçüme dayal› olan, 2- Borç ödemede güvenilir olma durumu – Sonu
olmayan gelecek zaman, sonsuzluk, 3- Beyaz – Yüz, 4- Akarsu yol gibi uzay›p
giden fleylerin kesifltikleri veya birlefltikleri yer, 5- Mecazla ilgili, mecaz niteli¤inde
olan – Bir nota, 6- Say›sal yükseklik modeli (ingilizce k›saltma) – At›n yavrusu – Bir
fleyin geçti¤i veya önce bulundu¤u yerde b›rakt›¤› belirti, niflan, alamet, emare, 7-
Çocu¤u olan kad›n, anne – Kimyasal yollarla elde edilen, ilaç yapmaya yarayan
veya sanayide türlü ifllerde kullan›lan maddelerin genel ad›, 8- Bir gayrimenkul
üzerindeki ayn› haklar›n kurulmas›, devredilmesi veya ortadan kald›r›lmas› için
yap›lan tapu iflleri – ‹flaret, 9- Ö¤ütülerek toz durumuna getirilmifl tah›l ve baflka besin
maddeleri, 10- Maden Teknik Arama Kurumunun simgesi – ‹ki veya daha çok sesin
ayn› anda kula¤a hofl gelecek biçimdeki uyumu, harmoni.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1- Hava, su, elektrik ve benzerlerinin belirli bir yönde yer de¤ifltirmesi – Herhangi bir
noktan›n konumunu (yatay, düfley) tan›mlamak için bafllang›ç al›nan referans yüzeyi,
2- Rütbesiz asker – Benzer efl, 3- Bir nota – De¤me, dokunma, dokunufl, 4- Evin bir
bölümü – Kalsiyumun simgesi, 5- Dikkat eden özenen kimse, 6- Üye – Bir ço¤ul eki,
7- Toprak yüzeyinin üniform bir sulamaya uygun hale getirilmesi için, sulama suyunun
ak›fl›n›n uygun bir biçimde e¤imlendirilmesi ifllemi, 8- Orta oyunda ço¤u kez aptal
uflak rolünü oynayan komedyen – Bir ticaret senedinin, alacakl› taraf›ndan baflkas›na
çevrilmesi ve senedin arkas›na gereken yaz›n›n yaz›l›p imza edilmesi, 9-
Atatürkçülük, 10- Azarlama, bafla kakma – Bir ba¤laç.

elmas› yenmişti ademin
bu sözü
eriyen
kar tanesinden ödünç ald›m
uyand› yağmur
ellerim önce
ayaklar›mda ›slak yorgunluk

ç›plak
göğün alt›nda
sevdim seni
evreni
uzaklaşan

seslerin kuruduğu
mevsimdi gece
susan gözlerin

k›r›k ›sl›ğ›

düşlerin kanad›ğ›
mevsimdi gün

kitaps›z
bir yalvac›n gülüşünde
arad›m sesini
nuh nebinin gemisinde
saçlar›n›

vurduğum k›y›larda
k›r›ld› sevda
kanad›m

k›zard›n
ellerinde ay
tutulmas› güneşin
gözlerinde
elmas› yenmişti ademin

usanc› saklad›m
saçlar›mda
ak yunusun
dalgas›yla savrulan

Ayhan BİNGÖL

ÖNCEK‹ SAYININ CEVAPLARI
Soldan Sa¤a 1- Jeosentrik, 2- Emraz / Aar, 3- Origami / Ak, 4- Ja /
‹de, 5- Emir / Fen, 6- Zan / Ayar, 7- ‹n / Asetat, 8- Ups / Tazim, 9-
Metalik / Pa, 10- Altl›k / Bit. Yukar›dan Afla¤› 1- Jeodezi / Ma, 2-
Emr / Manuel, 3- Orijin / Ptt, 4- Sagar / Asal, 5- Eza / As / Li, 6-
Manyetik, 7- Tai / Atak, 8- Ra / ‹flaz, 9- ‹rade / Tipi, 10- Kene / Mat.
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Okuman›z gereken 10 klasik…
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanp›nar
Modernleflme sürecinin elefltirisini yapan, ayr›nt›lar›n ve
karakterlerdeki gerçekçili¤in göz doldurdu¤u, ironik bir
anlat›ma sahip olan, Türk edebiyat›n›n en iyi kara mizah
örneklerinden biri.

Paris Düflerken / ‹lya Ehrenburg
1930’lar›n ikinci yar›s›ndan 50’lere uzanan bir dönemi;
Almanya iflgalindeki Paris’i anlatan bu romanda,
direniflçilere ve burjuvazinin temsilcilerini yak›n plan
inceleme f›rsat›n› buluruz.

Ecinniler / Dostoyevski
Nihilizme karfl› yaz›lm›fl olan bu siyasi roman, karakterlerin derinli¤i ve

etkileyici anlat›m›yla dikkat çeker. Ecinniler, di¤er Dostoyevski romanlar› kadar
ön plana ç›kmam›fl olmas›na ra¤men birçoklar› taraf›ndan en iyi siyasi roman
olarak kabul edilir.

Don Kiflot / Cervantes
‹lk roman olarak bilinir. Delilik s›n›r›ndaki asilzade Don Kiflot’un yard›mc›s›
Sancho Panza’y› alarak ç›kt›¤› yolculu¤u anlatan eser, tüm zamanlar›n en iyi
kurgu roman› seçilmifltir.

Tehlikeli ‹liflkiler / Choderlos de Laclos
Sadece mektuplardan oluflan bu kitap, yüksek sosyetenin
içinde dönen entrikalar› konu al›r. Milan Kundera bir
roman›nda Tehlikeli ‹liflkiler’den ‘tüm ça¤lar›n en büyük
roman›’ olarak bahseder.

Faucoult Sarkac› / Umberto Eco
Göstergebilim romanlar›n›n en baflar›l› türlerindendir.
Ortaça¤ tarihi, kabala, tap›nak flövalyeleri gibi birçok
konuyu bütünleyen, karmafl›k ancak büyüleyici bir romand›r.

Dönüflüm / Franz Kafka
Gregor Samsa bir sabah uyand›¤›nda kendini bir böce¤e
dönüflmüfl olarak bulur. Yabanc›laflma duygusunu çok güçlü

biçimde yans›tan, eflsiz bir roman.

Suç ve Ceza / Dostoyevski
Bafl karakter Raskolnikov’un iflledi¤i bir cinayet sonras›nda yaflad›klar›n›,
psikolojik çözümlemelerini ve temel olarak iyi ve kötü kavramlar›n› sorgulayan
kimilerine göre Dostoyevski’nin en büyük roman›.

Tutunamayanlar / O¤uz Atay
Edebiyat çevrelerince gelmifl geçmifl en iyi Türk roman›
olarak nitelendirilen, O¤uz Atay’›n ince mizah anlay›fl›na ve
kelime oyunlar›na s›kça rastlad›¤›m›z, tutunamayanlar›n
roman›.

Savafl ve Bar›fl / Tolstoy
Betimlemeleri, kurgusal yap›s› ve detay anlat›mlardaki
mükemmeliyet ile dikkat çeken, yaklafl›k 500 karakterin
yer ald›¤› tüm zamanlar›n en büyük romanlar›ndan biri.

Korku
Anahtar› içeride unutulmuş bir kap› –hayat-
ani ak›nt›n›n siz ç›k›nca kapatt›ğ›
d›ş›nda kald›n›z m› hiç
yedeği de olmayan umut d›ş›nda, naçar

hiçbir ömrün tekrar› yoktur, yedeği de elbet
tans›k belki de rastlant›n›n ta kendisi
diye düşünerek uyand›n›z m› hiç
pasl› düğüm hançerede, boğulma kâbusu 

şimdi elimi zaman›n anahtar ›ş›ğ›na bas›p
yemin billâh ediyorum ki ben yoktum
yaln›zl›ğ›n haritas› kaz›n›rken gizli kayaya
nas›l diyeyim; hepinizden bir parça katk›yla
“kap› d›şar›” şans›na yaz›l› bir gezginim 
aşkkürede haks›zl›k kazan› kaynat›l›rken

bendeki musibette haklad›m beni; en ac› linç 
çilingiri yok, umars›z söze kilitli çemberim
sevinci içeride b›rak›lm›ş bir kap› –hayat-
siyah bozk›rda ayaza kald›n›z m› hiç.

Hilmi Haşal
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

MEHMET AKMAN'I KAYBETMEK

Mehmet AKMAN a¤abeyimizin arkas›ndan
yazmak;belkide yap›lmas› gereken ödevlerin en
zorudur.

Bütün bir hayat›n› Karayollar› Genel Müdürlü¤ünde
ve emekli olduktan sonra da firmam›zda, yap›lm›fl
yada yap›lmakta olan yollara adam›fl bir
mühendistir.

Araflt›rmac› kimli¤i gere¤i yazar›n›n siyasal görüflünü önemsemeden
her türlü kitab› al›r okur ve baflkalar›na okutur,sonrada mutlaka tart›flma
oturumlar› yaratan özelli¤i ile bir ayd›n’d›r.

Firmam›z çal›flanlar› ile kurdu¤u yak›n ilgi ve gösterdi¤i  flevkatli
yaklafl›mlar› ile özel hayat›nda baba olamamas›na ra¤men hepimizin
bilinç alt›nda oluflmufl gerçek bir baba’d›r.

Onu tan›yan, onunla sohbet eden arkadafllar›m›z; Bizi görmek ,bir
kahve içmek için 5-10 dakikal›¤›na u¤rar ama Mehmet AKMAN’la
sohbete bafllad›¤›nda günü akflam ederlerdi. Özellikle Anadolu'ya
gelen Türk boylar›n› okur inceler ve herkese uzun uzun anlat›rd›.
Sohbet etti¤i kiflinin hangi Türk boyundan oldu¤unu  belirlerdi.

Kendisi içinde yak›flt›rd›¤› bir Türk boyu vard›,hemde Do¤an
AVCIO⁄LU’nun kitaplar›ndan güçlü emareler elde etmiflti. Bu teorik
varsay›mlar›n› do¤rulamak için memleketi Kurflunlu’ya gitti ve tam bir
hafta inceleme yaparak geri geldi¤inde morali çok bozuktu. Sebebini
sordu¤umuzda ; “Kurflunluda bir kemer köprü var inceledi¤imde Bizans
tarz› ç›kt›. Birde merkezde cami var. Onu sorup soruflturdu¤umda
kiliseden camiye dönüfltürüldü¤ünü ö¤rendim. Yani anlayaca¤›n Türk
izi ararken bizim oralar›n tarihi dokusu Bizans ç›kt›.”Ama bu moral
bozuklu¤u uzun sürmedi. Türklerle ilgili uzak ve yak›n tarih
araflt›rmalar›n› ölene dek devam ettirdi. 

Gençlik y›llar›nda Türkiye ‹flçi Partisi Üyeli¤i ile bafllayan siyasi
serüveni Süleyman DEM‹REL’e olan sempatisi ile onu ‘baba’ya komflu
olmaya kadar götürmüfltür.

Firmam›za dan›flmanl›k yapt›¤› y›llarda Haldun ÖZEN hocam›zla ve
son y›llarda Tevfik TERZ‹ ile yapt›¤› sohbetler dinleyen aç›s›ndan
rehabilitasyon yarat›rd›. Özellikle ifller iyi gitmedi¤inde yada can› çok
s›k›ld›¤›nda Tevfik TERZ‹ firmam›za gelir ve Mehmet Abi’ nin odas›na
geçerdi. Sebebini sordu¤umuzda “rehabilitasyona geldim”derdi.
Yapt›¤› sohbetler insan› güncel s›k›nt›lardan al›r tarih içinde nerede

• Odam›z kurucu üyelerinden, hocam›z ve
45 sicil numaral› üyemiz Prof. Dr. Hasan
KIRAN 06.05.2007 tarihinde yaflam›n›
yitirmifltir. Ailesine, ve meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› dileriz.

• 132 sicil numaral› üyemiz Mehmet
AKMAN, 17.06.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine
ve tüm meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤›
dileriz.

• 6404 sicil numaral› üyemiz Ercenk
ATA’n›n annesi 13.05.2007 tarihinde
yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine, ve
meslektafl›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

• 6936 sicil  numaral› üyemiz Naz›r
GÜL’ün Kay›npederi   07.06.2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifltir. Ailesine  ve
meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.

• 7963 sicil numaral› üyemiz Serap
SENG‹R’in babas› vefat etmifltir. Ailesine
ve  meslektafl›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.

sonlanaca¤› bilinmeyen bir yolculu¤a
ç›kar›rd›.

Sonuç olarak ; iyi bir mühendis, flefkatli bir
baba,okuyan araflt›ran bir ayd›n› kaybetmifl
bulunmaktay›z. Onu tan›yan herkes için nam›
di¤er ad›yla “fiaman Dede” mizi kaybettik.
Hepimizin bafl› sa¤ olsun. 

Ensar KILIÇ
HKMO Eski Genel Baflkan›

(35 ve 36. Dönem)
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ATANANLAR-EMEKL‹ OLANLAR

• 1447 sicil numaral› üyemiz S.Denizhan YALIN, 16.02.2007
tarihinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Ölçme Tekni¤i Anabilim
Dal›’ndan emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n YALIN’a yeni hayat›nda
mutluluklar dileriz.

• 2634 sicil numaral› üyemiz ‹smail BEKTAfi,
05.10.2004 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
Fatih Kadastro Müdürlü¤ü’nden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n
BEKTAfi’a yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 1846 sicil numaral› üyemiz Bekir DEM‹RALIN, 19.02.2007
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Çatalca Kadastro
Müdürlü¤ü Kontrol Mühendisi görevinden emekliye ayr›lm›flt›r.
Say›n DEM‹RALIN’a yeni hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 3659 sicil numaral› üyemiz Ömer Faruk TELO⁄LU Mart 2007
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü 2.Bölge

Müdürlü¤ü’nden emekliye ayr›lm›flt›r. Say›n TELO⁄LU’na yeni
hayat›nda mutluluklar dileriz.

• 7405 sicil numaral› üyemiz Cengiz ALTAN Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Demiryollar› Limanlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaat›
Genel Müdürlü¤ü Kamulaflt›rma Dairesi Baflkanl›¤› görevine
atanm›flt›r. Say›n ALTAN’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

• 7920 sicil numaral› üyemiz Özgün KARADEN‹Z, Havelsan
Hava Elektronik Sanayi A.fi.’ye Harita Mühendisi olarak
atanm›flt›r. Say›n KARADEN‹Z’e yeni görevinde baflar›lar
dileriz.

7983 sicil numaral› üyemiz Erdem fiENTÜRK Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Demiryollar› Limanlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaat› Genel
Müdürlü¤ü Hava Meydanlar› Etüt Proje Daire Baflkanl›¤›
görevine atanm›flt›r. Say›n fiENTÜRK’e yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

EVLENENLER

DO⁄ANLAR

• 5802 sicil numaral› üyemiz Özgür ÇET‹N ile Hilal SADIKO⁄LU
çifti 16.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 6471 sicil numaral› üyemiz Erkan Demiröz 12.05.2007
tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 6695 sicil numaral› üyemiz Abdullah GÜL ile Macide HANIM
çifti 08.06.2007 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 7460 sicil numaral› üyemiz Ayd›n DEM‹REL  ‹le Nihal ÇORUH
çifti 09.06.2007 tarihinde evlenmifltir. Mutluluklar dileriz.

• 7790   sicil numaral›  üyemiz  Murat  KAPANCI ile
Zeynep POLAT çifti  26.05.2007 tarihinde  evlenmifllerdir.
Mutluluklar  dileriz.

• 7939 sicil numaral› üyemiz ASLI KARAÇAVUfi ile Halil UZUN
çifti 25.11.2006 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• Ufuk Serdar ‹NC‹ ile Sevilay YILDIRIM 25 May›s 2007
tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

• 3761 sicil numaral› üyemiz ‹lyas KÜÇÜKTOPANA ile Leyla
KÜÇÜKTOPANA çiftinin 05.02.2007 tarihinde Tonguç ve
Toprak ismini verdikleri ikiz çocuklar› dünyaya gelmifltir Tonguç
ve Toprak’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu  bir yaflam dileriz.

• 4322 sicil numaral› üyemiz Abdurrahman  AKTAfi ile Seher
AKTAfi çiftinin 04.05.2007 tarihinde Hasan ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya  gelmifltir. Hasan’a hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu  bir yaflam dileriz.

• 5792 sicil numaral› üyemiz Abdullah AÇIL’›n 08.05.2007
tarihinde Nujin ismini verdikleri bir çocu¤u dünyaya  gelmifltir.
Nujin’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu  bir yaflam dileriz.

• 6474 sicil numaral› üyemiz Hüseyin KUB‹LAY ile 6900 sicil
numaral› üyemiz Ifl›l Dal D‹NÇER çiftinin Zeynep ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Zeynep’e hoflgeldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

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

• 7276 sicil numaral› üyemiz Önder Orkun ÖZEL’in
08.05.2007 tarihinde Yi¤it Ege ismini verdikleri bir çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Yi¤it Ege’ye hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu
bir yaflam dileriz.

•  7348 sicil numaral› üyemiz Deniz SÜSLÜ ile Evrim SÜSLÜ
çiftinin 15.01.2007 tarihinde Nehir ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Nehir’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve
mutlu  bir yaflam dileriz.

•  8355 sicil numaral› üyemiz Merter Ö⁄ÜT’ün 22.05.2007
tarihinde Akif Ya¤›z ismini verdikleri bir çocu¤u dünyaya
gelmifltir. Akif Ya¤›t’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu  bir
yaflam dileriz.






