
Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büro-
lar› Hakk›nda Kanun uyar›nca haz›rlanacak olan uygu-
lama yönetmeli¤ine iliflkin flube görüflümüzün olufltu-
rulabilmesi için flubemizce 16.06.2005 ve  09.09.2005
tarihlerinde iki ayr› toplant› yap›lm›flt›r. Toplant›lar
sonucunda oluflan afla¤›daki fiube görüflümüz HKMO
Genel Merkezine iletilmifltir.

fiube Görüflü
1) 6. Maddede belirtilen ilçelerde kurulacak büro

say›lar›n›n belirlenmesinde 1000 ifl say›s› baz al›nd›¤›n-
da, Cumartesi ve Pazar günleri çal›fl›lmad›¤› da düflü-
nüldü¤ünde, bir büroya günde ortalama 4 ifl düflmek-
tedir. Bu bir büro için fazla olmaktad›r. Ayr›ca; Kamu-
oyunda Lisansl› Harita Kadastro Mühendisi ve Büro-
lar›, özel yetkiler verilmifl olan SHKMMB olarak gö-
rülmektedir. Bu durum Serbest faaliyet gösteren
meslektafllar›m›z aras›nda “tekelleflme” endiflesini ya-
ratmaktad›r. Dolay›s›yla 1000 ifl say›s› yerine 500 ifl
say›s› düflünülerek L‹HKAB say›s›n› art›rmak en do¤-
ru çözüm olacakt›r.

2) Madde 14/10’da Onbin Yeni Türk Liras› tuta-
r›ndaki teminat›n, s›nav öncesi al›nmas› uygun de¤ildir.
Sözü edilen teminat›n s›nav sonras› s›nav›n baflar›lma-
s› durumunda meslektafllar›m›zdan al›nmas› daha uy-
gun olacakt›r.

3) Madde 6’da, Kadastro Müdürlü¤ü bulunan
yerlerde bir L‹HKAB kurulmas› düflünülmektedir.
Ancak Kadastro Müdürlü¤ü bulunmayan ve ifl hacmi
az olan yerler de düflünüldü¤ünde km s›n›r› da getiri-
lerek belli yerlerde ifl say›s›na bak›lmaks›z›n da L‹H-
KAB kurulabilmelidir. Bilindi¤i üzere, TKGM’nün
yetkisi ancak Kadastro Teknik Hizmetlerinin yap›la-
bilmesi için SHKM’ na lisans verilmesi ile s›n›rl›d›r.
TKGM Lisans verilecek Bürolar› belirledikten sonra
bu ve benzeri durumlar›n çözümü ve söz konusu Li-
sans verilen SHKM nin Büro açabilmelerinin sorum-
lulu¤u Odam›za aittir. Bu nedenle Yönetmelik tasla-
¤›nda sözü edilen komisyonlarda Odam›z›n da bulun-
mas› gerekmektedir.

4) Madde 15’de sözü edilen komisyonda Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n belirleyece¤i bir
Harita Mühendisi de bulunmal›.

5) Madde 19’da belirtilen, s›nav› yedekten kaza-
nanlar›n teminat›n›n iade edilmesi gerekmektedir.

6) Madde 26’da öngörülen denetim süresi 1 y›l
olmal›d›r. Denetimde de Odam›z›n bulunmas› gerek-
mektedir.   

7) Madde 44’de “…Bu hizmet tarifelerinin ilk
defa haz›rlanmas›nda, Kadastro Müdürlüklerin-
ce bu ifllerin yap›m›nda al›nan döner sermaye
hizmet bedellerinden faydalan›l›r” ifadesi “… Bu
hizmet tarifelerinin haz›rlanmas›nda HKMO’
nun da görüflleri al›narak bir fiyat tarifesi haz›r-
lan›r.” fieklinde de¤ifltirilmelidir.                          

8) Odam›z›n ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerine göre
Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hiz-
metlerinin  mesleki denetimi teknik anlamda bir de-
netim olmay›p, söz konusu büro/flirketin taahhüdün-
de bulundu¤u hizmeti yapmaya yetkili oldu¤unu onay-
layan bir denetimdir. Bu nedenle L‹HKAB lar›n üret-
ti¤i hizmetlerin mesleki denetiminde, Bulundu¤u ay
içinde geçerli olan “SHKMM BÜROLARI ODA S‹C‹L
BELGES‹” yeterli olmal›d›r. 
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Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri
ve Bürolar› Toplant›s›

A

D

A

N

A

fi

U

B

E

S

‹



‹skenderun Temsilcili¤imizce Geleneksel hale
gelmifl olan Sonbahar yemekli organizasyonu
30.09.2005 tarihinde yap›lm›flt›r.

‹skenderun Temsilcili¤imizin Organize etmifl oldu-
¤u organizasyon 30.09.2005 tarih saat 14:00 da tem-
silcili¤imizde yap›lan bir toplant› ile bafllam›flt›r. Top-
lant›da Temsilcili¤imizin genel sorunlar› ve yöresel
problemler tart›fl›lm›fl ve çözüm yollar› aranm›flt›r.
Toplant› sonras›, hemen hemen tüm meslektafllar›m›z
ve efllerinin, Tapu ve Kadastro Müdürlü¤ünde faaliyet
gösteren arkadafllar›m›z›n kat›lm›fl oldu¤u yemekli
toplant›n›n aç›l›fl konuflmalar›n› ‹lçe Temsilcimiz Me-
sut C‹HAN ve fiube Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N yap-
m›fllard›r. Aç›l›fl konuflmas›nda fiube Baflkan›, baflta
5368  say›l› Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve
Bürolar› Hakk›nda Kanun ve 15 Temmuz 2005 tarih
ve 25876 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürür-
lü¤e giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i, olmak üzere son zamanlarda
mesle¤imizi olumlu yönde etkileyen geliflmeler hak-
k›nda bilgiler vermifltir. Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra,
‹skenderun’da bulunan ve mesle¤imize uzun y›llar hiz-
met vermifl meslektafllar›m›za Temsilcili¤imizin haz›r-
lam›fl oldu¤u birer plaket verilmifltir. Bertan ÖL-
MEZ’in plaketini fiube Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N,
Sad›k BERBER’in plaketini Abbas ÖZPERÇ‹N ve Akif
GÜNAL’›n plaketini de ‹lçe Temsilcimiz Mesut C‹-

HAN vermifllerdir. Çok coflkulu ve s›cak bir havada
geçen bu organizasyona kat›lan meslektafllar›m›za ve
organizasyonda görev alan baflta ilçe Temsilcimiz ve
Mithat BARUTÇU olmak üzere tüm meslektafllar›m›-
za teflekkür ederiz.

Yerel Seçimlerden sonra 11 Ocak 2005 tarihin-
de Meclis Üyeleriyle birlikte Odam›z› ziyaret eden
Azim ÖZTÜRK  11.10.2005 tarihinde fiubemizce
makam›nda ziyaret edilmifltir. Adana’da s›kça tadilat
gören planlar›n yaratt›¤› sorunlar, baflta olmak üzere
Harita Mühendislerine düzenli ve sa¤l›kl› kent olufl-
turma noktas›nda düflen sorumluluklar›n AB uyum
yasalar› çerçevesinde daha da artm›fl oldu¤u bu ne-
denle meslektafllar›m›z, Odam›z ve yerel yönetimle-
rin daha s›k› bir iliflki içerisinde çaba sarf etmeleri
gerekti¤i konular› say›n Baflkana iletilmifltir.  Say›n
Baflkan da bu konularda bizimle hemfikir oldu¤unu,
ancak yeni ç›kan Büyükflehir Belediyeleri yasas›n›n
kendilerini Büyükflehir Belediyelerinin memuru ko-
numuna soktu¤unu dile getirmifltir. Toplant›da bizle-
re uygulamalarda kolayl›k sa¤lanaca¤›n› söyleyen
Azim ÖZTÜRK geçmifl uygulamalar da yap›lan yan-
l›fll›klar ve bilirkiflilik müessesesinin de hatalar›ndan
dolay› yaflanan sorunlar›n hala çözülmemesi dolay›-
s›yla yeni ‹mar Plan› Uygulamalar›n› programa alama-
yacaklar›n› bizlere iletmifltir. HKMO Adana fiubesi
olarak, uygulamadan vazgeçmek yerine aksakl›klar›n
belirlenerek Odam›z›n da katk›lar›yla çözülmesi ve
uygulama süreçlerinin devam etmesi gerekti¤i Say›n
Baflkana iletilmifltir.

‹marlaflma aflamalar›nda bir çok sorunla karfl›laflt›-
¤›m›z, ülkemizde çarp›k yap›laflma, sa¤l›ks›z kentlerin
olufltu¤u, dolay›s›yla y›¤›nla kentsel sorunlar›m›z›n te-
melinde yer alan planlama ve uygulama süreçlerinin iyi
iflletilemedi¤i bilinmektedir. Yeni ç›kacak olan ‹mar ve
fiehirleflme Yasas›n›n bu tür hatalara yanl›fll›klara dur
diyece¤i kan›s›nday›z. Ancak hatal› uygulamalarda iflin
yarg›ya iletilmesi noktas›nda “Bilirkiflilik müessesesi
devreye girmekte ve maalesef bu konuda da hatal› bi-
lirkifli raporlar›na istinaden geriye dönüflü mümkün
olmayan uygulamalar ile karfl›laflmaktay›z. Çözüm için,
bilirkifli tan›m›n›n mutlak suretle iyi yap›lmas›, bilirki-
flilik yapacaklar›n da belli bir e¤itimden sonra baflar›l›
olanlar›n aras›ndan seçilmeleri sa¤land›ktan sonra çö-
zülecektir. Bu konuda ilgili kurumlara ve Odam›za gö-
revler düflmektedir.
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Seyhan Belediye Baflkan› Say›n
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HKMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› ‹l-
yas OSMANA⁄AO⁄LU, fiube II.Baflkan› Hüseyin
GÜL, fiube Sekreteri Gülden GÜROL ve fiube Müdü-
rü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU 30 Eylül 2005 tarihinde An-
kara Büyükflehir Belediyesi ‹mar Dairesi Harita fiube-
si Müdürü Osman TOPRAK’› ziyaret ettiler. Harita
fiubesi’nde görevli üyemiz Feriha YAMAN’›n da bu-
lundu¤u görüflmede TUS konusu görüflüldü. Osman
TOPRAK, daha önce (1996-97 olabilir) HKMO’ya bir
rapor gönderdi¤ini ifade etti. TUS’un yönetmelik de-
¤iflikli¤i ile çözülmesi gerekti¤i konusunda görüfl birli-
¤ine var›l›rken, HKMO Ankara fiubesi Yönetim Kuru-

lu Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU ve fiube II.Baflka-
n› Hüseyin GÜL 3 Ekim 2005 tarihinde Ankara Bü-
yükflehir Belediyesi ‹mar Dairesi Baflkan› Ömer Faruk
ERC‹YES’i ziyaret ettiler. Görüflmede Harita fiube
Müdürü Osman TOPRAK ve Harita fiube Müdürlü-
¤ünde görevli üyemiz Feriha YAMAN ile ‹nflaat Daire-
si Baflkan› ‹smail Bey de bulundular. TUS konusunun
Büyükflehir Belediye Meclisine gelece¤i, Büyükflehir
Belediye Meclisinin ilçe belediyelerinin temsilcilerin-
den olufltu¤u, onun için öncelikle TUS konusunda il-
çe belediyelerinin ikna edilmesi gerekti¤i ifade edildi.

HKMO Ankara fiubesince 24 Eylül 2005 tarihinde,
Ankara’da Mimarlar Odas› Toplant› Salonunda, “Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönet-
meli¤i” bilgilendirme etkinli¤i düzenlendi. 

Bilindi¤i gibi; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgi-
leri Üretim Yönetmeli¤i Bakanlar Kurulunun
23.6.2005 tarih 2005/9070 say›l› karar›yla 15 Temmuz
2005 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e
girmiflti. Yürürlü¤e girmesinden çok önce, teknolojik
geliflmeler ve gereksinimler do¤rultusunda uygulan-
makta olan yönetmelik ele al›nd› ve uygulamada kar-
fl›lafl›lan sorunlar de¤erlendirilerek tart›fl›ld›.

Bu etkinli¤e, ‹ller Bankas›nda çal›flmakta olan
meslektafllar›m›z kontrol mühendisleri M. Osman
ÖZMEN, A. Latif ASLIHAN, M. Kürflat ÇET‹NER ve
Salih SU‹ÇMEZ konuflmac› olarak kat›ld›lar.   

HKMO Ankara fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄A-
O⁄LU, II. Baflkan Hüseyin GÜL ve Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Ali PETEKBAfiI, 13 Temmuz 2005 tari-
hinde Çankaya Belediye Baflkan› Muzaffer ERYIL-
MAZ’› makam›nda ziyaret ettiler.

Görüflmede TUS konusu gündeme geldi. Baflkan
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Kurulunun Ankara Büyükflehir
Belediyesi ‹mar Dairesini Ziyareti

“Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i” Bilgilendirme
Etkinli¤i Yap›ld›.

HKMO Ankara fiubesi Yönetim
Kurulunun Çankaya Belediye Baflkan›
Muzaffer ERYILMAZ’› Ziyareti
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zaten TUS’u uygulad›klar›n› söyledi. O anda odada ha-
z›r bulunan görevliler, Belediyenin uygulamay› kendi
içinde yapt›¤›n›, TUS’un Serbest Harita Bürolar›na
yapt›r›lmad›¤›n› ifade ettiler. Baflkan TUS’un HKMO
Odas› kanal› ile yap›lmas›n›n iyi olaca¤›n›, bu konuda
haz›rlayaca¤›m›z dosyay› 1 A¤ustos 2005’ten önce
Çankaya Belediyesine ulaflt›rabilirsek, Belediye Mecli-
sinin 1 A¤ustosta yapaca¤› toplant›da konuyu görüfle-
bileceklerini söyledi.

Belediye Baflkan›n› ziyaretin sonras›nda meslek-
dafllar›m›z; ‹mar Müdür Yard›mc›s› Mustafa C‹NEL,
Kamulaflt›rma ve Emlak Müdürü Aslan ABANOZ ve
Hasan DO⁄AN ziyaret edildi. Belediye Baflkan› ile
yap›lan görüflme hakk›nda bilgi verildi. Aslan ABA-
NOZ, TUS uygulamas›n› protokolle yapmak yerine,
Lisansl› Ölçme Bürolar›na benzer flekilde, yönetme-
likle yap›lmas›n›n daha kal›c› olaca¤›n›, protokole infla-
at mühendislerinin, müteahhitlerin itiraz› olabilece¤ini
söyledi. Mustafa C‹NEL de benzer görüflleri ifade et-
ti, ellerinde yaz› örnekleri oldu¤unu, bu konuda yar-
d›mc› olabileceklerini, Ankara Büyükflehir Belediyesi-
nin de TUS’u yönetmeli¤e koymak için bir çal›flma
yapt›¤›n› söyledi.

Dikili   Yaz   Kamplar›n›n  dördüncüsü, bu y›l
27 A¤ustos - 4 Eylül tarihleri aras›nda gerçekleflti-
rildi; ilki, bilindi¤i gibi 2002 y›l›nda yap›lm›flt›. 

‹zmir fiubemizin bu etkinli¤i örnek bir uygulamad›r
ve hakl› olarak Odam›z›n, hatta   TMMOB’nin en
önemli etkinlikleri içerisinde yerini alm›flt›r. 

Ankara fiubemiz bu etkinli¤i, bafltan beri elinden
geldi¤ince desteklemifltir. fiubemiz yetki alan› içinde
bulunan bölümümüz ö¤rencilerinin bu kamplara kat›l-
mas› için elinden gelen bütün destek ve katk›lar› ger-
çeklefltirmeye çal›flm›flt›r.

2002 y›l›nda Tunceli’de görevliyken, halk›n ve
gençli¤in yürüttü¤ü bir kampanyayla karfl›laflm›flt›m;
“Munzuruma Dokunma”.

Munzur; Tunceli için her fley demekti, kurulacak
barajlarla Munzur katledilecekti. 

‹lin çeflitli yerlerine aç›lan pankartlar, “Munzuru-
ma Dokunma” yaz›l› gençlerin giydi¤i tiflörtler ve ben-
zeri çeflitli etkinlikler yo¤un biçimde yürütülüyordu.
Bu sorunu bölümlerimizde okuyan ö¤renci arkadaflla-
r›m›z da bilmeliydi veya en az›ndan duymal›yd›. Ben ifl

durumu nedeniyle ilk kampa kat›lamad›m ancak, fiube
ad›na sat›n ald›¤›m›z “Munzuruma Dokunma” yaz›l› ti-
flörtler, fiubemiz ad›na kat›lan  yönetim kurulu üyele-
rimiz taraf›ndan, Dikili’de ö¤renci arkadafllar›m›za da-
¤›t›ld›.

2003 ve 2004 y›l›ndaki yaz kamplar›n›n aç›l›fllar›na
kat›ld›m ve en çok 2 gün bulunabildim. 2003 y›l›nda
fiube Sekreteri arkadafl›m›z ile kat›labilmifltik.

Bu y›l ise, aç›l›fltan son güne kadar kampa ailemle
birlikte kat›ld›m. 

Yaz kamplar›nda; bölümümüzde okuyan ö¤renci
arkadafllar›m›z; di¤er mühendislik bölümlerinde oku-
yan ö¤renci arkadafllar› ile birlikte dayan›flma içinde,
üniversitede kendilerine ders veren hocalar› ile tart›-
flarak, karfl›l›kl› konuflarak e¤itim al›yorlar, meslek
odalar›n›, Oda yöneticilerini bir aile s›cakl›¤› ortam›n-
da tan›yorlar. Günefllenirken, denize girerken, e¤le-
nirken, ülkesine duyarl› baflka meslekten uzman kifli-
lerin, hocalar›n görüfllerini dinliyorlar, kendi görüflle-
rini, katk›lar›n›, elefltirilerini ortaya koyarak geliflimle-
rini ilerletiyorlar.

Mesle¤imizin en eskilerinden, Odam›zda genel
baflkanl›k yapm›fl Erdal AKDA⁄ a¤abeyimize, 2005 y›-
l›ndaki bu kampta konuflmalar›yla katk›lar› nedeniyle
‹zmir fiubemizin haz›rlad›¤› plaket, Ankara fiube Bafl-
kan› olarak taraf›mdan verildi. Burada yapt›¤›m k›sa
konuflmada, kampa kat›lan ö¤renci arkadafllar›m›z ger-
çekten çok güzel bir ortam içinde meslek odalar›n› ta-
n›yorlar ve çok flansl›lar, demifl ve benim ilk defa Oda
ile tan›flmam› sa¤layan ac› bir olay› anlatm›flt›m; ‹TÜ’de
1. veya 2. s›n›fta okurken, 1972 y›l›nda, genç yaflta yi-
tirdi¤imiz Ömer CENAN hocam›z›n cenazesi için ‹s-
tanbul’dan Ankara’ya sabah›n erken saatlerinde gel-
mifltik, bafl›m›zdaki hocalarla önce Oda lokalimize u¤-
ram›fl ve burada s›cak çaylarla s›ms›cak karfl›lanm›flt›k.

Yaz Kamp›; kat›lan ö¤renciler kadar, bu ortamda
bulunan ö¤retim üyeleri, uzman kifliler ve Oda yöne-
ticileri aç›s›ndan da son derece yararl›d›r diye düflü-
nüyorum. 

Özellikle Oda yöneticilerinin de, olabildi¤ince bu
kampta bulunmas›n›n çok önemli oldu¤unu düflünü-
yorum. Oda yöneticileri olarak meslektafl adaylar›-
m›zla flimdiden tan›flmak, onlar›n sorun ve önerileriy-
le Oda çal›flmalar›na yön verebilmek, ö¤rencilerin de
Oda yöneticilerini tan›mas›, meslek sorunlar›n› flimdi-
den bilerek haz›rl›kl› olmalar› yönünden son derece
yararl›d›r. Kat›ld›¤›m›z kamplarda ve kamp sonras›nda
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görüfltü¤ümüz, birlikte oldu¤umuz ö¤renci arkadaflla-
r›m›z bu düflüncemizi onaylam›flt›r.

Birgül AYMAN GÜLER hocayla, Aziz KONUK-
MAN hocayla kumsalda veya denizin ortas›ndaki du-
bada günefllenirken söyleflebilmek, ya da her ikisiyle
de akflam yeme¤i serinli¤inde söyleflebilmek, yararl›l›-
¤›n da ötesinde beni çok mutlu etmifltir. 

Dikili Yaz Kamplar›n› yaratanlara ve sürdürenlere,
emek verenlere teflekkür ederken ö¤rencilerimiz, ö¤-
retim üyelerimiz ve Oda yöneticilerimiz aç›s›ndan son
derece yararl› bu etkinli¤in yayg›nlaflt›r›larak sürdürül-
mesi diliyorum. 

‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU
HKMO Ankara fiube Baflkan›

fiubemiz II. Baflkan› Hüseyin GÜL, fiubemiz Say-
man› Yusuf Naci ATEfi ve fiube Müdürümüz Murat
‹fiB‹L‹RO⁄LU 8 Temmuz 2005 tarihinde, Hacette-
pe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.Dr. Hasan
BAYHAN’› makam›nda ziyaret ettiler.

Ziyarette, Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin
önemi vurguland›, Türkiye çap›nda yaklafl›k 9.000 ci-
var›nda Harita ve Kadastro Mühendisi bulundu¤u, Ka-
mu ‹hale Yasas›, Belediyeler Yasas›, ‹mar Yasas›, vb.
yasalarda yap›lan ve yap›lmas› planlanan de¤ifliklikler-
le, 5.000  ilave Harita ve Kadastro Mühendisine ge-
reksinim oldu¤u, baflta TKGM, ‹ller Bankas›, Belediye-
ler, Karayollar› Gn. Md.lü¤ü, DS‹, DLH ve TCDD  ol-
mak üzere, Harita ve Kadastro Mühendisine ihtiyaç
duyan kurumlar›n baflkentimiz Ankara’da yer ald›¤›,
TKGM’de TAKB‹S Projesi, hemen hemen her kamu
kuruluflunda CBS çal›flmas›, belediyelerde KBS çal›fl-
mas› bafllat›ld›¤›, CBS ve KBS projelerinde altl›¤›n sa-
y›sal harita bilgisi oldu¤u, Türkiye genelinde 7 adet
Harita ve Kadastro Mühendisi yetifltiren üniversite
oldu¤u, ama maalesef Baflkent Ankara’da fiilen Harita
ve Kadastro Mühendisi yetifltiren bir üniversitemizin
olmad›¤›, Hacettepe Üniversitesinde Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisli¤i Bölümünün oldu¤u, burada
da bölüm binas› inflaat›n›n devam etti¤i, sözkonusu in-
flaat tamamland›¤› ve ö¤retim eleman› eksi¤i de kapa-
t›ld›¤› takdirde, Ankara’da da Hacettepe gibi kaliteli
bir üniversitede Harita ve Kadastro Mühendisi yetifl-

tirme olana¤›na kavuflaca¤›m›z ifade edilerek bu konu-
da destekleri istendi.

Rektör Yrd. Prof.Dr. Hasan BAYHAN da, bölüm
inflaat›n›n tamamlanmas› için gayret sarfettiklerini, flu
anda ellerinde Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün
inflaat› projesi ile, ‹ktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi-
nin ek binas›n›n inflaat› projesinin oldu¤unu, bu proje-
leri DPT’ye onaylat›p proje numaras› almadan, hibe
fleklinde para bulunsa dahi inflaata devam etmenin
mümkün olmad›¤›n›, bu y›l DPT’den proje numaras›
al›nabilirse, önümüzdeki y›l inflaata devam edilebilece-
¤ini, gerekirse inflaat›n Üniversitenin fonundan da
desteklenebilece¤ini, ama projeyi DPT’den onaylat›p
proje numaras› alman›n önemli oldu¤unu vurgulad›.
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün inflaat›n›n ta-
mamlanabilmesi için de yaklafl›k 1.000.000 (Birmilyon)
YTL’ye ihtiyaç oldu¤unu, ilgili birimden telefonla ö¤-
renerek söyledi. Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin
önemini bildiklerini, kurmaya çal›flt›klar› üniversite bil-
gi sistemi için Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Os-
man DEM‹RER’in üniversite içerisinde sürekli harita
al›m çal›flmalar› yapt›¤›n› söyledi. Ayr›ca Makina Mü-
hendisli¤i Bölümünden ayr› olarak Otomotiv Endüst-
risi Bölümünün aç›laca¤›n›, bu bölümün inflaat›n›n da
devam etti¤ini, Mercedes Firmas› ile birlikte iki firma-
n›n daha bu bölüme destek verdiklerini belirtti.

Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fo-
togrametri Bölüm Baflkanl›¤›na yeni atanan Doç.Dr.
Mustafa TÜRKER ziyaret edildi ve mesleki konularda
bilgi al›flveriflinde bulunuldu. Doç.Dr. Mustafa TÜR-
KER Rektörün de, Mühendislik Fakültesi Dekan› Sel-
çuk Hocan›n da (Elektrik Müh.) bölüm inflaat› konu-
sunu iyi bildiklerini ve bölüm inflaat›n›n bitirilmesi için
gayret ettiklerini, dekan› da ziyaret etmemizin faydal›
olaca¤›n› söyledi. Kendisi geçici bir odaya yeni yerle-
fliyordu. Mustafa TÜRKER’e yeni görevinde baflar›lar
dileyip ayr›ld›k.

Meslektafl›m›z Meliha DÜZA⁄AÇ resimlerini 24 Ey-
lül - 12 Ekim 2005 tarihleri aras›nda, Ankara Tenis Ku-
lübü Sanat Galerisinde sergiledi. 1959 y›l›nda Artvin’de
do¤an Meliha DÜZA⁄AÇ 1982 y›l›nda ‹TÜ’yü bitirdi.

1985 y›l›nda resim çal›flmalar›n› h›zland›ran ve
atölye çal›flmalar›na kat›lan Meliha DÜZA⁄AÇ, Hari-
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ta ve Kadastro Mühendisi olarak çal›flt›¤› kamu kuru-
luflundan emekli olduktan sonra, 2003 y›l›ndan itiba-
ren kendi atölyesinde çal›flmalar›n› sürdürdü. 

Çeflitli tarihlerde, çeflitli yerlerde resimlerini ser-
gileyen meslektafl›m›z›n Ankara Tenis Kulübündeki bu
sergisi, fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU ve
II. Baflkan›m›z Hüseyin GÜL taraf›ndan gezildi. Afyon-
karahisar Belediyesi KBS Koordinatörü meslektafl›m›z
Nurdane Esen ÖZAYDEM‹R’in de bulundu¤u bu ge-
zide, meslektafl›m›za çal›flmalar›nda baflar›lar dilendi.    

HKMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu ad›na;
Baflkan ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU, II.Baflkan Hüseyin
GÜL, fiube Müdürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU ve TKGM
Temsilcisi Fermani KAYA, 14 Temmuz 2005 tarihin-
de Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki ADLI’y›
makam›nda ziyaret ettiler. Ziyarette TKGM Yard›m-
c›lar› Nihat fiAH‹N ve Celal KAfiAK ile Kadastro Da-

ire Baflkan› Davut GÜNEY de haz›r bulundular.
Son y›llarda TKGM’yi ilgilendiren yasa de¤ifliklikle-

ri, uygulanmakta olan ve uygulanmas› düflünülen pro-
jeler konusunda önemli geliflmeler oldu¤undan, cami-
am›z› ve kamuoyunu bilgilendirmek, tart›flmak ve en
sa¤l›kl› sonuç alabilmek aç›s›nda TKGM ile HKMO
Ankara fiubesinin ortak etkinlik yapmas› hususu ko-
nufluldu ve önümüzdeki sonbaharda uygun bir günde
yap›lmas› konusunda mutab›k kal›nd›.

Bu konudaki çal›flmalar›n koordinatörlü¤ünü,
TKGM’den Nihat fiAH‹N ile HKMO Ankara fiubeden
Hüseyin GÜL’ün yapmalar› kararlaflt›r›ld›.

HKMO Ankara fiubesi yetki alan› içerisinde KBS
kurmak isteyen yerel yönetimlere (Afyonkarahisar,
Çankaya gibi) yard›mc› olunmas› dile¤i olumlu karfl›-
land› ve zaten bu konuda TKGM’nin elinden gelen
katk›y› vermekte oldu¤u belirtildi.

HKMO Genel Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ, HKMO
Ankara fiubesi II. Baflkan› Hüseyin GÜL ve fiube Mü-
dürü Murat ‹fiB‹L‹RO⁄LU 22 Haziran 2005 Perflem-
be günü Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ettiler. ‹lk
önce meslektafllar›m›z Belediye ‹mar Müdürü Yavuz
ÜNVER, Harita fiube Müdürü ve ‹l Temsilci Yard›m-
c›m›z Mine Ç‹ÇEK ile daha önce Samsun Belediyesi
KBS Projesinde çal›flm›fl olup, Afyonkarahisar Beledi-
yesinde yeni göreve bafllayan Nurdane Esen ÖZAY-
DEM‹R'i ziyaret edildi. Sonra hep birlikte Belediye
Baflkan› Abdullah KAPTAN ziyaret edildi.

Görüflmede TUS konusu gündeme geldi. Gerekli
haz›rl›klar yap›ld›ktan sonra Afyonkarahisar Belediye-
si ile HKMO Ankara fiubesi aras›nda bir TUS Proto-
kolü imzalanmas› konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.
Afyonkarahisar Belediyesi UGVA Çal›fltay›na davet
edildi. 

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

64

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

A N K A R A

HKMO’nun Afyonkarahisar Belediyesini
ZiyaretiHKMO Ankara fiubesi Yönetim

Kurulu’nun Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ünü Ziyareti

fiubemizce mesle¤inde 30. y›l›n› dolduran üyelerimize plaketlerininde verilece¤i
Geleneksel Yemek 17 Aral›k 2005 tarihinde Akar International Otel’de yap›lacakt›r.

DUYURULAR
fiubemizce 16 Kas›m 2005 tarihinde 13:30-17:30 saatleri aras›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan

Bakanl›¤› Konferans Salonunda “Kadastro 2005” konulu bir panel yap›lacakt›r.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Antalya
fiubesi ve Kepez Belediyesi’nin iflbirli¤iyle gerçekleflti-
rilen “Kentsel Dönüflümde Teknik ve Mekansal So-
runlar” Paneli Kepez Belediyesi Konferans salonunda
gerçeklefltirildi. Panele konuflmac› olarak Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Baflkan› Say›n
Hüseyin ÜLKÜ, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mi-
marl›k Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli-
¤i Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Prof.Dr.Ferruh
YILDIZ ve fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö¤retim
elemanlar›ndan Dr.Ça¤lar MEfiHUR kat›ld›.

Panelde ilk olarak konuflan HKMO Antalya fiube
Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR, toplumda kentleflme bi-
lincinin tam olarak yerleflmemesinin, kentlerin bugün-
kü hale gelmesinde en büyük etken oldu¤unu söyledi.

Kepez Belediye Baflkan› Erdal ÖNER ise yapt›¤›
konuflmada; Kepez belediyesinde bulunan 75 bin ko-
nuttan 18 bininin kaçak oldu¤unu dile getirerek;” Ke-
pez Türkiye’de gecekondu sorununun  en fazla oldu-
¤unu birkaç bölgeden birisidir. Yeni Belediyeler yasa-
s›yla nüfusu 50 bini aflan belediyelere kentsel dönü-

flüm yetkisi tan›nd›.” dedi. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
ise konuflmas›nda; “Yerel yönetimler, Kent Bilgi Siste-
mi aç›s›ndan son yasalarla önemli görevler  üstlendi-
ler. Belediyelere verilen görevlerde mekansal sorun-
lar› çözmek de var. ‹mar plan› bütünlü¤ünde Kentsel
Dönüflümde uygulanmal›. Antalya bir turizm kenti.
Gelece¤ini yok ederek yat›r›m yapmak, kendi gelece-
¤ini yok eder ve gelecekte geri dönüflü olmayan so-
runlara yol açar.” dedi.
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HKMO Antalya fiubesi Bas›n Aç›klamas›.

Bu konu Türkiye’nin iktisadi siyasi sorunlar›ndan,

ne de Türkiye’nin iktisadi siyasi sorunlar› Dünya’n›n

sorunlar›ndan ayr›lamaz. Günümüzde küreselleflme,

entegrasyon, globalleflmeyeni dünya düzeni kelimele-

ri bazen tek tek bazen de yan yana kullan›l›r. Demok-

rasi, kat›l›m, hofl görü, üretim, birikim ve tüketim do-

lu çevreye duyarl› küreselleflmifl bir yeni dünya düze-

ni müjdelenmifltir. Bugün denilmifltir ki dünyan›n en-

düstri toplumundan bilgi toplumuna ifl gücü a¤›rl›kl›

teknolojiden yüksek teknolojiye ulusal ekonomiden

dünya ekonomisine merkezi yönetimden yerel yöne-

time, kurumsal yard›mdan kendi kendine yard›ma, k›-

s›tl› seçeneklerden çok çeflitli seçeneklere do¤ru h›z-

l› bir de¤iflim yaflanmaktad›r.

Ülkemizde, 1950’lerden bu yana h›zl› bir mekansal

dönüflüm yaflanmaktad›r. Bu dönüflüm büyük ölçüde

kentsel alanlarda olmaktad›r. 1980’lere kadar genelde

piyasa mekanizmas› içinde ve vatandafllar›m›z›n planla-

ma prati¤inden uzak çözümlerle gerçeklefltirmifl ol-

duklar› bu dönüflümün sonucunda kentsel doku h›zla

bozulmufltur.

Ortaya ç›kan çözümler imarl› alanlarda, yap-satç›

sunum biçimiyle gelifltirilen çok katl› apartmanlaflma

ile  imars›z alanlarda, önce gecekondu olarak bafllay›p,

daha  sonralar› hisseli parselasyonla apartmanlaflma

olarak geliflen kaçak yap›laflma alanlar› biçiminde orta-

ya ç›kmaktad›r.

1980 sonlar›nda ç›kar›lan af yasalar› ile bu düzen-

siz uygulamalar yasallaflt›r›lm›fl ancak dönüflümünü ta-

mamlayamam›fl alanlar olarak maalesef mevcudiyetle-

rini  korumufltur.

Kent planlama; önceki süreçte, ço¤u zaman, kent-

lere yönelen nüfusu bar›nd›racak yeni alanlar›n imara

aç›lmas› biçiminde alg›lan›rken; bugün sürecin, kentle-

rin eskiyen ve ifllevini kaybeden bölgelerinin yeniden

ele al›nmas› biçimine dönüfltü¤ü gözlenmektedir ki bu

süreçte ortaya ç›kan temel kavram” Kentsel Dönü-

flüm” dür.

Hemen hemen tüm kentlerimizde gözlenen bu tür

kent dokular›n›n varl›¤›, kentsel dönüflüm konusunun

bir plan çerçevesinde ele al›nmas› gereklili¤ini artt›r-

maktad›r. Kentsel eskimenin  ve yeni kullan›m ihtiyaç-

lar›n›n artmas›n›n yan› s›ra kentlerimizin s›k s›k do¤al

afetlere maruz kalmas› ve bu afetlerin etkisinin kaçak

yap›laflma, denetimsizlik ve plans›zl›k nedeniyle çok

büyük boyutlarda olmas› kentsel dönüflüm konusu

üzerinde durulmas›n›n  ana sebepleri olarak ortaya

ç›kmaktad›r.

Kentsel dönüflüm projeleri,”yaflanabilir sa¤l›kl›

kentlerin yarat›lmas› “ genel nedeniyle birlikte;

- Kaçak yap›laflm›fl alanlar›n dönüfltürülmesi,

- Do¤al afetlerle do¤rudan etkilenecek olan sak›n-

cal› alanlarda yer seçmifl konut veya baflka kullan›m

alanlar›n›n dönüfltürülmesi,

- Kent içinde niteliksiz, sa¤l›ks›z alanlar›n ve yafla-

nabilir kent standartlar› d›fl›nda kalan alanlar›n dönüfl-

türülmesi,

- ‹fllevini yitirmifl tarihi mekanlar›n, korumu alanla-

r›n›n dönüfltürülmesi konular›n› içerir.

Bu tür dönüflüm projeleri tasarlan›rken, konuya

fazla yük getirmeyecek modellerin uygulanmas› ve bu

kapsamda geliflmifl yaflanabilir ve güvenebilir yaflama

mekanlar›n›n oluflturulmas›, sosyolojik uyum  çal›flma-

lar›n›n yap›lmas› ve finansman modellerinin gelifltir-

mesi gereklidir.

Kentsel nüfus art›fl›n›n yan› s›ra, ekonomik alanda

yaflanan de¤iflimler, kentsel dönüflüm konusunun ele

al›n›fl›, uygulamas›n› ve kullan›lan yöntemleri do¤ru-

dan etkilemektedir. Ülkemizde kentsel dönüflüm pro-

jeleri  1980 öncesinde daha çok dar gelirlilerinin ya-

flam kalitesinin yükseltilmesi olarak gündeme gelir-

ken, günümüzde itibarl› mekanlar›n yarat›lmas› ve çö-

küntü alanlar›n›n yok edilmesi kapsam›nda ele al›n-

maktad›r.

Do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m, yaflam

kalitesi, do¤al afetlerle ve çevresel risklerin azalt›lma-

s› gibi çevresel faktörlerden ötürüde kentsel dönüflü-

me ihtiyaç artmaktad›r.

Sosyolojik faktörler olarak üzerinde durulmas› ge-

reken konu ise, dönüflüm alanlar›nda yaflayanlar›n›n
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kentin geçici parças› olma durumunda kalmalar›ndan

ötürü ortaya ç›kan zorluklar›n varl›¤›d›r. Bu vatandafl-

lar›m›z›n beklentilerinin karfl›lanmas›, sosyal farkl›l›kla-

r›n›n ve mekansal eflitsizliklerinin giderilmesi kentsel

dönüflümün bir plan çerçevesinde gelifltirilmesini ge-

rekli k›lan faktörlerdir.

Tüm bu faktörler kentsel dönmüflüm konusunun

kapsam›n› ortaya koymakta ve dönüflüm konusun

“Her kente uyar” bir anlay›flla çözülemeyece¤ini gös-

termektedir.

Kaç›n›lmaz olarak her kentsel dönüflüm projesin-

de projeye özgü demografik, çevresel, ekonomik ve

sosyolojik bir içerik tan›mlamas›n›n yap›lmas› gerekli-

dir.

Kentsel dönüflüm projelerinde özellikle yerel yö-

netimlerin öncülü¤ünde ve merkezi yönetimin deste-

¤inde, kamu kaymaklar›n› k›s›tl› ölçüde kullanarak , pi-

yasan›n  canland›r›lmas› ve özel sektörün teflvik edil-

mesi hedeflenmelidir. Bu do¤rultuda, kentin öncelikli

sahibi yerel yönetimlerin yasal ve örgütsel araçlar›n›n

ifl birli¤i dahilinde kullanarak planlamada yap›lacak

programlarla yarat›lacak özel iç ve d›fl finansman ola-

naklar›n› gelifltirilerek kentsel dönüflüm projelerini

hayata geçirmeliyiz.

Kuruluflundan itibaren ülkemizde, yerleflim ve ko-

nut politikalar›n›n  belirlenmesi ve uygulanmas›nda

önemli bir kurum olan toplu konut idaresi, bugüne

kadar, bu konun öneminin bilincinde olarak, yerel yö-

netimlerle ortakl›k içinde, çal›flma olanaklar›n› araflt›r-

m›flt›r. Yer verdi¤i en önemli maddelerden biri olan

ve kentsel dönüflüm konular› kapsam›na girer.”Mev-

cut gece kondu alanlar›n›n dönüflümü” projesidir.

Zira sorunun çözümü, vatandafla ve bölgenin so-

runlar›na en yak›n olan yerel yönetimler ile merkezi

yönetim aras›nda iflbirli¤ini ve ortakl›k anlay›fl›n› ge-

rekmektedir.Di¤er bir yandan özellikle fakir vatandafl-

lar›m›z›n yaflad›¤› bu bölgenin yeniden modern ve ça¤-

dafl bir görüntüye kavuflmas› için bu dönüflüm projesi

çok önemlidir.

Çünkü bu bölgede yaflayan nüfusun büyük bölü-

münün kentsel alt yap› servislerinden yararlanamama-

lar› nedeniyle bölge sa¤l›ks›z çevre kalitesinden yok-
sun bir bölge haline gelmifltir.

Tüm bu özellikler dikkate al›nd›¤›nda, gece kondu
bölgesinin tasfiyesi ve bu bölgenin alt yap›s› çevresi,
yerleflim alanlar› ve görünümüyle özel olarak düzen-
lenmesi önem arz etmektedir. Zira ülkemizde her ge-
ce kondu alan›nda birbirinden çok farkl› bir fiziki yap›
mülkiyet yap›s› ve sosyal yap›s› vard›r.

Bu tür özel projeler ile gece kondu bölgesinin fi-
ziksel durumunun ve görüntüsünün gelifltirilmesi, gü-
zellefltirilmesi ve daha sa¤l›kl› bir yerleflim düzeni sa¤-
lanmas› ve kentsel yaflam düzeyinin yükseltilmesinde
amaçlanmaktad›r.

Sonuç olarak “Kentsel dönüflüm projeleri” çal›fl-
mas› çok kapsaml› ve karmafl›k bir konu olan kentsel
dönüflüm sorununu merkezi yönetim, yerel yönetim,
ilgili meslek odalar›, akademik çevre ve vatandafllar›-
m›z›n birlikteli¤inde bütününün bir çerçevede hangi
modellerle ele al›nabilece¤ini ve olas› eylem alanlar›-
n›n hangi kapsamda belirlenebilece¤ini gösteren bir
çal›flma olarak de¤erlendirilmelidir.

Sayg›lar›mla….
Ömer DÖNDÜRÜR, Baflkan

03.09.2004 tarihinde, fiehir Planc›s› Mustafa Ay-
do¤du ile birlikte Alanya yolunda, trafik kazas›nda ha-
yat›n› kaybeden flube yazman›m›z Hakan Ç‹FTÇ‹O⁄-
LU, U¤urlu Camisinde okunan mevlit sonras› mezar›
bafl›nda ailesi ve meslektafllar› taraf›ndan an›ld›.
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Yazman Hakan Ç‹FTÇ‹O⁄LU Mezar›
Bafl›nda An›ld›
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Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan,
arazilerin kay›t alt›na al›nmas› amac›yla sürdürülen ka-
dastro çal›flmalar› kapsam›nda Antalya, Isparta ve
Burdur’daki 801 köyde köylülerin tapular›na kavufltu-
¤u, kalan 213 köyün kadastro çal›flmalar›n›n ise gele-
cek y›l›n sonuna kadar tamamlanaca¤› bildirildi.

Yerel Gazeteden Bafll›klar

Antalya Beyaz Gazetesi, 27 Temmuz 2005

Antalya Ekonomi Gazetesi,27 Temmuz 2005         

Antalya Hilal Gazetesi, 27 Temmuz 2005

“Kentsel Dönüflümde Teknik ve Mekansal Sorun-
lar” adl› panel hakk›nda yerel bas›nda ç›kan haberler.
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fiubemiz Etkinlik Alan›nda Mesleki
Haberler (Hürses Gazetesi, 30 Temmuz 2005)
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“LHKM Bürolar› Hakk›nda Kanun Yönetmelik
Tasla¤›”n› görüflmek üzere Serbest Çal›flan Harita
Mühendislerimizle birlikte Odam›zda Toplant› yap›ld›.  

Simav Kadastro Müdürlü¤ünde çal›flan meslektafl-
lar›m›z ve serbest çal›flan meslektafllar›m›z ile birlikte
temsilci Ahmet GÜNER‹’nin iflyerinde mesleki sorun-
lar ve özellikle Lisansl› Ölçme Bürolar› kurulmas› hak-
k›ndaki kanun hakk›nda görüflmeler yap›ld›.

Tavflanl› Kadastro Müdürlü¤ünde çal›flan meslek-
tafllar›m›z ve serbest çal›flan meslektafllar›m›z ile bir-
likte odam›z üyesi ve meslektafl›m›z olan Tavflanl› Be-

lediye Baflkan› Sn. Ali ‹hsan ÇAKIR makam›nda ziya-
ret edildi. Belediye Baflkanl›¤›nca yeni bafllan›lan Kent
Bilgi Sistemi kurma çal›flmalar› hakk›nda görüflüldü.
Belediyeni altyap› çal›flmalar›na verdi¤i önem ve çal›fl-
malar Sn. Baflkan taraf›ndan anlat›ld›.

Çanakkale de kamuda ve serbest çal›flan meslek-
tafllar›m›z ile birlikte mesleki sorunlar, TUS uygulama-
lar›,  imar uygulamalar› ve fiyat k›r›mlar› ile L.Ö.B.
hakk›ndaki kanun ve ç›kacak olan yönetmelik hakk›n-

da görüflmeler yap›ld›. Özellikle fiyat k›r›mlar›n›n
önemli problem yaratt›¤›, hemen hiçbir kamu kuru-
munun serbest çal›flanlarca yap›lan projelerden  TUS
ifllemlerini aramad›¤› bu nedenle önemli bir ifl kolu
kayb›n›n oldu¤u Çanakkale de çal›flan meslektafllarca
dile getirildi.
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22.07.2005 Odam›zda Toplant›

26.07.2005 Simav Temsilcili¤i Ziyareti

26.07.2005 Tavflanl› Temsilcili¤i Ziyareti

29.07.2005 Çanakkale Temsilcili¤i Ziyareti
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Gece KOL‹N otelde düzenlenen yeme¤e Çanak-
kale de çal›flan  bütün meslektafllar ile Genel Baflkan›-
m›z Sn. Hüseyin ÜLKÜ, fiube Baflkan›m›z Sn Celil
ÇOLAK, Yönetim Kurulumuz ile Tapu ve Kadastro
Genel Müdür Yard›mc›s› Sn. Nihat fiAH‹N ile Daire
Baflkanlar›, Bölge Müdürleri ve di¤er müdürler kat›l-
m›fl olup, birlikte kurum ve mühendislik hizmetleri
aras›ndaki iliflkiler ve çal›flmalar hakk›nda görüflmeler
yap›ld›.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün kurulufl
158. y›ldönümünde Çanakkale kadastro müdürlü¤ü-
nün düzenlemifl oldu¤u panelde Odam›z Genel Bafl-
kan› Sn. Hüseyin ÜLKÜ de bir konuflma yapm›flt›r.

Panelde flubemiz üyesi Osmangazi Belediyesi çal›fla-
n› Sn. Sabri ÖZTÜRK ’de Osmangazi Belediyesinde-
ki uygulamalar ve Kent Bilgi Sistemi çal›flmalar› hak-
k›nda bir sunum yapm›flt›r. Belediyeden cep telefon-
lar› arac›l›¤›yla tatil günlerinde bile poligon noktas›
koordinatlar› al›nabildi¤i ve uyumlu telefonlara imar
durumu verilebildi¤i yönündeki aç›klamalar ilgi ile iz-
lenmifltir.

Dikili yaz kamp›na fiubemizi temsilen fiube Baflka-
n›m›z Celil ÇOLAK kat›lm›flt›r.

Bursa fiubesi Bilecik Temsilcili¤i ve Bozüyük ilçe-
sinde çal›flan meslektafllar›m›z  ziyaret edilerek mes-
lektafllarla mesleki sorunlar tart›fl›ld›. Bilecik temsilcisi

Sn. Mehmet KÜÇÜKOSMAN’›n bürosunda toplant›
yap›ld›. Bilecik’te TUS uygulamalar›n yayg›n bir flekil-
de yürütüldü¤ü ancak Bozüyük ilçesinde ise TUS ifl-
lemlerinin hiç olmad›¤› ve fiyat k›r›mlar›n›n s›k›nt›lara
neden oldu¤u görüflüldü. Bu  toplant›larda birlikte ha-
reket edilmesi ve daha s›k diyaloglar›n sorunlar› gide-
rece¤i sonucuna var›ld›.

Ayr›ca serbest çal›flan meslektafllar›m›z bürolar›n-
da ziyaret edildi.

Bursa Büyük fiehir Belediyesi  ‹mar Müdürlü¤üne
atanan Cengiz AKYOL makam›nda ziyaret edildi. Ye-
ni görevinde baflar›lar dilenerek plaket verildi

13.07.2005 tarihinde Orhangazi Belediyesi Fen ‹fl-
leri Müdürlü¤üne atanan meslektafl›m›z  Yavuz ‹K‹Z-
MEN ziyaret edildi, yeni görevinde baflar›lar dilenerek
plaket verildi. Ayr›ca serbest çal›flan meslektafllar›m›z
bürolar›nda ziyaret edildi.
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27.08.2005 IV. ‹zmir Dikili
Yaz Kamp›na Kat›l›m

09.08.2005 Bilecik Temsilcili¤i Ziyareti

30.07.2005 Çanakkale Tapu Kadastro
Genel Müdürlü¤ü’nün Kurulufl
Y›ldönümü Kutlamalar› ve Kent Bilgi
Sistemleri Hakk›nda Sunum

17.08.2005 B.B.B. ‹mar Müdürlü¤ü
Ziyareti ve Plaket

Orhangazi Belediyesi Fen ‹flleri
Müdürlü¤ü Ziyareti ve Plaket
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Bölgeye yeni atanan Bölge Müdür Yard›mc›s› Hari-
ta Mühendisi Say›n Sebahattin TEZCAN beye yeni gö-
revinin hay›rl› olmas›n›, bu tür kurumlarda mesle¤imiz-
le birebir örtüfltü¤ünden dolay› çok mutlu oldu¤umu-
zu belirterek ilimiz ve bölgemizin kadastral durumlar›
ve yap›lan çal›flmalar hakk›nda çok önemli bir de¤er-
lendirme yap›lm›flt›r. Bu görüfller flöyle s›ralanm›flt›r.

Diyarbak›r  Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlü¤ü-
müz  sorumluluk alan› dahilinde bulunan Diyarbak›r,
Batman, Siirt ve fi›rnak il ve ilçelerinde 6 Kadastro Mü-
dürlü¤ü ve 35 Tapu Sicil Müdürlü¤ü bulunmaktad›r.

Bölge Müdürlü¤ümüze ba¤l› bulunan; Kadastro
Müdürlüklerindeki çal›flma ve kadastrosu yap›lan ve
yap›lmayan alanlar hakk›nda bilgi al›nd›.

Batman Kadastro Müdürlü¤ünün sorumlulu¤unda-
ki Batman Merkez Befliri, Hasankeyf, Kozluk ve Sason
‹lçelerinde toplam 212 köy ve 103 Mahalle mevcut
olup, toplam 78 Köy ve 21 Mahallenin Kadastrosu ya-
p›lmam›flt›r. Gerçekleflme oran› k›rsal alanda % 63.21,
kentsel alanda ise %79.61’dir.

Diyarbak›r Kadastro Müdürlü¤ünün  sorumlulu-
¤undaki, Diyarbak›r Merkez ‹lçe Bismil, Ç›nar, Hazro,
Hani, Kocaköy ve Lice ilçelerinde toplam 462 Köy ve
111 Mahalle mevcut olup, Diyarbak›r merkez ve Bis-
mil ilçelerinin tesis kadastrosu tamamen bitmifl, di¤er
ilçelerde 104 köy ve 21 mahallanin kadastrosu yap›l-
mam›flt›r. Gerçekleflme oran› k›rsal alanda % 77.49,

Kentsel alanda ise %81.08 oldu¤unu,
- Ergani Kadastro Müdürlü¤ünün sorumlulu¤unda-

ki Ergani Merkez, Çermik, Çüngüfl, Dicle ve E¤il ‹lçe-
lerinde toplam 261 köy ve 31 mahalle mevcut olup,
toplam 107 köy ve 2 mahallenin kadastrosu yap›lma-
m›flt›r. Gerçekleflme oran› k›rsal alanda %59, kentsel
alanda ise %93.55’nin gerçekleflti¤ini,

- Silvan Kadastro Müdürlü¤ünün sorumlulu¤unda-
ki Silvan Merkez ve Kulp ‹lçesinde toplam 129 köy ve
19 mahalle mevcut olup, toplam 48 Köy ve 1 Mahal-
lenin kadastrosu yap›lmam›flt›r. Gerçekleflme oran›
k›rsal alanda % 62.79, kentsel alanda ise %94.73’nin
bitti¤ini,

- Siirt Kadastro Müdürlü¤ünün sorumlulu¤undaki
Siirt Merkez, Ayd›nlar, Baykan, Eruh, Pervari ve fiir-
van ‹lçelerinde toplam 279 köy ve 59 mahalle mevcut
olup, toplam 186 köy ve 10 Mahallenin kadastrosu ya-
p›lmam›flt›r. Gerçekleflme oran› da k›rsal alanda
%33.33, kentsel alanda ise %83.05’nin tamamland›¤›n›,

- fi›rnak Kadastro Müdürlü¤ünün sorumlulu¤unda-
ki fi›rnak Merkez, Beytüflflebab, Cizre, Güçlükonak,
‹dil, Silopi ve Uludere ‹lçelerinde toplam 243 köy ve
68 mahalle mevcut olup, 117 Köy ve 43 Mahallenin
kadastrosu yap›lmam›flt›r. Gerçekleflme oran› k›rsal
alanda %51.85, kentsel alanda ise %36.76’s›n›n ancak
tamamlanabildi¤ini belirterek flöyle devam etti.

Bölgemizde genel olarak tesis kadastrosunun ger-
çekleflme oran› k›rsal alanda %59.64, kentsel alanda
ise %74.93’nün tamamland›¤›n› belirtmifltir.

Arip projesi kapsam›nda 2005 y›l› içerisinde Bölge
Müdürlü¤ümüze ba¤l› 146 birimde, yaklafl›k 1.600.000
dönümlük alanda, 70.000 parselin üretilmesi planlan-
m›flt›r. Batman Kadastro Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Kozluk
ve Sason ‹lçelerinde 9 mahalle, 17 köyde, Diyarbak›r
Kadastro Müdürlü¤ü’nün yetki alan›ndaki fi›rnak iline
ba¤l› Beytüflflebap ve Uludere ‹lçelerinde 17 Mahalle,
15 Köyde, Silvan Kadastro Müdürlü¤ü’nün yetki ala-
n›ndaki fi›rnak iline ba¤l› ‹dil ve Güçlükonak ‹lçelerin-
de 2 Mahalle, 17 Köyde, fi›rnak Kadastro Müdürlü-
¤ü’ne ba¤l› Merkez ve Cizre ilçelerinde 16 mahalle, 6
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fiubemiz Taraf›ndan Tapu ve Kadastro
Diyarbak›r 7. Bölge Müdürlü¤ü Ziyaret Edildi.
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köyde, Ergani Kadastro Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Çermik il-
çesinde 7 köyde, Siirt Kadastro Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
Merkez, Ayd›nlar, Pervari, fiirvan ve Eruh ilçelerinde
de 6 mahalle, 34 köyde Arip Projesi kapsam›nda iha-
le suretiyle yap›lmas› planland›¤›, ancak bunlardan yal-
n›zca fi›rnak Merkeze ba¤l› 50 birimde ihalesi yap›la-
rak, kadastro çal›flmalar›na bafllan›ld›¤›, Batman Ka-
dastro Müdürlü¤ü, Siirt Kadastro Müdürlü¤ü, Ergani
Kadastro Müdürlü¤ü, Silvan Kadastro Müdürlü¤ü yet-
ki alan›nda bulunan 96 birimde ise henüz ihalesi yap›l-
mad›¤›ndan, bu birimlerde çal›flmalara bafllan›lmam›fl-
t›r. Ancak, Batman Kadastro Müdürlü¤ü yetki alan›n-
daki 6 birimde, Siirt Kadastro Müdürlü¤ü yetki alan›n-
daki 5 birimde kadastro çal›flmalar›na Müdürlük im-
kanlar› ile 01.08.2005 tarih itibari ile ancak çal›flmala-
ra bafllan›ld›¤›,

Bölge Müdürlü¤ümüze ba¤l› 2005  y›l› içerisinde
TRUP-AR‹P projesi kapsam›nda 1/ 5000 ölçekli say›-
sal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretim ifli,
Diyarbak›r 1, 2 ve 3 olmak üzere toplam 1615 adet
paftan›n ihale edildi¤i, buna iliflkin Diyarbak›r 1 ve
2’nin yer teslimi yap›lmam›flt›r.

Kadastral çal›flmalar›n özelde bölgemizde, genelde
ise ülkemizde tamamlanmas›, ülkemize sosyal yaflam›n
vazgeçilmez unsuru olan tafl›nmaz mal ve mülkiyet ile
ilgili tüm bilgilere ulaflmak ve yararlanmakla birlikte,
sosyal yaflamda önemli ölçüde kolayl›klar getirece¤ini
belirterek  kadastro çal›flmalar›n›n biran önce bitiril-
mesi gerekti¤ini vurguland›.

De¤erli meslektafl›m›za yeni görevinde tekrar ba-
flar›lar diliyerek görüflmemiz sona ermifltir.

Haftal›k yapt›¤›m›z ‹KK toplant›lar›na Odam›z ak-
tif olarak kat›lmaktad›r. Bu toplant›larda fiehrimizin
sa¤l›kl› kentleflmeyi sürdürebilmesi ve toplumsal so-
runlara iliflkin görüfl ve önerilerini sunmaya devam
etmifltir.

Odam›z özellikle kentimizde s›kça yap›lan imar ta-
dilatlar› konusunda yerel yönetimlere her f›rsatta sa-
k›ncalar›n› ve kayg›lar›n› belirtmifltir.

Fakat yerel yönetimlerimiz demokrasiyle de hiç
ba¤daflmayacak uygulamalara devam etmektedirler.
fiöyle ki bir yandan flehrin tamam›na Büyükflehir bele-
diyesi taraf›ndan üç aya aflk›n bir süredir  planlama ça-

l›flmas› bafllat›ld›¤› halde, di¤er taraftan alt kademe be-
lediyeler arka arkaya tadilatlar› meclislerinden geçir-
meye devam etmektedirler. Yani yeni plan daha be-
lirtmeden büyük bir k›sm› ifllevsiz kalacakt›r. Bu kay-
g›lar›m›z› yerel yönetimlere bildirdi¤imiz için birkaç
belediye tadilatlarda art›k odalardan görüfl almay› da
kald›rm›flt›r. Görüfl alan belediyelerde odalar›n öneri-
lerini hiç dikkate almadan mütahhitin iste¤i do¤rultu-
sunda meclis kararlar› al›nd›¤› görülmüfltür. Odam›z
bir üst yaz› ile 1,5 y›ll›k tadilatlara iliflkin bilgi istenmifl-
tir. Bir belediyenin d›fl›nda cevap bile verilmemifl ve
cevap veren belediyede odam›zdan fotokopi paras›
gönderilmedi¤inden dolay› tadilatlar› odam›za veril-
memifltir.

fiubemiz yönetim kurulunda yapt›¤› toplant› sonu-
cunda mesle¤imizle iç içe olan Tapu ve Kadastro Mü-
dürlü¤üne bir pano yapt›r›lmas› ve Müdürlü¤ün bulun-
du¤u daireye kal›c› bir yer edinilmesi için Tapu ve Ka-
dastro Müdürü Say›n Sefa DO⁄AN ile bir görüflme

yap›lm›flt›r. Kendiside Harita Kadastro Mühendisi ol-
du¤undan flubemizin bu teklifini çok yerinde bulup
bizleri kutlayarak beraberce müdürlük koridoruna bu
pano hep beraber monte edilmifltir. Bu esnada fiube
Baflkan›m›z Say›n Talip KIRAN Panonun amac›na ilifl-
kin flu aç›klamada bulunmufltur: Üyelerimizin Oda-
m›zdan daha çok  bu kuruma  gitmelerinden dolay›,
odam›z›n yapt›¤› faaliyetleri, panelleri, seminerleri,
kongreler vb. çal›flmalar›n ça¤r›lar›n› ve sonuçlar› hak-
k›nda bilgilendirilmesine katk› sa¤layaca¤›n› ve genel
merkezimiz taraf›ndan mesle¤imize iliflkin yasal gelifl-
meleri, kaynak kitaplar› ve dergileri sergiliye bilece¤i-
miz birer iletiflim arac› oldu¤unu belirterek Kadastro
Müdürü Sefa DO⁄AN’a fiube Yönetim Kurulu ad›na
bu duyarl›l›¤›ndan dolay› teflekkür edilmifltir.
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‹KK Faaliyetleri

fiube Faaliyetleri
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fiubemiz ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mü-
hendislik Bilgisayar A.fi. taraf›ndan,  28 May›s-19 Ha-
ziran 2005 tarihlerinde fiubemizde düzenlenen Net-

cad Harita Paket Program› Kursu sertifikalar› 6 Eylül
2005 tarihinde verildi. Üyelerimizden gelen istekler
do¤rultusunda Kas›m ve Aral›k aylar›nda kurslar dü-
zenlenmesi için çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

Üyelerimizle 23 Temmuz 2005 tarihinde Lisansl›
Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Hakk›nda
Kanuna iliflkin Yönetmelik gündemi ile toplant› yap›l-
d›. fiube görüflleri  oluflturularak Genel Merkezimize
gönderildi.

fiube etkinlik alan›m›zda, meslekte 30. hizmet y›l›-
n› dolduran üyelerimiz için 24 Eylül 2005 tarihinde fiu-
bemizde bir toplant› düzenlendi. Etkinli¤imizde, 2005
y›l›nda 30. y›l›n› dolduran üyelerimizle birlikte, önceki

y›llarda 30. y›l›n› dolduran ve Odam›z›n çeflitli çal›flma-
lar›na katk› veren üyelerimiz de davet edildi. fiube bafl-
kan› Mehmet Ali CANDAfi aç›l›fl konuflmas›nda;  ya-

flamda her yolun kilometre tafllar› oldu¤u gibi meslek
yaflant›s›n›n da buna benzer tafllar› oldu¤unu vurgula-
yarak, etkinli¤e kat›lan meslektafllar›m›za mesle¤imize
ve topluma yapm›fl olduklar› hizmetlerden dolay› te-
flekkür etti. HKMO Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin
ÜLKÜ “hayatta iki fley paylafl›ld›kça ço¤al›r: Birisi bilgi,
di¤eri ise sevgi” ifadesi ile konuflmas›n› yapt› ve 26
meslektafl›m›za plaketleri verildi. Plaket alan meslek-
tafllar›m›z yapm›fl olduklar› hizmetlerin yan›nda yafla-
m›fl olduklar› ac› ve tatl› an›lar›n› bizlerle paylaflt›. Sevil
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E¤itim Çal›flmalar›m›z

Üyelerimizle Toplant›lar

Meslekte 30. Y›l Etkinli¤i
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ÖÇAL fiENER’in “mezun oldu¤umda kad›ndan Harita
ve kadastro mühendisi olur mu, onlar›n eteklerine ça-
l› tak›l›r ve etekleri y›rt›l›r diyorlard›. Ancak nirengi ra-
satlar› dahil kadastro çal›flmalar›nda bulundum, ete¤im
hala sa¤lam” fleklinde yapm›fl oldu¤u konuflmas› an-
laml›yd›.  Plaketlerin verilmesinin ard›ndan, sohbetler
kokteyl eflli¤inde devam etti. 

Üyelerimize bundan sonraki yaflamlar›nda baflar›-
lar diler, kendilerini bir kez daha kutlar›z. 

Etkinli¤imize kat›lan üyelerimiz:
Sicil No Ad› Soyad›
509 Mehmet SELÇUK
619 Mustafa TUNCER
629 Ali PEKDEM‹R
681 ‹brahim KOÇ
719 Nihal AYANO⁄LU
991 Ali Osman fiENGÜL
1013 Mehmet AKTAfi
1022 Hüseyin ‹NCE
1026 Bekir S›tk› ALTIOK
1060 Ahmet ÇALIfiKAN
1065 Ak›n EK‹NC‹
1082 Mustafa DURMUfi
1090 Mustafa ERDEML‹
1100 S›tk› KÜLÜR
1102 Yalç›n Kaya fiENER
1104 Kemalettin KUMRU
1106 Halil SOYKAN
1113 Öcal TOLAN
1119 Osman Ç‹L‹NG‹RO⁄LU
1126 Gönül TOZ
1127 Sevil ÖCAL fiENER
1132 Kodanbey AYAL
1145 Ayfle Nimet KÜLÜR
1153 Yunus TEK‹N
1169 fiükrü COfiKUN
1244 Derya MAKTAV

TMMOB ‹stanbul Bölge Toplant›s›, 24 Eylül 2005

tarihinde Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube-

sinde yap›ld›. Gündemi, 8 Ekim 2005 tarihinde “Mü-

hendisler, Mimarlar, fiehir Planc›lar› E¤itim Sorunlar›-

n›n Bir Kez Daha Hayk›rmak ‹çin” slogan› ile gerçek-

lefltirilecek olan mitinge yönelik toplant›ya, TMMOB

Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI da kat›ld›. TMMOB ‹s-

tanbul Birimleri yönetim kurulu üyelerinden yaklafl›k

70 kiflinin kat›ld›¤› toplant›ya Odam›zdan TMMOB

Yönetim Kurulu üyemiz Nail GÜLER, Genel Baflkan

Hüseyin ÜLKÜ, fiubemizden Mehmet Ali CANDAfi,

Mehmet YILDIRIM, Mahmut GÜLTEK‹N, Hüseyin

Ç‹ÇEK, Mustafa ERDEML‹ kat›ld›lar. Toplant›da Av-

rupa Sosyal Forumu Haz›rl›k toplant›s› hakk›nda yap›-

lan de¤erlendirmelerin ard›ndan, 8 Ekim 2005 Cu-

martesi günü Ankara Tando¤an’da gerçeklefltirilecek

olan miting konufluldu

Son dönemde gerçekleflen Temsilcilik de¤iflikli¤i

afla¤›da sunulmufltur. Eski Temsilcimize, Temsilci Yar-

d›mc›m›za özverili çal›flmalar› nedeniyle bir kere daha

teflekkür ediyor, göreve yeni gelen Temsilcilerimize

çal›flmalar›nda baflar›lar diliyoruz.
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‹KK Yönetim Kurullar› Ortak Toplant›s›

Temsilcilik De¤ifliklikleri

Bölge Eski Temsilcimiz Yeni Temsilcimiz ‹fl Telefonu
Kad›köy M.Alper GÜVEN (Temsilci) Mustafa UYSAL (Temsilci) 0-216-349 53 36

0-216-414 48 97
Kad›köy Ali fiENER (Tems.Yard›mc›s›)
K›rklareli Mehmet ÇEV‹K (Temsilci) Erkan GÜLER (Temsilci) 0-288-214 12 67
Keflan Celalettin B‹LG‹N (Temsilci) 0-284-714 24 43
Keflan Mehmet ÇEV‹K (Tems.Yard›mc›s›) 0-284-714 11 85
Çorlu Fahri ALBAYRAK (Temsilci) Erol GÖLÇEK (Temsilci) 0-282-651 70 72
Üsküdar Dilek AYAL (Temsilci) ‹lhami KAYHAN (Tems.Yard›mc›s›) 0-216-461 80 72
‹stanbul 1.Nolu
Kültür ve Tabiat Cemil CANDAfi (Temsilci) 0-212-512 09 19/23
Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu
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Konya’da uzun y›llar görev yapan Konya 1. ‹dare
Mahkemesi Baflkan› Hakim Osman ERMUMCU, 1.‹da-
re Mahkeme Üyesi Hakim Levent TÜFENKC‹, 2.‹dare
Mahkeme Üyesi Hakim Resul YILDIRIM’a son tayin ka-
rarnamesinde görev yerlerinin de¤iflmesi ve Konya’dan
ayr›lacak olmalar› nedeniyle Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› Konya fiubesi Yönetim Kurulu ad›na
Baflkan Prof. Dr. Ferruh YILDIZ taraf›ndan Konya’ya
yapm›fl olduklar› katk›lardan dolay› H‹ZMET PLAKET‹
verilmifltir.

Yap›lan törende; idarelerle vatandafllar aras›ndaki
uyuflmazl›klar›n çözümü için kurulan idare mahkemele-
rinin önemli bir kamu görevi gördü¤ü, özellikle idare-
lerin harita, imar planlama, imar uygulama ve alt yap›
kararlar›n›n uygulanmas›nda vatandafllarla aralar›nda
uyuflmazl›klar›n ortaya ç›kmas›n›n normal oldu¤u belir-
tilmifl ancak özellikle Konya merkezinde bu tür uyufl-
mazl›klar›n gün geçtikçe azald›¤› ve vatandafllar›n kamu
kurumlar›n›n yat›r›m, planlama ve uygulamaya iliflkin
kararlar›n› büyük ölçüde benimsemifl olduklar› tespiti-
ne var›ld›¤› karfl›l›kl› olarak beyan edilmifltir. Kamu ku-
rumlar›n›n idari mahkemeleri, yat›r›mlar›n› ve uygula-
may› engelleyen bir kurum olarak de¤il yat›r›m ve uy-
gulamalar›n› hukuka ve kamu yarar›na uygun olarak ya-
p›lmas›n› sa¤layan bir kurum olarak görmeleri gerekti-
¤ini beyan etmifllerdir.

13-14 Eylül 2005 tarihinde Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› Konya fiubesi ile Paksoy Teknik Hiz-
metler Afi.’nin iflbirli¤i ile GPS yaz›l›m› ve de¤erlendir-
me e¤itim semineri düzenlenmifltir. Düzenlenen Semi-
nere çok say›da odam›z üyesi kat›lm›fllard›r.

Seminer Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürlü¤ü Kon-
ferans salonunda yap›lm›flt›r.

Eski Tar›m Bakan› Konya Millet Vekilimiz Say›n Sa-
mi GÜÇLÜ fiubemizi ziyaret ederek Sivil Toplum Ku-
rulufllar›n›n sorunlar› hakk›nda üyelerimizle bilgi al›fl
veriflinde bulundu.

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, bu
alan›n yaklafl›k üçte birine karfl›l›k olan 28 milyon hek-
tar› tar›mda kullan›lan sahalar› oluflturmaktad›r. Yap›-
lan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve
ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktar› 8,5 milyon
hektar olup, bu miktar›n takriben yar›s› sulama imkan›-
na kavuflturulmufltur.

Sulama flebekesi götürülmesi planlanan alanlarda
tar›m arazilerinin parçalanm›fl olmas›, proje maliyetle-
rinin yükselmesine ve tar›msal faaliyetlerde girdi mali-
yetlerinin artmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle, ta-
r›m arazilerinde özellikle sulama projesi uygulanacak
alanlarda verim art›fl› sa¤lanmas›na yönelik olarak ara-
zi toplulaflt›rmas›na gidilmesine gerek duyulmaktad›r. 

Sulama projelerinin arazi toplulaflt›rma projeleri ile
paralel uygulanmas›nda, sa¤lanacak faydalar›n yan›nda
ekonomik yönden de zorunluluk görülmektedir. Çün-
kü, arazi toplulaflt›rmas› ile birlikte yürütülen sulama
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Hizmet Plaket Töreni

GPS (Küresel Konumlama Sistemi)
E¤itim ve De¤erlendirme Semineri

Konya Milletvekilimiz Say›n
Sami GÜÇLÜ fiubemizi Ziyaret Etti

Türkiye’de Arazi Toplulaflt›rmas›
Sempozyumu (15-16 Eylül 2005 Mevlana
Kültür Merkezi Konya) Bas›n Bülteni
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projelerinde, her parsel yola ve kanala en uygun flekil-
de do¤rudan do¤ruya ba¤land›¤›ndan, parsellerin yol ve
kanaldan faydalanma oranlar› %100’lere varmaktad›r. 

Bu hizmetlerin eflitlik ilkesine dayal› olarak ülke ge-
nelinde tek bir esas ve kapsaml› bir uygulama progra-
m› dahilinde h›zland›r›larak, gerçeklefltirilmesi amac›yla
arazi toplulaflt›rma faaliyetleriyle ilgili mevzuat incele-
nerek yapt›r›m gücü olan bir “Arazi Toplulaflt›rma Ya-
sas›’n›n” ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r. 

Öncelikle ülkede yoksullu¤a ve k›rsal alandan göç-
lere neden olan arazilerin yanl›fl ve amaç d›fl› kullan›m›
ve bunun sonucu olan erozyon kesinlikle önlenmeye
çal›fl›lmal›d›r. Bunun için ivedilikle “Toprak Yasas›” ç›-
kar›lmal› ve ulusal toprak koruma politikalar› gelifltiril-
melidir. Bu amaçla sa¤l›kl› biçimde toprak ve su kay-
naklar›m›z›n mevcut durumunu ve potansiyelini ortaya
koyacak ayr›nt›l› etüd ve envanterler yap›lmas›d›r. 

Türkiye’de nüfusun art›fl›na paralel, ifllenebilir ara-
zilerin artmamas› neticesinde, toprak üzerindeki nüfus
bask›s›n›n giderek artt›¤› ve tar›msal iflletme arazileri-
nin devaml› parçaland›¤› aç›k bir gerçektir.  

Artan nüfusun tar›m d›fl› sektörlere çekilememesi,
miras ve di¤er parçalanma nedenlerinden dolay› tar›m
iflletmelerinin sahip oldu¤u araziler sürekli parçalan-
makta ve ekonomik iflletme büyüklü¤ünün alt›na düfl-
mektedir. Bu nedenlerden dolay› ülkemizde süratle
mevcut iflletmelerle arazi toplulaflt›rmas› yap›larak ifl-
letmelerin da¤›n›k ve parçal› arazisinin birlefltirilmesi
suretiyle bir iflletme bünyesi bütünlü¤ü sa¤lanmal›d›r.
Böylece mevcut iflletmeler tar›m kesiminde, verimli
üretim yapan ve iktisaden yeterli düzeyde olan ifllet-
meler seviyesine ç›kar›labilir.

Ülkemizin tar›msal üretimi ve politikas› ile ilgili du-
rumu k›saca özetledikten sonra arazi toplulaflt›rma ça-
l›flmalar› ile ilgili problemlerini dile getirebilmek ama-
c›yla, Ülkemizin de¤iflik üniversitelerinden Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i ve Ziraat Mühendisli¤i bilim
alanlar›ndan ö¤retim üyeleri, Tar›m Bakanl›¤› yetkilile-
ri, DS‹ ve eski ad›yla Köy Hizmetleri Genel Müdürlülü-
¤ü yetkililerinin kat›l›m› TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Konya fiubesinin yürütücülü¤ünde
15-16 Eylül 2005 tarihleri aras›nda “Türkiye’de Arazi
Toplulaflt›rma Sempozyumu” ad›yla bilimsel bir
toplant› düzenlenecektir.

Düzenlenecek sempozyumda; ülkemizde tar›m-

sal üretimi art›rmak amac›yla yap›lan arazi toplulaflt›r-
ma çal›flmalar›n›n yasal dayana¤›, uygulamada karfl›lafl›-
lan sorunlar, bu sorunlara karfl› gelifltirilecek uygulama
teknikleri ve yasal düzenlemeler, toplulaflt›rma havza-
lar›, Mera/Orman/Toplulaflt›rma iliflkileri ve Avrupa
Birli¤i Tar›m Politikalar› ve Türkiye için dikkate al›na-
cak ilkeler tart›fl›lacakt›r.

Sempozyum iki gün olarak tasarlanm›fl olup ilk gü-
nünde ça¤r›l› bildiriler ele al›nacak, ikinci gün Tar›m Ba-
kanl›¤› yetkililerinin de kat›laca¤› bir Panel düzenlene-
cektir. Sempozyum tüm kat›l›mc›lara (ö¤retim üyesi,
ö¤renci, kamu görevlisi, halk vb.) aç›k olup ücretsiz
olarak planlanm›flt›r. Sempozyumda ayr›ca Konya Böl-
gesinde arazi toplulaflt›rma çal›flmalar› tamamlanm›fl ve
devam etmekte olan köylerdeki yaflayan insanlar›n gö-
rüfl ve düflüncelerinin belirlenmesi amac›yla gerekli ula-
fl›m araçlar› temin edilerek bunlar›n sempozyuma kat-
k›lar› da sa¤lanacakt›r.

Sempozyumun düzenlenece¤i mekan MEVLANA
KÜLTÜR MERKEZ‹ ’dir. Bu mekan›n kullan›m› husu-
sunda katk›lar›ndan ötürü Büyükflehir Belediyesine te-
flekkür ediyoruz. Sempozyumda ele al›nacak konular›n
ve tart›fl›lacak hususlar›n ülkemiz tar›m politikalar›na
katk›s› olmas› dile¤iyle sempozyumun düzenlenmesin-
de eme¤i geçen herkese Yürütme Kurulu ad›na teflek-
kürlerimizi sunuyorum. 

Sayg›lar›mla.
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Konya fiube Baflkan›
Sempozyum Yürütme Kurulu Baflkan›

fiube Baflkan›m›z Prof.Dr. Ferruh YILDIZ Arazi
Toplulaflt›rma Sempozyumu ‹le ilgili gazeteciler cemi-
yetinin organizasyonunda yerel ve ulusal bas›n men-
suplar› ile toplant› düzenlemifltir.

Nüfusun h›zla artmas› ve bunlar› beslemeyi gerek-
tiren zorunluluklar, tar›msal üretimin art›r›lmas› ihtiya-
c›n› do¤urmufltur. Toprak kaynaklar› s›n›rl› oldu¤undan
istenilen düzeyde ve ihtiyaç duyulan orandaki tar›msal
üretim art›fl›; ancak birim alandan sa¤lanan verimin ar-
t›r›lmas› ile mümkün olabilmektedir.
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Türkiye’de Arazi Toplulaflt›rmas›
Sempozyumu (15-16 Eylül 2005 Mevlana
Kültür Merkezi Konya)
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Birim alandan sa¤lanan verimin art›r›lmas›; teknolo-
ji seviyesi, üretimde kullan›lan tohum, gübre, ilaç, sula-
ma v.b. girdilerin miktar› ve kalitesinin yan› s›ra, tar›m-
sal bünye ile yak›ndan ilgilidir. Tar›msal bünyedeki ya-
p›sal bozukluklar verimi azalt›c› tesirlerde bulundu¤u
gibi, verimi art›r›c› tedbirlerin al›nmas›n› da engelle-
mektedir. Bu nedenle tar›msal bünyenin ›slah edilmesi
hususu ön plana ç›kmaktad›r. 

Tar›msal bünyenin ›slah› ile al›nabilecek tedbirlerin
bafll›calar›; Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ›slah›, arazi ›s-
lah›, toprak muhafaza tedbirlerinin al›nmas›, drenaj ve
sulama çal›flmalar› gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler deme-
tinin tamam› genifl anlamda “Araz› Toplulaflt›rmas›” ve-
ya “Arazi Düzenlemesi” ad›n› verdi¤imiz hizmetler
kapsam› dahilinde bulunmaktad›r. 

Bilindi¤i üzere, tar›msal üretimin art›r›lmas› amac›y-
la, kifli ve iflletmelere ait olan, küçük parseller halinde
birden fazla parçaya bölünmüfl, de¤iflik yerlere da¤›lm›fl
veya elveriflsiz biçimde flekillenmifl arazilerin; Modern
tar›m iflletmecili¤i esaslar›na göre ve ayr›ca sulama hiz-
metlerinin getirilmesine en uygun bir flekilde birlefltiril-
mesi, flekillendirilmesi ve düzenlenmesi ifllemine “Ara-
zi Toplulaflt›rmas› “ veya “Arazi Düzenlemesi” ad› ve-
rilmektedir. 

Ülkemizde arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›na ilk ola-
rak 1961 y›l›nda Konya ili Çumra ilçesi Kark›n Kö-
yü’nde bafllanm›fl olup, 1962 y›l›na kadar çal›flmalar
sürdürülmüfltür. Toplulaflt›rman›n teknik ve hukuki
yönden arz etti¤i özellikler nedeniyle yeterli mevzuat›n
ve yetiflmifl teknik elemanlar›n bulunamay›fl› gibi fak-
törler sonucunda çal›flmalara bir süre ara verilmifltir.

Daha sonra Antalya Bölgesinde “Arazi Toplulaflt›r-
ma” çal›flmalar›na tekrar bafllan›lm›fl, 1967 y›l›nda Ma-
nisa ve ‹zmir iller ine ba¤l› Salihli, Turgutlu, Manisa ve
Menemen ovalar›nda sulaman›n gelifltirilmesi ve tar›m-
sal üretimin artt›r›lmas› amac›yla genifl ölçüde çal›flma-

lara bafllanm›flt›r. Daha sonra da çeflitli zamanlarda
mevzuat ve yasa de¤ifliklikleri yap›larak, toplulaflt›rma
çal›flmalar› sürdürülmüfltür. 

‹lk yap›lan toplulaflt›rma çal›flmalar›; mülga TOP-
RAKSU Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, 7457 Say›l› Ka-
nun ve Türk Medeni Kanun yasal dayanak al›narak ya-
p›lm›flt›r. 1966 y›l›na kadar yap›lan toplulaflt›rma çal›fl-
malar›ndan sonra bir tüzük ç›kar›lmas› ihtiyac› oluflmufl
ve ilk “Arazi Toplulaflt›rma Tüzü¤ü”  27.06.1966 tari-
hinde yürürlü¤e konmufltur. 

1973 tarihinde 1757 Say›l› Toprak ve Tar›m Refor-
mu Kanunu yürürlü¤e girince, bu kanuna eklenen bir
madde ile reform bölgesi ilan edilen yerler d›fl›nda, bu
kanun hükümlerine göre toplulaflt›rma çal›flmalar› ya-
p›lmas› imkan› da sa¤lanm›fl ve 1978 y›l›na kadar uygu-
lamalar sürdürülmüfltür. 

1978 y›l›nda, 1757 Say›l› Toprak ve Tar›m Reformu
Kanunu Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilince,
ikinci defa 7457 say›l› Kanun ve  Medeni Kanun’un 678.
maddesi yasal dayanak al›narak 24.09.1978 y›l›nda ç›ka-
r›lan 7/18231 say›l› “Arazi Toplulaflt›rma Tüzü¤ü”ne
göre çal›flmalara devam edilmifltir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünce, Tar›m Re-
formu Bölgeleri d›fl›ndaki toplulaflt›rma çal›flmalar› bu
tüzü¤e göre sürdürülmüfltür. Tar›m Reformu Bölgesi
olarak ilan edilen yerlerde ise toplulaflt›rma çal›flmalar›
22/11/1984 tarihinde kabul edilen “Sulama Alanlar›nda
Arazi Düzenlemesine Dair Tar›m Reformu Kanunu”
hükümlerine göre yürütülmüfltür. 

Ülkemizde, mülga TOPRAKSU teflkilat› ile mülga
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Teflkilat› taraf›ndan
2000 y›l›na kadar uygulanan 392 adet proje ile toplam
295 695 hektarl›k bir alanda toplulaflt›rma çal›flmas› ta-
mamlanm›fl ve 276318. hektarl›k alanda ise çal›flmalar›n
devam etti¤i belirtilmektedir. 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, bu
alan›n yaklafl›k üçte birine karfl›l›k olan 28 milyon hek-
tar› tar›mda kullan›lan sahalar› oluflturmaktad›r. Yap›-
lan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve
ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktar› 8,5 milyon
hektar olup, bu miktar›n takriben yar›s› sulama imkan›-
na kavuflturulmufltur.

Sulama flebekesi götürülmesi planlanan alanlarda
tar›m arazilerinin parçalanm›fl olmas›, proje maliyetle-
rinin yükselmesine ve tar›msal faaliyetlerde girdi mali-

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

77

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

K O N Y A

K

O

N

Y

A

fi

U

B

E

S

‹



yetlerinin artmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle, ta-
r›m arazilerinde özellikle sulama projesi uygulanacak
alanlarda verim art›fl› sa¤lanmas›na yönelik olarak ara-
zi toplulaflt›rmas›na gidilmesine gerek duyulmaktad›r. 

Sulama projelerinin arazi toplulaflt›rma projeleri ile
paralel uygulanmas›nda, sa¤lanacak faydalar›n yan›nda
ekonomik yönden de zorunluluk görülmektedir. Çün-
kü, arazi toplulaflt›rmas› ile birlikte yürütülen sulama
projelerinde, her parsel yola ve kanala en uygun flekil-
de do¤rudan do¤ruya ba¤land›¤›ndan, parsellerin yol ve
kanaldan faydalanma oranlar› %100’lere varmaktad›r. 

Bu hizmetlerin eflitlik ilkesine dayal› olarak ülke ge-
nelinde tek bir esas ve kapsaml› bir uygulama progra-
m› dahilinde h›zland›r›larak, gerçeklefltirilmesi amac›yla
arazi toplulaflt›rma faaliyetleriyle ilgili mevzuat incele-
nerek yapt›r›m gücü olan bir “Arazi Toplulaflt›rma Ya-
sas›’n›n” ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r. 

Öncelikle ülkede yoksullu¤a ve k›rsal alandan göç-
lere neden olan arazilerin yanl›fl ve amaç d›fl› kullan›m›
ve bunun sonucu olan erozyon kesinlikle önlenmeye
çal›fl›lmal›d›r. Bunun için ivedilikle “Toprak Yasas›” ç›-
kar›lmal› ve ulusal toprak koruma politikalar› gelifltiril-
melidir. Bu amaçla sa¤l›kl› biçimde toprak ve su kay-
naklar›m›z›n mevcut durumunu ve potansiyelini ortaya
koyacak ayr›nt›l› etüd ve envanterler yap›lmas›d›r. 

Türkiye’de nüfusun art›fl›na paralel, ifllenebilir ara-
zilerin artmamas› neticesinde, toprak üzerindeki nüfus
bask›s›n›n giderek artt›¤› ve tar›msal iflletme arazileri-
nin devaml› parçaland›¤› aç›k bir gerçektir.  

Artan nüfusun tar›m d›fl› sektörlere çekilememesi,
miras ve di¤er parçalanma nedenlerinden dolay› tar›m
iflletmelerinin sahip oldu¤u araziler sürekli parçalan-
makta ve ekonomik iflletme büyüklü¤ünün alt›na düfl-
mektedir. Bu nedenlerden dolay› ülkemizde süratle
mevcut iflletmelerle arazi toplulaflt›rmas› yap›larak ifl-
letmelerin da¤›n›k ve parçal› arazisinin birlefltirilmesi
suretiyle bir iflletme bünyesi bütünlü¤ü sa¤lanmal›d›r.

Böylece mevcut iflletmeler tar›m kesiminde, verimli
üretim yapan ve iktisaden yeterli düzeyde olan ifllet-
meler seviyesine ç›kar›labilir.

Bu sempozyumda; ülkemizde tar›msal üretimi ar-
t›rmak amac›yla yap›lan arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›-
n›n yasal dayana¤›, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar, bu
sorunlara karfl› gelifltirilecek uygulama teknikleri ve ya-
sal düzenlemeler, toplulaflt›rma havzalar›, Mera/Or-
man/Toplulaflt›rma iliflkileri ve Avrupa Birli¤i Tar›m
Politikalar› ve Türkiye için dikkate al›nacak ilkeler tar-
t›fl›lacakt›r.

Sempozyuma katk›lar›ndan ötürü; Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas› Genel Merkezine, Tübi-
tak’a, Selçuk Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Gaziosmanpafla Üniversitesi,
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, Tar›m Reformu Genel

Müdürlü¤ü, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve Konya 5.Bölge
Müdürlü¤ü, Harita Genel Komutanl›¤›ndan bildiri ve
panelist olarak kat›lan herkese yürütme kurulu ad›na
teflekkür ederim. 

Bu mekan›n kullan›m› hususunda katk›lar›ndan ötü-
rü Konya Büyükflehir Belediyesine teflekkür ediyoruz.
Sempozyumda ele al›nacak konular›n ve tart›fl›lacak
hususlar›n ülkemiz tar›m politikalar›na katk›s› olmas›
dile¤iyle sempozyumun düzenlenmesinde eme¤i geçen
herkese ayr›ca Yürütme Kurulu ad›na teflekkürlerimizi
sunuyorum.

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Sempozyum Yürütme Kurulu Baflkan›

Odam›z taraf›ndan 15-16 Eylül 2005 tarihleri ara-
s›nda düzenlenecek olan “ Türkiye’ de Arazi Toplulafl-
t›rma Sempozyumu” kapsam›nda, Ülkemizde bu alanda
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hizmeti geçen uygulamac› ve bilim adamlar›na hizmet
plaketi verilmesine  ve bu amaçla ülkemizdeki ilk uygu-
lamac›lardan olan emekli Ziraat Müh. Fikret ERCAN
ile, ilk akademisyenlerden olan emekli Prof.Dr. Nazmi
YILDIZ’ a hizmet plaketi verilmifltir.

Sempozyuma Kat›lan Büyükflehir Belediye Baflkan›
Tahir AKYÜREK Böyle Bir Sempozyuma Ev Sahipli¤i
Yapt›klar›ndan Dolay› fiube Baflkan›m›za Ve Sempoz-
yum Yürütme Kuruluna Teflekkür Etti 

Sempozyum Genel Baflkan›m›z Say›n Hüseyin ÜL-
KÜ Bey’in konuflmalar› ve Say›n Prof. Hüseyin
ERKAN’›n konuflmalar›yla bafllam›flt›r. Sempozyum bi-
rinci günü aç›l›fl konuflmalar› sonras› bilimsel içerikli 4
oturumda s›ras›yla;

1. Arazi Toplulaflt›rmada ‹lk Uygulamalar
2. Toplulaflt›rma Kadastro ‹liflkileri
3. Arazi Toplulaflt›rma Uygulama Sorunlar›
4. Türkiye ‹çin Arazi Toplulaflt›rmaya Yeni Yaklafl›mlar
konular› ifllenmifltir.

Sempozyum ikinci gününde Prof. Dr. Nazmi Y›ld›z
Baflkanl›¤›nda afla¤›daki kat›l›mc›larla bir panel düzen-
lenmifl ve bu panelde arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›nda
karfl›lafl›lan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde du-
rulmufltur.

Dr.Müh.Alb. Halil AKDEN‹Z 
(Harita Genel Komutanl›¤› )
Metin B‹RBUDAK
(Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ) 
Prof.Dr. ‹rfan G‹RG‹N (Ankara Üniversitesi )
Prof. Hüseyin ERKAN
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› )
Prof.Dr. Mehmet KARA (Selçuk Üniversitesi )
Mustafa KARATAfi ( D.S.‹ Genel Müdürlü¤ü )
Mehmet Ürün (Tapu ve Kad. fianl›urfa Böl. Müd.) 
Sempozyum süresince kat›l›mc›lara ö¤le ve akflam

yemekleri tertip edilmifl ikinci gün ö¤le yeme¤inde
meflhur konya pilav› ikram edilmifltir.

Sempozyuma kat›lam misafirlerimiz ile Konya ili
Çumra ilçesinde bulunan insano¤lunun ilk yerleflim
yerlerinden olan Çatalhüyük’e teknik gezi düzenlen-
mifltir.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Konya fiubesi yürütücülü¤ünde düzenlenen, TÜB‹TAK
ve Selçuk Üniversitesi taraf›ndan desteklenen “Türki-
ye’de Arazi Toplulaflt›rmas› Sempozyumu” 15-16 Eylül
2005 günlerinde Konya’da Mevlana Kültür Merkezin-
de gerçeklefltirildi. Toplant›ya Konya Milletvekilleri,
Konya Büyükflehir Belediye Baflkan›, Selçuk Üniversi-
tesi, ‹stanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Y›ld›z
Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi, Ni¤de Üni-
versitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kayseri
Erciyes Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Ada-
na Çukurova Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpafla Üni-
versitelerinden ö¤retim elemanlar›, Tar›m Bakanl›¤›n-
dan, Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ünden, DS‹ Ge-
nel Müdürlü¤ünden, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lü¤ünden, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ün-
den, Konya Belediyelerinden ve Konya iline ait (Sela-
hattin köyü, Olukp›nar köyü, Karaömerler köyü, S›z-
ma köyü, Akp›nar köyü, Fevzi Çakmak köyü, Küçük-
muhsine köyü, Ulumuhsine köyü, Kapakl› köyü, Yuka-
r›p›narbafl› köyü, Ard›çl› köyü, Güneyyurt köyü, Gök-
çehüyük köyü, Karahüyük köyü) köy muhtarlar› ve
köy ahalisinden yaklafl›k 200 kifli, Karatay, Ilg›n, Sara-
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yönü, Çumra ilçeleri ilçe tar›m müdürlükleri ve ziraat
odalar› yöneticileri, uzmanlar, ve dinleyici olarak 350
den fazla kifli kat›lm›flt›r.

1. G‹R‹fi
Arazi toplulaflt›rma hizmeti, günümüzde en genifl

anlam› ile, k›rsal mekan›n bir yaflam ve üretim mekan›
olarak yeniden düzenlenmesidir. Arazi toplulaflt›rma
tar›msal alt yap›ya ait projelerin uygulanmas›na olanak
sa¤larken, tar›m iflletmelerinde de parçal›l›¤› gidermek
suretiyle tar›msal isletmecili¤i kolaylaflt›r›r ve tar›m ve-
rimlili¤ini büyük ölçüde art›r›r.

Toprak ve su, yaflamsal ihtiyaçlar›n karfl›lanabilme-
si için her türlü faaliyetin temeli olan, yeniden üretile-
meyen ve üretiminde insan›n katk›s› olmayan, vazgeçil-
mez öneme sahip s›n›rl› do¤al kaynaklardand›r. Türki-
ye’de tar›m topraklar›, yeterli toprak koruma önlemle-
ri al›nmadan sömürülmekte ve elden ç›kacak noktaya
gelmesine neden olunmaktad›r.

Avrupa Birli¤ine kat›l›m süreci nedeniyle ve yüksek
düzeyde artan Türkiye nüfusunun g›da ihtiyac›n›n kar-
fl›lanabilmesi için tar›msal mekan› ilgilendiren köklü bir
tak›m önlemlerin al›nmas› ertelenemez noktaya gel-
mifltir. Bu noktada arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›, cid-
di bir çözüm yöntemi olarak ele al›nabilir.

2. TARIMSAL ‹fiLETMELER ve SORUNLAR
Türkiye’de 1990 y›l› tar›m say›m›na göre ise; ifllet-

melerin: 
•%15’i  tek parsel, 
•%29’u  2-3 parsel, 
•%23’ü  4-5 parsel, 
•%19’u  6-9 parsel,
•%15’i  ise 10 ve daha fazla parsele sahiptir; 
6 ve daha fazla parça üzerinde çal›flan iflletmelerin

sahip olduklar› parsel say›s›, toplam parsellerin %72’si-
ni oluflturmaktad›r. Bu durumun büyük bir da¤›n›kl›k
ifade etti¤i aç›kt›r.

Türkiye’de 1950 y›l›nda 2.2 milyon olan iflletme sa-
y›s› 1990 y›l›nda 3.9 milyona ç›km›flt›r. 1950 y›l›nda 100
dekar olan ortalama iflletme büyüklü¤ü de 2001 y›l›nda
61 dekara düflmüfltür. Bu miktar, AB’de 17,4 ha’d›r.
Türkiye’de 2001 y›l› say›m›na göre Tar›m ‹flletmesi Sa-
y›s›: 3.075.516 ve ifllenen alan 23.006.000 ha’d›r. 

Türkiye tar›m mekan›nda:
• Parseller flekilsizdir,
• Makine kullan›m› verimsiz, mekanik olarak zor ve

bazen tehlikeli, hasar görme riski alt›ndad›r,
• Parseller aras›nda gidifl-gelifller çok zaman al›c›,

ekipman›n her parselde ç›kar›l›p tak›lmas› yüzünden
çok büyük zaman ve iflgücü kayb› olmaktad›r.

• S›k gidifl/gelifller nedeniyle yak›t gideri çok yük-
sektir, 

• Çok say›daki düzensiz sulama kanal›, ark, s›n›r yü-
zünden tar›m alan› kayb› yüksektir,

• Girdi kullan›m›nda israf çok olmaktad›r,
• Tarla içi yollar bulunmad›¤›ndan parsellere malze-

me tafl›nmas› çok zor olmaktad›r,
• Sulama kanallar›na eriflim çok zor, zaman›nda ve

verimli sulama mümkün de¤ildir, su kay›plar› çok yük-
sektir,

• Parsellere girifl/ç›k›fl komflular aras›nda sürtüflme-
lere yol açmaktad›r.

Türkiye ile Avrupa Birli¤indeki son elli y›l içinde ta-
r›msal iflletme say›lar›ndaki de¤iflmeler afla¤›daki gibi-
dir:

1950 y›l›nda Türkiye’de:  2.200.000,
AB’de 15 000.000

1980 y›l›nda Türkiye’de 3.500.000,
AB’de 8.700.000

1990 y›l›nda Türkiye’de 3.900.000,
AB’de 7.800.000

2001 y›l›nda Türkiye’de 3.076.000
AB’de 7.000.000

Türkiye’de tar›mda çal›flan nüfus oran› % 40 dola-
y›ndad›r.  AB’ye geçifl süreci içinde bu oran›n kademli
olarak  % 10’un alt›na indirilmesi gerekmektedir. Ara-
zi toplulaflt›rma projeleri bu hedefi göz önünde bulun-
durarak oluflturulmas› ve özellikle iflletme toprak var-
l›klar›n›n büyütülmesi yönünde önlemler gelifltirilmesi
gerekmektedir.

3. SULAMA SORUNLARI
Türkiye’de 2005 y›l›nda, ekim ve dikim yapmaya

uygun olmayan 4.787 000 hektar alan dahil, 28.100.000
ha tar›m arazisi bulunmaktad›r. E¤imi %12’ye kadar
olan  8,5 milyon hektar tar›m arazisi  ekonomik olarak
sulanabilir arazi olarak kabul edilmekte ve düzenleme-
ler, karfl›laflt›rmalar buna göre yap›lmaktad›r. Oysa
ya¤murlama ile % 20 e¤ime kadar olan ve sonuçta top-
lam 16.500 000 - 18.500 000 ha hektar tar›m arazisi
sulanabilir niteliktedir. Günümüze kadar toplam 4,8
milyon hektar arazi sulamaya aç›lm›flt›r ve bu miktar-
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dan da ancak 477.000 ha toplulaflt›r›lm›flt›r. Oysa sula-
ma alanlar›nda, kaynak israf›n› önlemek için  arazi top-
lulaflt›rmas› zorunludur. 

Sulama alanlar›nda sulama tesislerinin yap›m› afla-
mas›nda arazi toplulaflt›rma projelerinin haz›rlanmas›
ve uygulanmas› zorunludur, bu nedenle sulama çal›fl-
malar› ile arazi düzenleme çal›flmalar› aras›nda tam bir
eflgüdüm kurulmas›na da ihtiyaç vard›r. Sulama proje-
lerindeki ya da toplulaflt›rma projelerindeki herhangi
bir gecikme çal›flmalar›n bütünü ile aksamas›na neden
olmaktad›r. Bu nedenle iki çal›flma aras›nda uygulama
program› bak›m›ndan da tam bir eflgüdüm kurulmas›
zorunludur.

Tar›m alanlar›nda, sulama, drenaj kanallar› gibi or-
tak kullan›m alanlar›n›n kamulaflt›rma ile karfl›lanmas›
yerine bu ihtiyaçlar›n arazi toplulaflt›rma  kapsam›nda
Düzenleme Ortakl›k Pay› (DOP) olarak karfl›lanmas›
mümkün ve gereklidir, uygulama da bu yöndedir. An-
cak bu uygulamada, toplulaflt›rma alanlar›n›n havza ba-
z›nda ele al›nmas› ve  Düzenleme Ortakl›k Pay›n›n hav-
za için hesaplanarak, toplulaflt›rma alan›ndaki bütün
köylerde eflit oranl› uygulanmas› çok daha adil bir çö-
züm olacakt›r. 

Sulama projeleri kapsam›nda ele al›nan sanat yap›-
lar›n›n konum ve boyutlar› bak›m›ndan da arazi düzen-
leme çal›flmalar› ile karfl›l›kl› ve etkileflimli bir eflgüdü-
me gerek bulunmaktad›r. Arazi toplulaflt›rma çal›flma-
lar› projelerinde, özellikle yol a¤› büyük ölçüde de¤ifl-
mektedir. Sulama sanat yap›lar› ise, eski durumdaki
yol, dere konumu esas al›narak projelendirildi¤inde,
toplulaflt›rma projesinde kald›r›lm›fl bir yol üstüne
menfez projelendirilmesi, sifon ya da bask yerlerinin,
kanal- yol yeni kesiflme noktalar›n›n dikkate al›nmadan
düzenlenmesi ya da yeni yol geniflli¤i dikkate al›nma-
dan sifon veya bask geniflli¤inin belirlenmesi mümkün
olmamaktad›r. Aç›klanan bu nedenlerle, sulama tatbi-
kat projelerinde sanat yap›lar› yer ve boyutlar›n›n be-
lirlenmesi s›ras›nda kesinlikle arazi toplulaflt›rma pro-
jeleri ile iliflkilerinin kurulmas› gerekmektedir.

4. MÜLK‹YET ve TAPU - KADASTRO
SORUNLARI
Toplulaflt›rma çal›flmalar›, yürürlükteki tapu ve ka-

dastro verilerine dayanmaktad›r. Ancak özellikle, gü-
nümüzden 40-50 y›l önceki kadastro yap›m› s›ras›nda
uygulanan teknolojiler nedeniyle kadastro paftalar›nda

ve özellikle 3402 say›l› Kadastro Kanunun 41. Madde-
si nedeniyle ciddi boyutlu hatalar ile karfl›lafl›lmakta, bu
hatalar›n düzeltilmesi çabalar›, ço¤u zaman toplulaflt›r-
ma uygulamalar›n› geciktirici hatta engelleyici olmakta-
d›r.  Bu konuda ciddi önlemler al›nmas› zorunlu hale
gelmifltir.

Bunun yan›nda, genellikle köylerdeki kadastro hiz-
metleri ve mülkiyet bilgileri 30 - 40 y›l öncesinin duru-
munu yans›tmaktad›r. Tapu kay›tlar›nda görülen malik-
ler ile günümüz malikleri çok farkl›l›k göstermekte, mal
sahiplerini, intikal ifllemlerini yapt›rma aç›s›ndan özen-
dirici ya da zorlay›c› hükümler olmad›¤›ndan, toplulafl-
t›rma gerçekçi olmamaktad›r.

Arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›nda, daval› olan par-
seller de ciddi sorunlar yaratmaktad›r. Davalar›n top-
lulaflt›rma planlar›n›n haz›rlanmas›ndan sonra kesinlefl-
mesi durumunda yarg› kararlar›n›n uygulanmas› sorunu
ortaya ç›karmaktad›r. ‹lke olarak, yarg› kararlar›n›n ay-
nen uygulanmas› gerekmektedir. Ancak, toplulaflt›rma
sonucu eski parsellerin konumunda ve alan›nda kesin
olarak de¤ifliklik olmaktad›r. Karar bu de¤iflikli¤i dikka-
te almadan haz›rlanm›fl oldu¤undan, yarg› karar›n›n ay-
nen uygulanmas› mümkün olamamakta, de¤ifliklik yapa-
rak uygulamak, ya da yeni konum ve yüzölçümü mikta-
r›na göre uygun çözüm bularak uygulamak ise, yarg›
karar›n› de¤ifltirmek sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.

Türkiye’de hemen bütün bölgelerde, parsellerde
çok hisselilik gözlenmektedir. Bir çok köyde bir parse-
lin bazen 100’leri aflan malikleri bulunmaktad›r. Bunun
sonucu ve zaman zaman yap›lan hatal› tapu ifllemleri
sonucu parsellerde hisse hatas› oluflmufltur. Hisse ha-
tal› parsellerde de, itirazl› ya da daval› parsellerde ol-
du¤u gibi, parsel konum olarak yerinde b›rak›lmakta,
sadece sulama kanal› ve yola ba¤lant›s› olacak flekilde
düzeltme yap›lmaktad›r.  Bir köyde bu nitelikte birkaç
parselin bulunmas› durumunda ise sa¤l›kl› olarak ve
maliklerin bütün topraklar›n› kapsayacak bir toplulafl-
t›rma yap›lamamaktad›r.

Bu tür sorunlar›n önüne geçilebilmesi için uygun
çözüm, toplulaflt›rma çal›flmalar›na baflland›¤› tarihte
mahkemelerden davalar›n son durumlar›n› tespit et-
mek ve mahkemelere de daval› parsellerin toplulaflt›r-
ma kapsam›na al›nd›¤›n›, karar aflamas›na gelindi¤inde
arazi toplulaflt›rma projesi hakk›nda bilgi istenerek, al›-
nacak karar›n uygulamada sorun yaratmayacak bir ka-
rar olmas›n› sa¤lamak olmal›d›r.

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

81

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

K O N Y A

K

O

N

Y

A

fi

U

B

E

S

‹



5. KÖY YERLEfi‹M ALANLARI ve
‹MAR PLANLAMASI
Yerleflim alanlar› planlamas› (köy imar planlar› yap›-

m› ve uygulamas›), ayr›ca, 1960 ve 1970 y›llar›nda ke-
sinleflmifl olan kadastro durumuna göre köy yerleflim
alan› yak›n›nda tarla olarak kay›tl› birçok parselde cid-
di boyutlarda ve çok düzensiz yap›laflmalar gerçeklefl-
mifltir. Bu nedenle, kadastral durum ile fiili durum ara-
s›nda tam bir uyum bulunmamaktad›r. Eski yerleflim
alanlar›n›n ve yeni yap›laflmalar›n bundan böyle bir plan
dahilinde geliflmesini sa¤lamak üzere; arazi toplulaflt›r-
ma projeleri kapsam›nda köy imar planlar› haz›rlanma-
s› ve uygulanmas› ifllemlerinin de ele al›nmas› zorunlu
bulunmaktad›r.

6. ARAZ‹ B‹LG‹ S‹STEM‹ ve
ARAZ‹ KULLANIM PLANLAMASI  
Türkiye topraklar›n›n, gelecek kuflaklar›n ihtiyaçla-

r›n› da göz önünde bulundurarak ve sürdürülebilir  kul-
lan›m›n› sa¤layacak tar›msal amaçl› arazi kullan›m plan
ve projeleri oluflturulmas› gerekmektedir. 5403 say›l›
Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu’nda, tar›m
alanlar›nda yörenin ekolojik, ekonomik ve toplumsal
özellikleri dikkate al›narak topraklar›n sürekli üretken-
li¤ini sa¤layacak tar›m tekniklerini, toprak, su, bitki ve
insan iliflkileri ile toprak korumaya yönelik di¤er fizik-
sel, kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsa-
yan rasyonel tar›msal arazi kullan›m planlar› üretilmesi
öngörülmektedir. Bu planlardaki verileri içeren bir ara-
zi bilgi sistemi de bu çal›flman›n ürünü olarak elde edi-
lecektir. Arazi toplulaflt›rma projeleri de, arazi kulla-
n›m planlar› verileri dikkate al›narak düzenlenmelidir.

7. SONUÇ ve ÖNER‹LER
Türkiye, Avrupa Birli¤ine uyum sürecini de dikkate

alarak, tar›m alan›ndaki sorunlar›n› olabildi¤ince k›sa
sürede çözüme kavuflturmak durumundad›r. Tar›msal
mekandaki sorunlar›n çözümü ve sürdürülebilir bir
kalk›nma sa¤lanabilmesi için arazi toplulaflt›rma hizme-
ti uygun bir çözüm yöntemi olarak görülmektedir.
Türkiye’de arazi toplulaflt›rma konusunda yap›lm›fl uy-
gulamalardan edinilen deneyimler de de¤erlendirile-
rek, en k›sa zamanda bir yasal düzenleme yap›lmas› ge-
rekmektedir. Sempozyum içinde afla¤›da önerilen ön-
lemler gelifltirilmifltir:

• Türkiye’de tar›mda çal›flan nüfus % 40 seviyesin-
dedir, bunun AB düzeyine çekilebilmesi için gereken
önlemler saptanarak, uygulamaya h›zl›ca geçilmelidir,

• Arazi toplulaflt›rma hizmetleri, öncelikle devlet
sulama sahalar›nda; sulama hizmetleri ile efl zamanl› ya-
p›larak, hizmette bütünlük ve tasarruf sa¤lanmal›d›r,

• Arazi toplulaflt›rma hizmetleri  havza baz›nda
projelendirilmelidir, 

• Tar›msal altyap› projelerinin uygulanmas›nda ve
kaynak temininde çiftçi kat›l›m› öngörülmeli ve katk›s›-
n›n biçimi belirlenmelidir,

• Türkiye’de tar›msal iflletmelerdeki parçal›l›¤›n ön-
lenmesi  ve  iflletme toprak varl›klar›n›n, bölgelere gö-
re farkl›l›k gösterecek biçimde olmak üzere iflletmele-
rin rekabet güçlerinin artt›r›lmas› gerekir,

• Bölgesel iflletme büyüklükleri belirlenmeli, bu
norma ulafl›lacak akçal› ve yönetsel önlemler h›zl›ca
al›nmal›d›r,

• Tar›msal teflviklerde, norm ve üstü büyüklükteki
iflletmeler daha fazla desteklenmelidir,

• Türk Miras Hukuku, tar›m arazilerinde parçalan-
may› önleyecek sisteme kavuflturulmal›d›r,

• Tar›msal uygun örgütlenme ve iflletme yöntemle-
ri araflt›r›lmal› ve belirlenen yöntemler h›zl›ca yayg›n-
laflt›r›lmal›d›r,

• Çiftçi örgütlerinin istemeleri halinde, kendi arazi-
lerini toplulaflt›rmas›n› özendirecek önlemler h›zl›ca
uygulamaya konulmal›d›r. 

• Türkiye çap›nda uygulanacak k›rsal bir mülkiyet
reformu projesi kapsam›nda; kadastro yasas›nda yap›-
lacak bir düzenleme ile proje alanlar›ndaki hazine ara-
zilerinin belirli  miktarlara kadar (bu miktar ülke ve
bölge ölçe¤inde belirlenebilir) arazinin de¤eri, bedele
dönüfltürülerek kullanana sat›labilmelidir.

• Kadastro paftalar›n›n ve tapu sicilinin güncel tu-
tulmas› yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. 

• Sorunsuz biçimde tapu d›fl› yollarla, paydafllar ta-
raf›ndan kullan›lan mevcut tafl›nmaz mallar›n (kulland›-
¤› yerlerin), kullan›c› ad›na tespitinin yollar› aranmal› ve
bu yollar ivedilikle bulunmal›d›r. Uygulama bölgesinde-
ki payl› mülkiyet sahiplerinin görüflleri de bu yöndedir.
Onlar flu anda kulland›klar› yerlerin tapuya aynen tes-
cil edilmesini istemektedirler. 

• Türkiye’nin k›rsal ve kentsel tafl›nmaz mal mülki-
yet sistemi, yani kadastro sistemi bir reforma tabi tu-
tulmal›d›r. 

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

82

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

K O N Y A

K

O

N

Y

A

fi

U

B

E

S

‹



fiubemiz taraf›ndan görevlendirilen Ordu Tem-

silcimiz Ahmet BAYRAKTAR taraf›ndan organize

edilen panel TESK Oteli Toplant› salonunda fiube

Baflkan›m›z Ertu¤rul ÇÖL Baflkanl›¤›nda, TKGM

Baflmüfettifli Say›n Hüseyin KOÇAK’›n kat›l›m›yla

yap›lm›flt›r.

“‹mar Uygulamalar›, Orman Kadastrosu ve 2B”

konulu panele, üyelerimiz, Tapu ve Kadastro ve

Belediye çal›flanlar› kat›lm›fl olup fiube Baflkan› Er-

tu¤rul ÇÖL yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda 18. madde

uygulamalar› ve Orman Kadastrosu konusunda k›-

sa bilgi vermifl ve serbest çal›flan meslektafllar›m›za

18. madde uygulamalar› konusunda titiz davran›l-

mas›n› vurgulam›flt›r.

Say›n Hüseyin KOÇAK ‹mar Kanunu ve 18.

madde uygulamalar›, Orman Kadastrosu ve 2B

çal›flmalar› konusunda oldukça tatmin edici bil-

gilendirmesinden sonra Belediye, Tapu ve Ka-

dastro çal›flanlar› ve üyelerimizin uygulamada

karfl›laflt›klar› sorulara tatmin edici cevaplar

vermifltir.

fiube Yönetim Kurulu olarak Say›n Hüseyin

KOÇAK’a, toplant›y› organize eden Ordu Temsil-

cimiz Ahmet BAYRAKTAR’a ve tüm kat›l›m›c›lara

teflekkürlerimizi sunar›z.

Fatsa Kadastro Müdürlü¤üne atanan meslekta-

fl›m›z Y›lmaz SARAL’› fiube Baflkan›m›z Ertu¤rul

ÇÖL ve üyelerimizden Cevdet PINAR, Fahri US-

LU, Zati CECELO⁄LU, Mehmet ALTAfi, Vahap

AKAN, Gökhan AKIN, Ümmet KOCA ziyaret et-

mifl olup, kendisine yeni görevinde baflar› dilekle-

rinde bulunmufllard›r.

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

83

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

S A M S U N

Ordu’daki Üyelerimize Panel Düzenlendi

Ziyaret

S

A

M

S

U

N

fi

U

B

E

S

‹



‹lkad›m Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤üne ata-

nan meslektafl›m›z Ali ‹hsan SARICAO⁄LU’na zi-

yaret edilmifl olup, kendisine yeni görevinde baflar›

dileklerinde bulunulmufltur.

fiube Baflkan›m›z Ertu¤rul ÇÖL Yönetim Kuru-

lu ad›na 19 May›s Üniversitesi’nde yap›lan diploma

törenine kat›lm›fl olup, Harita Kadastro Mühendis-

li¤i  Bölümü mezunlar›ndan 1. Esra KARADUMAN,

2. Önder MAKAR, 3. olan Özge ÇÖPLÜ ve Emrul-

lah SAVAfi’a plaket ve hediyeler sunulmufltur.

Tokat Temsilcili¤imiz ve Samsun fiubemizin is-

te¤i üzerine Genel Baflkan›m›z Hüseyin Ülkü’nün

de kat›l›m›yla Tokat Valisi Ayhan NASUHBE-

YO⁄LU  ziyaret edildi.

Ziyarette Genel Baflkan Hüseyin ÜLKÜ yeni

yasal de¤ifliklerle yerel yönetimlere kent bilgi, sis-

temleri mekanizmas› ve iflletmesi görevlerinin ve-

rildi¤ini vurgulayarak, “ ister il düzeyinde, ister

belediyelerce kurulucuk kent, co¤rafi bilgi sistem-

leri için Harita Kadastro Mühendisleri Odas› ola-

rak her zaman bilgi deste¤i vermeye haz›r›z. Kamu

kuruluflu niteli¤indeki odam›z›n bu bilgi deste¤ini

bir kamu görevi olarak benimsedi¤ini özellikle be-

lirmek istiyorum.”dedi. Ayr›ca il düzeyinde il ge-

nel meclisinin yat›r›mlar›ndaki projelere altl›k

oluflturacak harita ifllerinin serbest çal›flan üyele-

rimize yapt›r›lmas› konusunuda dile getirdi. Vali

Ayhan NASUHBEYO⁄LU bu tür hizmetlerin ser-

best çal›flan Harita Kadastro Mühendislerince

üretilmesini kendilerinin de istedi¤ini belirterek

“bu tür risk sermayesi diye tan›mlayabilece¤imiz

yat›r›mlara iliflkin etüd proje çal›flmalar›nda valili-

¤imize fiyatlar yönünden yard›mc› olunmas› yat›-

r›mlar›n önünü açacakt›r” dedi. Ayr›ca temsilcilik-

le bu konularda iliflki kurulmas›n› isteyece¤ini de

belirtti.

Daha sonra Tokat Kadastro Müdürü Cihangir

Mesut GÜNSEREN ziyaret edilmifltir. Meslektaflla-

r›m›zla yap›lan toplant›da da mesle¤imiz ile ilgili

karfl›lafl›lan sorunlar görüflülmüfltür.
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Kamulaflt›rma ‹fllerinde 
Tafl›nmaz De¤erleme ve Bilirkifli Seçimi

Mahkemelerde görülen çeflitli davalarda, özel ve tek-
nik bilgi gerektiren durumlarda, çeflitli meslek disiplinle-
rinden teknik elemanlar›n bilirkiflili¤ine baflvurulmakta,
karar verici hakimler taraf›ndan söz konusu bilirkiflilerin
uzmanl›k, deneyim ve bilgilerinden yararlan›lmaktad›r. Bir
çok dava konusunda oldu¤u gibi Kamulaflt›rma ile ilgili da-
valarda da teknik bilirkiflilerin görüflüne baflvurulmaktad›r.
Zaman zaman bilirkifli tespitinde bulunan kamu görevlile-
ri, gelifli güzel bilirkifli tespitinde bulunup Devleti zarara
sokarak kaynak israf›na neden olabilecekleri gibi, projele-
rin uygulanmas›na da engel olabilmektedirler. Bölgemizde
ve ülkemizde yap›lan kamulaflt›rma çal›flmalar›nda bilirkifli
tespitinde uyulmas› gerekli olan kurallara, genelde uyul-
mad›¤› görülmekte, yap›lacak yat›r›mlar azalmakta yada
engellenmektedir.Özellikle karar verme yetkisine sahip
olan hakimler, yap›lacak çal›flmalar›n özelliklerine göre bi-
lirkiflilerin hangi meslek disiplininden olmas› gerekti¤ine
sa¤l›kl› karar vermeli, bu konulara  önemle e¤ilmelidir.
Özellikle dava konusu ile ilgili deneyimli, yetiflmifl, uzman
kiflilerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunun 15. maddesine göre;
(4650 say›l› yasan›n 8. maddesi ile de¤iflik) “Bilirkifli olarak
görev yapacaklar›n nitelikleri ve çal›flma esaslar›,
TMMOB’un görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤› ile
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n birlikte haz›rlayacaklar›
bir yönetmelikle belirlenir” fleklinde ifade edilmifl olsa da
yasan›n kabul edildi¤i 24.04.2001 tarihinden bugüne halen
söz konusu yönetmeli¤in yürürlü¤e girememifl olmas›
önemli bir eksiklik olarak ortaya ç›kmaktad›r. 
Tafl›nmaz de¤erlendirilmesi, bilirkifli seçimi ve 
karfl›lafl›lan problemler

Tafl›nmaz de¤erlerinin belirlenmesi çeflitli meslek di-
siplinlerinin ortak uygulama alan›d›r. Çünkü de¤eri belir-
lenecek tafl›nmaz›n cinsi ve de¤erlendirme iflleminin ama-
c›na yönelik sorgulama ve analizler farkl› meslek disiplin-
lerinin  bir arada bulunmas›yla çözümlenebilir. Özellikle
kamulaflt›rma amaçl› de¤erlendirme ifllemlerinde; bilirkifli-
lerin seçilmesi, de¤erlendirme yönteminin seçimi ve bilir-
kifli raporunun  haz›rlanmas› önemli ifllem ad›mlar›n› olufl-
turmaktad›r. Yap›lacak hatalar proje maliyetinin artmas›na
ve önemli kaynak israf›na neden olabilece¤i gibi projenin

uygulanmas›na da engel olabilmektedir. Çeflitli davalarda
tafl›nmazlara çok farkl› de¤erler verildi¤i, ayn› bilirkiflilerin
ikinci raporlar›nda ilk raporlar›ndakinin aksine ifadelere
yer verdi¤i görülmekte, bu da bilirkiflilik müessesesinin
önemini bir kez daha ortaya koymaktad›r. 

4650 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununda De¤ifliklik Yap›l-
mas› Hakk›nda Kanunun 8. Maddesi ‘’Bilirkifli Kurulu’nun;
Kamulaflt›rmaya konu olan yerin cins ve niteli¤ine göre,
üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden se-
çilmek suretiyle befl kifliden oluflaca¤›n› vurgulamaktad›r.
Bu maddede vurgulanmak istenen nokta, de¤eri saptana-
cak tafl›nmaz›n türüne ve amac›na göre bilirkifli heyetinin
belirlenmesi gerekti¤idir. Geliflmifl ülkelerin büyük bölü-
münde harita mühendisleri, inflaat mühendisleri, mimar,
ziraat mühendisleri, jeofizik mühendisleri, planc›lar de¤er-
leme iflleminin içinde önemli rol oynamaktad›rlar. Fransa,
Almanya, Belçika,  ‹ngiltere, Avustralya, Amerika gibi ül-
kelerde ise tafl›nmaz de¤erlerinin belirlenmesinde harita
mühendisleri önemli bir görev üstlenmifllerdir.

Tafl›nmaz de¤erlemesi çeflitli bölgelerde de¤iflik bir
çok faktöre ba¤l›d›r. Bu durum bilirkiflinin kar›fl›k iliflkileri
analiz etmesini, ba¤›ms›z elemanlar›n ortak etkilerini kav-
ramas›n› ve yorumlamas›n›, durumuna göre çok disiplinli
bir birlik içersinde de¤erlemenin yap›lmas›n› gerektirir.
Bunun için de¤erleme bölgesinde bu sentezler ve analiz-
ler için çok özel yöntemlerle ilgili bilgilerin yan›nda çok ya
da  az çeflitli bilim dallar›nda bilgiler gerektirir. Bunun için
tafl›nmaz de¤erlemesi derslerinin içinde di¤er disiplinlere
ait bilgiler de verilmektedir. Buna göre; Hukuk, Temel
Hukuk, Miras Hukuku, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu,
Kamulaflt›rma Kanunu, Vergilendirme Hukuku, Kadastro
Kanunu–Tapu Sicil Kanunu, ‹mar Kanunu, K›y› Kanunu,
Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma ile
‹lgili Hukuk,  Yerel Yönetimler Hukuku, Parsel Ekonomi-
si, Genel Finans Bilgisi, ‹flletme Ekonomisi, fiehir ve Bölge
Planlama, Ölçme, Jeolojik, Jeofizik, Matematik, ‹statistik,
bilgilerinin de temel yap›s›yla bilinmesi gerekir.

Harita mühendisli¤i tafl›nmaz de¤erlendirmesinin e¤i-
timini alan mühendislik dallar›ndan biridir. Ülkemizde üni-
versitelerde lisans e¤itiminde tafl›nmaz de¤erlemesinin
do¤rudan verildi¤i mühendislik bölümü, harita mühendis-
li¤idir. Harita mühendisli¤i e¤itimini alm›fl bir mühendisin
tafl›nmaz de¤erleme uzman›n›n bilmesi gereken bir çok
alana ait bilgisi vard›r. Tafl›nmaz de¤erleme uzman›, Tapu
Sicil, Eflya Hukuku, Miras Hukuku, Kamulaflt›rma, Kadast-
ro Kanunu,  Tafl›nmaz De¤erlemesi, ‹mar Hukuku gibi ta-
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fl›nmazlara dayal› konular› bilmelidir. Bu ba¤lamda üniver-
sitelerimizin mühendislik e¤itimi veren bölümleri incelen-
di¤inde harita (Jeodezi ve Fotogrametri ) mühendisli¤i bö-
lümünün bir de¤erleme uzman›n›n sahip olmas› gereken
bir çok bilgiyi lisans ö¤reniminde gördü¤ü görülmektedir.
Örne¤in Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotog-
rametri mühendisli¤i bölümünde lisans e¤itimi süresince;
Tafl›nmaz Mal Hukuku, Kadastro Bilgisi, Bölge ve fiehir
Planlama, Kentsel Alan Düzenleme (Lisans ve Yüksek Li-
sans ), Kamulaflt›rma , K›rsal Alan Düzenleme, Altyap› Ka-
dastrosu, Tafl›nmazlar›n De¤erlendirilmesi (Lisans ve
Yüksek Lisans),  Proje Planlamas›, Orman Kadastrosu,
‹mar Uygulamalar› ve Çevre ‹liflkileri dersleri verilmekte-
dir. Yüksek Lisans Düzeyinde de K›y›lar ve K›y› Kullan›m›,
Tapu Sicilleri ve Uygulamalar›, Orman Kadastrosu, Ta-
r›msal Alanlar›n Düzenlenmesi, Toprak Mülkiyeti ve ‹da-
resi dersleri verilmektedir. Bu kapsamdaki dersler ‹nflaat
mühendisli¤i, mimarl›k ve ziraatç›l›k bölümlerinin ders
program›nda  bu denli genifl yer bulmamaktad›r. 

Ülkemizde tafl›nmaz de¤erlenmesine yönelik uygula-
malar›n en önemlisi kamulaflt›rma amaçl› uygulamalard›r.
4650 say›l› yasa ile 2942 say›l› kamulaflt›rma kanununda
yap›lan en önemli de¤ifliklik; kamulaflt›r›lacak tafl›nmaz›n
öncelikle anlaflarak sat›n al›nmas› amac›d›r. Yani ‹dare K›y-
met Takdir Komisyonu kurar, bu komisyon marifetiyle
kamulaflt›r›lacak alana ait k›ymet takdiri yap›l›r. Ancak bu
takdir yap›l›rken asl›nda amaç rayiç de¤erdir ama ‹dareler
çok cüzi de¤erler takdir etmekte veya vatandafl Devlet
sat›n alacak diye yüksek mebla¤lar talep etmektedir. Bu
da anlaflmalar› zora sokmakta ve ifllem mahkemelere inti-
kal etmektedir. K›ymet takdir ederken parsel baz›nda ya-
p›lmal› yani mahalle veya köy baz›nda bedel tespit edilme-
melidir. Çünkü her parselin konumu, e¤imi, arsa-tarla vas-
f›, arazi olsa bile belediye hizmetlerinden yararlanma se-
bebi ile arsa say›l›p say›lmayaca¤› gibi birçok etkenden do-
lay› her parselin farkl› bir de¤eri vard›r. Kamulaflt›rmada
bir yönü ile kamu menfaati için dolayl› olarak ödenecek
bedel, di¤er yönü itibar›yla da  kiflisel menfaat söz konu-
sudur. Tafl›nmaz al›m sat›m›nda, al›c› ve sat›c› olmak üze-
re iki taraf söz konusudur. Normal piyasa flartlar›nda sa-
t›c› tafl›nmaz›n piyasa fiyat›n›n üzerinde satmaya çal›fl›rken,
al›c› ise piyasa fiyat›n›n alt›nda tafl›nmaz› almak için u¤rafl
içindedir. Sonuçta bir denge fiyat›nda anlafl›rlar. Burada
her iki taraf içinde bir zorlama yoktur. ‹steyen taraf ifllem-
den tek yönlü olarak çekilebilir. Ancak mahkeme kanal›n-
ca yap›lan uygulamalarda (kamulaflt›rma, ecrimisil) kamu
menfaatinin olmas›, projenin kamuya sa¤layaca¤› fayda, uy-
gulamay› zorunlu k›lmaktad›r. Bu tür ifllevlerde do¤ru bir
de¤er belirleme önemlidir.

Do¤ru bir de¤erleme için ,
Birinci ad›m, do¤ru bilirkifli heyetinin seçimidir. Bilir-

kifli heyetinin belirlenmesinde tafl›nmaz›n cinsine göre ka-

rar verilmelidir. E¤er yap›l› bir arsan›n de¤eri belirlene-
cekse, bir harita mühendisi ve inflaat mühendisi. Yap›s›z
arsa ya da arazi ise, harita mühendisi, inflaat mühendisi, zi-
raat mühendisi tercih edilmelidir. Tafl›nmaz›n konumu ve
çal›flman›n amac›na ba¤l› olarak, flehir planc›s›, mimar, je-
ofizik mühendisi, jeoloji mühendisi veya di¤er meslek
mensuplar› bilirkifli heyetine dahil edilebilir.

‹kinci ad›m, de¤erlemeye konu tafl›nmaz›n cinsine ka-
rar verilmelidir. Arsa m› arazi mi, üzerinde herhangi bir
yap› var m› sorular›na cevap aranmal›d›r. Uygulamada ta-
fl›nmaz›n cinsinin arsa ya da arazi olmas› de¤erin belirlen-
mesinde oldukça önem arz etmektedir.

Üçüncü ad›m, de¤erlendirme yönteminin belirlenme-
sidir. Tafl›nmazlar›n de¤erlendirilmesinde, Emsal (karfl›lafl-
t›rma) yöntemi, Gelir yöntemi, Maliyet yöntemi ya da
bunlar›n birlikte kullan›laca¤› Karma yöntemden faydalan›-
l›r. Ancak gerekli durumlarda farkl› yöntemlere göre de-
¤er belirlenip birisi tercih edilebilece¤i gibi bunlar›n orta-
lamas› da al›nabilir. Ancak son y›llarda geliflen bilgisayar
teknolojisi kullan›m› ile uygulanabilecek Nominal De¤er-
lendirme Yöntemi de tafl›nmaz de¤erlendirme literatü-
ründe mevcuttur. 

Dördüncü ad›m ise, de¤erlendirme raporunun haz›r-
lanmas› ifllemidir. Ülkemizde de¤erleme ifllemine yönelik
bir mevzuat olmad›¤› için de¤erlendirme ifllemlerinde her-
hangi bir düzen bulunmamaktad›r. Bu nedenle de¤erleme
amaçl› ifllemlerin de standart bir düzeni mevcut de¤ildir.
Bu konuda hiç olmazsa Sermaye Piyasas› Kurulu’nun stan-
dartlar›nda bir de¤erleme raporu haz›rlamak, bafllang›ç
için önemli bir ad›m olacakt›r.

Genel olarak tafl›nmaz de¤erleme ifllemlerinde afla¤›-
daki hatalara rastlanmaktad›r.

1- Bilirkifli heyetinin seçimi; tafl›nmaz›n cinsine gö-
re bilirkifli heyeti oluflturulmal›d›r. Yap›l› bir tafl›nmaz için
inflaat mühendisi, arsa ile ba¤lant›s› varsa harita mühendi-
si, arazi ise ziraat mühendisi bilirkifli heyetinde mutlaka
bulunmal›d›r. De¤eri belirlenecek tafl›nmaz›n cinsine göre
di¤er meslek disiplinleri de bilirkifli heyetinin içinde yer al-
mal›d›r.

2- Tafl›nmaz›n cinsinin belirlenmesi; bir çok uygu-
lamada tafl›nmaz›n arsa ya da arazi oldu¤una do¤ru karar
verilememektedir. Ya da kadastro  parsel mi yoksa imar
parseli mi olup olmad›¤› konusunda hatalar yap›lmaktad›r.
Bu da önemli oranda maddi hataya ve dava sürecinin uza-
mas›na neden olmaktad›r.

3- Emsal tafl›nmaz›n belirlenmesi; belirlenen tafl›n-
maz konumu ve cinsi itibari ile de¤erlemeye konu tafl›n-
maz yak›n ve ayn› cinste olmal›.

4- Tafl›nmaz özelliklerinin belirlenmesi; tafl›nma-
z›n cinsi, imar durumu, topo¤rafik yap›s›, gibi de¤eri etki-
leyen unsurlar›n belirlenmesi.

5- Emsal tafl›nmaz ile de¤erlemeye konu tafl›n-
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maz›n benzer ve farkl› yönlerinin belirlenmesi; Bu
konuda Yarg›tay’›n ve Dan›fltay’›n; emsal tafl›nmazlar ile
olan benzerlik ve farkl›l›klar›n net olarak belirtilmesi (e¤er
say›sal de¤er ise say›sal de¤erin net olarak belirtilmesi)
gerekti¤ini bir çok karar›nda belirtmesine ra¤men uygula-
mada soyut ve genel ifadelere yer verilmektedir. Baz› ra-
porlarda hiçbir orant› verilmeden do¤rudan tafl›nmaz›
emsal tafl›nmaza göre x kat daha de¤erli ya da de¤ersiz ol-
du¤u yönünde ifadeler bulunmaktad›r. Bilirkiflilerin tanzim
ettikleri raporlarda dayanak olan emsal sat›fllar› ihtiva
eden parsellerin rapora ilave edilerek, kroki ve foto¤raf-
larla gösterilmesi uygun olacakt›r. Bilhassa resen belirle-
nen emsaller imar plan› kapsam›nda ise; kadastro parseli
yada imar parseli olup olmad›¤›n›n net bir flekilde ortaya
konulmas› gerekir. 

Sonuç olarak; tafl›nmaz de¤erlemesi yerel ve merke-
zi yönetimlerin uygulamalar›n› önemli ölçüde etkilerken
kamusal adaletin sa¤lanmas›nda da dolayl› etki yapmakta-
d›r. Ülkemizde özellikle kamulaflt›rma uygulamalar›nda ta-
fl›nmaz›n de¤erinin belirlenmesine yönelik bilirkifli heyeti-
nin seçimi, de¤erin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan yönet-
meliklerin k›sa sürede uygulamaya geçirilmelidir.

Kamulaflt›rma ile ilgili bilirkifli tespitinde bulunan kamu
görevlileri, kamulaflt›rmayla ilgili konular› bilmediklerin-
den gelifli güzel bilirkifli tespitinde bulunup Devleti zarara
sokarak kaynak israf›na birlikte neden olabilecekleri gibi,
projelerin uygulanmas›na engel olmaktad›r. Buda iflin biti-
rilmesi aç›s›ndan ciddi anlamda zaman kayb›na neden ol-
maktad›r.

Bu çal›flma HKMO Trabzon fiubesi, Kadastro-
Arazi Yönetimi ve Mevzuat Komisyonlar›nca haz›r-
lanm›flt›r.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birli¤inin yedi ko-
misyonundan biri olan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
(TUJK), ulusal ve uluslararas› güncel jeodezik faaliyetleri
koordine etmek, düzenlemek, teknik konular› tart›flmak
amac›yla kurulmufltur. Bu komisyonun yeniden yap›lan-
mas› ve daha aktif hale getirilmesi aflamas›nda bir e¤itim
kurumunun ev sahipli¤inde her y›l ola¤an bir bilimsel top-
lant› düzenlenmesine ve toplant› format›n›n da “Çal›fltay”
fleklinde olmas›na karar verilmifltir. 

‹lk çal›fltay 2002 y›l›nda Bo¤aziçi üniversitesi ev sahip-
li¤inde ‹znik’te “Tektonik ve Jeodezik A¤lar “ konusunda
yap›lm›flt›r. Bu toplant› Türk jedoezicileri için ilkleri bafl-
latm›flt›r. Baflka disiplinlerle birlikte gerçeklefltirdi¤imiz ilk
çok disiplinli toplant› ve Çal›fltay format›nda düzenlenen
ilk bilimsel toplant› olmufltur. ‹kinci çal›fltay, 2003 y›l›nda
Selçuk üniversitesi ev sahipli¤inde Konya’ da “Co¤rafi Bil-

gi Sistemleri ve Jeodezik A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r.
Üçüncü çal›fltay 2004 y›l›nda Zonguldak Karaelmas üni-
versitesi ev sahipli¤inde “Mühendislik Ölçmelerinde Je-
odezik A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun dördüncü ça-
l›fltay› , 22-24 Eylül 2005 tarihlerinde Karadeniz Teknik
Üniversitesi ev sahipli¤inde Trabzon’da jeodezinin özel
konulardan biri olan “Jeoid ve Düfley Datum” konusun-
da yap›lm›flt›r. 

Son y›llarda, yatay ve düfley konumlamada ve gravite
alan› uygulamalar›nda uzay tekniklerindeki h›zl› geliflmeler,
kuramsal çal›flmalar›n önemini ön plana ç›kar›rken di¤er
yandan da, teori ile pratik çal›flmalar aras›nda global ve lo-
kal uygulamalarda somut iliflkiler kurulmas› gere¤ini orta-
ya ç›karm›flt›r. Bunun en belirgin göstergesi, henüz yasa-
laflm›fl olan Büyük Ölçekli Harita Yap›m Yönetmeli¤ine
“jeoid ve düfley datum” kavram›n›n da girmifl olmas›d›r.
Tüm bu geliflmelere ba¤l› olarak, çal›fltay›m›z›n temel ama-
c›, farkl› disiplinlerden araflt›rmac›lar› bir araya getirip, sü-
re giden çal›flmalar› için bir tart›flma ortam› yaratmak, ay-
r›ca pratik çal›flmalarda karfl›lafl›lan sorunlar› ve gereksi-
nimleri belirlemekti. Bu ba¤lamda çal›fltay amac›na ulaflm›fl
ve tart›flmalara uygulamadan gelen meslektafllar›m›z da
aktif olarak kat›lm›flt›r. Çal›fltaya, Harita Genel Komutan-
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l›¤›, Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversite-
si, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ankara Üniversite-
si, Selçuk Üniversitesi, Ni¤de Üniversitesi, Cumhuriyet
Üniversitesi ve di¤er kamu kurumlar›ndan kat›lan, jeode-
zi, jeoloji, jeofizik, deniz bilimi ve hidroloji gibi farkl› disip-
linlerdeki araflt›rmac›lar kat›lm›fl ve “Jeoid ve Düfley Da-
tum” konusu tart›fl›lm›flt›r.  Ayr›ca farkl› üniversitelerdeki
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i bölümü ö¤rencileri,
fotograf, karikatür ve orienteering yar›flmalar› gibi sosyal
etkinlikler çerçevesinde çal›fltaya kat›l›p, ö¤renci formu da
düzenlemifllerdir. 

Çal›fltay, I. Oturum: Jeoid, II. Oturum: Düfley Da-
tum, Gravite A¤lar›, Gravite Alan› ve De¤imlerinin
Belirlenmesi, IV. Oturum: Jeoid ve Jeodinamik Uygu-
lamalar, V. Oturum: Jeoid, Düfley Datum ve Atmos-
ferik, Hidrografik ve Oflinografik Uygulamalar olmak
üzere befl oturumda yap›lm›flt›r. Her oturum için iki kolay-
laflt›r›c› görev alm›flt›r. 

Çal›fltay›n aç›l›fl›na Trabzon Valisi Hüseyin YAVUZ-
DEM‹R, KTÜ Rektörü ‹brahim ÖZEN, Harita Genel
Komutan› Tümg. Necdet SOYER,  Rektör Yard›mc›s›
Necati TÜYSÜZ, Mühendislik Fakültesi Dekan› Mustafa
AYTEK‹N, KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i

Bölüm Baflkan› Nihat AKYOL, HKMO Trabzon fiubesi
Baflkan› Uygun ALKAN, çok say›da bilim adam›, harita
mühendisi, çeflitli meslek disiplinlerinden araflt›rmac›lar
ve ö¤renciler kat›lm›flt›r. 

KTÜ Rektörü, Harita Genel Komutan› Tümg. Necdet
SOYER ve TUJK Baflkan› Dr. Müh. Alb. Onur LENK’e

plaket vermifltir. Harita Genel Komutan› da KTÜ Rektö-
rü Prof. Dr. ‹brahim ÖZEN ve Çal›fltay Düzenleme Kuru-
lu Baflkan› Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA’ya hediyeler
vermifltir. 

Kolaylaflt›r›c›lar taraf›ndan belirlenen kifliler ça¤r›l›
konuflmac› olarak davet edilmifllerdir. Tüm oturumlar-
daki sunum ve tart›flmalar›n ses ve görüntü kay›tlar› bir
profesyonel ekip taraf›ndan kaydedilmifltir. Bu sunum ve
tart›flmalar Çal›fltay Kitab›nda bas›lacakt›r. 

Çal›fltay›n birinci günü akflam› düzenlenen kokteylde
düzenleme kurulu taraf›ndan, dan›flma kurulu üyelerine,
kolaylaflt›r›c›lara ve davetli konuflmac›lara plaket verilmifl-
tir. Ayr›ca yöresel müzikler eflli¤inde horon keyfi tüm da-
vetlilere yaflat›lm›flt›r. 

Çal›fltay oturumlar›n›n bafllang›c›nda, mesle¤imize bü-
yük katk›lar› olan, KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disli¤i bölümünün kurucusu ve kurulmas›nda eme¤i geçen,
bu bölümde uzun süre bölüm baflkanl›¤› yap›p vefat etmifl,
Prof. Dr. Erdo¤an ÖZBENL‹ ile Prof. Dr. Muzaffer fiER-
BETÇ‹ hocalar›m›z bir sinevizyon gösterisiyle an›lm›flt›r.

Çal›fltay, konular›nda uzman araflt›rmac›lar›n kat›l›-
m›yla, samimi bir ortamda, baflar›l› ve verimli geçmifltir.

Çal›fltaya kat›lan davetlilere, Çal›fltay› destekleyen ku-
rulufllardan olan fiubemiz taraf›ndan Akçaabat’ta yemek
verilmifltir. Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› yemek oldukça
s›cak bir ortamda geçmifltir. 
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ETHEM TÜZÜNER (139)
1933 y›l›nda Dumlup›nar/KÜTAHYA’da do¤du. 1967
y›l›nda YTÜ’den mezun oldu. 09.09.2005 tarihinde
vefat etmifltir. Ailesine ve meslektafllar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.

MEHMET fiÜKRÜ SÖNMEZ (286)
1938 y›l›nda Hatay’da do¤du. 1961 y›l›nda YTÜ’den
mezun oldu. 12.10.2005 tarihinde vefat etmifltir.
Ailesine ve meslektafllar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

ABDÜLBAK‹ KARAHAN (1397)
1951 y›l›nda K›z›ltepe/MARD‹N’de do¤du. 1977
y›l›nda KTÜ’den mezun oldu. 14.10.2005 tarihinde
vefat etmifltir. Ailesine ve meslektafllar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.

MUSTAFA YET‹fiM‹fi (1641)
1952 y›l›nda Konya’da do¤du. 1979 y›l›nda Selçuk

Üniversitesi’nden mezun oldu. 11.01.2005 tarihinde
vefat etmifltir. Ailesine ve meslektafllar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.
◗ 1303 sicil nolu üyemiz Doç. Dr. Halil ERKAYA’n›n

babas› 29.08.2005 tarihinde vefat etmifltir. Mes-
lektafl›m›za ve ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

◗ 2052 sicil nolu üyemiz ‹lhan Önder ÇEL‹K’in anne-
si 30.09.2005 tarihinde vefat etmifltir. Meslektafl›-
m›za ve ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

◗ 5232 sicil nolu üyemiz ‹lhan Osman KARTER’in an-
nesi vefat etmifltir. Meslektafl›m›za ve ailesine bafl-
sa¤l›¤› dileriz.

◗ 8187 sicil nolu üyemiz Murat ÇELEB‹’nin babas›
(1070 sicil nolu üyemiz Ali ‹hsan ÇELEB‹’nin
kardefli) vefat etmifltir. Meslektafllar›m›za ve ailesi-
ne baflsa¤l›¤› dileriz.
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Genelde yaz› yazmay›
pek sevmem ama Odam›z›n
yay›nlam›fl oldu¤un bülten'in
60. say›s›ndaki "Aram›zdan
Ayr›lanlar" bölümünü oku-
yunca üzüntülerimi belirt-
mek için k›sa bir yaz› yaz-
maya karar verdim.

Nas›l ki günlük gazeteyi
ald›¤›m zaman ilk önce spor sayfas›n› okuyorsam bu
bülteni ald›¤›m zaman da ilk önce bafltan sona flöyle
bir gözden geçirip sonradan teferruatlar› okumaya
bafllar›m. Ama 60. say›y› gözden geçirirken aram›z-
dan ayr›lanlar bölümünde dört tane KTÜ'lüyü gö-
rünce inan›n ki bo¤az›m dü¤ümlendi, a¤lamamak için
kendimi zor tuttum.

S›n›f arkadafl›m 782 numaral› Servet BOZKURT,
baz› rahats›zl›klar›n oldu¤unu duymufltum, ama niye
böyle erken b›rak›p gittin. Daha dün Sen, Ben ve di-
¤er s›n›f arkadafllar›n›n bir k›sm› Temel Bilimler bina-
s›n›n S1 dershanesinde ödev yapm›yormuyduk. ‹flte

kan›t› afla¤›daki foto¤raf.
Benim bir arkadafl›m An-
talya'ya giderken ben da-
ha kime selam yollayay›m.

KTÜ'nün ilk dörtlük-
lerinden Mustafa YAYAR,
benim Fazl›m›n, Muhit-
tin'imin ve Mustafa'm›n en
candan arkadafl›. Sana da

ne oldu. Yine ayn› s›n›ftan Ak›n EK‹NC‹, ‹stanbul için
o kadar u¤rafl veren...

Ve sen hem de Beflikdüzü'lü hemflehrim Muzaffer
fiEN, Aslan'›m›n kardefli, gencecik yafl›nda ne oldu
sana. Yoksa Mehmet Ali CANDAfi'›n dedi¤i gibi seni
de “Cernobil”mi yedi.

Yoksa hepiniz birden Muzaffer Hoca ile "Orada"
Dengeleme III dersinimi göreceksiniz. Çünkü I ve II
yi burada görmüfltük de.

Hepinize Tanr›dan rahmet, kalanlar›n›za baflsa¤l›-
¤› dilerim.

HEY KTÜ'LÜLER NE OLDU S‹ZE BÖYLE
Ali BATMAN*

_______________________________________________
*Harita ve Kadastro Müh., TRABZON
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EVLENENLEREVLENENLER
❤ 2481 sicil nolu üyemiz Hasan Kutlay GÜNDO⁄DU ile

Hülya BASIM çifti 16.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir.
Mutluluklar dileriz.

❤ 3417 sicil nolu üyemiz ibrahim BAYRAK ile Esra YILMAZ
çifti 02.04.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar di-
leriz.

❤ 4133 sicil nolu üyemiz Hakan BEKAR ile Zerrin B‹LGE
çifti 18.06.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar di-
leriz.

❤ 5241 sicil nolu üyemiz Ali GÜNAKIN ile Burcu BEYDE-
M‹R çifti 19.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluk-
lar dileriz.

❤ 5314 sicil nolu üyemiz Meral DURMAZ ile Sedat BAfi-
KAL çifti 01.10.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluk-
lar dileriz.

❤ 6067 sicil nolu üyemiz Hasan AZTOPAL ile Gülden ÇIKIÇ
AZTOPAL çifti 21.05.2005 tarihinde evlenmifllerdir.
Mutluluklar dileriz.

❤ 6345 sicil nolu üyemiz Ümit KUfiGÖZ ile Nilgün fiENSOY
çifti 23.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar di-
leriz.

❤ 6447 sicil nolu üyemiz Alper Murat ATÇEKEN ile Özlem
KARADA⁄ çifti 29.01.2005 tarihinde evlenmifllerdir.
Mutluluklar dileriz.

❤ 6846 sicil nolu üyemiz Atilla KARABACAK ile Hülya TAfi-
ÇIO⁄LU çifti 13.05.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mut-
luluklar dileriz.

❤ 6883 sicil nolu üyemiz Dilek AYAL ile Ömer AYDIN çifti
25.06.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

❤ 7050 sicil nolu üyemiz Özgür ÖZASLAN ile Belk›s KAH-
YA çifti 04.09.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

❤ 7237 sicil nolu üyemiz Mustafa TOK ile Sema UYSAL
çifti 19.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

❤ 7400 sicil nolu üyemiz Erkan BAYGÜL ile Filiz BAYGÜL
çifti 10.10.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

❤ 7471 sicil nolu üyemiz Hasret K‹TAPÇIO⁄LU ile Caner
KILINÇ çifti 01.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 7674-7612 sicil nolu üyelerimiz Elif EKSEN ile Hayati
YÜKSEK çifti 20.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mut-
luluklar dileriz.

❤ 7700 sicil nolu üyemiz Faruk SÖNMEZ ile Elife ÇEB‹Ç

çifti 19.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

❤ 7753 sicil nolu üyemiz Hasan ABALI ile Sibel EFE çifti

10.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

❤ 7754 sicil nolu üyemiz Melih ERSAL ile Ayflen ERSAL çif-

ti 11.09.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

❤ 7769-7624 sicil nolu üyelerimiz Veys Ka¤an YÜCEKAN

ile Meltem SAKLAVCI çifti 04.09.2005 tarihinde evlen-
mifllerdir. Mutluluklar dileriz.

❤ 7998 sicil nolu üyemiz Mehmet Ziya EKEN ile Elif MA-

NAV çifti 10.09.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluk-
lar dileriz.

❤ 8134 sicil nolu üyemiz Erhan UÇAKCIO⁄LU ile Dilek KA-

MAK çifti 16.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 8194 sicil nolu üyemiz Ömer ERDAL ile Hümeyra ERDAL

çifti 28.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar di-
leriz.

❤ 8260-7559 sicil nolu üyelerimiz Filiz BAYGÜR ile Serkan

DEDE çifti 23.09.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 8373 sicil nolu üyemiz Muzaffer ABACI ile Filiz CAN-

KURT çifti 23.09.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 8355 sicil nolu üyemiz Merter Ö⁄ÜT ile Pelin Zekiye DE-

M‹RC‹ çifti 30.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 8378 sicil nolu üyemiz Orhan DUMAN ile Ümran DU-

MAN çifti 08.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutlu-
luklar dileriz.

❤ 8392 sicil nolu üyemiz Ersin TEKEL‹ ile Sevgi TEKEC‹

çifti 25.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar
dileriz.

❤ Konya fiube çal›flan›m›z Akif AKTAfi ile fiükriye AKTAfi çif-

ti 28.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar dileriz.

❤ Bursa fiube çal›flan›m›z  Deniz B‹LG‹N ile Sinan ALAN

çifti 31.07.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Mutluluklar di-
leriz.
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DO⁄ANLARDO⁄ANLAR
3257 sicil nolu üyemiz Habip ASLAN ile Hayriye ASLAN
çiftinin 01.09.2005 tarihinde Tolga ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Tolga’ya hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

3635 sicil nolu üyemiz Levent ÖZMÜfi ile CANAN ÖZ-
MÜfi çiftinin 13.09.2005 tarihinde Eylül Deniz ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Eylül Deniz’e
hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

4447 sicil nolu üyemiz Emel TET‹K ile Ali TET‹K çiftinin
26.10.2005 tarihinde Ifl›k ismini verdikleri bir çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Ifl›k’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mut-
lu bir yaflam dileriz. 

5087 sicil nolu üyemiz Tahir Timur GÖKTU⁄ ile Devrim
GÖKTU⁄ çiftinin 14.10.2005 tarihinde Ata ismini ver-
dikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ata'ya hoflgeldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

5250 sicil nolu üyemiz Mehmet Necati SEÇK‹N ile Tahire
SEÇK‹N çiftinin 26.08.2005 tarihinde Mustafa Miraç is-
mini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Mustafa
Miraç’a hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.   

5311 sicil nolu üyemiz Ercüment AKSOY ile Esra AK-
SOY çiftinin 24.08.2005 tarihinde ‹pek ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. ‹pek’e hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

5885 sicil nolu üyemiz Naciye ERAYMAN ile Serdar
ERAYMAN çiftinin 09.08.2005 tarihinde Elif Ada ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Elif Ada’ya
hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6154 sicil nolu üyemiz Hakan KIRÇAL ile Asuman KIR-
ÇAL çiftinin 26.08.2005 tarihinde  Arda  ismini verdik-
leri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Arda’ya hoflgeldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6220 sicil nolu üyemiz Burak Çelebi D‹LfiAD ile Duygu
D‹LfiAD çiftinin 04.02.2005 tarihinde Metehan ‹lbey is-
mini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Mete-
han ‹lbey’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz. 

6243 sicil nolu üyemiz Jale KUfiÇU ile Fuat KUfiÇU çif-
tinin 14.01.2005 tarihinde Umay ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Umay’a hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6393 sicil nolu üyemiz Tülay DO⁄RU ile Gökhan DO⁄-
RU çiftinin 19.10.2005 tarihinde bir çocuklar› dünyaya
gelmifltir. Hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam di-
leriz.    

6582 sicil nolu üyemiz Can AL‹fiAN ile Dilek AL‹fiAN
çiftinin 06.07.2005 tarihinde Zeynep Su ismini verdik-
leri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Zeynep Su’ya hofl-
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

6644 sicil nolu üyemiz Yunus GÜLSEVEN ile ZEL‹HA
GÜLSEVEN çiftinin 09.08.2005 tarihinde Tuna ismini
verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Tuna’ya hofl-
geldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6682 sicil nolu üyemiz Hakan TOKAÇ ile Selin TOKAÇ
çiftinin 20.07.2005 tarihinde Azra ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. Azra’ya hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6690 sicil nolu üyemiz Mehmet GÜNEY ile DERYA GÜ-
NEY çiftinin 20.07.2005 tarihinde Ege ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ege ’ye hoflgeldin der,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6701 sicil nolu üyemiz Yusuf YALÇIN ile EM‹NE  YAL-
ÇIN çiftinin 04.06.2005 tarihinde Metin ismini verdikle-
ri birçocuklar› dünyaya gelmifltir. Metin’e hoflgeldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 

6828 sicil nolu üyemiz Tamer TOR ile Müzeyyen TOR
çiftinin 10.10.2005 tarihinde ‹pek  ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. ‹pek’e hoflgeldin der, sa¤-
l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.    

7049 sicil nolu üyemiz Ali KUZU ile Zahide KUZU çifti-
nin 28.09.2005 tarihinde Musa Ç›nar ismini verdikleri
bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Musa Ç›nar’a hoflgel-
din der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

6685 sicil nolu üyemiz Yavuz ERC‹YES ile Birgül
ERC‹YES çiftinin 01.01.2005 tarihinde fiengül Behrin
ismini verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir.
fiengül Behrin’e hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir ya-
flam dileriz. 

7065 sicil nolu üyemiz Mehmet Emin YARBAfi ile Fer-
han YARBAfi çiftinin 28.07.2005 tarihinde Ceylin ismi-
ni verdikleri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Ceylin’e
hoflgeldin der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.

7174 sicil nolu üyemiz Ali R›za SARUN ile Nurdan SA-
RUN çiftinin 12.08.2005 tarihinde Orkun ismini verdik-
leri bir çocuklar› dünyaya gelmifltir. Orkun’a hoflgeldin
der, sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz.    

7057 sicil nolu üyemiz Mustafa AKCA ile Alime AKCA
çiftinin 29.10.2005 tarihinde  S›la  ismini verdikleri bir
çocuklar› dünyaya gelmifltir. S›la’ya hoflgeldin der, sa¤-
l›kl› ve mutlu bir yaflam dileriz. 
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★ 1760 sicil nolu üyemiz Ali ‹hsan YOLSAL, Antalya Kadastro Mü-

dürlü¤ü‘nden Bafra Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n

YOLSAL’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 1911 sicil numaral› üyemiz  ve  Samsun fiube Baflkan›  Ertu¤-

rul ÇÖL, Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlü¤ü’ne Bölge Mü-

dür Yard›mc›s› olarak   atanm›flt›r. Say›n ÇÖL’e yeni görevinde

baflar›lar dileriz.

★ 1975 sicil nolu üyemiz Kadir CEYLAN, TKGM APK Daire Bafl-

kanl¤›ndan Ankara Kadastro 1. Bölge Müdürlü¤üne atanm›flt›r.

Say›n CEYLAN’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 2306 sicil nolu üyemiz Ramazan ÖZSAMUR,  ‹zmir Karayollar›

2. Bölge Müdürlü¤ü’nden Sivas Karayollar› 16. Bölge Müdür-

lü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n ÖZSAMUR’a yeni görevinde baflar›lar

dileriz.      

★ 2704 sicil nolu üyemiz Nilüfer VARLI, Karfl›yaka Belediyesi Ha-

rita Müdürlü¤ü’de Mühendis iken ayn› belediyede harita mü-

dürlü¤ü görevine  atanm›flt›r. Say›n VARLI’ya yeni görevinde

baflar›lar dileriz. 

★ 2846 sicil nolu üyemiz Y›lmaz SARAL, Vezirköprü Kadastro Mü-

dürlü¤ü‘nden Ordu Fatsa Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r.

Say›n SARAL’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.      

★ 3354 sicil nolu üyemiz Doç. Dr. Haluk ÖZENER, Bo¤aziçi Üni-

versitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü

Jeodezi Anabilim Dal› Baflkan› olarak atanm›flt›r. Say›n ÖZE-

NER’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 3662 sicil nolu üyemiz Yusuf MEfiHUR, Antalya Kadastro Böl-

ge Müdürlü¤ünden TKGM Fen Dairesi Baflkanl›¤›’na atanm›fl-

t›r. Say›n MEfiHUR’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 3790 sicil nolu üyemiz Mehmet ÇEV‹K, K›rklareli Belediye Bafl-

kanl›¤› ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ü’nden Keflan Belediye Baflkanl›¤›

Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n ÇEV‹K’a yeni göre-

vinde baflar›lar dileriz.      

★ 4772 sicil nolu üyemiz Ayten KARAGÜZEL, Orman Bölge Mü-

dürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n KARAGÜZEL’e yeni görevinde ba-

flar›lar dileriz.      

★ 4781 sicil nolu üyemiz Reyhan VAROL KARAB‹NA, Amasya

Merzifon Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n KARAB‹-

NA’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.      

★ 4820 sicil nolu üyemiz Ergün ALBAYRAK, Samsum Gazi Bele-

diyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ünden Kamulaflt›rma Müdürlü¤ü’ne

atanm›flt›r. Say›n ALBAYRAK’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.   

★ 5013 sicil nolu üyemiz Ali ‹hsan SARICAO⁄LU, ‹stanbul Sultan-

beyli Belediyesi’nden Samsun Gazi Belediyesi ‹mar ‹flleri Mü-

dürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n SARICAO⁄LU’a yeni görevinde

baflar›lar dileriz.           

★ 5480 sicil nolu üyemiz Yasin PEKTAfi, Üsküdar Kadastro Mü-

dürlü¤ü‘nden TKGM ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r.

Say›n PEKTAfi’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 5805 sicil nolu üyemiz Tarkan ABACI, Manisa Alaflehir Kadast-

ro Müdürlü¤ü’nden Çi¤li Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r.

Say›n ABACI’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.           

★ 5967 sicil nolu üyemiz Fatma KARAGÖZ, Odam›z›n fiube Mü-

dürlü¤ü’nden Fethiye Belediyesi Harita Müdürlü¤üne geçmifl-

tir. Say›n KARAGÖZ’e yeni görevinde baflar›lar dileriz.      

★ 6130 sicil nolu üyemiz Nurten GENÇ, Silivri Belediye Baflkanl›-

¤› Harita Planlama Müdürlü¤ü’nden Çorlu Belediye Baflkanl›¤›

Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n GENÇ’e yeni göre-

vinde baflar›lar dileriz.      

★ 6131 sicil nolu üyemiz Hülya TAfiKIN, Silivri Belediye Baflkanl›-

¤› Harita Planlama Müdürlü¤ü’nden Çorlu Belediye Baflkanl›¤›

Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n TAfiKIN’a yeni göre-

vinde baflar›lar dileriz.

★ 6174 sicil nolu üyemiz Gökhan KANAL, Gaziosmanpafla Kadast-

ro Müdürlü¤ü‘nden TKGM ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü’ne atan-

m›flt›r. Say›n KANAL’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7051 sicil nolu üyemiz Özgür KARATAfi,  HKMO Genel Mer-

kez’de Oda Müdürü görevine atanm›flt›r. Say›n KARATAfi’a ye-

ni görevinde baflar›lar dileriz. 

★ 7190 sicil nolu üyemiz Güven KOÇAK, Zonguldak Karaelmas

Üniversitesi’ne Yard›mc› Doçent olarak atanm›flt›r. Say›n KO-

ÇAK’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7241 sicil nolu üyemiz Zehra TOPRAKÇI, Afflin Kadastro Mü-

dürlü¤ü’nden Finike Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n

TOPRAKÇI’ya yeni görevinde baflar›lar dileriz.

★ 7846 sicil nolu üyemiz Hasan DEM‹R, Samsun Canik Belediye-

si ‹mar ‹fllerine mühendis olarak atanm›flt›r. Say›n DEM‹R’e ye-

ni görevinde baflar›lar dileriz.      

★ 8094 sicil nolu üyemiz Ferhat KIZILKAYA, Ordu Gölköy Kadast-

ro Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r. Say›n KIZILKAYA’ya yeni görevin-

de baflar›lar dileriz.      

★ ★ ★ ATANANLAR ★ ★ ★★ ★ ★ ATANANLAR ★ ★ ★


