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Zamanımızda  otomasyonla  doğrudan  doğruya  küçük  bir  kartograf
yönetici grubu ilgilenmektedir. Esas olarak otomasyonda, halâ araştırma
ve geliştirme dönemindeyiz. Harita yapım sistemlerindeki büyük değişik-
likler, eğitim programlarına gereksinme ve bu programların içeriğine ke-
sinlikle etki yapacağı gibi otomasyonun eğitime sokulması da önemlidir.

Otomasyonla kartoğrafya eğitimi arasındaki ilişki üç esas grupta dü-
şünülebilir.  Birincisi,  içeriğine etkisi  :  Yeni  bilgileri  bir  kitap içinde bir-
leştirmek. İkincisi, gereksinme etkisi : Kartografların zorunlu olarak oku-
dukları konulara bu konuların da eklenmesi. Üçüncü olarak da kavramla-
ra etkisi : Yeni düşüncelerin yaygınlaşması ki kartoğrafya anlayışımızın
esaslı olarak değişmesi veya yeni akıma uyum.

Bunlardan  birincisi,  en  geçerli  olanıdır.  Çünkü  doğrudan  doğruya
kartoğrafya öğreticisinin denetimi altındadır. Elemanter bir düzeyde, oto-
masyonun genel olarak incelenmesini temin etmek, zor değildir. Böylece öğ-
renci,  otomasyonun genel prensipleri hakkında, uygun bilgiyi almış  olur.
Otomasyonun, öğretilecek diğer konuların içinde yer alması, aynı kitap-
ta bulunması önemlidir. Bununla beraber ayrı bir ders olarak vermek de
bir  çözüm olabilir.  Örneğin;  otomasyon harita yapımına yeni ve ek dü-
şünceleri koşul olarak koyar. Bazı hallerde, otomatik denetim altında ka-
zıma yöntemi gibi; şimdiki metodun devamıdır. Diğer hallerde ise bir
çeşit kamerayla çizim gibi yeni ve ek şekil meydana getirme düşünceleri-
ni sunar. Bu değişik teknik bilgiler derece derece öğrenciye sunulur ve

(*)   İngiliz Kartograflar Derneği'nin  Î973 yılı simpozyumunda sunulan bildiridir.
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açıklanırsa, otomasyonun, kartoğrafyanın  kuram ve uygulamasına etkisi
öğrenci tarafından anlaşılır.

Konunun sistematik olarak açıklanmasında, derleme ve yeni yapımın
ikisi  de uygulanır.  Bir  kez grafik  ve sayısal  bilgi  arasındaki  temel  ilişki
tanımlanırsa daha sonra daha sonra bilgi toplama ve bilgi arşivi, bilgi-
lerin metrik şekilde denetimi, seçme, genelleme ve çizim gibi harita ya-
pımı plânlama ve derleme işlemleri yapılarak açıklanabilir. Bu uygulama-
da, otomatik kartoğrafyanın olanakları ve sınırlamaları düşünülmelidir.
Bir  kez  olumlu  karar  verilirse,  çeşitli  kompüterler  tarafından  denetimli
makineler, harita yapımında uygulamaya sokulur. Bu, konuya çok basit
bir gözatıştır. Fakat otomasyonun kartoğrafyada yeri olduğunu ve negatif
bir  yaklaşım olan,  otomasyon tüm olarak ayrı  bir  konudur,  kartografik
bilgiden ayrılmıştır; görüşünden korur.

Bu eğitim zorluklarından da ötede bir devredir. Otomasyon hakkın-
daki bilgilerin çoğu araştırma raporlarında veya bildirilerdedir. Bunların
çoğu nisbeten az fakat büyük kurumların gelişme programlarının ürünü-
dür.  Çok doğal olarak onlar kendi  özel  sorunlarına eğilmişlerdir.  Oto-
masyon uygulamasında temayül genel çözümden özel çözümlere doğrudur.
Sonuç olarak bir gövdeyi, bir başkası ile ilgili görmek veya otomasyonla
tüm işleri değerlendirmek her zaman kolay değildir. Örneğin; bir Ameri-
kan Askeri Kurumu'nun öncelikle yıpranmış ve değişik altlıklar üzerinde-
ki  haritalardan  çok  renkli,  küçük  ölçekli  harita  yapmak  ile  Ordnance
Survey'in  asıl  görevi  büyük ölçekli  ve tek  renkli  plânların hızlı  yapımı
arasında açık düşünce farkı vardır. Birincisinde var olan kartografik ge-
reçleri uygun şekle getirmek için tramlara ayırmak önemlidir. Diğeri için
ise  şimdiki  halde  büyük  ilgi  bilgi  sıkıştırmak  ve eğri  çizgilerin  çakıştı-
rılmasıdır. Bu nedenle bir tek sistem yoktur. Otomasyon özel hallere ce-
vap oluşturan gelişme serisi olarak görülmelidir.

İyi öğretim ilk olarak açık anlatıma bağlıdır. Otomasyon alanında
ise bu anlamda yayınlanmış doküman eksiktir. Yayınların çokluğuna rağ-
men açık inceleme, güçlü olaylar sayıca nisbeten azdır. Öğretimde siste-
min işleyişine ilişkin açık diyagramlar ve detaylı tasvirlerin yerini tuta-
cak başka karşılığı yoktur. Daha çok özel amaçlar için geçerli sonuçlara
ve daha az sayıda ikinci el genel ölçmelere gereksinme vardır. Eğer; ör-
neğin, bîr haritanın elle yapılmış digital kotlanması metodlarında gerçek-
ten nelerin olduğunu açıklayan bir ders notu hazırlamağa girişmek ev-
deki çalışmayla yapılabilir. Genel tanımlar, yeteri kadar basittir. Fakat bir
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çizgiyi koordinat değerleri dizisine çeviren mekanik ve elektronik işlem-
lerin tam olarak açıklanması,  düşünülecek adımdır. Bu ikinci adım anla-
şılmakta tehlikelidir ve gerçekten ilgili alanlarda birçok diğer durumlarla
açık olarak paralellik vardır. Örneğin; «bir harita okunaklı olmalıdır» ve
«harita bunu başarabilecek kadar detaylı olmalıdır» gibi gerçekten yap-
ma ve öğütleme farkları anlatılır. Bilim ve san'atta her ikisinde ileri adım-
larda genelden özel sorunlara doğru hem öğrencilerin hem de öğreticile-
n'p, iki tarafın da bir hayli çaba göstermesi gerekir. Sonuç olarak kartoğ-
rafyada otomasyon görüntüsü çoğaldığı sürece sorunlara daha çok zaman
ayrılarak bunlara cevap veren kitaplar olacaktır.

Bu çok ön devrede otomasyonun öğretimindeki zorluklar yalnız bilgi
sağlamak değil, fakat aynı zamanda uygulama gösterisinin kolay olmama-
sıdır. Bununla beraber tüm öğrencilerin tercihan değişik aletlerde en azın-
dan digital kotlamanın yapılmasını görmesini söylemek pek kolay değil-
dir. Böyle aletlerin sınırlı olması sorunlar yaratır. Yakın gelecekte istekli
birkaç kurumun öğrenci gezilerini kabul etmesine bağlanılması düşünüle-
bilir.  Bununla  beraber  bu konuda aşırı  derecede kötümser  olmamalıdır.
Kompüterler ve kompüter-çizim aletleri,  silindir  tipi  çizim aletleri  (drum
^İotters)  gibi  aletler  hızla  çoğalmaktadır.  Şimdilik  yarı  kartografik  olan
aletlerin  de  kompüter  denetim  işlemlerinin  uygulama gösterisi  mümkün
olacaktır.  Öğrencilerin  geniş  şekilde kuramsal  olarak okuduklarının katı
gerçeğe dönüştürüldüğünü görmeğe, her çeşit ölçekte harita yapan bir or-
ganizasyona götürülüşlerini  hepimiz biliriz.  Ek olarak; geçmişte olduğu
gibi, diğer harita yapma araçlarının yanında modası geçmiş fakat kullanı-
labilir  bu tip gereçlerin eğitim kurumlarına verilebileceğini  her zaman
ümit  edebiliriz.  Şurası  kesindir  ki  kurumlara gezi  önemli  bir  fonksiyon
olarak devam edecektir.

Otomasyonda öğretim programları geliştiği halde pratik önemi şimdi-
lik sınırlıdır. Araştırma ve geliştirme ile ilişkiler daha ileri görüştür. Açık-
tır  ki  otomatik  harita  yapımında tahminlerin  üzerinde  sorunlar  olması,
haritanın bir haberleşme aracı olduğunun derecesini anlayamayan araştır-
ma bölümündeki  kompüter  mühendislerine bağımlı  olunrnasmdandır.  Bu
boşluk, anlaşılmaz kompüter dilinde en iyi şekilde yazılmış çeşitli eski ra-
porlarda açıklanmaktadır. Gerçekten «kompüter yolu ile yapılan harita-
lar çok yönlü ve az dekoratik olacaktır» şeklinde görüşler vardır. Bu gö-
rüşler  klâsik  olarak  yapılmış,  üzerinde çok  çalışılmış  ve uzmanlaşılmış
haritaları kolayca, eksik makine yapımı harita ile değiştirilemez; olgusunu
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Örtmeğe bir girişimdir. Gelecekte uygun bir gelişme, kompüter mühendis-
leri ile kartograflar arasında kurulacak akıllıca bir diyalog yardımıyla ola*
çaktır.  Tersine  olarak  bu gelişme,  birinci  derecede,  her  düzeydeki  tüm
kartografların kuramda ve uygulamadaki otomasyon sorunlarını anlaması-
na bağlıdır.

Düşünülen ikinci  nokta okutulmasına devam ettirilen konuların ro-
lüdür.  En  açık  soru  kompüter  bilimi  ile  ilgilidir.  Bununla  beraber  her
kartografa kompüter eksperi gibi bakmak gereksizdir. «Sorunları gerçek-
ten anlama ve otomasyonun olanaklarına temel  hesap bilgisi  doğrudan
doğruya yardımcıdır» görüşünde biraz kararsızlık vardır. Yararlı olmak,
bilgi hazırlama devresine katılmak, grafik bir sonuç elde etmek için ba-
sit bir program yazmak ve sonra bunu tatmin edici bir sonuç elde ediş
noktasına kadar izlemektir. Başka bir deyişle bu muhakkak ki, öğrencile-
rin birkaç devre kompüter bilimi temel kursuna devam etmelerine bağ-
lıdır.  Bununla beraber bir  ilmi dala eğilimi olanların ideal kurslar  bula-
bilmeleri güçtür. Çok muhtemeldir ki ilmi ve teknik eğitim merkezlerinin
çoğu uzman olmayanlar için genel kurslar temin eder. Bu ideal olmayabi-
lir. Öğrenciye konunun ön bilgilerini verir, bazı kararsızlıkları giderir.

Bazı büyük güçlükler kompüterin kendi bilim karakteristiğinden doğ-
maktadır. Nİsbeten yeni ve gelişen bir konu olması nedeniyle görünür şe-
kilde aletlerde değişiklik ve kullanılan diller arasındaki başkalık gibi, sü-
rekli  bir akım şimdilik büyük çapta kaçınılmazdır.  Şüphe yok ki teme!
eğitim bir  dereceye kadar standardizasyona yardımcı  olacaktır.  Tekrar-
lanırsa, diğer alanlardaki durumlarla paralellik vardır. Birçok bilgin uzun
süre metrik ve İngiliz  Ölçü Birimleri  ile  çalıştı. Standart  ilmi bir dilin
büyük yarar sağlıyacağı üzerinde birleşildi. Fakat bu sorunlardan önce ilk
olarak,  kullanılan  dile  bakılmaksızın  kompüterle  haberleşme  metodunu
yenmek gerekir. Uzun sürede ikili (binary) sistemin öğretilmesi ve elekt-
ronik hesap makinelerinin kullanılması gibi okul derslerinde değişiklikler,
öğrenciyi  kompüter  bilimine  hazırlamada  yardımcı  olacaktır.  Gelecekte
okullarda programlamaya ilişkin bazı bilgiler düşünülebilecek ve esaslı de-
neme her öğrencinin eğitiminde kabul edilir bir duruma gelecektir. Böy-
le genel kurslarda kartografik örnekler yapılması beklenmez. Bu tip eği-
tim sorunları gelecekte daha kolay açıklanır. Bu nedenle diğer konularla
birlikte  kompüter  biliminin  özel  uygulamalarının,  otomasyonun  kartoğ-
rafyada uygulanması  kartoğrafya kitaplarında açıklanmalıdır.  Bunun so-
nucu olarak kartoğrafya öğreticilerinin, otomasyonun kartoğrafyada uygu-
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lanma, gelişme ve değişikliklerini diğer konularla aynı düzeyde tutaoil-
mek için büyük çaba göstermeleri gerekecektir.

Bu sonuca varabilmek için, bu konunun hazırlık araştırmasında, bir
grup eğitim kurumuna kartoğrafya kursları açılması için başvuruldu. Ölç-
me ve fotoğrametri eğitimi ile beraber kartoğrafya da öğretilen bu eğitim
merkezleri ile harita ve deniz haritası yapan çok yakın büyük kurumların
tümünden çok az cevap geldi. Öğrenci için kompüterle sayısal sorun çö-
zümü, bir adım daha giderek şekiller oluşturmasından daha kolay oldu-
ğu açıktır. Bundan deneysel bir sonuç çıkarmak gerekirse önemli olarak
şunlar söylenmelidir : Eğer bilgi kolleksiyonu ve ölçü işlemleri iyi değer-
lendirilirse kartografik işlemler de en iyi şekilde anlaşılır.

Kompüter  biliminden başka katod lâmbaları  gibi  aygıtların kullanıl-
masının çoğalması  elektronik temel eğitiminin sorunlarını  yükseltebilir.
Uzun sürede okullarda dersler arasında bir değişim, bu konuya karşı ge-
reksiz özel bir ilgi uyandırabilir. Fakat aynı zamanda öğrencilerin ders-
leri arasında bir elektronik kursuyla işbirliğinden de sözedilebilir. Bu ölç-
me bilimleri ile ilgili olarak uygun görünmektedir ve önemle belirtilmeli-
dir ki bu ilgi konunun esas bölümü iledir.

Bu noktalardan başka gelecekte her kartografın esas olarak rakkam-
lara gereksinim duyacağı bir dereceye kadar matematiğin kartoğrafya ders-
leri arasında esas olarak kalmasını isteyeceği açıktır.

Son olarak otomasyonun geniş anlamda etkisi hakkında sorular var-
dır. Otomasyonun uygulanmasının yararı, sadece harita yapma alışkanlığı-
mızı değiştirmemekte, fakat kartografik çalışmalara, sistematik olarak bak-
mak, dikkatleri bu noktaya çekmeyi de içerdiği bir oluntudur. Bu sonuç-
ların bazıları  gerçektir:  Metrik  yönde:  Koordinat  sistemlerinin  dönüşüm
alışkanlığı, hız ve kolaylığı nedeniyle sadece otomasyonun seçimini çoğalt-
mamakta, fakat aynı zamanda bu konuları değişik şekillerde değerlendir-
meyi de gerektirmektedir. Grafik yönde : Genelleme sorunlarının açıklan-
ması ve geleneksel sübjektif işlemlerin mantıklı olarak saptanması ile il-
gili  çabaların devamını  ilgi  ile  izliyoruz.  Nokta  bilgilerden çizgilerin  in-
terpolasyonu, genelleme işlemler, seçim için geniş bir bilgi dizisi kullanma;
bunlar ve benzeri gelişmeler ki bunlar kartografik uygulamada zayıf nok-
talardır; bizleri bu konuları göğüslemeğe güçlü kılar. Öğrencileri  de kar-
tografik sorunlara mantıklı çözümler aramağa iter. Teknik yönde : Maki-
nenin verdiği değişik sonuçlarla çok daha köklü değerlendirme olanağı-
nı verecek ve üzerinde durulmamış bu konu üzerine dikkatlerin çekilmesi-
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ne yardım edecektir.  Bu  anlamda var  olan  haritalarımızın otomasyonla
çoğaltılması işinden çok otomasyon kartoğrafyada gerçek bir devrim ola-
caktır.

Bütün bu yararlarına rağmen küçük uyarılara da gerek vardır. Digi-
tal kompüterlerle çalışma modası olduğu için, diğer önemli konuların ge-
lişmesini görmemezlikten gelme ve kompüter denetimli yapımın değeri-
nin abartılması tehlikesi vardır. Bu tehlike, bazı şekillerin elde edilme-
sine en uygun araçlarla devamını önerme ve gelecekte beklenir köklü de-
ğişikliklere katlanma gibi  özellikle  çizim-reprodüksiyon işlemlerinde ger-
çektir. Kartografik prensipleri ve işlemleri iyice analiz etme ve otomasyo-
nun onlarla ilişkisini kurmakla bu tehlikeden sakınilabilir. Bu yapıldık-
tan sonra, otomatik denetimli  işlemlerde kartografik yararlar ve sınırla-
malar öğrenciler tarafından daha iyi değerlendirilecektir.
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met Aksoy. İTÜ Kütüphanesi, Sayı : 987, İstanbul 1974, 75 s.
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Jeodezi il Ders Notlan.  Ekrem Ulsoy'un notlarından derleyenler : Bir-
can Çamlıoğlu - İsmail Hakkı Güneş. İTÜ - İnş. Fak., Jeodezi ve Fotoğra-
metri Bölümü Jeodezi Kürsüsü yayını. İstanbul  1974, 218 s.

Şehir Haritalarında Ayrı Triyangülasyon Âğlarının  Birleştirilmesi. Er-
dal Koçak. İTÜ- İnş. Fak. Yayını. Doktora Tezi. Trabzon 1974, 85 s.

Kamu Ölçmelerine Giriş. Haldun Özen. Trabzon 1974, 34 s.

Anblok Yöntemi.  Ayhan Alkış.  Yeterlik  Tezi.  İDMMA Harita  ve Ka-
dastro Bölümü yayını. İstanbul 1974,

Yükseklik  Eğrilerinin  Hassasiyeti.  Mehmet  Selçuk.  Yeterlik  tezi.
İDMMA Harita ve Kadastro Bölümü yaymı. İstanbul 1974, 118 s.

Düzlemde Alanların Hesaplarında  Presizyonun Araştırılması  ve Hata
Sınırı  Üzerinde Bazı  Öneriler.  Olcay Öztan.  Doktora  tezi.  İTÜ-İnş. Fak.,
İstanbul 1974, 106 s.

Haritacılık Terimleri Sözlüğü, Türkçe - Almanca - İngilizce - Fransızca.
Kerim Evinay. Harita Gn. Md. yayını. Ankara  1973, 628 s.

1  :  2500  ve  Daha  Büyük  Ölçekli  Harita  ve  Planların  Yapımına  Ait
Teknik  Yönetmelik.  Düzenleyen :  Yiğit  Adiloğlu.  Adil  yayınları,  Ankara
1974, 137 s., 34,50 TL.
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SELÂHATTİN ÖZNÜR'u KAYBETTİK

1935 yılında Bolu'da doğmuştur. 23.6.1953 yılında Tapu ve Kadastro
Meslek Lisesini bitirmiş, 1957 yılında Yıldız Teknik Okulundan (İ.D.M.M.A)
Mühendis olarak mezun olmuş,  12.11.1957 de Karayolları  Genel Müdür-
lüğünde Etüt - Ekip Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1.1.1959 da as-
kere gitmiş,  askerliğini tamamladıktan sonra 8.7.1960 da Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü Fen Müşavirliğine Mühendis olarak tayin olmuş-
tur. 1.8.1961 de İhtisasını tamamlayarak Yüksek Mühendis olmuştur. Fen
Müşavirliğinde 17.1.1963 de Teknik şef yardımcısı, 15.3.1973 de ise Tet-
kik Kontrol Şubesi Müdürü olarak görev almıştır.

31.5.1974 de Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine Öğ-
retim Görevlisi olarak naklen atanmıştır. Bu arada «Topografya ve Ölç-
me Bilgisi» İsimli Kitabını yayınlamıştır.

6.11.1974 de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Meslekdaşımızı saygı ile anarız.
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MUSTÂFA TÜKELİ KAYBETTİK

1933 Yılında Yıldız Teknik Okulu (İ.D.M.M.A) na girmiş, 1957 Ey-
lül döneminde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İlk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 7. Bölge Müdürlüğün-
de görev almış ve İl Yolları Etüt-Ekip şefi olarak 1.6.1959 tarihine ka-
dar çalışmıştır. Bu tarihte mecburi hizmeti (Mühendislik tahsili sırasın-
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden burs aldığı içîn) nedeniyle
adı geçen Gn. Md. lüğüne geçmiştir.

29.12.1959 da vatanı görevini yapmak üzere ayrılmış  ve Yd. Sb. lik
hizmetini Seyir ve Hidrografi dairesinde yapmıştır.

Askerliğini mütakiben 1961 -1964 yıllarında Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünde çalışmaya başlamış, bu devrede sırasıyle Teksif Nirengi Ekip
Şefi (Erzincan Grubu 1961), Fen müşavirliğinde Mühendis, A. K. Fotoğra-
metri  Dairesi  Reisliği  Stereo  kıymetlendirme  şubesinde  kıymetlendirme
oparatörü olarak çalışmıştır.

8.6.1964  yılında  Amerika'ya  çalışmaya  gitmiş,  1964-1974  arasında
Amerika'da muhtelif eyaletlerde özel Fotoğrametri Şirketlerinde kıymetlen-
dirme Operatörü ve Harita Mühendisi olarak çalışmıştır.

Eylül 1974 de Türkiye'ye tamamen yerleşmek, iş kurmak ve çalış-
mak için dönmüştür. Ramazan Bayramı tatilinden faydalanarak Özel ara-
basıyla  Üyelerimizden  Ardal  AKDAG ve ailesi  birlikte  yaptıkları  geziden
dönerken 23.10.1974 günü TURGUTLU yakınında geçirmiş olduğu trafik
kazası sonucu ölmüştür. Aynı kazada Erdal AKDAĞ'ın kızı BİRSEN (14
yaş) vefat etmiş,  oğlu CEM'İL (4 yaş) ayağı kırılmış,  Erdal AKDA'G ve
hanımı muhtelif yerlerinden muhtelif yaralar almıştır.

Mustafa TÜKEL meslek hayatında titiz ve iyi bir Mühendisti. Özel ha-



yatında muntazam ve mazbut bir hayat sürer ve çok neşeli olarak tanınırdı.
Meslekdaşımızı saygı ile anarız.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ATANMA, YÜKSELME ve YER DEĞİŞTİRMELER

Ergun UĞUR İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi Kürsüsünde, «Kuzey
Anadolu Fay Kuşağının Gerede - Çerkeş Bölümünde Yerkabuğu Hare-
ketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İncelenmesi» adlı  doktora çalışmasını
tamamlamış ve İTÜ Senatosunca doktor unvanı almıştır.

Erdal  KOÇAK İTÜ Jeodezi  Kürsüsünde, «Şehir  Triyangülasyon Ağla-
rının Birleştirilmesi» adlı  doktora çalışmasını  tamamlamış  ve İTÜ Se-
natosunca doktor unvanı almıştır.

Yaşar ÇAKICI  DSİ  Etüt  Plan Dairesi  Başkanlığındaki  görevinden,  Kı-
rıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine.

Tahir  ÖZDİL Konya DMMA Harita  Kadastro Bölümü uzmanlık göre-
vine.

Faik ÇAKMAK Bartın Tapulama Müdürlüğü görevine, Ali

CİLVE Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine.

Hüseyin ERKAN Konya DMMA Harita Kadastro Bölümü  Başkanlığı
görevine.
Atanmışlardır. Kutlar, başarılar dileriz.

EVLENEN ve NİŞANLANANLAR
Bayan Nergiz ODABAŞI  ile Nihat KAYA 21. Ekim 1974 günü Anka-
ra'da evlenmişlerdir.
Sayın Neşe KARAL ile Şükrü Kaya TEMELLİ  17.8.1974    günü Sam-
sun'da nişanlanmışlardır. Kutlar, mutluluklar dileriz.

DOĞANLAR

Bayan Gülay ONURSAL ile Zeynel Abidin ONURSAL'ın Oğulları ERKAN
3.12.1974 de,
Bayan Hamiyet ÖZDİL ile Tahir ÖZDİL'in Kızları ÖZLEM 25.11.1974 de
Bayan Gülderen BAŞOĞLU ile Nihat BAŞOĞLU'nun Kızları TAHİRE
ŞELALE 18.10.1974 de, Dünyaya gelmişlerdir.
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