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Odam�zca 2002 y�l�ndan beri verilmeye baßlan�-
lan 50.Y�l Hizmet Plaketinin 4 üncüsü, 17 Aral�k
2005 tarihinde düzenlenen HKMO Ankara Þube Ge-
leneksel Güz Yeme¤inde verildi. 1955 y�l�nda o za-
manki ad�yla Y�ld�z Teknik Okulundan mezun olan 35
meslektaß�m�zdan hayatta olan 25 kißiden 12�sinin
sa¤l�k problemleri nedeniyle kat�lamad�¤� bu törene,
13 meslektaß�m�z eßleriyle birlikte kat�ld�.

Mesle¤imizde 50. Y�l�n� dolduran ve 17 Aral�k
2005 tarihindeki törene kat�larak plaket alan
meslektaßlar�m�z;

S�C�L NO ADI-SOYADI �L�

74 Iß�k SEZER Ankara

77 Yüksel SUNGURÇET�N Bursa

85 Mehmet ÇANAKÇIOÚLU Kayseri

87 Ahmet Hamdi HUYSAL Mu¤la

89 Mehmet �lhan EL�BOL Ankara

92 Cemal GÖKGÖZ �stanbul

93 Ali ZOR Ankara

94 Hikmet BOZDAÚ �stanbul

95 Ahmet  ÜTTÜ �stanbul

97 Behçet MUNGAN �zmir

106 Mehmet ÇÖLLÜ Burdur

129 Yaßar ÖZDEM�R Konya

326 Ahmet AKSOY �stanbul

Mesle¤inde 50. Y�l�n� dolduran ancak sa¤l�k
problemleri nedeniyle törene kat�lamayan mes-
lektaßlar�m�z;

S�C�L NO ADI-SOYADI
70 Sami ALPDOÚAN

71 Muhsin TUNAY

78 Kemal SARAL

79 Adil TALU

81 Orhan Muhbir SUNGURLU

82 �hsan YILMAZ

84 Süleyman DOÚAN

86 Fikri ÖZTÜRK

105 Ahmet NALBANTOÚLU

802 Kahraman ÖZOÚUL

910 Y�lmaz SÜSOY

955 Muammer YELMAN

Mesle¤inde 50.Y�l�n� dolduran Vefat etmiß
meslektaßlar�m�z;

S�C�L NO ADI-SOYADI
72 Erdo¤an ÖZBENL�

76 M. Nevzat B�L�C�LER

80 �hsan PEHL�VAN

83 Muammer ÖZCAN

88 Salih AKDEREL�

96 Erdo¤an ÞAH�NBAÞKAN

104 Erdo¤an ÖRÜKLÜ

130 Bedri Cemal KOÇ

3478 Necdet ÖZAKÇE

De¤erli meslektaßlar�m�zdan, �zmir Milletvekili
Sn. Erdal KARADEM�R, TKGM Genel Müdürü Sn. Ze-
ki ADLI, HGK Komutan Vekili Doç. Dr. Alb. Emin AY-
HAN; Hacettepe Üniversitesi JFM Bölümü kurucula-
r�ndan Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ; TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Nail GÜLER (HKMO) ve �smail KÜ-
ÇÜK (Meteoroloji M.O); eski Oda Baßkanlar�m�z ve
meslektaßlar�m�zdan olußan yaklaß�k 400 kißinin ka-

50. YIL H�ZMET PLAKETLER�
SAH�PLER�N� BULDU!
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t�ld�¤� yemekte ayr�ca Ankara Þube Baßkanl�¤�m�zca
meslekte 30 y�l�n� dolduran meslektaßlar�m�za 30.Y�l
Hizmet Plaketi de verildi. 

50. y�l hizmet plaketi töreninde, konuklar�m�za,
Odam�z yay�nlar�ndan olußan bir set ile 1955 y�l�nda
mezun olanlar�n o tarihte topluca çektirmiß olduklar�
siyah beyaz bir foto¤raf da Odam�zca ço¤alt�larak
meslektaßlar�m�za iletildi. 

Plaket törenimizde de¤erli büyüklerimizin gerek
yapt�¤� konußmalardan ve gerekse sergiledikleri ta-
v�rlardan oldukça duygulu anlar�n yaßand�¤� gecede,
50 Y�l Hizmet Plaketi alan Prof. Dr. Ahmet AK-
SOY hocam�z da bir konußma yaparak, �Çok sev-
gili meslektaßlar�m, yar�m as�r önce mezun olup mes-
lek hizmetlerine kat�lan arkadaßlar�m�n, a¤abeylerini-
zin duygular�na da tercüman oldu¤um inanc� ile sizleri
sevgiyle selaml�yor, aran�zda olman�n s�cakl�¤�n�, mut-
lulu¤unu ve heyecan�n� yaß�yoruz. Bize bu mutlulu¤u
yaßatan Odam�z Genel Merkezi Yönetim Kurulu�na ve
ev sahibi Ankara Þubesi Yöneticileri�ne içten teßek-
kürlerimi sunuyorum. 

Bu an bizim için çok anlaml� ve mutlu bir an. Buruk
bir sevinç yaß�yoruz. Çünkü s�n�f arkadaßlar�m�zdan
baz�lar� aram�zda yok. Onlar� ebediyete u¤urlad�k. Ba-
z� arkadaßlar�m�z da sa¤l�k nedenleri ile bu ßölene ka-
t�lamad�lar. Baz�lar�n�n ise adreslerini bulamad�k. Bula-
mad�k diyorum, çünkü s�n�f arkadaßlar�m�zdan birço¤u
ile 50 y�l sonra ilk kez karß�laß�yoruz ve kendileri ile ile-
tißim kurulmas� uzunca bir zaman ald� ve hiç kolay ol-
mad�. Arkadaß�m�z Ahmet Hamdi HUYSAL��n bu ba¤-
lamdaki çal�ßmalar� övgüye de¤er. Kendisine kendim
ve di¤er arkadaßlar ad�na teßekkür ediyorum.

Bizler sahneye oda sicil numaralar�m�zla ça¤r�ld�k.
�zledi¤iniz gibi büyük bir ço¤unlu¤un numaras� iki ha-
neli. Çok az say�da üç haneli olanlar, ßu veya bu ne-
denle kay�tlar�n� daha sonra yapt�ranlard�r. Bu demek-
tir ki bizler o y�lda, bizden önce mezun olan a¤abeyle-
rimizle parmakla say�lacak say�da, bizi bekleyen deva-
sa meslek sorunlar�n� çözmeye girißtik. 

O y�llar, Türk Haritac�l�¤�n�n, Cumhuriyetin ilan�n-
dan hemen sonra baßlat�lan kalk�nma ve ça¤daßlaß-
ma at�l�mlar�nda öncelikli hizmetlerden say�lmas� so-
nucu ivme kazanm�ß oldu¤u y�llard�. Bir taraftan Si-
lahl� Kuvvetler bünyesinde kurulan Harita Genel Mü-
dürlü¤ü�nde, Ülke Nirengi ve Nivelman A¤lar��n�n
olußturulmas�nda ve 1/25 000 ölçekli Temel Topog-
rafik Haritalar��n üretilmesinde  yo¤un çaba gösteri-
lirken, di¤er taraftan sivil sektörde, �Kadastro� çal�ß-
malar� yürütülüyordu ve baßta ßehir ve kasabalarda
imar faaliyetleri ve belediye teknik hizmetleri için ge-
rekli olan �halihaz�r haritalar�, Orman Teßkilat��nca
�Orman Kadastro Haritalar�� ve di¤er kurum ve kuru-
lußlar�n gereksinmeleri için harita çal�ßmalar� yo¤un-
laßm�ßt�. Bu çal�ßmalara paralel olarak, 1950�de, ße-
hir ve kasabalarda sürdürülen kadastro çal�ßmalar�-
na, �Tapulama� ad� alt�nda k�rsal alanlarda da baßla-
t�lmas� kararlaßt�r�lm�ßt�.  

Harita Genel Müdürlü¤ünde harita çal�ßmalar�,
yurtd�ß�nda ö¤renim görmüß mühendisler ve daha çok
HKGM�nin (Bugünkü ad�yla Harita Genel Komutanl�-
¤��n�n) kendi bünyesinde yetißen elemanlarca (harita
Subay� ve Harita Astsubaylar�) yürütülmekteydi.

Buna karß�l�k sivil sektördeki harita ve kadastro ça-
l�ßmalar�, ilgili kurumlar�n kendi bünyelerinde açt�klar�
ortaokul sonras� kurslarda yetißen elemanlar ve �nßaat
ve Orman Mühendisleri gibi yak�n meslek dallar�na
mensup mühendisler ve yurtd�ß�nda ö¤renim görmüß
k�s�tl� say�daki harita mühendisi veya yüksek mühen-
disleri taraf�ndan yap�lmaktayd�.

Türkiye�de 1949�un sonlar�na kadar jeodezinin bir
bütünlük içinde, ayr� bir bilim ve meslek kolu olarak
akademik düzeyde ö¤retim ve araßt�rma yapmak üze-
re di¤er bilim dallar� aras�nda henüz yerini almad�¤� gö-
rülmektedir. Haritac�l�¤�n sorunlar�n�n bir bütünlük için-
de bilimsel yaklaß�mla ele al�nd�¤� bir ortam haz�rlana-
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mam�ßt�. Jeodezi, yüksek ö¤retim kurumlar�n�n baz�
meslek ve bilim dallar�n�n içinde ve bunlar�n yard�mc�
konusu olarak okutuluyor, akademik faaliyetler de bu
çerçevede, jeodezi kürsüleri, topografya kürsüleri gibi
birimlerde yürütülmeye çal�ß�l�yordu. 

Sivil sektörde harita faaliyetlerinin ve özellikle bu
tarihlerde, tüm Türkiye topraklar�na yay�lmas� öngörü-
len kadastronun, bilim ve tekni¤e uygun bir düzeyde
yap�labilmesinin ancak mühendis formasyonunda tek-
nik elemanlar�n katk�s� ile yap�lmas�n�n gere¤i görül-
müß, bu amaçla 3 Þubat 1947 tarihinde �stanbul Tek-
nik Okulu Yönetimi,  bu amaca uygun bir mühendislik
ßubesinin aç�lmas� için karar alm�ß ve bu karar�n 7 Ma-
y�s 1949 da Milli E¤itim Bakanl�¤��n�n onay� ile aç�lan
Harita ve Kadastro Þubesi 1949-1950 ö¤retim y�l�nda
ö¤retime baßlam�ßt�r. 

Bu aç�l�ß Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤-
reniminin Türkiye�de baßlang�c�d�r ve yeni bir dönemin
baßlang�c� olarak bir kilometre taß�d�r.   

Bu mutlu gelißmede birinci derecede etken olanla-
r� sayg�yla an�yoruz. Bu at�l�mla o zamana dek harita
mühendisli¤inden ayr� disiplinlerdeki ö¤renimlerde ve-
rilen jeodezi bilgileri ile jeodezik çal�ßmalar� da üstle-
nen üst düzey teknik elemanlar�n, bu disiplindeki faali-
yetlerini, yönlendirilmiß bir ö¤renimle yetißtirilen Hari-
ta ve Kadastro Mühendislerine b�rakmalar� yolu aç�l-
m�ß olmaktad�r

�lk Harita ve Kadastro Mühendisleri, bir kararla 2.
s�n�ftan ö¤renime baßlat�l�p 1952 y�l�nda mezun olan
A. Turan YILMAZ, Ahmet POLAT, Etem TARCAN, Ke-
mal AKMAN, M. Asri ÜNSÜR ve Necati YÜREKTÜRK
olmak üzere 6�d�r. Okul, 1953�de 18, 1954�de 13,
1955�de bizim s�n�f 29 mezun vermiß, toplam mezun
say�s� böylece 66 olmußtur. �ßte biz, ö¤renimini Türki-
ye�de yapan çiçe¤i burnunda bu 66�n�n içindeyiz. O
günlerde Harita ve Kadastro mühendisli¤inin yad�r-
gand�¤� ülkemizde bizlerden ne tür güç koßullarda hiz-
met beklendi¤ini tahmin etmek güç de¤ildir. Þimdi sa-
y�m�z 9000�ni aßt�. 8�i aßk�n üniversite ve 2 araßt�rma
Enstitüsünde Harita-Kadastro (Jeodezi ve Fotogra-
metri) mühendisli¤i ö¤retimi yap�l�yor. Bu çok gurur
verici bir durumdur. Bu gurur bizlerin ve sizlerin, hepi-
mizin gururudur. 

50. mezuniyet y�l�m�za gösterdi¤iniz ilgi ve duyarl�-
l�¤a ve bu günün an�s�na bizleri bir plaketle onurland�-
rarak gösterdi¤iniz kadirbilirli¤e tekrar tekrar içten te-
ßekkür ve ßükranlar�m�z� sunuyoruz. Bizlere duygulan-
d�rd�n�z. Aran�zda olmaktan k�vanç ve mutluluk duyu-
yoruz. Sa¤ olun ! 

Þölenimizi onurland�ran, de¤erli Milletvekilimiz,
sayg�de¤er Tapu ve Kadastro Genel Müdürü�nü, Say�n
Oda Merkez ve Þube Baßkanlar� ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Oda Çal�ßanlar�n� yürekten selaml�yor, say-
g�lar sunuyoruz.

30�uncu hizmet y�l�n� doldu-
ranlar� da kutluyor, sa¤l�k ve
mutluluk içinde, baßar�
dolu y�llarla 50. ve da-
ha öte meslek y�llar�n�
kutlamalar�n� diliyor,
sevgilerimizi sunuyo-
ruz.� ßeklinde duy-
gular�n� ifade etti. 

Bilindi¤i üzere
Odam�z, TMMOB�nin
18-21 Ekim 1954 y�l�n-
da yap�lan I. Ola¤an Ge-
nel Kurulunda kurulan 10
meslek odas�ndan biriydi. 

Odam�z�n kurulußuna ilißkin öner-
ge, Celalettin SONGU, Asri ÜNSÜR, Nuri BÜLBÜL,
Sevinç �ÞGÖR, Nazmi ASLAN ve Necati AYDEM�R
imzas�yla divan baßkanl�¤�na verilmiß ve oybirli¤iyle
kabul edilmißtir. Daha sonra 8 Ocak 1955 y�l�nda
Odam�z I. Ola¤an Genel Kurulunu toplam�ß olup K�z�-
lay�da Soysal Han�da küçük bir odada faaliyetine
baßlam�ßt�r.    

50 y�ll�k bir serüven sonucunda Odam�z bugün 10
Þube, 155 �l/�lçe Temsilcili¤i 9000 üyesi ile,
TMMOB�de en örgütlü Odalardan biri konumuna gel-
mißtir. 

Bu nedenle, emek ve katk�lar�yla Odam�z�n
bu günlere ulaßma sürecinde yer alan ve ßimdi
aram�zda olmayan de¤erli meslektaßlar�m�z�
sayg� ve ßükranla anarken hayatta olan tüm
meslektaßlar�m�za teßekkür eder, sayg�lar su-
nar�z. 


