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Treni Yakalamak İçin

Harita Mühendisliği ve

Harita Bülteni Dergisinin yeni bir sayısını daha sizlere 
sunduğumuz için heyecanlıyız.  Bülteni daha zengin 
ve doyurucu hale getirmek adına geçtiğimiz sayıda 

başlattığımız köklü değişikliklerle birlikte bu sayımızla dergimizi 
bir üst noktaya taşımış olmanın sevincini yaşıyoruz. 

100. sayıya yaklaşırken, bu sayımızda yine sizlere Odamızın 
çalışmalarından haberler vermekle birlikte mesleğimiz için önemli 
bir konu ve dönüm noktası olan yeni Bilirkişilik Yasası’nı ve 
uzmanlık alanlarımızı dosya konusu olarak ele aldık. Kandilli 
Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve aynı 
zamanda Odamız Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı 
olan Prof. Dr. Haluk Özener ile güzel bir röportaj gerçekleştik. 
Yazı dizilerimiz sürerken; kültür sanatla, mesleğimizle ve 
teknolojiyle ilgili içeriklerimize daha bir ağırlık verdik.

Değerli meslektaşlarımız,

Oda ve meslek camiası olarak bizleri yoğun bir süreç bekliyor. 
İzmir Şubemizin yürütücülüğünde her yıl gerçekleştirdiğimiz 
HKMO 16. Yaz eğitim kampı, Eylül 5-12 Eylül 2017 tarihinde 
İzmir’de gerçekleşecektir. Öte yandan, TMMOB tarafından 2 
yılda bir düzenlenen, sekreteryası Odamızca ve Adana Şubemiz 
ile birlikte yürütülen ve bu yıl ilk defa uluslararası formatta 
düzenlenecek olan “TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi” 15 -18 Kasım 2017 tarihleri arasında Adana’da 
gerçekleştirilecek olup, hazırlık çalışmalarımız etkin bir şekilde 
sürmektedir.  İstanbul Şubemizin yürütücülüğünde Aralık 
ayında düzenleyecek olduğumuz Meslek Sorunları ve Mesleğin 
Geleceğine Yönelik Politikaların Belirlenmesi” kurultayı için ise 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ev sahibi 
ve düzenleyicisi olduğumuz FIG-2018 İstanbul etkinliğimiz de 
yaklaşmakta ve çalışmalar sürmektedir.

İktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarıyla tartışma 
ve uzlaşmadan uzak tutumlarına rağmen bizler; mesleğimizin 
korunması ve yükseltilmesi çalışmalarımızı sürdürürken, bunların 
beraberinde insanca yaşam, doğal ve kültürel kaynaklarımızın 
kamu yararına kullanılması, kentlerimizin ve tüm yaşam 
alanlarımızın korunması, ülkemizin gelişmesi ve Mustafa 
Kemal’in düşlediği gibi tam bağımsız, demokratik ve laik bir ülke 
hedefi için mücadelemizi sürdürmemiz gerektiği bilinciyle daha 
çok çalışacağız.

Sözü fazla uzatmadan sizleri 98. Sayımızla baş başa bırakıyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
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İnsansız Hava Araçlarının
Harita/Geomatik Mühendisliği Uygulamalarında Kullanımı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mühendislik Ölçmeleri 

Komisyonu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü tarafından 24 Nisan 2017 tarihinde Samsun`da, 

“İnsansız Hava Araçlarının Harita/Geomatik Mühendisliği 

Uygulamalarında Kullanımı Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

Teknolojiye ve Çalıştaya Yoğun İlgi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonuyla ortak yapılan ve 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen çalıştaya üniversiteler, 
kamu kurumları ve özel sektörün yoğun 
ilgi gösterdi; çalıştaya iki yüz kişi katıldı.

Çalıştay Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Bektaş`ın 
konuşmasıyla başladı. Çalıştay`da sıra-
sıyla Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Samsun 
Şube Başkanı Doç. Dr. Aziz Şişman ve 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli 

hkmo haberler
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konuşmalarını yaptılar. İki oturumda 
gerçekleştirilen Çalıştay`ın ilk oturu-
munda Okan Üniversitesinden Prof. Dr. 
Halil Erkaya; Konum Belirleme Yöntem-
lerine Genel Bir Bakış, Tokat Gaziosman-
paşa Üniversitesi`nden Doç. Dr. Ömer 
Yıldırım; İnsansız Hava Araçları Mev-
zuatı, Harita Mühendisi Hakan Atak; 
Açık Kaynak Kodlu ve Ticari Lisanslı 
İnsansız Hava Araçları Fotogrametri Ya-
zılımlarının Ortofoto Üretimi Konusun-
da Kıyaslanması, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi`nden Arş. Gör. Hayrettin Acar; 
Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden 
Üretilen Nokta Bulutu Verisinden Bina 
Detaylarının Otomatik Çıkarımı, OMÜ 
Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencisi 
ve OMÜ Havacılık ve Doğa Sporları Ku-
lübünden Tilbe Şaşmaz; İnsansız Hava 

Aracı (İHA) Pilotaj Resmi Sertifika Eği-
timleri konusunda sunumlarını gerçek-
leştirdiler.

Öğleden sonraki oturumunda Kara-
deniz Teknik Üniversitesinden Prof. 
Dr. Mualla Yalçınkaya`nın moderatör-
lüğünde  “İha`lar ile Ölçme ve Değer-
lendirme Uygulamaları” konulu panel 
gerçekleştirildi.

Panele Yıldız Teknik Üniversitesi`nden 
Prof. Dr. Bülent Bayram, Hitit Üniversi-
tesi`nden Öğr. Gör. Murat Özulu, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi`nden Harita 
Müh. Murat Aygün, Tokat Gaziosman-
paşa Üniversitesi`nden Doç. Dr. Ömer 
Yıldırım ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi`nden Doç. Dr. Oğuz Güngör pane-

list olarak katıldılar. Çalıştay`ın sonun-
da bildiri sunan ve panele katılan tüm 
katılımcılara adlarına OMÜ kampüsün-
de fidan dikilmek üzere Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesince hazırlanan ve fidan 
sertifikaları verildi.

Çalıştay sonrası açıklamalarda bulu-
nan Prof. Dr. Halil Erkaya, her geçen 
gün teknolojide baş döndürücü geliş-
melerin ve ilerlemelerin kaydedildi-
ğini vurgulayarak bu gelişmelerden 
her alanın olduğu gibi haritacılığın da 
büyük ölçüde etkilendiğini ifade etti. 
Hızla ilerleyen bilim ve teknolojinin 
yakından takip edilmesi gerektiğinin 
altını çizen Erkaya HKMO olarak bu 
tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını 
belirtti.
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lerce üyemiz de Odamıza başvurarak, 
sorunun çözümlenmesini ve başvuru-
larında belirttikleri mağduriyetlerinin 
giderilmesini istemişlerdir.

Odamızca, konunun başvuran yüzlerce 
üyemizin yanında, üyelerimizin tama-
mını ilgilendirmesi, kamu hizmetine, 
kamu düzenine ve çalışma barışına iliş-
kin bir sorun haline gelmesi nedeniyle, 
üyelerimizin başvurularına ve konuya 
ilişkin cevap, düşünce ve görüşleri-

mizin bütün üyelerimizle 
birlikte kamuoyuyla da 

paylaşılmasının uygun 
olacağı düşünülerek, 
başvurucu üyelerimizin 
her birine yanıt veril-
mesi yanında konunun 

Odamızın resmi web say-
fasında da yayımlanması 

kararlaştırılmıştır.

Odamız Yönetim Kurulu‘nun  27 Mart 
2017 tarihli toplantısında, Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü‘nün 24.02.2017 
tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı 
Talimatı, toplantı saatine kadar üyele-
rimizden gelen başvuruların tamamı, 
konuya ilişkin mevzuat, yargı kararları 
ve Odamız Hukuk Biriminin görüş ve 
düşüncesi değerlendirilip, tartışılarak 
49/915 nolu kararıyla izlenecek yol, yapı-
lacak iş ve işlemler belirlenmiştir.

Odamızın resmi internet sayfasında 
28.03.2017 tarihinde yayımlanan ve 

Röperli Krokileri Kim Yapacak?

Konunun yeniden yapılacak bir yasayla düzenlenmesi, idarelerin 

ve lisanslı büroların görev ve yetkilerini tek tek sayma suretiyle ve 

açıkça belirlenmesi, büroların lisans kapsamı yetkileri dışında görev 

alamayacakları ve büro açamayacaklarının duraksamaya yol açamayacak 

şekilde kurala bağlanması ve öncelikle söz konusu Talimat ile benzer 

düzenlemelerin geri alınması gerekmektedir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühen-
disleri ve Büroları Derneğinin 
Odamızın 28.03.2017 tarihli Ka-

muoyu Bilgilendirme Duyurusuna Yö-
nelik Açıklamaları Hakkında yaptığı-
mız açıklama aşağıdadır:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün 24.02.2017 tarih ve 12364128-
180.99-E.447902 sayılı Talimatı ile Kay-
seri 2. İdare Mahkemesinin 01/09/2015 
tarih ve E:2015/998, K:2015/849 
sayılı bir birel işlemin iptali 
istemiyle açılan ve dava-
nın ehliyet yönünden 
reddine ilişkin kararı-
na dayanılarak, Ana-
yasa‘nın 138. maddesi 
gereği yargı kararlarına 
uyulmasının zorunlu olduğu 
ve mahkeme kararlarının yerine 
getirilmesinin geciktirilemeyeceğin-
den bahisle, röperli krokilerin yalnızca 
lisanslı harita ve kadastro mühendisleri 
ve büroları tarafından yapılacağı ve bu 
bürolarca yapılacak röperli krokilerin 
kabul edileceği belirtilerek, aksi uygu-
lamalar yürürlükten kaldırılmış ve Ta-
limatın Belediye Başkanlıklarına Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerine ve lisanslı 
bürolara duyurulması istenilmiş, Tali-
mat serbest mühendislik müşavirlik bü-
roları ile Odamıza ise bildirilmemiştir.

Odamızca konu hakkında çalışma baş-
latılmış, hukuk birimimizden konuya 
ilişkin değerlendirme istenilmiş, yüz-

Meslek Barışını Nasıl Sağlayacağız?

sorunu hukuki hak arama yolları içe-
risinde çözme çabasına girişen, meslek 
barışını ve meslek örgütünü önceleyen 
üyelerimize teşekkür edilerek başla-
nılan yazılı açıklamamız, meslek ve 
toplum çıkarları için mücadele kararlı-
lığımızın duyurulması ve birlik, daya-
nışma ve kardeşlik dileklerimizle son-
landırılmıştır.

Söz konusu Talimat doğrudan Oda-
mız üyelerini, Odamız meslek alanına 
ilişkin kamu hizmetini, Odamız yet-
ki, görev ve dolayısıyla menfaat ve 
haklarını ilgilendirdiğinden Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve 
Kadastro Kurulu‘nun 16.11.2016 tarih 
ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürlüğü Kadastro Dai-
resi Başkanlığı‘nın 24.02.2017 tarih ve 
12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat 
yazısının, 27.02.2017 tarihinden itibaren 
uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Üc-
retleri Tarifesinin iptali ve yürütmeleri-
nin durdurulması istemiyle Odamızca 
dava açılmasına karar verilmiş ve konu 
hukuka aykırı işlemlerin iptali ve yü-
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rütmenin durdurulması istemiyle yargı 
önüne götürülmüştür.

Odamız resmi internet sayfasında da 
yayımlandığı üzere, Odamızın anı-
lan Yönetim Kurulu kararında ayrıca, 
Odamızın bütün üyelerine, birlik, da-
yanışma ve meslek barışı konusunda 
duyarlılıklarının devamı; istek, dilek 
ve hak aramaları sırasında demokratik 
ve hukuki yol ve yöntemler içinde dav-
ranmaları; Anayasa, Yasalar ve Odamız 
mevzuatına bağlı kalmaları; faaliyetleri 
sırasında birbirlerinin haklarını ve top-
lum çıkarlarını gözetmeleri ve mesleki 
dayanışma ve etik kurallarından ayrıl-
mamaları konusunda çağrıda bulunul-
masına da karar verilmiş ve duyurul-
muştur.

Odamızın, tüm üyelerini ilgilendiren 
bir konuda, kamu düzeninin ve çalışma 

barışının bozulma olasılığını da dikkate 
alarak, Anayasa ve Yasa hükümlerine 
karşın kendisinin, görev ve yetkileri-
nin yok sayılarak düzenleme yapılması 
karşısında, üyelerini sağduyulu olma-
ya, birlik ve çalışma barışını korumaya 
davet ederek, konuyu yargı önüne taşı-
masına karşın, Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Derneğinin 
internet sayfalarında yayımladıkları 
“Kamuoyu Açıklaması- HKMO Ge-
nel Merkezince Yayınlanan ‘Kamuoyu 
Bilgilendirmesi‘ Hakkında” ve “BİL-
GİLENDİRME - Mesleki Kamuoyunu 
Bilgilendirme” başlıklı duyurularında, 
üyelerimizin sağduyu ve olgunluk için-
de demokratik hak arama yolları içinde 
davranmaları ve Odamıza da başvur-
maları nedeniyle Odamızın başvurucu 
üyelerine teşekkür etmesi talihsiz bir 
açıklama olarak değerlendirilmekte, 

Odamızın, başvurucu üyelerimizin di-
lekçelerindeki asılsız, akıl ve mantık 
dışı yaklaşımlarının arkasında olduğu 
suçlamasında bulunulurken, bir yan-
dan da yüzlerce üyemizin hukuki baş-
vurularına yönelik düzeysiz değerlen-
dirmelerde bulunulmakta, lisanslı büro 
sahibi üyelerimizin ayrı bir meslek 
grubu olarak nitelendirildiği ve bu nite-
lendirmenin Odamızın lisanslı bürolara 
bakış açısını adeta itiraf ettirdiği öne sü-
rülmekte, Odamızın konuyla ilgili yü-
rütme organlarını, eksik yanlı ve yanlış 
bilgilendirme ile alınabilecek kararları 
kendine kâr saymaya tevessül ettiği yo-
lunda saldırılarda bulunulmaktadır.

hkmo haberler

Bültenimizde özetini 
sunduğumuz açıklamanın tam 

metnine ulaşmak için; Kare 
Kod’u kullanabilirsiniz
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18 Temmuz 2016 tarihinde maka-
mında uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu katledilen Şişli Belediyesi İmar 

ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı ve meslektaşımız Cemil Can-
daş cinayetinin ilk duruşması, 15 Mart 
Çarşamba günü saat 10.30’da Çağlayan 
Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
gerçekleştirildi. 

Temiz belediyecilik uğruna talana ve 
yolsuzluğa karşı her zaman onurlu 
duruşunu koruyan Cemil Candaş`ın 
davasının takipçisi olan Şişli Belediye-
si, TMMOB-Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası, TMMOB, TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Tüm 
Bel-Sen, DİSK, KESK, ailesi ve sevenleri 
duruşma öncesinde hem Şişli Belediye-
si önünde hem de Çağlayan Adliyesi 
önünde birer basın açıklaması yaptılar. 

Şişli Belediyesi çalışanlarının da katıl-
dığı basın açıklamasında ilk sözü alan 
abisi Cemal Candaş, Cemil Candaş`ın 
davasına sonuna kadar sahip çıkan Be-
lediye Başkanı Hayri İnönü`ye teşekkür 
etti. Cemal Candaş, “Sizlerden bir ricam 
var. Cemil`in katledilmesi ile ilgili bilgi-
si olanlar lütfen adalete yardımcı olsun-
lar. Bilip de söylemeyenleri ise vicdan-
ları ile baş başa bırakıyorum.” dedi. 

Bu Hepimizin Davası

“Cemil Candaş`ın 

katledilmesinin emrini 

verenlerin Şişli`de, İstanbul`un 

başka yerlerindeki yağma, 

talan, çıkar ilişkileri ile yerel 

yönetim anlayışını yozlaştıran 

odaklar olduğuna eminiz. 

Biliniz ki, bu işin sonu nereye 

kadar giderse gitsin, kime ya 

da kimlere kadar uzanırsa 

uzansın, siyasi bağlantılarınız 

her ne olursa olsun, pes 

etmeden, yorulmadan 

takipçiniz olacağız.”

Ertuğrul CANDAŞ

İlk Duruşma Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı`mız Ertuğrul Candaş ise 
şunları söyledi: “Cemil Candaş`ın kat-
ledilmesinin emrini verenlerin Şişli`de, 
İstanbul`un başka yerlerindeki yağma, 
talan, çıkar ilişkileri ile yerel yönetim 
anlayışını yozlaştıran odaklar olduğu-
na eminiz. Kent yönetimini kamusal bir 
alan görmeyip, imar yolsuzlukları ya-
pıp, sahte evraklarla sahte ruhsatlar dü-
zenleyip, rant vurgunu peşinde koşan, 
haksızca, zalimce, insafsızca zenginle-
şen, katlarında, yatlarında, villalarında 
gününü gün eden alçak, hain çeteler; 
sizlere bir kez daha sesleniyoruz. Biliniz 
ki, bu işin sonu nereye kadar giderse 
gitsin, kime ya da kimlere kadar uzanır-
sa uzansın, siyasi bağlantılarınız her ne 
olursa olsun, pes etmeden, yorulmadan 
takipçiniz olacağız. İşte bu nedenle, bu-
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1964 yılı, Trabzon doğumlu olan 
Cemil Candaş, KTÜ Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliğini 1987 yılı 
mezunudur.

HKMO Ankara Şubesi’nin 1994-
1996 yılları arasında ilk Başkanlığını 
üstlenen Candaş, yaşamı boyunca, 
aydın bir insan olarak Odaya ve 
mesleğe izler bıraktı.

Şişli Belediyesinde İmar ve Şehir-
cilikten Sorumlu Belediye Başkan 
Yardımcılığı görevindeyken haksız 
rant,  rüşvet ve imar yolsuzluğu 
düzenine karşı savaş açtı.

Bu nedenle, yerel yönetimleri yoz-
laştıran iskân çeteleri ve onların 
siyasi ortaklarının hedefi oldu ve 
18 Temmuz 2016 günü makamında 
kurşunlanarak katledildi.

Cemil CANDAŞ

gün görülen dava sadece Cemil Candaş 
davası değildir. İşini düzgün yapmaya 
çalışan tüm mühendis mimar ve şehir 
plancıların, kamu emekçilerinin ortak 
davasıdır…” dedi. Törende konuşma 
yapan Şişli Belediye Başkanı H. Hay-
ri İnönü: “Cemil`i katlettiklerinde, bu 
rant zehrini Şişli`den akıtacağıma ve 
Cemil`in davasının takipçisi olacağıma 
söz verdim. ‘Temiz belediyecilik müca-
delemize tüm kararlılığımızla devam 
edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz` dedim. O 
gün ne söylediysem, bugün de misliyle 
arkasındayım” dedi.  

Daha sonra, yine kalabalık bir katılımla 
Adliye binasının 3. katında bulunan 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi önünde beklene-
rek meslektaşımızın ailesine duruşma 
sürecinde destek olundu.



Harita Bülteni

98 10Harita Bülteni

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu

Eğer iddiamız, dünyanın 

en gelişmiş ülkeleri arasına 

girmekse, o zaman mekâna 

ilişkin tüm bilgilerin 

üretiminden, güncellenmesine, 

paylaşımına kadar kurumsal 

sorumluluklarımızı eksiksiz 

olarak yerine getirmemiz 

ve birlikte çalışabilir hale 

gelmemiz gerekir.

Bakanlıklararası Harita İşlerini Ko-
ordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BHİKPK)`nun 2017 Yılı Olağan 

Genel Kurulu, Harita Genel Komutan-
lığı ev sahipliğinde 2 Mayıs 2017 tari-
hinde Ankara Bilkent Otel’de yapıldı.    
Genel Kurula, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan Yardımcısı, Orman 
ve Su İşleri Bakanı, Milli Savunma Ba-
kanı, Müsteşarlar, ilgili kurumların 
Genel Müdürleri, Başkanları, Daire 
Başkanları, Uluslararası Haritacılar Fe-
derasyonu (FIG) Başkan Yardımcısı ve 
ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Oda-
mız adına Genel Başkanımız, Sürekli 
Teknik Bilimsel Komisyon Başkanları 
(STBK) ve Oda  Müdürü katıldı.

BHİKPK Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı, Harita Genel Komutanı  Dr. Mühen-
dis Albay Osman Alp`in açılış konuş-
masıyla başladı. Daha sonra söz alan 
Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, “Ha-
rita ve kadastro bilgileri, bir başka ifa-
deyle konumsal bilgiler, kâğıt üzerine 
aktarılmış ya da bilgisayar ortamların-
da depolanmış sıradan bilgiler olmayıp, 
ülkelerin kaderlerini belirleyen yaşam-
sal bilgilerdirler” dedi. 

Candaş özetle, “Eğer iddiamız, dünya-
nın en gelişmiş ülkeleri arasına girmek-
se ki öyle de olmalı, o zaman mekâna 
ilişkin tüm bilgilerin belli bir standartta 
üretiminden, güncellenmesine, paylaşı-

Mesleğimizde Dünyayla Yarışabiliriz
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mına kadar kurumsal sorumlulukları-
mızı eksiksiz olarak yerine getirmemiz 
ve birlikte çalışabilir hale gelmemiz 
gerekir. Bunu başarabiliriz. Bunu başar-
malıyız. Başka çaremiz yok. Önümüzde 
örnekleri var. Konuşmamın başında 
söyledim. Batı bunu başardı, ve ekono-
mik anlamda çok gelişti. Biz de başara-
biliriz. Kaldı ki, mesleki birikimlerimiz 
ve üretimlerimiz buna hazırdır. Aslında 
ülkece, harita ve kadastro sektöründe 
dünya ile yarışacak durumdayız. Bunu 
yabancı uyruklu meslektaşlarımız da 
farkındalar.” diye konuştu.

Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG) Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Er-
can da yaklaşan “FIG 2018 İstanbul” 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu  yaptığı konuşmada, “Biz 
yatırımcı kurumlar olarak haritacıların 

ve kadastronun ne kadar önemli oldu-
ğunun farkındayız. Bakanlık olarak her 
alanda harita ve kadastro işlemlerini 
kullanmak mecburiyetindeyiz.  Harita 
ve kadastro olmadan planlama, proje-
lendirme, inşaat yapamayız. Barajları, 
dere ıslahlarını, sulama tesislerini ya-
parken harita ve kadastro verileri elle-
rinde olduğu zaman maliyette yüzde 
30, zamandan da tasarruf ettik… Sayı-
sallaştırma ve güncellemelerin bir an 
önce yapılmasını talep ediyoruz. Hari-
taların mutlaka standartlara, yönetme-
liklere uygun yapılması ve paylaşım 
imkânlarının arttırılmasını talep ediyo-
ruz.”

Bakan Veysel Eroğlu, yeraltı suları hari-
tası, orman bilgi sistemi gibi büyük ça-
lışmalar başlattıklarını sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, 
“Türkiye’de ilk haritacıların askerler-
den oluştuğu”nu anımsatarak askeri 
alanda haritaya ve coğrafi bilgi üretimi-
ne büyük ihtiyaç duyulduğuna dikkati 
çekti. Işık, “Teknolojinin gelişmesi bi-
zim geleneksel yöntemleri unutmamızı 
gerektirmiyor. GPS, uydu aracılılığıy-
la lokasyon belirleme işlemlerimizde 
uydu vazgeçilmez. Ama yarın bir kriz, 
savaş durumunda uyduların devre dı-
şında bırakılması halinde ne yapılaca-
ğını bugünden düşünmek durumunda-
yız. Onun için geleneksel yöntemleri de 
‘artık bunlar demode oldu, bir kenara 
bırakalım’ deme lüksümüz yok” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Veki-
li Gökhan Kanal, “Haritaların içerdiği 

coğrafi bilgiler kadastro yapımı, kentsel 
ve kırsal düzenleme, toprağa yönelik 
projeleri planlamada temel altlık ola-
rak kullanılmakta, yatırım ve istihdam 
imkânları yaratmaya yönelik kamu alt 
yapı hizmetleri kapsamında değerlen-
dirilmektedir. Tapu, kadastro ve harita 
bilgilerinin elektronik ortamda web ser-
visleri ile online sunulması ile ilgili kuru-
luşlar, gerçek zamanda, doğru ve güncel 
harita tapu ve kadastro bilgilerine bir 
tuş ile ulaşabilir hale gelmiştir. TAKBIS, 
MEGSIS ve Parsel Sorgulama gibi online 
uygulamalar ile vatandaşlarımızın tapu 
ve kadastro birimlerimize uğramadan 
birçok ihtiyaçlarını kendisinin karşıla-
yabileceği bir altyapı oluşturulmuştur. 
Böylece tapu kadastro alanında hem 
vatandaşlarımızda memnuniyet düzeyi 
çok artmış hem de birimlerimizdeki iş 
yükü azaltılmıştır” diye konuştu.  

Toplantı sonunda Harita Genel Komu-
tanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca 
düzenlenen “Haritaları Seviyoruz” ko-
nulu “2. Ulusal Çocuk Resim Yarışma-
sı”nda dereceye girenlere ödül verildi.

“Konumsal bilgiler, kâğıt üzerine 

aktarılmış ya da bilgisayar 

ortamlarında depolanmış sıradan 

bilgiler olmayıp, ülkelerin 

kaderlerini belirleyen yaşamsal 

bilgilerdirler”
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HKMO Genel Merkez olarak şu-
belerimiz ve genç meslektaşla-
rımızı önceleyen çalışma anla-

yışımızla sosyal ilişkilerden asla taviz 
vermeyen bir anlayışta olduk.

Gerek TMMOB Kanunu gerek bu ka-
nuna göre kurulmuş ve bu kanuna göre 
“Ana Yönetmelik” hazırlamış HKMO 
yönetimleri, yönetmeliklerinde bu ko-
nuları özellikle belirtilmiştir.

Bu anlayış ve amaçla Samsun Şube 
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, 

Asla Taviz Vermediğimiz Alan

HKMO’nun Ana Yönetmeliği’nde “Oda uzmanlık alanlarına 

giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim 

hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler 

düzenlemek, katılanlara sertifika ve yeterlilik belgesi vermek 

ve bu amaçla örgütlenmek. Üyelerin mesleki çalışmalarını ve 

yetkilerini kullanmaları sırasında mesleki dayanışmayı kurmak ve 

kuvvetlendirmek” yazmaktadır.

Üyelerimizle İlişkiler

larını yanıtladı. Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seba-
hattin Bektaş teşekkür konuşması yaptı.   

Ayrıca öğleden sonra, Başkan ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz Tapu Kadastro 
10. Bölge Müdürlüğü toplantı salonun-
da Samsun Şube Yönetim Kurulu üye-
leri ile birlikte “Özel Sektör” toplantısı 
gerçekleştirildi. Serbest çalışan meslek-
taşlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen 
toplantıda yeni TİP sözleşmeler, mesle-
ki faaliyet denetim uygulamaları, mes-
lek alanlarında yaşanan son gelişmeler 
ve diğer HKMO çalışmaları hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. Serbest harita 
ve kadastro mühendisleri, lisanslı hari-
ta kadastro büro sahipleri ve kamu ku-
rum ve kuruluşlarında çalışan meslek-
taşlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen 
toplantıda yeni TİP sözleşmeler, mesle-
ki faaliyet denetim uygulamaları, mes-
lek alanlarında yaşanan son gelişmeler 
ve diğer HKMO çalışmaları hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı ve üyelerimi-
zin önerileri alındı. Günün sonunda, 
Samsun Şube Yönetim Kurulu ve Genel 
Merkez Yönetim Kurulu olarak Samsun 
Şube binasında ortak yönetim kurulu 
toplantısı gerçekleştirdi. 

İstanbul Şubemizde ise mesleki faali-
yet denetimi ve yeni tip sözleşme siste-
mi konusunda eğitim toplantısı yapıldı. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Harita Mühendisliği bölümü öğrenci-
lerinin ve akademisyenlerinin katılım-
larıyla düzenlenen kahvaltı eşliğindeki 
toplantıya Odamızı temsilen Genel Baş-
kanımız Ertuğrul Candaş’la birlikte Yö-
netim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını Samsun Şube Baş-
kanı Aziz Şişman‘ın yaptığı etkinlikte, 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
HKMO öğrenci temsilcisi Mehmet Ali 
Bozkuş tarafından tanıtım yapıldı. Oda 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş et-
kinliğe katılan öğrenci arkadaşlarımızın 
Odamıza ve mesleğimize yönelik soru-
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Düzenlenen toplantıya Genel Merkez 
Üyelerimizin yanında Şube etkinlik ala-
nında görevli il temsilcileri ve mesleki 
faaliyet denetim görevlileri ile Şubemiz 
çalışanları katıldı. Toplantıda en büyük 
Şube olarak İstanbul Şubemizin görev 
alanları değerlendirildi. Genel Merkez 
çalışmalarının yerellere yayılması ve 
Şubelerin içinde var olan sorunların 
çözümü noktasında paylaşımcılığın 
önemine vurgu yapılan konuşmalar ya-
pıldı.

Erzurum bölge temsilciliğimizde dü-
zenlenen toplantıya Genel Merkez Yö-
netim Kurulu Üyelerimizin yanında 
bölgede faaliyet gösteren serbest harita 
ve kadastro mühendislik büro sahiple-
ri, LİHKAB çalışanları, mesleki faaliyet 
denetim görevlileri ve il temsilcileri ka-
tıldı. Toplantıda yeni TİP sözleşme sis-
temi, mesleki faaliyet denetimi uygula-
maları, özel sektör sorunları, sorunlara 
ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve çözüm 
önerileri ele alındı.

Diyarbakır Şubemizde düzenlenen 
toplantıya Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyelerimizin yanında Diyarbakır 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Di-
yarbakır Şube etkinlik alanı içerisinde 
faaliyet gösteren il temsilcileri ve mes-

leki faaliyet denetim görevlileri katıldı. 
Toplantıda, yeni  TİP sözleşme sistemi-
nin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar,  
Diyarbakır Şube etkinlik  alanında ya-
şanan sorunlara ilişkin görüş alışveri-
şinde bulunuldu ve çözüm önerileri ele 
alındı. 

Ankara HKMO Öğrenci birliği top-
lantısına Harita/Geomatik Mühen-
disliği bölümlerinin HKMO öğrenci 
temsilcileri başta olmak üzere, HKMO 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Örgüt-
lenme sekreteri Ali İpek tarafından Oda 
etkinlikleri, öğrenci birliğinin kurumsal 
yapısı ve çalışmaları, 16. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayının içeriği 
ve öğrenci etkinlikleri, yeni dönemdeki 
öğrenci birliği yürütme kurulu ve gö-
revleri ve kurultaya öğrenci üyelerin 
katılımı hakkında bilgilendirmeler ya-
pıldı. 16. Kurultay‘ın öğrenci etkinlikle-
rinden sorumlu yürütme kurulu üyesi 
Hüseyin Arkan tarafından sanatsal 

atölyelere dair öneriler, kendi öğren-
cilik yıllarındaki tecrübeler ve bundan 
sonraki kurultay öğrenci çalışmalarının 
Öğrenci Birliği Yürütme Kurulunun ko-
ordinasyonunda geniş bir katılımcılık 
anlayışıyla gerçekleşmesi gerektiği dile 
getirilerek toplantı tamamlandı.

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Ko-
misyonları (STBK) Toplantısı, Oda 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Komisyon 
Başkanlarının ve FIG Başkan Yardımı-
cısının Dr. Orhan Ercan‘ın katılımıyla 
18 Mart Cumartesi günü Bursa İznik 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Toplantıda komisyonların çalışmaların-
da yaşanan sorunlar, CBS eğitimi so-
runları, eğitimlerde Oda kurultaylarına 
katılanlara katılım belgesi verilebilirliği 
ve tescil yenileme için gösterebilirliği-
nin olasılığı, ihalelere ilişkin denetleme 
mekanizmalarının durumu, “Dergi”-
mizle ilgili yayın sorunları, yeni yayın 
stratejisinin belirlenmesi, bilirkişilik 
değerleme konusunda üyelerimizin il-
gisinin niteliği, Taşınmaz değerlemesi 
konusunda Odamızın Dünya Bankasıy-
la birlikte yaptığı çalışmaların geldiği 
nokta gibi konularda tartışmalar görüş 
alışverişleri yapıldı. 
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16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yapıldı
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Çağımızda Bilginin %97’si Konumsal Nitelikte

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Harita Genel 

Komutanlığı dâhil çeşitli

kamu kuruluşlarının 

çalışanları ve üst düzey 

temsilcileri, üniversite öğretim 

üyeleri, beş yüze yakın 

delege, altı yüz elli öğrenci 

ve beraberinde çok sayıda 

katılımcıyla

yoğun ilgi gören

16. Harita Bilimsel Teknik 

Kurultayı’nın ardından.

TMMOB Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası olarak düzenle-
diğimiz ve bu yıl Hacettepe Üni-

versitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde 
yapılan 16. Harita Bilimsel Teknik Ku-
rultayı mesleğimiz açısından önemli so-
nuçlar doğuracak önemli oturumlar ve 
konuşmalarla sona erdi.

Kurultayın ilk günü, Şişli Belediye-
si’nde vurularak katledilen Harita 
Mühendisi Cemil Candaş’ın adı ve-
rilen salondaki açılış konuşmalarıy-
la başladı. Açılışı yapan Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı Uzm. Dr. 
Taylan Öcalan, “İçinde bulunduğu-
muz bilgi ve iletişim çağında Harita 
/ Geomatik Mühendisliği yeni bir 
kavramsal boyut kazanmıştır.” dedi. 
Öcalan, “Bilginin nerdeyse % 97’sinin 
konumsal nitelikte olduğu bu süreçte 
coğrafi bilgi sistem ve buna bağlı tek-
nolojiler ile mekânsal bilgi ve bilişim 
kavramları büyük önem kazanmıştır. 

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yapıldı

hkmo haberler
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tüketim ekonomisi olmaktan kurtu-
lamamıştır. Gördüğümüzü söylemek 
zorundayız… Doğayı katleden, müş-
tereklerimizi özelleştiren ve bilimi ve 
tekniği kamusal amacından saptıran 
büyük inşaat projeleriyle, sadece talep 
artırılarak geçici bir refah hissi oluştur-
mak… ekonomimizin yapısal sorun-
larıdır. Sermaye girişine ve tüketime 
bağlı bir ekonomi, en çok da işsizlik 
sorunuyla kendini göstermektedir. Tür-
kiye’de % 13 civarında bir işsizlik oranı 
var, son 7 yılın en yüksek oranıdır bu. 
Gençlerin neredeyse 4’te 1’i işsiz. Ve bu 
işsiz yığından 700 bine yakını üniversi-
te mezunu, 40 bine yakını da mühen-
dis. Ülkemizdeki ekonomik büyüme, 
istihdam yaratmayan bir büyümedir. 
Bunu görmek durumundayız. Bilimsel 
ve teknik bilginin üretimi, ancak ve an-
cak o bilgiyi değerlendiren, onu katma 
değere dönüştüren üretici bir ekonomi 
anlayışıyla mümkündür…”

Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG) Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ercan 
yaptığı konuşmada Danimarka merkezli 
uluslararası sivil toplum niteliğinde bir 
uluslararası federasyon olan FIG’in ya-
pısı ve mesleğimize, ülkemize sağlayabi-
leceği olanaklar üzerine konuştu.  

Bu gücü yönetme olgusu ise Harita/Ge-
omatik Mühendislerine önemli sorum-
luluk ve görevler yüklemektedir” dedi.

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rasim Deniz 
ise, “Çağımızın bir bilgi ve iletişim çağı 
olduğunu söylüyorlar. Ama gerçekte 
artık çağımız bir yönetim çağıdır” dedi. 
Sektördeki güncel faaliyetlerin genellik-
le “Komisyonlar” biçiminde yapıldığını 
ama artık komisyonların yerini birlik-
te çalışma uyumuna sahip “ekipler”e 
bırakması gerektiğini vurguladı. “Ko-
misyonlar bir takım ajandalara, ekipler 
ise vizyonlara sahiptir” diyen Prof. Dr. 
Rasim Deniz meslek olarak da ekiplerle 
çalışmanın önemini vurguladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise, “Bi-

lim ve teknik öncelikle aklı ve vicdanı 
emrediyor. Bu ikili ancak barış ve huzur 
ortamında olur…” diyerek konuşması-
na başladı ve özetle şunları söyledi: 

“Odamız, bilimin ve tekniğin gelişmesi, 
ülkemize ve insanlığa fayda sunması, 
geleceğimize ışık tutması misyonunu 
gururla ve sabırla sürdürüyor. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, siya-
setin dar anlamını aşarak, demokrasi-
yi, eşitliği, özgürlüğü, hukuku, adaleti 
bilimsel ve teknik gelişmeyle bağlantılı 
olarak savunmaktan vazgeçmiyor.

Bilimin ve tekniğin bizden talebi üre-
tilen bilginin karşılığını göreceği bir 
üretim ilişkisinin var olmasıdır. Ülke-
miz ekonomisi, neo-liberal hegemon-
yaya teslim edildiğinden bu yana, bir 

Harita Bülteni
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FIG gibi bir kongrenin ülkemize ka-
zandırılması altmış yıldır hayalimiz 
olduğunu vurgulayan Dr. Orhan Ercan, 
“Mekan tabanlı, 3 boyutlu ve 4 boyutlu 
yaklaşımlar, çok kaynaklı veri, büyük 
veri, akıllı kentler, bina bilgi modelleme-
si, nesnelerin interneti, yeni sensörler, 
Geospatial 4.0 konularının mesleğimi-
zin uygulamalarında giderek belirleyici 
olacağını, yeni kurumsal kimlikler oluş-
tuğunu ve mevcut kurumların yeni rol-
ler üstlendiğini” vurguladı. Konuşma-
sının sonunda İstanbul’da 6-11 Mayıs 
2018 tarihinde düzenlenecek FIG 2018 
Kongresine katılımların Kongrenin ba-
şarısında önemli olacağını, bu kapsam-
da bildirili ve dinleyici olarak katılımın 
önemine değindi.

Harita Genel Komutanı Dr. Mühen-
dis Albay Osman Alp ise, “Dün Harita 
Genel Komutanlığının 122’nci kuruluş 
yıldönümüydü. Peşinden bu kongre 
çok anlamlı oldu benim için. Ülke ha-
ritacılığını ilk kuran askeri sivili genci 
yaşlısı çok insan var. Haritanın mühen-
disi mi olur denirdi. Şimdi tüm toplum 
ve sektörler kurumlar tarafından önemi 
anlaşıldı… Büyük ölçekli harita yapım 
yönetmeliğini acil olarak hazırlamalıyız 
ve bunu Odayla yapmalıyız. Bir çalışma 
yöntemiyle ülkenin tüm harita işlerine 

cevap verecek biçimde bir ölçme anaya-
sası niteliğinde, hatasız, yeterli içerikte 
kamu sektörü üniversite ortaklığıyla bir 
taslak metin çıkarmalıyız.” dedi.  

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “TM-
MOB meslektaşlarının çıkarlarını kamu 
çıkarlarıyla halkımızın çıkarlarıyla uy-
gun yapmaya çalışırken ikili bir görevle 
karşı karşıyadır. Birincisi meslektaşları-
mızın uzmanlık alanlarındaki hizmetle-
rinin denetlenmesi ikincisi mühendislik 
uygulama politikalarının halk yararına 
kamu yararına olmasını gözetmesidir. 
HKMO’nun düzenlediği bu kurultayı-
mızın bu iki işi yapan en iyi kurultay 
olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

16. Harita Bilimsel Teknik Kurultayının 
ilk gününde açılış konuşmalarından son-
ra “Geoinformasyon Teknolojileri ve Ya-
zılım Fuarı” açılışı yapıldı. Kurultay fuar 
salonunda 38 özel firma standı, 11 kamu 
kurum ve kuruluşu standı yer aldı. 

Öğleden sonra yapılan “Mekânsal Du-
yarlılık” paneline meslektaşımız Harita 
Mühendisi Cemil Candaş’ın katledil-
mesi nedeniyle yapılmış sinevizyon 
gösterisiyle başlandı. Burada Cemil 
Candaş’ın ağabeyi Cemal Candaş kısa 
bir konuşma yaptı. Harita ve Kadast-

Kurultayın ilk gününde konuşan 

Enver Aysever; “Ülkeyi, hırsızlar 

değil onurlu insanlar yönetsin, 

bizim isteğimiz bu.” dedi. 

hkmo haberler
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ro Mühendisleri Odasının çabaların-
dan sonra burayı evi gibi ailesinin bir 
parçası gibi gördüğünü vurgulayarak 
şöyle dedi: “Kardeşim Cemil Candaş 
HKMO’ya evi kadar önem verirdi.  Ce-
naze ve mahkeme sürecinde bir grup 
harita mühendisini safların en önünde 
gördükçe acımız azaldı… Görülen o ki 
bir bataklığın içinde Don Kişotça terte-
miz işler yapmaya çalışmak kardeşimi 
bu sona götürdü… Biliyorum sizin ara-
nızda da var Don Kişotlar. İyi ki Don 
Kişotlar var, faturası ağır oluyor ama 
Don Kişotlar çoğalmadıkça hiçbir şey 
düzelmeyecek…”

Panelde İzmir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, “Kentlerin gerçek anlamda 
kent olabilmesi için birbirleriyle etki-
lenmesi diyalog kurabilmesi için kamu 
mekânlarına ihtiyaç vardır. Kentleri 
sadece üç beş bürokratla kendi kafanı-
za yönetirseniz doğru olmaz. Kanaat 
önderleri ve ilgili kişiler ile katılımcı bir 
yönetim anlayışıyla yaparsanız o proje 
hem yapım aşamasında hem kullanılma 
aşamasında hep maksimum kent yara-
rına ulaşıyor…” diye sürdürdü.

Panele konuk olan yazar Enver Ayse-
ver ise, “hırsızlar değil onurlu insan-
lar yönetsin, bizim isteğimiz bu. Ama 

belediye başkanları için de kolay değil 
iş: Namuslu olursan politik olarak bi-
tersin.  Herkes imar komisyonunda yer 
almak istiyor… Aliağaoğlu binaları mı 
gecekondular mı diye bana sorarsanız 
ben gecekonduları yeğlerim. Eskiden 
Mimar Sinan eserleri görürdük… O 
camilerin arkasından utanmazca gök-
delenlerin yükseldiğini görüyorsunuz.  
Muhafazakârların elinde muhafaza edi-
len tek bir yer kalmamıştır…” dedi.

Prof. Dr. Çetin Cömert’in yönettiği 
“Coğrafi Bilgi Sistemleri” panelinde 
özellikle “Geomatik Mühendisliğinin 
Rekabet Gücü ve Endüstri 4.0” sunu-
mu büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Hülya 
Demir yönetiminde “Arazi Yönetimi-1” 
,  Doç. Dr. Çetin Mekik başkanlığında 
“Jeodezi -1” ilk günkü diğer teknik otu-
rumlardandı.

Kurultayın ikinci günü Harita/Geoma-
tik Mühendisliği öğrencilerinin hazırla-
dıkları sanatsal atölyeler ile başladı. Ti-
yatro, dans gösterileri ve müzik dinletisi 
şeklinde başlayan “Genç Haritacılar” 
oturumu, HKMO Öğrenci Birliği Başka-
nı Furkan Ceylan`ın Moderatörlüğünde 
diğer sunumlarla devam etti.  Prof. Dr. 
Haluk Özener yönetiminde “Ölçme ve 
Jeodezi”, Prof. Dr. Necla Uluğtekin yö-

“Geoinformasyon Teknolojileri 

ve Yazılım Fuarı” açılışı 

yapıldı. Kurultay fuar 

salonunda 38 özel firma standı, 

11 kamu kurum ve kuruluşu 

standı yer aldı. 
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netiminde “Kartografya ve Mekansal 
Bilişim”  teknik oturumu yapıldı.

Prof. Dr. Rasim Deniz yönetiminde ger-
çekleşen “Harita Sektörü Kamu Yöneti-
cileri” panelinde, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürü Gökhan Kanal ile Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcı-
sı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar ko-
nuşmacı olarak yer aldılar. Ardından, 
Harita Mühendisi Orhan Kasap yöneti-
minde, Ücretli çalışan ve işveren boyu-
tuyla özel sektör sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin ele alındığı “Özel Sektör 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu 
panel gerçekleştirildi.

Kurultayın üçüncü gününde ise, Prof. 
Dr. Dursun Zafer Şeker yönetiminde 
“Fotogrametri ve Uzaktan Algılama-1” 
, Yrd. Doç. Dr. Ercüment Ayazlı yöne-
timinde “Arazi Yönetimi-2”, Prof. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik yönetiminde “Jeo-
dezi-2”,  Prof. Dr. İbrahim Öztuğ Bildi-
rici yönetiminde “Coğrafi Bilgi Sistem-
leri-2”, Dr. Orhan Ercan yönetiminde 
“Arazi Yönetimi-3”, Prof. Dr. Mustafa 
Türker yönetiminde “Fotogrametri ve 
Uzaktan Algılama-2”, Yrd. Doç. Dr. Ca-
ner Güney yönetiminde “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri-3”,  Prof. Dr. Bülent Bayram 
yönetiminde “Fotogrametri ve Uzaktan 

Algılama-3”,  Doç. Dr. Tarık Türk yö-
netiminde “Eğitim-Öğretim ve Bilişim 
Uygulamaları” konulu teknik oturum-
lar gerçekleştirildi.

Dördüncü gün Yrd. Doç. Dr. Ercüment 
Ayazlı yönetiminde “Arazi Yönetimi-4”, 
Doç. Dr. Sultan Kocaman yönetiminde 
“Coğrafi Bilgi Sistemleri-4” teknik otu-
rumları gerçekleştirildi.

Kurultayda, Prof. Dr. Rahmi Nurhan 
Çelik`in yürütücülüğünde, “Harita/Ge-
omatik Mühendisliği Bölümleri Lisans 
Öğrencileri Poster Bildiri Yarışması 
Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Odamız 
sürekli bilimsel ve teknik komisyonla-
rı tarafından değerlendirilen 21 poster 
arasından dereceye giren poster sahip-
lerine ödülleri takdim edildi.

Kurultayda ayrıca, Ülkemizdeki öğren-
ci alan tüm Harita/Geomatik Mühen-
disliği bölümlerinin bölüm başkanları, 
Prof. Dr. Rasim Deniz ve Odamız 2. 
Başkanı Turğay Erkan yürütücülüğün-
de gerçekleştirilen bölüm başkanları 
konseyi toplantısında bir araya geldiler.

Kurultayda meslek içi eğitim kapsa-
mında, 6-7 Mayıs tarihlerinde 210 kişi-
nin katılımıyla İHA resmi Pilotaj Sertifi-
ka Eğitimi gerçekleştirildi.

Son olarak 16. THBTK kapanış oturu-
mu Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rasim 
Deniz, Kurultay Yürütme Kurulu Baş-
kanı Uzm. Dr. Taylan Öcalan tarafından 
yapıldı. Genel değerlendirme ile görüş 
ve önerilerin alınması sonrası kurultay 
tamamlandı.

hkmo haberler
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Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünün 24.02.2017 tarih ve 12364128-
180.99-E.447902 sayılı Talimatı ile Kay-
seri 2. İdare Mahkemesinin 01/09/2015 
tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı bir 
birel işlemin iptali istemiyle açılan ve 
davanın ehliyet yönünden reddine iliş-
kin kararına değinilerek, Anayasa`nın 
138. maddesi gereği yargı kararlarına 
uyulmasının zorunlu olduğu ve mah-
keme kararlarının yerine getirilmesinin 
geciktirilemeyeceğinden bahisle, rö-
perli krokilerin yalnızca lisanslı harita 
ve kadastro mühendisleri ve büroları 
tarafından yapılacağı ve bu bürolarca 
yapılacak röperli krokilerin kabul edi-
leceği belirtilerek, aksi uygulamalar yü-
rürlükten kaldırılmış ve Talimatın Bele-
diye Başkanlıklarına Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerine ve lisanslı bürolara 
duyurulması istenilmiş, Talimat serbest 
mühendislik müşavirlik büroları ile 
Odamıza ise bildirilmemiştir.

Söz konusu Talimat doğrudan Odamız 
üyelerini, Odamız meslek alanına iliş-
kin kamu hizmetini, Odamız yetki, gö-
rev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını 
ilgilendirdiğinden, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro 
Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sa-

yılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkan-
lığı`nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-
180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının, 
27.02.2017 tarihinden itibaren uygula-
nacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri 
Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin 
durdurulması istemiyle Odamızca dava 
açılmasına, 

Odamızın, üyelerimizin ve toplumu-
muzun menfaat ve haklarının izlenme-
si, korunması ve savunulması konu-
sundaki tutumumuzu ve duruşumuzu 
kararlılıkla sürdüreceğimizin, demok-
ratik ve hukuki her türlü yol ve yöntem-
le meslek ve toplum çıkarları için dur-
maksızın ve yorulmaksızın mücadele 
edeceğimizin üyelerimize ve kamuoyu-
na duyurulmasına,” karar verilmiştir.

Daima birlik ve dayanışma, hep kar-
deşlik, apaydınlık bir gelecek dilek ve 
beklentilerimizle bütün üyelerimize ve 
kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Odamızca, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü`nün 24.02.2017 tarih ve 
12364128-180.99-E.447902 sayılı “Röper-
li Kroki” konulu Talimatı’nın iptali iste-

miyle dava açılması hakkında. Odamız 
Yönetim Kurulu`nun 27.03.2017 tarihli 
ve 49/915 sayılı kararı uyarınca, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu 
ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 
tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro 
Dairesi Başkanlığı`nın 24.02.2017 ta-
rih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı 
“Röperli Kroki” konulu Talimat yazı-
sının, 27.02.2017 tarihinden itibaren 
uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Üc-
retleri Tarifesinin iptali ve öncelikle de 
yürütmenin durdurulması istemiyle 
30.03.2017 tarihinde Danıştay`da dava 
açılmıştır. Üyelerimize saygıyla duyu-
rulur. 

Odamızın 45. Olağan Genel Ku-
rulu‘nda kabul edilen “Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” 03 Mart 2017 tarihli 
29996 sayılı Resmi Gazete‘de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğe web sistemizden 
ve resmi gazeteden ulaşabilirsiniz.

hkmo haberler
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ayrılan kaynaklar, özerklik, öğretim 
elemanlarının ifade özgürlüğü ile ka-
rar süreçlerine katılımları ve akademik 
yönetici atamaları gibi konular ele alı-
nacaktır. Ayrıca mesleki yeterliliklerin 
belirlenmesi, karşılıklı tanınırlık, me-
zunların iş bulması, yeni üniversite açıl-
ması için gerekli asgari koşullar, mes-
leki eğitimde çeşitlenme, yaşam boyu 
mesleki eğitim, kriz ve belirsizliklerin 
meslek ortamı ve eğitim alanındaki dö-
nüşüme yansımaları gibi konuların tar-
tışılması da bu sempozyumun amaçları 

“Eğitim Sempozyumu”na çağrı

Bilindiği gibi mühendislik, mimar-
lık ve şehir plancılığı meslekleri 
hızla gelişen teknolojiler, eko-

nomik değişimlere paralel olarak mes-
lek alanlarının genişlemesi, genişleyen 
meslek alanlarının birbiriyle olan iliş-
kilerinin birbirinin alanına müdahaleye 
kadar varması, bunun yanında üniversi-
telerimizde eğitimin sürekli yenilenme-
si ihtiyacı ve müfredat sorunu, öğretim 
üyelerimizin özgürce bilim üretmede 
karşılaştıkları sorunlar, çağdaş mühen-
dislik normlarının uluslararası ölçütler-
de belirlenmesi zorunluluğu gibi temel 
sorunlarla karşı karşıyadır.

Bunlara ek olarak meslektaş sayımızda-
ki artış da iş bulma konusunda rahatsız-
lık yaratmaktadır.

Bu amaçları da gözeten Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Sempozyumu, 22-23 Aralık 2017 tari-
hinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir. 

TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir 
Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Düzen-
leme Kurulu’nun yaptığı çağrı şöyle:

Bu sempozyumda deneyimlerimiz ve 
birikimlerimiz ışığında mesleki eğiti-
min formasyonu, yeniden yapılanma, 
mesleki yetki ve sorumluluk, çeşitlen-
me alanları, süreçler ile bunların uygu-
lama alanlarına yansımalarını; meslek 
örgütlerimiz, meslektaşlarımız ve bu 
süreçlerde etkin olan tüm kişilerin ka-
tılımı ve işbirliği ile ele alarak değerlen-
dirmeyi hedefliyoruz.

Bu sempozyumda üniversitelerimizde 
verilen mevcut mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı eğitiminin niteliği-
nin genel değerlendirilmesi kapsamın-
da akademik personel, fiziksel altyapı, 
akreditasyon, öğrenci kontenjanı, ikin-
ci öğretimler, Ar-Ge faaliyetleri için 

Yetki ve sorumluluk... Çeşitlenme alanları… Süreçler… 

arasındadır. Sempozyum mühendisler, 
mimarlar, şehir plancıları, akademis-
yenler, bilim insanları, araştırmacılar, 
öğrenciler ve tüm ilgililerin katılımıyla, 
kamuoyuna açık olarak gerçekleştirile-
cektir.

Sizleri, ülkemizin geleceğinde önem-
li işlevlere haiz bu alanda, sorunların 
çözümüne yönelik önerilerinizi bildiri-
lerinizle paylaşmaya ve bu platformda 
yapılacak tartışmalarla çözümün bir 
parçası olmaya davet ediyoruz.

tmmob haberler

UCTEA
UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS

International Geographic Information Systems Congress 2017

15-18 November  Cukurova University Balcalı Campus, Adana / TURKEY

facebook.com/TMMOBHKMO

twitter.com/TMMOBHKMO

www.hkmo.org.tr
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Günümüzde İSG

Ülkemizde madenlerde, şantiyelerde yaşanan iş kazaları sonucu 

yaşam kayıplarının tartışılması bu alanda daha çok yol alınması 

gereğini net bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Kavramlar ve
Yönetim Sistemleri

Sağlık, her şeyden önce bireylerin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve si-
yasi nitelikli haklarının başında 

gelen temel bir insan hakkıdır. Buna 
dayalı olarak bireyler, toplumdan ve 
devletten sağlıklarının korunmasını ve 
ihtiyaç olması halinde tedavi edilmele-
rini talep edebilmektedirler. Günümüz-
de sağlık; bireyin fiziksel, duygusal, 
zihinsel ve toplumsal açıdan, diğer bir 
deyiş ile, çevresi ile uyum içinde işlev 
görebilme yeteneği biçiminde tanım-
lanmaktadır. Bu anlatım biçimi ile 
sağlık; toplumun bir parçası olan bi-
reyin yalnızca kendisini değil, için-
de bulunduğu toplumsal çevreyi de 
dikkate almaktadır. Dolayısı ile sağlık 
kavramı yaşanan çevreye organiz-
manın uyumunu ifade etmekte 
ve sadece hastalık ve sakatlıkların 
yokluğu değil, bedensel, ruhsal ve sos-
yal yönden tam bir iyilik durumunu 
anlatmaktadır. Bu kavramsal yaklaşım 
Dünya Sağlık Örgütünün Anayasası’n-
da yer almakta ve bireyin bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik 
durumuna ulaşması hedefini ifade et-
mektedir. Bu hedef uluslararası anlam-
da kabul görmüş İSG tanımına aynen 
yansımıştır. 

Gelişmiş ülkeler işyerinde stres, cinsel 
ayrımcılık, psikolojik taciz ve yıldırma 
gibi sosyal ve ruhsal iyilik durumu-
na ilişkin tehlikeleri değerlendirirken 

ülkemizde madenlerde, şantiyelerde 
yaşanan iş kazaları sonucu yaşam ka-
yıplarının tartışılması bu alanda daha 
çok yol alınması gereğini net bir bi-
çimde gözler önüne sermektedir.

Güvenlik kavramı algılanışı ve 
doğası gereği bir tehlike karşı-
sında korunmayı, tehlikenin gerçekleş-
mesi durumunda ise bundan kurtul-
mayı anlamlandırdığından tehlike ile 
etkileşim içerisinde tanımlanmaktadır. 

Bu anlamda İş Güvenliği, iş kaza-
sına bağlı yaralanma ve ölüme, 
meslek hastalığına, donanım ya 
da mal kaybı veya zararına neden 

olabilen koşullardan uzak olma bi-
çiminde tanımlanabilir. İş yerinde 
işin yürütülmesi sırasında çe-
şitli nedenlerden kaynaklanan, 

sağlığa zarar verebilecek koşullar-
dan korunmak amacıyla yapılan, 
sistemli ve bilimsel çalışmalar iş 
güvenliği olarak adlandırılabilir. İş 
güvenliğinin özünde; çalışanların işten, 
iş ortamından ve çalışma dolayısıyla 
maruz kalabilecekleri tehlikelerden ko-
runmaları amacı yer almaktadır.

Ülkelerin sanayileşmesine paralel bir 
biçimde, işçilerin sağlık ve güvenlik 
içinde çalışmalarının sağlanması, çö-
zümü gereken en önemli sorunlardan 
biri olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun 
tüm bireylerinin yararlandığı sanayileş-

Dr. Hasan ATAY
Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi

yazı dizisi
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Ülkemizde madenlerde, şantiyelerde 

yaşanan iş kazaları ve yaşam kayıpları bu 

alanda daha çok yol alınması gereğini net 

bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Sağlık kavramı yaşanan 
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sakatlıkların yokluğu 
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bir iyilik durumunu 

anlatmaktadır. 
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risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere 
ve risklere yönelik önlemlerin alınması 
çalışmalarının gerçekleştirildiği siste-
matik yaklaşım olarak tariflenmektedir.

İSG yönetiminin nasıl yapılacağına 
ilişkin standart hale gelmiş bir anlayış 
bulunmamasına rağmen temel esaslar 
hakkında uluslararası düzeyde bir uz-
laşı mevcuttur. Bu uzlaşı gereği siste-
min kurulacağı yapının en üst düzey 
yönetimi, sistemin kurulması ve uygu-
lanması sürecinde gereksinim duyulan 
maddi ve manevi alt yapıyı sağlamayı 
taahhüt eder. Bu taahhüt kapsamında 
İSG Yönetim Sistemi yürütülen tüm fa-
aliyetler ile bütünleştirilmeli ve bir po-
litika ışığında hazırlanan prosedür ve 
dökümantasyonla tariflenmelidir. Bu 
tarifleme; sorumlulukların belirlenme-
si, hesap verebilirlik mekanizmalarının 
oluşturulmasını sağlarken bu mekaniz-
maların performanslarının denetlen-
mesini, gözden geçirilmesini ve rapor-
lanmasını da içermelidir. Tüm bunlar 
yapılırken çalışan katılımının en üst 
düzeyde sağlanması ve konuyla ilgili 
yetkinlik geliştirilmesi amaçlanmalıdır. 

İSG yönetim sistemlerinin uygulan-
masına ilişkin ekonomik maliyetleri ve 

sı ortaya koyarak, “kimin, neyi, 
ne zaman, nasıl, neden ve nerede 
yapacağının net olarak anlaşılma-
sını” sağlayacak bütünsel bir yak-
laşımı ifade etmektedir. Bu yak-
laşım ile ulaşılmak istenen nihai 

amaç, çalışanların sağlık ve güvenliğini 
koruma, iyileştirme ve bunlara ilişkin 
çabayı sürekli kılmaktır.

İSG Yönetim Sistemleri

Yönetim sistemleri, toplam kalite felse-
fesi ve uluslararası standartlar ışığında; 
kurumsal yapıları sistem olgusu içe-
risinde ele alan ve yönetim işlevlerini 
kişilerden çok, geliştirilen sistemlere 
dayalı yürütme amacı taşıyan iş yap-
ma yöntemlerini ifade etmektedir. Bu 
anlayış iş ve işlemlerin; tanımlanması, 
geliştirilen yöntem ve standartlar çerçe-
vesinde analiz edilmesi, değerlendiril-
mesi ve yeniden yorumlanarak gelişti-
rilmesi esasına dayanmaktadır. En yalın 
ifadesi ile İSG yönetim sistemleri; işyer-
lerinde işlerin gerçekleştirilmesi sıra-
sında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer 
etkilerden korunmak ve daha iyi çalış-
ma ortamı sağlamak amacıyla sistemli 
ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve 

menin ve teknolojik gelişmelerin 
bedelini çalışanlara ödetmeme 
kaygısı çağdaş toplumların baş-
lıca amaçlarından biri olmuştur. 
Bu doğrultuda uluslar arası kuru-
luşlar; ülkeler için İSG konusuna 
ilişkin kendi çerçevelerini belirlemeleri 
ve gerekli yasal altyapıyı oluşturmaları-
nı öneririken, kuruluşlar için de işletme 
amacı doğrultusunda geliştirilen genel 
politika ve idari düzenlemeler ile İSG 
konusunun bütünleştirilmesi gereğini 
vurgulamaktadır.

Kuruluşlar bazında İSG konusunun ele 
alınışı ve farkındalık, işin gerçekleştiği 
somut yer olmalarından dolayı en az 
devlet eli ile kamu düzenini koruma ve 
çalışma barışını sağlamak adına yapılan 
yasal düzenlemeler kadar önem taşı-
maktadır. 

Bu çerçevede ele alındığında İSG yö-
netim sistemleri, kuruluşlar için İSG 
ile ilgili sistematik yapı ve süreçleri 
tanımlayarak konunun nasıl ele alına-
cağını ifade ettikleri için anlam kazan-
maktadır. İSG yönetim sistemleri; iş ile 
ilgili tehlike, risk ve bunlara dair kont-
rol önlemlerinden öte belirlenen amaç 
doğrultusunda bir organizasyon yapı-
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deflerin yönetim programları ile haya-
ta geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin 
uygun kişilere verildiği, acil durumlara 
hazır, performansını izleyen, izlenen 
sonuçları iyileştirme faaliyetlerini baş-
latmak için kullanan, faaliyetlerini de-
netleyen, yaptıklarını gözden geçiren 
ve dokümante eden bir kuruluşta İSG 
faaliyetlerine gereken önemi veren bir 
sistemin parçası olacaklardır.

Her 15 saniyede 1, toplamda her gün 
yaklaşık 6.300 işçinin iş kazası veya 
meslek hastalığı nedeniyle hayatını 
kaybettiği, her yıl 360 bin kişinin iş ka-
zası, 1 milyon 950 bin kişinin ise meslek 
hastalıklarından dolayı yaşamını yitir-
diği ve her yıl yaklaşık 270 milyon iş ka-
zasının yaşandığı günümüz dünyasın-
da; bir tek canı koruma pahasına dahi 
olsa, atılacak her bir ileri adım, gelişme 
ve yöntem tüm insanlığın ortak kazanı-
mı olacaktır. 

Sistem Rehberi olarak yayımlanmıştır. 
Kılavuz niteliği taşıyan bu standart İSG 
yönetiminin, işletme yönetimine enteg-
re edilmesi gerektiği ve genel yönetimin 
ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği dü-
şünülerek hazırlanmıştır. İlerleyen yıl-
larda Nisan 1999’da BSI öncülüğünde 
birçok kuruluşun katılımı ile OHSAS 
18001 Standardı yayımlanmıştır. 

OHSAS 18001, İSG yönetim sistemleri-
ne yapısal bir yaklaşım getirilmesi ko-
nusunda dünya çapında en yaygın stan-
dart olarak kabul gören ve resmi olarak 
ilgili kuruluşlarca sertifikalandırılabi-
len bir standarttır. OHSAS 18001’de, 
işletmenin görevinin kendi ihtiyaçla-
rına uygun prosedür ve düzenlemeler 
geliştirmek olduğu vurgulanır. Bunun 
yanı sıra; OHSAS 18001, sistemi destek-
lemek ve sektöre uyarlamakta kullanı-
labilecek rehber ve yazılımlar gibi ha-
zır paketlerden faydalanma olanağı da 
sunar. OHSAS modeli, çevre konusun-
daki ISO 14001 standardı ve kalite yö-
netiminde kullanılan ISO 9001 yönetim 
modelleriyle de uyumludur. OHSAS 
18001, bir dizi AB ülkesinde kullanımı 
yasalarla zorunlu tutulan standart İSG 
yönetim sistemi haline gelmiştir.

İSG Yönetim Sistemleri ile çalışanlar, 
yönetenler ve denetleyenlerin İSG ko-
nusunda rol ve sorumlulukları açık 
hale getirilerek çalışanların katılımının 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu tür 
sistemler yardımı ile çalışanlar, İSG’ne 
ilişkin tehlikelerin belirlendiği, riskleri-
nin değerlendirilerek önlemlerle asgari 
seviyeye indirildiği, yasalara uyan, he-

faydaları değerlendirmek üzere yapı-
lan bir araştırmada yasal yükümlülük-
lerin getirdiği maliyetler ile yasaların 
yükümlü tutmadığı, İSG yönetiminin 
iyileştirilmesine ilişkin ek maliyetler he-
saplanmıştır. Bu ek maliyetler, yasal yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesinden 
kaynaklanan maliyetlerin yalnızca kü-
çük bir kısmına karşılık geldiği (yakla-
şık %1,5-25) görülmüştür. Buna karşın, 
İSG yönetim sisteminin uygulanması 
ile araştırmaya dahil olan işletmele-
rin %70’inde kaza oranlarının dikkate 
değer miktarda düştüğü, işletmelerin 
%50’sinde de tehlikeli koşullarda çalı-
şan işçi sayısının azaldığı gözlemlen-
miştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile il-
gili ilk standart 1996 yılında İngiliz 
Standartlar Kurumu (British Standar-
ds Institution.-BSI) tarafından BS 8800 
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim 

yazı dizisi
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Farkındalık Testi

Sizler için ufak bir testimiz var. 

Hadi alın kalemlerinizi.

İş hayatında güvende misiniz 

kendiniz test edin?

Tüm cevapları

doğru bilmeniz dileğiyle...

Cevaplar:
1) D - 2) D - 3) E - 4) D - 5) A
6) A - 7) B - 8) B 9) D - 10) A

güncel

9829 Harita Bülteni

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha 
düşük ücret kararlaştırılabilir.
B- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiye talimat verme hak-
kına sahip değildir.
C- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğun-
da, bunun süresi en çok üç ay olabilir. 
D- İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi 
isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası olarak değerlendirile-
mez?
A- Bir işçinin iş yerinde intihar etmesi
B- Yakıt tankı montajı yapan taşeron işçinin 100 m. uzaklık-
taki elma bahçesinden elma koparırken ağaçtan düşüp yara-
lanması
C- Servis otobüsünün kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı-
ya uğraması sonucu şöförün yaşamını yitirmesi
D- Tomruk deposunda tesellüm işçisi olarak görev yapan bir 
sigortalı işçinin, tomrukları depodan kamyonların durduğu 
tali yol ayrımına kadar traktörle götüren görevli sürücünün 
işbaşında bulunmadığı bir sırada, traktörü kullanarak kam-
yona yanaştırması esnasında kazaya uğraması.

3. Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İSG Kanunu çerçe-
vesinde işverenin sorumluluklarındandır?
A- Risk Değerlendirmesi yapmak 
B- Çalışanlarına İSG konusunda eğitim ve bilgi verme 
C- Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yönelik tedbir alma 
D- Tedbirlere uyulup uyulmadığını izleme 
E- Bunların hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların yükümlülüklerin-
dendir?
A- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işvere-
nin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve 
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürme-
mek. 
B- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, 
taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun 
şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru 
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirme-
mek. 
C- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 
kullanmak ve korumak. 
D- Bunların hepsi

5. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldı-
ğında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir.
A- Doğru      B- Yanlış 

6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A- Hepsi B- I ve V  C- I, II, III  D- IV-V 

7.  Yangın söndürme cihazını kullanırken doğru sıra aşağı-
dakilerken hangisi olmalıdır?

A- IV-III-II-I  B- II-IV-I-III  C- I-II-III-IV  D- III-I-IV-II

8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A- Hepsi  B- I ve IV  C- I, II, III  D- Yalnız IV 

9. Aşağıdaki eşleştirmelere göre hangisi kişisel koruyucu 
donanım değildir?

A- Yalnız I  B- I ve IV  C- I, II, III, IV  D- Yalnız IV 

10. Bilgisayarda çalışırken ergonomik olarak iyi çalışma 
duruşu nasıl olmalıdır?
A- Eller, bilekler ve ön kollar düz, aynı hizada ve yere paralel 
olmalıdır
B- Eller, bilekler ve ön kollar yere doğru 20 derecelik açıda 
olmalıdır 
C- Eller, bilekler ve ön kollar yerden yukarıda 20 derecelik 
açıda olmalıdır 
D- Hiçbiri

I) Katı made
kaynaklı yangın

I) Hortumu  
 ateşe yönelt

I) Emredici  
 İşaret

I) II)
III)

IV) V)

II) Yasaklayıcı  
 İşaret

III) Uyarı   
 İşareti

IV) Acil Çıkış 
 İşareti

II) Basıncı
 kontrol et

IV) Pimi ÇekIII) Tetiği sık

II) Sıvı made
kaynaklı yangın

III) Gaz
kaynaklı yangın

IV) Metal
kaynaklı yangın

V) Pişirme 
Yağları kaynaklı 
yangın
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nımlanır ki bu eylem türünde kişiler su, 
tuz, şeker dışında vücudun ihtiyaç duy-
duğu besinleri almayarak kendilerini aç 
bırakırlar.

Açlık grevlerinin amacı; 
ölümle nihayete ermek de-
ğildir. Amaç; dikkat çekebil-
mek ve protesto edilen şeyi 
değiştirebilmek, iyileştire-
bilmektir. Ancak çoğunlukla 
uzun süren bu süreç sonunda 
eylem başarılı olsa da arka-
sında ciddi sıkıntılar bırakır. 
Uzun süreli açlığın yanı sıra 

eylem sonlandığında kişiye B1 vitamini 
eklenmemiş şekerli serum takıldığında 
Wernicke-Korsakoff hastalığı gelişebil-
mekte ve bu hastalık denge problemi, 
görme bozuklukları ve hafıza kayıpları 
yaşatabilmektedir. Bu hastalığın önüne 
geçebilmek için kişilerin eylem sırasın-
da da vitamin takviyesi alması gerekir; 
ancak çoğu eylemci bunu reddettiği için 
eylem sonrası pek çok sağlık sorunu ile 
baş etmek zorunda kalır.

Bedenen yaşanan sıkıntıların yanı sıra 
psikolojik etkileri de uzun yıllar de-
vam eder. Çoğu zaman tutukluların 
mahkûmluk şartlarını iyileştirme, ceza-
evlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat 
çekme amaçlı başvurdukları bir yöntem 
olsa da sivil itaatsizlik örneği olarak da 
sıklıkla karşılaşılan bir eylem türüdür, 
açlık grevleri. 

İnsan Hakları
Anıtı’nın
Gölgesinde

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, haksızlığa uğrayan, işinden ve 

hatta intihar ederek canından olan pek çok insan gibi yaşananlara 

dikkat çekmek için Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları 

Anıtı’nın önünde önce oturma eylemine daha sonra da açlık 

grevine başladılar.

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça 15 Temmuz sonrası ilan edi-
len Ohal ve kanun hükmünde 

kararnameler neticesinde işlerinden 
olan akademisyen ve öğretmenlerden 
yalnızca ikisi. Bu süreçte 
haksızlığa uğrayan, işinden 
ve hatta intihar ederek canın-
dan olan pek çok insan gibi 
bu yaşatılanların haksızlığı-
na dikkat etmek için Ankara 
Yüksel Caddesi’nin önün-
deki İnsan Hakları Anıtı 
önünde oturma eylemine ve 
daha sonrasında 10 Mart ta-
rihinden bu yana açlık grevine başlayan 
Gülmen ve Özakça, ihraç edilmelerine 
tepkilerini bir de bu yöntem ile duyur-
mak istediler; ancak yetkili isimlerden 
eylemlerine dair bir cevap gelmedi. Bir 
cevap alamadıkları gibi önce gözaltına 
alındılar ve daha sonra da tutuklandı-
lar.

Nuriye ve Semih’in eylemleri ile yeni-
den hatırlanan açlık grevleri nedir, ne 
gibi etkiler yaratır ve sonuca ulaşır mı 
diye bakmak gerekirse tarihsel süreç 
olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkmak-
tadır:  Açlık grevleri; eski zamanlardan 
beri insanların tepkilerini ortaya koy-
mak amaçlı başvurdukları; bir olay, du-
rum ya da davranışı protesto etme ama-
cı taşıyan, birtakım istekleri kabul etme 
ya da etmeme, bazı durumlara dikkat 
çekme amaçlı bir eylem türü olarak ta-

Yemeğe Değil, Adalete Açlık
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Nuriye Gülmen

Mahatma Gandi

Semih Özakça

İsrail işgaline karşı Filistin’liler de 
seslerini duyurmak için açlık grevi 
yapmışlardı.
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Açlık grevlerinin tarihi; özellikle Hris-
tiyanlık öncesi İrlanda’ya ve doğuda 
MÖ 400-750 yılları arası Antik Hindis-
tan’a kadar uzanır. Bu nedenle insanlık 
tarihi açlık grevi örnekleriyle doludur: 
1909 yılında haziran ayının 25. günün-
de kadın hakları savunucusu ve aktivist 
MarionWallacen, kamu binalarına kas-
ten zarar vermek suçundan ceza alıp, 
gerekli cezayı ödemeyi reddedince bir 
aylık hapis cezası alır. 5 Temmuz günü 
açlık grevine başlar. Hapishane yöneti-
mine yazdığı dilekçede; politik bir suç-
tan ötürü ceza alan bireylerin birinci 
sınıf muamele görmeleri gerektiğini ve 
sadece kendisi için değil, ondan sonra 
gelecek hükümlülerin de iyiliği için bu 
sorun çözülene kadar yemek yemeyi 
reddettiğini ifade eder. Doktorun “Ak-
şam ne yiyeceksin?” sorusuna, “Kara-
rımı yiyeceğim.” Cevabını verir ve tari-
hin açlık grevine giden ilk kadını olur. 
Yetkililer, diğerleri için önemli bir figür 
haline gelmesinden endişe ettikleri için 
ve sonrasında başa çıkamayacakları du-
rumlarla karşılaşmamak adına sadece 
91 saat sonra Wallacen’ı serbest bırakır.

Tarihin en meşhur açlık grevcilerinden 
biri, modern sivil itaatsizliğin babaları 
arasında görülen Mahatma (Mohandas) 
Gandhi’dir. Gandhi, 1913-1948 yılları 
arasında çeşitli sebeplerle toplamda 17 
ayrı açlık grevi yapar ve bunların birço-
ğu başarıyla sonuçlanır, amaçlarına kıs-
men ya da tamamen ulaşır. Bu başarılar 

sayesinde açlık grevleri son derece yay-
gın bir protesto formu haline gelmiştir.

Açlık grevlerinin İrlanda siyasi kül-
türünde de çok eski bir tarihi vardır. 
Britanya sömürgeciliğine karşı İrlanda-
lıların direnişinin tarihi, açlık grevinde 
ölen kahramanlarla doludur. En çok ta-
nınanlardan biri Dublin’deki Mountjoy 
Hapishanesi’nde Britanya tarafından 
zorla beslendikten sonra ölen, 1916’daki 
“Paskalya Ayaklanması” gazisi Thomas 
Ashe’dir. 1920’de, Cork Belediye Başka-
nı Terence MacSwiney’in de aralarında 
bulunduğu üç erkek, İngiltere’nin Brix-
ton Hapishanesi’ndeki açlık grevinde 
ölür. 5 Mayıs 1981’de İrlanda’da hapis-
hane koşullarının iyileştirilmesi gerek-
çesiyle başlayan ve on binlerce kişinin 
protesto ve destek yürüyüşlerine rağ-
men İngiliz Hükümetinin geri adım at-
madığı açlık grevlerinin 66. gününde İr-
landa Cumhuriyetçi Paramiliter, Bobby 
Sands hayatını kaybeder. Bobby Sands, 
İrlanda halkının bağımsızlığı için müca-
dele eden siyasi bir mahkûmdur. Açlık 
grevinin ilk on yedi gününde gizli bir 
günlük tutar ve günlüğüne son cümle 
olarak “İşte o zaman biz de ayın yüksel-
diğini göreceğiz.” yazar.

Türkiye’deki ilk açlık grevi örneğini ise 
Bursa Hapishanesi’nde olduğu dönem-
de Nazım Hikmet gerçekleştirir. Nazım 
Hikmet, 28 Aralık 1938’de Askeri Yargı-
tay’ın onaması ile hiçbir suçu olmadan 

28 yıl, 4 ay ağır hapis cezasına çarpıtılır. 
Şairin sözde suçu “orduyu isyana teşvik 
etmek”tir. 1949 yılına gelindiğinde Na-
zım, toplam 12 yılını hapishanede geçir-
miştir. Artık dayanma sınırına gelir ve 8 
Nisan 1950 yılında açlık grevine başlar. 
9 Mayıs 1950 yılında annesi Celile Ha-
nım, 10 Mayıs’ta şair Orhan Veli, Melih 
Cevdet ve Oktay Rıfat da Nazım Hik-
met’e destek amaçlı açlık grevine başlar.

Türkiye’de hafızalara en çok kazınan aç-
lık grevi eylemleri; 1996 yılında, 26 ce-
zaevinde başlatılan ve sonrasında ölüm 
orucuna dönüştürülen ve ölümlerle so-
nuçlanan eylem ile 2000 yılında F Tipi 
cezaevlerini protesto amaçlı başlatılan; 
ancak “Hayata Dönüş Operasyonu” adı 
altında katliamla sonuçlanan eylemler-
dir ve sonuç 32 kişinin ölümüdür. 

Amacına ulaşarak ya da müdahaleler 
sonucu yarıda bıraktırılarak sonuçlan-
mış olsa da açlık grevlerinin ses geti-
ren bir eylem formu olduğu ortadadır. 
Hangi zamanda, hangi ülkede gerçek-
leştirilmiş olursa olsun açlık grevlerinin 

İnsan Hakları
Anıtı’nın
Gölgesinde
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sonunda eylemcilerin talepleri daha çok 
insana duyurulmaktadır. 

Nuriye ve Semih de taleplerini duyura-
bilmek amaçlı başladıkları açlık grevle-
rinde çok basit ve net bir isteği dile ge-
tiriyorlar: “Keyfî ve hukuksuz biçimde 
açığa alındım; işimi istiyorum.”

Ancak hukuksuz bir biçimde işinden 
olan bu iki insan, eylemleri sürecinde 
de yine hukuksuzluk örneği olan hal-
lerle karşılaştılar ve karşılaşmaya de-
vam ediyorlar. Önce, 22 Mayıs gecesi 
Nuriye ve Semih, evlerinin kapıları kı-
rılmak suretiyle düzenlenen gece yarısı 
baskını ile gözaltına alındı. Oysa ope-
rasyondan yedi saat önce, 21 Mayıs saat 
15.00 sularında adli kontrol kararı ge-
reği karakoldaki imzalarını atmışlardı. 
Buna rağmen önlüklerine el konuldu, 
avukatları tutuklandı ve bu durumu 
protesto etmek amacıyla Yüksel Cadde-
si’nde toplanan kalabalığa gaz bomba-
ları, plastik mermi ve Tomalarla karşılık 
verildi.  Bunlarla yetinilmediği gibi an-
cak bir karikatür karesi olacak şekilde 

İnsan Hakları Anıtı, polis bariyerleri ile 
kapatıldı ve bariyerlerle çevrili anıtın 
önüne sadece milletvekilleri oturabildi. 
Adı, İnsan Hakları Anıtı olan bir anıt 
hak ihlalleri ile çevrilmiş oldu.

Gözaltı kararlarından bir gün sonra da 
“… tutuklanmamaları halinde adaletin 
işleyişine zarar verecekleri…” gerekçesi 
ile tutuklanan Nuriye ve Semih’e destek 
olmak isteyen aileleri, vatandaşlar ise 
yine gaz bombaları, plastik mermilerle 
karşılandılar. Yetkili isimler ise yaşa-
nanları bir tiyatro olarak görüp Nuriye 
ve Semih’in yemek yediklerini iddia et-
tiler ve adli sicil kayıtlarına rağmen ör-
güt üyesi olmakla suçladılar. 

Nuriye ve Semih, halen tutuklu ve ey-
lemlerine devam etmekte kararlılar. 

Eşitliği, adaleti, hukuku, işini aramayı 
ve bunları bulamadığı için açlık grevi 
yoluyla protesto etmeyi seçenlere kulak 
vermek; seslerine ses, umutlarına umut 
olmaktır. Onlara destek veren birkaç si-
yasi isim, aydın, sanatçı, vatandaşların 

duyarlılığı dileriz ki haklı mücadelele-
rinde bir umut ışığı olabilir ve hem işle-
rine, öğrencilerine hem de sağlıklarına 
ve en önemlisi özgürlüklerine kavuşa-
rak haksızlıklara boyun eğmemenin bir 
örneğini daha tarihe işleyebilirler.

Onların bedenleri küçülüyor, kasları 
eriyor, zaman daralıyor; ama akıl diren-
mek istiyor, mücadeleye devam ediyor. 
Nuriye Gülmen ve Semih Akça’yı ziya-
ret eden Murathan Mungan; “Bir şeyler 
söylememi istediniz; ama benim keli-
melerim bitti. Şu anda kelimesizim.” 
demişti… Tüm isteğimiz; bu ülkede var 
olan tüm hakların, kelimelerin bitme-
mesi.

Gülten Akın’ın, oğlunun açlık grevi 
yaptığı dönemde yazdığı şiirinde de de-
diği gibi;

“kardeş benim ölüp ölüp dirildiğimi
şimdi dıştala sen umursama
bugün benim başımdaki ağrı
yarın senin de başında”

Çünkü adalet, yemekten daha değerli 
ve herkese gerekli…

Yüksel Caddesinde yürütülen 
açlık grevi ülke genelinde kamu 

vicdanını derinden etkiledi ve 
milyonlarca imza toplandı.

İnsan Hakları Anıtı’nın 
polis barikatı ile kapatılması 
sembolist bir türk filmi 
sahnesini andırsa da gerçek 
hayattan bir kesit. 

güncel
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EEndüstri 4.0 (Industry Revolu-
tion 4.0, IR 4.0), dünyadaki tüm 
sektörleri verimliliklerini arttırma 

ve yeni iş modellerinin oluşturulması 
biçiminde etkilediği gibi Mekansal Bilgi 
sektörünü de etkilemektedir. Bunun en 
önemli yansımalarından biri olarak da 
Almanya’da düzenli olarak gerçekleşti-
rilen ve Geomatik Mühendisliği alanın-
daki en önemli fuar olarak kabul edilen 
InterGeo etkinliğinin 2015 yılındaki or-
ganizasyonunda “Geospatial 4.0” kav-
ramı gündeme getirilmiştir. 

Treni Yakalamak İçin

Ekşisözlük’te trend için 

şöyle bir ifade var “Tren 

gibidir, kaçırdınız mı asla 

yakalayamazsınız. Ve kendi 

başınıza ne yönünü ne de 

hızını değiştirebilirsiniz.”

Dr. Nusret DEMİR
Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü

Mekânsal Bilgi Teknolojilerinde 
Trendler Ve Gelecek

Harita Bülteni

Dünya yeni bir endüstri devrimi ile 
karşı karşıya. Geçtiğimiz sayıda da 
Caner ve Rahmi hocaların detaylı ola-
rak ele aldığı endüstri 4.0’ın, mekânsal 
bilgi teknolojilerinin de geleceğini be-
lirleyeceğini söylemek şaşırtıcı olma-
yacaktır.

Bu yazıda, mekânsal bilgi teknolojile-
rinin sektördeki yansımalarını ve gele-
cekte karşımıza çıkacak olan, özellikle 
fotogrametri ve uzaktan algılama ala-
nındaki çalışmalar açısından ele almaya 
çalışacağım. 

Trendin sözlük anlamı eğilim, bir diğer 
meşhur sözlük olan ekşisözlük’te ise 
trend için şöyle bir ifade var “Tren gi-
bidir, kaçırdınız mı asla yakalayamazsı-
nız. Ve kendi başınıza ne yönünü ne de 
hızını değiştirebilirsiniz.”

özgür köşe
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Mekânsal bilgi teknolojilerinde de bu 
gerçek yadsınamaz. Bu tren de genellik-
le Batı’dan en az 6-7 yıl önce kalkar, biz 
son vagonlarına atlamaya çalışırız. Ör-
neğin İnsansız hava araçlarını ele alacak 
olursak özellikle son bir iki yıldır ülke-
mizde harita sektörü için bir trend iken, 
İsviçre’de 2008-2009 yıllarından beri 
sıklıkla kullanılan bir teknoloji. Mekân-
sal bilgi teknolojileri, günümüzde kar-
şımıza en çok Coğrafi Bilgi Sistemleri 
olarak çıkmaktadır. En basit haliyle 
doğal nesnelerin gösterimi, altyapı bilgi 
sistemleri (yollar, kablolar, boru hatla-
rı, baz istasyonları, binalar vd.), yöne-
timsel sınırların gösterimi, kent bilgi 
sistemleri, araç takip sistemleri, çevre 
gözlemleri, hava fotoğrafları, uydu gö-
rüntüleri, sayısal arazi modelleri uygu-
lamaları mekânsal bilgi teknolojilerinin 
kapsamında değerlendirilmektedir. 

Son yıllarda ise, kurumsal ihtiyaçlardan 
ziyade endüstriyel trendlerin karşılan-
ması göz önüne alınmaya başlamıştır. 

Mekânsal bilgi sistemlerinde trendler 
üç başlıkta incelenebilir. Bunlar veri 
elde etme, veri analizi ve proje yönetimi 
ile ürünler olarak sıralanabilir. 

Veri toplamada hız, maliyet ve doğru-
luk göz önüne alınan üç başlıca konu-
dur. Geleneksel araziden ölçme alma 
yöntemlerinde doğruluk çok büyük 
oranda karşılanırken, özellikle işçi ma-
liyeti ve proje bitirme hızı konusunda 
dezavantajlı bir durum söz konusudur. 
Belirttiğim gibi Avrupa’da yaklaşık 10 
sene kadar önce faal olarak kullanılma-
ya başlanan insansız hava araçları ile 
görüntü alımında, hız ve maliyet konu-
sunda avantajlı bir durum söz konusu 

Yazının başında
belirttiğim trend treni
Batı’dan kalktıktan
bir süre sonra
herhangi bir vagonuna 
atlamak yerine,
trenin lokomotifini 
ülkemizden hareket 
ettirmek istiyorsak,
sanayi ve üniversite 
işbirliklerini
arttırmamız gerekiyor.

ESRI CEO’su Dangermond’un 
yayınladığı bir rapora göre, 
‘ileri düzey veri analizleri’ 

CBS uygulamalarında trend 
olarak kabul edilmektedir.

iken, doğruluk konusunda ise akıllar-
daki soru işaretlerini katıldığımız bi-
limsel toplantılarda gözlemliyoruz. Bir 
diğer dikkate değer konu ise öğrencilik 
yıllarımdayken, ileriki meslek hayatı-
mızda ‘kısıtlı bir alan’ olarak görülen 
fotogrametri şu an günümüzde trend 
olmuş durumda ama bir farkla. Piya-
saya hâkim olan yazılımlar bilgisayarlı 
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görü uzmanları tarafından yapıldığın-
dan, fotogrametrik dengeleme konu-
sunda dikkatli olmamız gerekmekte.

Yine hız konusunda oldukça avantajlı 
olan, ama özellikle donanım maliyeti 
açısından pahalı ve doğruluk konusun-
da pek çok parametrenin önemli oldu-
ğu lazer tarama sistemleri de bundan 
7-8 sene önce “edinelim de bir tuşla 
her işi yapalım” denilen bir trend iken, 
şu an rağbet görme açısından insansız 
hava araçlarının gerisine düşmüş bir 
teknoloji. Burada da veri yoğunluğu ve 
veri işlemenin zorluğu ilgiyi azaltsa da, 
lazer tarama hız konusunda oldukça 
avantajlı denilebilir. 

Uzaktan algılama da son yıllarda veri 
çeşitliliği açısından oldukça zenginle-
şen bir alan. Hem kendi uydularımızın 
uzayda yerini alması, hem yüksek çö-
zünürlüklü uydu görüntülerinin piya-
sada yer bulması, hem de Avrupa Bir-
liği Copernicus programı kapsamında 
SENTINEL uydularından orta çözünür-

Harita Bülteni

lükte çok bantlı ve SAR görüntülerinin 
sürekli güncellenerek ücretsiz sunul-
ması, küçük ölçekli harita projeleri ve 
bilim dünyası için bulunmaz bir nimet.  
Ancak projelerin başarıya ulaşmasında-
ki en önemli faktörlerden birisi belki de 
en önemlisi veri işleme ve analizi. 

ESRI CEO’su Dangermond’un yayınla-
dığı bir rapora göre[1], ‘ileri düzey veri 
analizleri’ CBS uygulamalarında trend 
olarak kabul edilmektedir. İleri düzey 
analizlere veri madenciliği örnek veri-
lebilir. Veri madenciliği ile SQL sorgu-
laması birbiri ile karıştırılmamalıdır. 
Örneğin, iyi tasarlanmış ya da basit bir 
VTB da SQL sorgu ile en fazla satış ya-
pan mağazayı bulmak mümkün. Ancak 
bu mağazanın hangi faktörlere göre en 
fazla satışı gerçekleştirdiğini CBS orta-
mında sorgulamak veri madenciliğidir. 
Bunun için de makina öğrenme algorit-
maları sıklıkla kullanılmaktadır.

Bir diğer veri analizi trendi büyük veri 
işlemedir. Mekânsal bilgi teknolojileri 

Avrupa Birliği Copernicus 

programı kapsamında 

SENTINEL uydularından 

orta çözünürlükte çok bantlı 

ve SAR görüntülerinin 

sürekli güncellenerek ücretsiz 

sunulması, küçük ölçekli harita 

projeleri ve bilim dünyası için 

bulunmaz bir nimet.  

özgür köşe
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büyük veri, yani pek çok farklı verinin 
bütünleşik kullanılması ve mekânsal 
analizlere entegrasyonu bu kapsam-
dadır. Büyük veri analizini gerçekleş-
tirilmesinde özellikle ticari çözümlerin 
maliyetinin yüksek olması, açık kaynak 
çözümleri de bir alternatif haline getir-
miştir. Yöntemler konusunda hesap-
lamalı geometri algoritmalarını içeren 
kütüphaneler ticari yazılımlara entegre 
edilmemiş çözümleri gerçekleştirebil-
memize olanak sağlar.

Programlama dillerinden Python ve R 
son yıllarda oldukça popüler olmuşlar-
dır. Yazılımlardan da GRASS GIS öne 
çıkan bir pakettir. QGIS de gerek 
içerdiği GRASS modülü, gerek-
se de kolay kullanıcı arayüzü ile 
konumsal bilgi teknolojileri pazarında 
önemli bir yere sahiptir. SAGA, Orfeo-
toolbox, RSGISLAB diğer açık kaynak 
kodlu yazılım paketlerinden sayılabilir-
ler. Analiz yöntemi olarak hesaplamalı 
geometri algoritmaları da analiz çeşitli-
liğini arttırmaya faydalı olabilmektedir. 

CGAL ve PCL kullanımı ile pek çok he-
saplamalı geometri algoritması kulla-
narak büyük veri ile konumsal analizler 
mümkün olabilmektedir.

Mekânsal ürün yaratma konusunda 
ise mevcut trend, konum bilgisinin ti-
cari bir ürün olarak pazarlanmasıdır. 
Artık araç navigasyonlarından tutun, 
whatsapp’a kadar konum bilgisi, haya-
tımızda zaman kadar paylaşılan bir de-
ğer olmuştur. Örneğin internet tarayıcı 
firmaları, kullanıcıların konum bilgileri 
üzerinden ciddi bir ticari kazanç sağla-
maktadırlar. Oluşturulan bilgi sistemle-
ri, araç takip sistemlerinde olduğu gibi 

son kullanıcı ve müşteri istekleri 
gözetilerek oluşturulmaktadır. 
Bulut teknolojisi de veri payla-

şımını hızlı ve verimli hale getirmiştir. 
Yüksek bütçeli projeler için de kalabalık 
fonlaması ve sivil bilim yöntemleri uy-
gulamalarda yer bulmaya başlamıştır. 
Yine mekânsal bilgi teknolojilerinin ta-
şınır platformlarda, arttırılmış ve sanal 
gerçeklikle birlikte kullanımı yine önü-

müzdeki yıllarda sıklıkla göreceğimiz 
uygulamalar olacaktır. 

Peki bu treni kaçırmamak hatta loko-
motifi buradan kaldırmak nasıl müm-
kün olur? Yazının başında belirttiğim 
trend treni Batı’dan kalktıktan bir süre 
sonra herhangi bir vagonuna atlamak 
yerine, trenin lokomotifini ülkemizden 
hareket ettirmek istiyorsak, sanayi ve 
üniversite işbirliklerini arttırmamız ge-
rekiyor. Yukarda saydığım pek çok yeni 
yaklaşım için düşük maliyetli çözümler 
ancak bilim insanları ile yürütülecek ar-
ge projeleri ile mümkün olabilecektir. 
Gelişmiş ülkeler bu treni oradan kal-
dırıyorsa, bu da oralardaki araştırma 
merkezleri ile yaptıkları araştırma pro-
jeleri sayesindedir. Sektör olarak hiçbir 
şey yapamıyorsak, en azından lisans bi-
tirme ödevlerine katkı koyalım. Çünkü 
genç öğrenci arkadaşlara üniversiteler 
bilgi verecekse, sektör de gerekli moti-
vasyonu sağlayacaktır.  Bu ülkenin bu 
birlikteliğe fazlasıyla ihtiyacı var. Sağlı-
cakla kalın.

Lazer tarama sistemleri de bundan 7-8 sene önce 
“edinelim de bir tuşla her işi yapalım” denilen bir 
trend iken, şu an rağbet görme açısından insansız 

hava araçlarının gerisine düşmüş bir teknoloji. 
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Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), 
yolcu ve yük taşımacılığının 
tüm modlarına çeşitli bilgi ve 

iletişim teknolojileri uygulayarak, taşı-
macılığı daha güvenli, daha verimli ve 
sürdürülebilir hale getirirken her türlü 
taşıtın birbirleriyle, altyapı ile ve diğer 
cihazlarla  bağlanabilen bir ulaşım orta-
mı oluşturup, topluma ulaşım hizmeti-
ni sunarken güvenliği, hareketliliği, ve 
çevresel performansı maksimize edecek 
teknolojileri geliştirmektedir. Kısacası 
Akıllı Ulaşım Sistemleri birlikte çalı-
şabilirliği, uyumluluğu, bütünleşik bir 
ulaşım ortamı sunmayı hedeflemekte-
dir. Bu bağlamda ciddi bir veri bankası 
ve bunların birbirleriyle olan akış tra-
fiği ciddi oranda önem arz etmektedir. 
Özellikle mesleğimizin en önemli dal-
larından biri olan Coğrafi Bilgi Sistem-
leri (CBS) tam da bu noktada devreye 
girmektedir. 

CBS, karayollarının ve demir yollarının 
planlanmasında, tasarımında, inşaat 
sürecinin yönetiminde, güvenlik ana-
lizlerinde, akıllı ulaşım sistemlerinin ta-
sarlanmasında ve yönetilmesinde, araç 
takip ve ideal güzergah seçiminin yapıl-
masında, hava yolu ve deniz ulaşım sis-

Harita Mühendisliği ve

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), 

sürüş emniyetini arttırmayı 

hedefleyen ve dünyada 

artan emisyon ve tıkanıklık 

sorunlarıyla mücadele 

ederek ulaşımı destekleyen 

gelişmiş bilgi ve iletişim 

teknoloji uygulamaları olarak 

tanımlanmaktadır.

Emre CANGÜR
Harita Mühendisi/ Ulaştırma Projeleri Uzmanı

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Harita Bülteni

temlerinin tasarım ve yönetiminde yo-
ğun bir biçimde kullanılabilmektedir. 
Ayrıca, trafik işaretleri, lambalar, köp-
rüler, kaldırımlar gibi yapıların detaylı 
mekansal envanterlerinin tutulmasında 
CBS kullanılmaktadır.

Bu arada merak eden 
okurlarımız için yukarıda bahsi 

geçen sistemin nasıl işlediğine 
dair kısa bir örnek video mevcut 

köşedeki QR kod yardımıyla 
ulaşabilirsiniz

9839 Harita Bülteni

Şüphesiz ki bu sistemlerin düzgün bir 
biçimde hizmet verebilmesi birçok ve-
rinin sisteme doğru girilmesiyle ilişki-
lidir. Daha sonraki aşama ise bunların 
birbirleriyle olacak olan etkileşimleri-
nin düzgün bir akışla sağlanması ola-
caktır. Bu noktada mesleğimizin getir-
diği yetiler ve beceriler oldukça önem 
kazanmaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ulaşım bazında 
düşünüldüğünde aklınıza gelebilecek 
tüm trafik bileşenlerini bir araya geti-
rirken bunların birbirleriyle olan koor-
dinasyonundan doğacak olan sonuçları 

da o ulaşım ağındaki bireylere iletme 
amacıyla gelişimine devam etmektedir. 

Birçok alanı kapsayan bu sistemlerin 
kullanım alanlarından bahsedecek olur-
sak; Otoyol yönetimi, kaza yönetimi, 
arter yönetimi, elektronik geçiş ücreti 
toplama, karayolu-demiryolu kavşak 
yönetimi, acil durum yönetimi, bölge-
deki ulaşım türleri hakkında bilgi vb. 
şeklinde söz edebiliriz. Bunların çoğun-
luğu tek başına düşünüldüğünde ayrı 
ayrı var olan sistemler olarak görünebi-
lir. Ancak bütün bunları anlamlı kılan, 
yani AUS’ u oluşturan şey ise bunların 
hepsinin birbirleriyle entegre biçimde 
doğru, hızlı ve akıcı biçimde çalışması 
olacaktır. Örneğin ilerlemekte olduğu-
nuzun otoyoldaki trafik durumunun 

gerçek zamanlı aktarımında oradaki 
trafiğin nedenleri, eş zamanlı devreye 
giren alternatif güzergahlar ve buradaki 
hatlara ait bilgiler, varsa kesişen diğer 
ulaşım türleriyle olan etkileşimlerden 
doğacak olan sonuçlar gibi komplike 
birçok durumun bütünüyle sizin sahip 
olduğunuz cihaza (cep telefonu, tablet, 
araç multimedyası vb.) anlık iletilme-
si çok daha kaliteli bir seyahat imkanı 
sunarken aynı zamanda çoğu olumsuz 
durumun da önüne geçecektir. 

Özellikle günümüzde artan araç sayı-
ları ve bunların trafiğe olumsuz etkileri 
düşünüldüğünde AUS’un toplu taşıma-
ya sağlayacağı pozitif etkiler de göz ardı 
edilmemelidir. Örneğin bir otobüse bin-
mek istediğinizde onun eş zamanlı taki-
bini yapıp diğer toplu taşım araçlarıyla 
(metro, vapur, uçak vb.) olan etkileşim 
durumlarını gerçek zamanlı olarak 
alabildiğinizde ciddi oranda zaman ve 
para kazanımı elde etmeniz içten bile 
değildir. Günümüz Türkiye’sinde tra-
fik sorunu, yakıt ücretleri, hava kirlili-
ği gibi konular düşünüldüğünde AUS, 
hem olumlu yönde ulaşımı etkilerken 
hem de yeni bir istihdam olanağı getir-
mektedir. 

AUS uçsuz bucaksız entegrasyonlara 
gebe bir sistem. Dünyada hala bir çok 
ülke tam anlamıyla bu sistemleri ta-
mamlamış değil, uzun süreçlerin ge-
çirilerek verilerin şekillendirileceği bu 
sistemler umarız meslektaşlarımızın 
kanatları altında ülkemizde de aktif ve 
yoğun kullanılabilir hale gelen sistem-
ler dizinine dönüşür. 

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle 
bol teknolojili, bilimli günler.

teknoloji
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kulu bitirdiğim yılın yaz aylarında 10 
yaşında iken maalesef dedemi de kay-
bettik. Bunun üzerine o yaşta çalışmak 
gibi bir sorumluluğun altına girdim. 
Sabahları dükkâna gidip, öğlen ortao-
kula gidiyordum, okul sonrası tekrar 
dükkâna. Ardından Vefa Lisesinde li-
seyi okudum. Bir ara yaz tatillerinde 
konfeksiyonda regulacı (ara ütücü) ola-
rak da çalıştım. Küçük yaşta alınan bu 
sorumluluklar ve çekilen zorlukların 
insanı çok geliştirdiğini düşünüyorum. 
Lise son sınıfta iken anneannem dükkâ-
na devam edip esnaf olmamı, annem ise 
okumamı istiyordu. Üniversite sınavla-
rına girerken 18 adet dört yıllık bölüm 
tercihinde bulundum. Ama tercihleri-
min tamamına yakını farklı meslekleri 
içeriyordu. Uçak mühendisi de olabi-

Haluk Özener

İstanbul Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi sayesinde 

depremin yıkıcı dalgasının kritik yerlere ulaşması öncesinde erken 

uyarı vermemiz ve bu sayede olası bir deprem sonrasında meydana 

gelebilecek ikincil derece zararları minimize etmek mümkündür. 

Ü lkemizde yürütülen deprem 
izleme ve zararlarını azalt-
ma alanındaki çalışmaların 

önemli bir odak noktası olan Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü görevini yürüten Haluk Özener 
kimdir? Kendinizden bahsetmenizi is-
tesek ve bu meslekle yolunuzun nasıl 
kesiştiğini sizden dinlesek?

1967 İstanbul doğumluyum. Ailemin 
tek çocuğuyum. Orman Yüksek Mü-
hendisi olan babamı, ben 2.5 yaşında 
iken kaybettik. Bunun üzerine annemle 
birlikte anneannem ve dedemin yanına 
taşındık. Dedem kapalı çarşıda esnaftı. 
Beş yaşından itibaren onunla birlikte 
dükkâna gidip gelmeye başladım. İlko-

Deprem Ondan Sorulur

röportaj
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50’nin üzerinde Uluslararası ve Ulusal 
araştırma projesinde, yürütücü, danış-
man ve araştırmacı olarak akademik 
çalışmada yer aldım. Çok sayıda Ulus-
lararası ve Ulusal Bilimsel toplantıda, 
düzenleyici, oturum başkanı, bilimsel 
komite üyesi olarak görev yapmış bu-
lunmaktayım.

Halen başta Uluslararası Jeodezi Birli-
ği (IAG)-Tektonik ve Deprem Jeodezisi 
Komisyonu Başkanı, Uluslararası WE-
GENER Çalışma Gurubu Başkanı, Dep-
rem Derneği Başkanı, Deprem Danışma 
Kurulu Üyeliği, TMMOB-HKMO-Jeo-
dezi ve Navigasyon Komisyonu Başka-
nı, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
(TUJK)-Jeodinamik Çalışma Gurubu 
Başkanı olmak üzere 20’ye yakın Ulus-
lararası ve Ulusal Mesleki kuruluşta gö-
rev ve üyeliklerim bulunmaktadır. Evli 
ve bir erkek çocuk babasıyım.

Gelelim Kandilli Rasathanesine. Bura-
sı nasıl bir dünyadır Hocam? 

lirdim, kimya mühendisi de, doktor da 
olabilirdim, orman mühendisi de. Kısa-
ca, o zamanlar meslek seçimi aşamasın-
da çok bilinçli olduğum söylenemezdi. 
Ana kriterim, İstanbul’da okumak ve 
mümkünse İTÜ’de okumak, mühendis 
olmaktı.

Dolayısıyla, İTÜ, İnşaat Fakültesi, Jeo-
dezi ve Fotogrametri Mühendisliği bö-
lümüne 1984 yılında tamamen tesadüf 
olarak girdim. Bölümü kazandım ama 
ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. 
Çevremdeki insanlar yorum yapıyor: 
“Maden falan ararsın” diyorlardı. Üni-
versitede kendimi derslere devam eden, 
ders notlarından fotokopi çekilen özetle 
iyi bir öğrenci olarak tanımlayabilirim. 
1988 yılında, haziranda ve iyi bir de-
rece ile mezun oldum. Lisans bitirme 
Hocam Sn. Emirhan Algül’ün yönlen-
dirmesi ile Boğaziçi Üniversitesi, Kan-
dilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı’na 
yüksek lisans için başvuru yaptım ve 
kabul edildim. İngilizce hazırlık sınıfını 
okurken bir şantiyede Harita Mühen-
disi olarak çalıştım. Ertesi yıl araştırma 
görevlisi olarak işe başladım. Yüksek 

lisansımı 1992’de, doktora çalışmamı 
ise 2000 yılında tamamladım. Doktora 
tezimin son aşamasını, ziyaretçi olarak 
bulunduğum MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology)’de gerçekleştirdim. 
2002’de öğretim görevlisi kadrosuna 
atandım. 2003’de Doçent oldum. 2005-
2007 yılları arasında KRDAE-Jeodezi 
Anabilim Başkanlığı görevini sürdür-
düm. 2007-2009 yılları arasında İTÜ,  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünde öğretim üyesi olarak ça-
lıştıktan sonra, 2009 yılında Boğaziçi 
Üniversitesine Profesör ünvanı ile geri 
döndüm.

2010’da Jeodezi Anabilim Dalı Başka-
nı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
olarak atandım. 2015 yılında ise 147 yıl-
lık tarihinde ilk kez yapılan ve öğretim 
üyelerinin oylarıyla dört aday arasın-
dan olarak seçilerek, KRDAE müdürü 
olarak atandım. 6 Mayıs 2015 tarihin-
den itibaren bu görevi sürdürmekte-
yim. Enstitünün personel sayısı olarak 
en küçük anabilim dalı olan Jeodezi 
’den bu göreve seçilmem mesleğimiz 
adına benim için ayrı bir gurur kaynağı 
olmuştur. 

Çoğunluğu uluslararası olmak üzere 
makale, bildiri, kitap ve araştırma ra-
poru şeklinde 300’ün üzerinde bilimsel 
yayınım bulunmaktadır. Bugüne kadar 

“Mevcut şekli ile Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi’nin 
bir enstitüsü olarak faaliyet 

göstermektedir .”

Harita Bülteni
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Mevcut şekli ile Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğazi-
çi Üniversitesi’nin bir enstitüsü olarak 
faaliyet göstermektedir ve kadrolu bir 
araştırma enstitüsüdür. 

Enstitümüzde, Akademik birimler, 
merkezler, laboratuvarlar ve eğitim bi-
rimleri bulunmaktadır. 

Akademik birimler olarak; Deprem 
Mühendisliği, Jeodezi ve Jeofizik Ana-
bilim Dallarında yüksek lisans ve dok-
tora eğitimleri vermekteyiz. Bu birim-
lerde eğitimin haricinde, uluslararası ve 
ulusal birçok araştırma çalışması başarı 
ile sürdürülmektedir.

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 
Değerlendirme Merkezi, enstitümüzün 
en dikkat çeken ve toplumla buluşan 
merkezlerinin başında gelmektedir. 
7/24 prensibi ile 3 vardiya olarak görev 
yapan bu birimde, kurmuş ve işletmek-
te olduğumuz 225 deprem istasyonu 

ile ülkemiz ve yakın coğrafyamızdaki 
tüm sismik aktiviteyi hassas bir şekilde 
takip etmekteyiz. Yine bu merkezimiz, 
geçen yıl UNESCO-Hükümetler arası 
Oşinografi Komisyonu tarafından ak-
redite olmuş ve Ege, Akdeniz, Karade-
niz ve bağlantılı denizlerde Tsunami 
Hizmet Sağlayıcısı statüsüne geçmiştir. 
Dolayısıyla, bu merkezimizde sadece 
deprem değil, büyük bir deprem son-
rasında oluşabilecek tsunamiler ile ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır.

Ankara Belbaşı’nda bulunan Nükleer 
Denemeleri İzleme Merkezi’miz, mer-
kezi Avusturya-Viyana’da bulunan 
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasak-
lanması Anlaşması Örgütü’nün Türkiye 
Cumhuriyeti Ulusal Veri Merkezi ola-
rak görev yapmakta olup, Belbaşı-Kes-
kin sismik dizinimlerini çalıştırmak, 
toplanan sinyalleri NDKYAÖ bünyesin-
deki Uluslararası Veri Merkezine, KR-
DAE İstanbul yerleşkesine ve belirle-
nen diğer merkezlere eş zamanlı olarak 

röportaj
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göndermek ve NDKYAÖ’nün teknik 
toplantılarına katılmak ve konuyla ilgili 
stratejik, teknik ve bilimsel çalışmaları 
yürütmekle yükümlüdür. Bu merkez 
sayesinde dünyanın neresinde bir nük-
leer deneme olursa tespit etmek müm-
kün olmaktadır.

İznik Deprem Zararlarının Azaltılması 
Hizmet Merkezi yine enstitümüze bağlı 
bir merkezdir. Bu merkez bünyesinde 
çalıştırılmakta olan bir manyetik ra-
sathane mevcuttur. İlave olarak, Mar-
mara bölgesinde sürdürülmekte olan 
tektonomanyetik gözlemler, jeoelektrik 
çalışmalar ve radon gazı gözlemleri bu 
merkez tarafından yürütülmektedir. 

Astronomi Laboratuvarı’nda bulunan 
tarihi dürbün ile sürekli olarak güneş 
lekeleri gözlenmekte ve uluslararası 
veri merkezlerine iletilmekte, güneş/
ay tutulmaları gözlemleri yapılmak-
tadır. 1925 yılında çıkarılan ve devrim 
kanunları arasında yer alan, 698 sayılı 

kanunun 3. maddesi gereği tespitinden 
sorumlu olduğumuz Hicri-Kameri ay-
ların başlangıcı belirlenmekte, Adalet 
Bakanlığı tarafından Yetkili Kurum ilan 
edilmiş olmamız sebebiyle de adli ast-
ronomi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Rasathanenin Meteoroloji Laboratuva-
rı, 1911 yılından günümüze kesintisiz 
olarak meteorolojik rasatlar yapıp tah-
minlerde bulunma, iklim ve modelleme 
üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Günümüzde Jeofizik Anabilim Dalı 
altında faaliyetlerine devam eden Je-
omanyetizma Laboratuvarı’nda, jeo-
manyetik ve paleomanyetik gözlemler 
yapılmaktadır. 

Afete Hazırlık Eğitim Birimi’nin baş-
langıcı, 1999 Kocaeli Depremi ardından 
Afete Hazırlık Eğitim Projesi (AHEP)’ne 
dayanmaktadır. Afete Hazırlık çalışma-
larına yönelik hazırlanan programlar, 
Milli Egitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 

Kandilli’de farklı deprem 

izleme yöntemleri ve sistemleri 

kullanmaktayız. Hali hazırda 

yürütmekte olduğumuz 

projeler ile tüm ülkemizi ve 

son yıllarda yoğun olarak 

Marmara Bölgesi ve Marmara 

Denizini izlemekteyiz.

Haluk Özener
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Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağ-
lık Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği/
Amerikan Kızılhaçı, Yerel Yönetimler 
ve çeşitli STK’lar ile yapılan protokoller 
çerçevesinde toplumun değişik kesim-
lerine ulaştırılmaktadır. Gezici Deprem 
Tırımız ile ülke genelinde afet eğitimle-
ri vermekteyiz.

Kandilli’de farklı deprem izleme yön-
temleri ve sistemleri kullanmaktayız. 
Hali hazırda yürütmekte olduğumuz 
projeler ile Tüm Ülkemizi ve son yıllar-
da yoğun olarak Marmara Bölgesi ve 
Marmara Denizini izlemekteyiz. Ensti-
tümüzün Uluslararası anlamdaki ünü, 
nitelikli öğretim üyesi ve araştırmacı-
ları, gözlem kapasitesi ile çok sayıda 
uluslararası proje gerçekleştirmekteyiz. 

İstanbul Deprem Erken Uyarı ve Acil 
Müdahale Sistemi sayesinde depremin 
yıkıcı dalgasının kritik yerlere ulaşma-
sı öncesinde erken uyarı vermemiz ve 
bu sayede olası bir deprem sonrasında 

meydana gelebilecek ikincil derece za-
rarları minimize etmek mümkündür. 
Bunlara ilave olarak, deprem sonrası 
hangi bölgelerde hasar ve kayıpların 
oluştuğu, yardım ekiplerinin yönlendi-
rileceği bölgeler de tespit edilmektedir. 

Yapısal ve yerel izleme sistemleri ile 
köprülerin, viyadüklerin, yüksek bi-
naların deprem esnasında durumları 
izleyebiliyoruz. Mobil sismik sarsma 
aracımız, sarma masası laboratuvarımız 
ile depreme dayanıklılık testleri yapabi-
liyoruz. 

Bildiğiniz üzere Türkiye’de çok sık dep-
rem oluyor. Günde ortalama 60 deprem 
kaydediyoruz. 6-7 yılda bir 7’nin üstün-
de bir deprem yaşıyoruz genel olarak. 
Ege ve Akdeniz’i de kattığımız zaman 
yakın coğrafyamızda ortalama 3.5 yılda 
bir 7’nin üzerinde bir deprem oluyor. 
Tam bir deprem ülkesiyiz. 

Depremin boyutu iki şekilde ölçülüyor. 
Depremin bir büyüklüğü, bir de şiddeti 
vardır. Bazen bu iki kavram karıştırıl-
maktadır. Depremin verdiği zararlar 
konusunda şiddet ölçümü devreye gi-

rer, matematiksel bir bilgi vermez yal-
nızca oluşan hasarı yansıtır.

Aletsel büyüklüğü 7 olan bir depremin 
yakın alanda şiddetini 8-9 olarak his-
sedebilmek mümkündür. Bu bulundu-
ğun yere zemin koşullarına ve yapıya 
bağlı olarak değişir. Biz burada herhan-
gi bir depremden sonra eş şiddet hari-
taları üretiyoruz. Bunları da web sayfa-
mızdan yayınlıyoruz. Büyük depremler 
sonrasında da kayıp haritaları yayınlı-
yoruz. Örneğin, Van depremi sonrası 
kayıp sayısını gerçeğe yakın olarak tah-
min ettik. Akıllı telefonlar için deprem 
bilgi sistemi yazılımımız var.

Malum, olası büyük İstanbul depremi 
için herkes bir şeyler söylüyor Hocam, 
siz bu kurumun başındaki en yetkili 
kişi ve konunun uzmanı olarak bu ko-
nuda ne diyorsunuz? İstanbul’da ya-
kın zaman içerisinde bir deprem olsa 
bugüne kadar alınan tedbirler yeterli 
midir? İstanbul depreme hazır mı?

Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan 
depremi ile başlamış olduğu etkinliğini 
batıya doğru göç ederek sürdürmüştür. 

röportaj

“Tamamen olası bir depreme hazır mıyız?  
Hayır, maalesef bitmedi. Aslında dünya 

üzerinde en gelişmiş ülkelerin de tamamen 
hazır olduğunu söylememiz zor.”



98 46Harita Bülteni

1967 Adapazarı depreminin ardından, 
bilim insanları Adapazarı’nın batısında 
bir deprem bekliyordu. Bu konuda ya-
zılmış olan çok ciddi bilimsel makaleler 
de bulunmakta idi. 1999 yılında üst üste 
gerçekleşen iki depremin ardından da, 
bir sonraki depremin büyük olasılıkla 
Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara De-
nizi içinden geçen kolunda meydana 
geleceği tahmin edilmektedir. Nereden 
biliyoruz bunu? Tarihsel depremleri 
inceleyip tekrarlılıklarına bakıyoruz, 
Jeodezik yöntemlerle yerkabuğu hare-
ketlerini izliyoruz, GPS ile ne yöne ne 
hızla hareket ettiğini çok hassas olarak 
biliyoruz,  biriken enerjiyi, gerinimi 
hesaplayabiliyoruz. Bu bölgede ger-
çekleşen son depremden bugüne geçen 
zamanı ve yer değiştirmeyi tespit et-
tikten sonra ne büyüklükte bir deprem 
olacağını ön görme şansımız var. Kısaca 
yaklaşık yerini ve büyüklüğünü tahmin 
edebiliyoruz. Burada bilemediğimiz tek 
şey zaman. Deprem ile ilgili büyüklük, 
yeri, fayın kaç parça olarak kırılacağı ve 
zamanı ile ilgili tartışmaların bilimsel 
toplantılarda ve makalelerle yapılması 
gerekliliğine inanıyorum. Bu tartışma-
ların basın önünde, vatandaşlar kar-
şısında yapılmasının yanlış olduğunu 
belirtmek isterim.

Türkiye depreme hazır mı sorusuna 
yönelik olarak; Aslında daha önce ifade 
ettiğim gibi Türkiye bir deprem ülkesi. 
Ancak büyük şehirler depremlerden 
etkilendikçe ve olası İstanbul depremi 
gündeme gelince insanların depreme 
olan ilgisi arttı ve bilinç düzeyleri de 
yükseldi. 

Neden? Çok büyük bir nüfus İstanbul 
ve civarında, depremden etkilenecek 
bir coğrafyada yaşıyor. Finans burada, 
ekonomi, sanayi burada. Deprem ger-
çeği akıllara yerleşmeye başladı. 1999 
depremi ardından olası deprem zara-
rını azaltma çalışmaları başlatıldı. İlk 

olarak, köprüler, hastaneler, okullar, 
viyadüklerde depreme yönelik güçlen-
dirmeler yapıldı. Ama bunun anlamı 
tüm hazırlıklar bitti mi? Tamamen olası 
bir depreme hazır mıyız?  Hayır, maa-
lesef bitmedi. Aslında dünya üzerinde 
en gelişmiş ülkelerin de tamamen ha-
zır olduğunu söylememiz zor. Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği yenilendi ve 
gelişen teknolojiye göre yenilenmeye 
devam ediyor.

İnsanların eskiye oranla daha bilinçli 
olduklarını düşünüyorum. Daire alır-
ken önceden mutfağına, fayansına, 
parkesine bakılırken artık depreme 
dayanıklı mı?, şartnameye uygun mu? 
diye bakılıyor. 

Ama yapacak çok şey var. Doğru ve 
gerçek bir kentsel dönüşüm, ada bazın-
da, ilçe, belki de şehir bazında ama bina 
bazında değil. Transfer alanları belirle-
nerek yapılaşma için yeni bir yer gös-
terilecek. Riskli binaları yıkıp ve riskli 
alanları boşaltıp, buralar yeşil alan ya-
pılacak.

Daha çok aksiyon alınabilir. Kat yük-
seklikleri sınırlandırılabilir, belli bölge-
lerde yerleşime izin verilmeyebilir. Çok 
büyük bir planlama lazım. Bu bekledi-
ğimiz Marmara depremi biraz daha geç 
olursa, yani 20-30 yıl daha beklerse, biz 
de o zamana kadar bu yapmış olduğu-

muz hazırlık çalışmalarını daha hızlan-
dırarak, daha bilinçli hale getirebilirsek, 
Marmara olabildiğince depreme hazır 
olabilir.  

Deprem sonrasında gerekli olan toplan-
ma alanları ile ilgili sürekli tartışmalar 
yapılıyor. Bu alanların net olarak be-
lirlenmesi ve yapılaşmaya açılmaması 
gerekmektedir. Toplanma alanı sadece 
boş bir alandan ibaret olmamaktadır. 
Kişi başına düşen yaşam alanı önem 
taşımaktadır. Şu kadar toplanma alanı-
mız var demek; yemek, barınma, ban-
yo/tuvalet alanlarını da içine almalıdır. 
Sonuç olarak, esas iş karar vericilere 
düşüyor.

Oda ile tanışmanız, kaydolmanız ve 
sonrasında görevler almanız; bu süreç-
ler nasıl gelişti?

Harita Bülteni

1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla 
kurulmuş olan Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü 2018 

yılında 150. Kuruluş yıldönümünü bir 
seri etkinlikle kutlayacak.”
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1988 yılında mezun olur olmaz, hemen 
HKMO İstanbul şubesine kaydımı yap-
tırarak başladı bu süreç. Ardından, yük-
sek lisans eğitimime başladıktan sonra 
şubeye gidiş gelişlerim arttı, İstanbul 
Şube komisyonlarında görev almaya 
başladım. Tam tarihini hatırlamıyorum 
ancak, İstanbul şube seçimleri esnasın-
daki tartışmalar ve Genel Merkez yö-
netimine yapılan eleştiriler neticesinde 
odaya olan ilgim daha çok arttı. Salt 
eleştiriden öte, çözüm önerileriyle bir-
likte katkı koymanın daha anlamlı ol-
duğuna inanıyordum. Dolayısıyla, elini 
olabildiğince taşın altına koymanın, so-
rumluluk almanın önemini düşünerek 
genel merkeze bağlı bilimsel-teknik ko-
misyonlarda ve etkinliklerin yürütme 
kurullarında görev almaya başladım. 
Edindiğim deneyimlerin ardından, 
HKMO Genel Merkez Yönetimleri tara-

fından 12. THBTK’nda Kurultay Yürüt-
me Kurulu Başkanı ve 15. THBTK’nda 
ise Kurultay Başkanı olarak görevlen-
dirildim. Halen Jeodezi ve Navigasyon 
Komisyonu Başkanlığı, işyeri temsilci-
liği görevlerinin yanında Bakanlıkla-
rarası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Planlama Kurulu’nda odamızı temsil 
etmekteyim. 

Son olarak tüm meslektaşlarımıza ve 
özellikle genç mühendislere mesajla-
rınız neler olur?

Benim öncelikle öğrenci arkadaşlara, 
yani yakın gelecekteki meslektaşlarımı-
za seslenmek istiyorum. Okuduğunuz 
bölümü sevin, Hocalarınızı elinizden 
geldiğince zorlayın, bilgi anlamında sö-
mürün, onların onlarca yılda elde ettik-
lerini 4 yılda onlardan almaya çalışın ve 

olabildiğince dolu olarak mezun olun.  
Tüm dersleri ciddiye alın, teknolojiyi 
yakından takip edin ve tabi ki iyi dere-
cede bir yabancı diliniz olsun. Yüksek 
lisans yapmayı düşünüyorsanız, KR-
DAE Jeodezi Anabilim Dalı’nı da önce-
likli olarak değerlendirin.

Meslektaşlarıma, özellikle gençlere ise, 
çok çalışın muhakkak bir gün sizi taktir 
edecek biri çıkacaktır, sebat edin, aceleci 
değil sabırlı olun, orta ve uzun vade plan 
yapın, bir B planınız her zaman olsun, 
ulaşılabilir hedefler koyun, her zaman 
elinizden gelenin en iyisini yapın, takip-
çi olun, hiç yılmayın, bir şeyi veya baş-
kasını eleştirmeden önce aynaya bakıp 
kendinizi eleştirin, bilgi sahibi olmadan 
fikir sahibi hele hele ikinci el bilgi sahibi 
ise hiç olmayın, sorunun kaynağına inin,  
gibi önerilerde bulunmak isterim. 

röportaj
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Yeni Yasa Bağlamında

Odamızın sürekli bilimsel 

teknik komisyonlarının da 

çalışmaları ve önerileriyle Harita 

Mühendislerinin Bilirkişilik 

yapabilecekleri uzmanlık alanları 

belli oldu. Bu alanlar her yıl 

güncellenmek üzere, Adalet 

Bakanlığı Bilirkişilik Daire 

Başkanlığı’na iletildi. 

Bilirkişilik ve Harita Mühendisliği

dosya
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İçinde yaşadığımız hukuk sisteminin 
önemli dayanaklarından biri Bilirkişilik 
hizmetleridir. TMMOB ve bağlı Oda-
lara üye meslektaşlarımız Bilirkişilik 
hizmetlerinde önemli görevler almak-
tadırlar. 

Ülkemizde bilirkişilik hizmetleri, yıl-
larca, adaletin sağlanmasına yardımcı 
olmaya çalışırken, derin hukuksal tar-
tışmalara ve uyuşmazlıklara da neden 
olmaktaydı. Bu nedenle bilirkişilik hiz-
metlerinin etkin, düzenli ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak ama-
cıyla 6754 sayılı yasayla birlikte Adalet 
Bakanlığınca yeni bir yapılanmaya gi-
dildi.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağ-
lı “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” ve “Bi-
lirkişi Danışma Kurulu” bölge adliye 
mahkemelerinin bulunduğu her yerde, 
“Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı” 
ve “Bilirkişilik Bölge Kurulu” adlı bi-
rimler kuruldu.

Yeni kanunun, bilirkişilik yapılanma-
sında pek çok değişiklik getirmiş ol-
makla birlikte bu değişikliklerin en 
önemlileri şöyle özetlenebilir: 

-6754 sayılı Kanunla, 2577 sayılı İYAK, 
5271 sayılı CMK, 6100 sayılı HMK başta 

olmak üzere toplam (11) ayrı kanunda 
ek/değişiklikler yapıldı, bazı hükümler 
yürürlükten kaldırıldı.

-Bilirkişilerin nitelikleri, seçilmesi, gö-
revlendirilmesi, görevlerinin kapsamı 
/ niteliği vb. konularda, (askeri mah-
kemeler ve AYİM dahil) Bilirkişilik 
Kanunu’ndaki hükümler doğrultusun-
da mevzuatta tek tipliğin sağlanması 
amaçlandı.

-Bilirkişiler Bölge Kurulu tarafından ha-
zırlanmış listede yer alanlar arasından 
seçilecektir. Bilirkişi ataması/görevlen-
dirilmesine ilişkin mevzuattaki mevcut 
kurallar da ağırlaştırıldı.

-Bu kurallara uyulmaması halinde ilgili 
hâkim ve savcılar için (uyarı niteliğinde 
olmakla birlikte) disiplin cezası getirildi. 

-Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapılması 
halinde verilecek cezalar daha önce ön-
görülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 3 
yıldan 7 yıla hapis cezasına çıkarılarak 
artırıldı.

Ayrıca, yasaya uyum sağlamak amacıyla 
usul kanunları ile diğer kanunlardaki bi-
lirkişilikle ilgili bölümlerde düzenleme-
ler de yapıldı. “Askeri ve idari yargı”da, 
“Adli Tıp Kurumu Kanunu”nda, “Ceza 
ve Hukuk Usulü Kanunlarında” düzen-
lemeler yeni yasaya katkı olarak yapıldı.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun yeni 
düzenlemesinde “Bölge Kurulları”nın 

alacağı kararların belirleyici konuma 
getirildiği görülmektedir. 

Son dönemde adeta meslek olarak al-
gılanan bilirkişilik alanında bilirkişi 
sayısı hızla artmakta; teknik, yaşamsal, 
mesleki ve toplumsal etik gerektiren 
bilirkişilik, kamusal yönünü kaybedip 
ilgili ilgisiz her meslekten herkesin 
yapabileceği kar amaçlı bir işe dönüş-
mektedir. Meslekteki teknik ve etik 
özellik, düzenli bir eğitim almış olma-
yı, diploma ve sertifikayı ve de bütün 
bunları denetleyici bir örgütsel meka-
nizmayı gerektirmektedir. Bu özelliği 
taşımayanların bilirkişi olabilmesini 
kolaylaştıran uygulamaların nedeni 
olan eksiklikler ve yanlış uygulamalar 
yeniden masaya yatırılıp tartışılmayı 
gerektirmiştir. TMMOB, bağlı Oda-
larının katkı ve destekleri ile bu yeni 
yapılanmada görüş ve önerilerini oluş-
turmak ve yayınlanacak mevzuatlara 
katkıda bulunmak amacıyla 19 Aralık 
2015 tarihinde 1. Bilirkişilik Çalıştayı,  
25 Mart 2017’de de 2. Bilirkişilik Çalış-
tayı düzenlenmiştir. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 24 
Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı 
Bilirkişilik Kanunu’nun ne getirip ne 
götüreceği ve yeni yayınlanan yönetmelik 
çalışmalarına katkı olarak “2. Bilikişilik 
Çalıştayı” bünyesinde yapılan çalışmalar 
çok yararlı olmuştur. Henüz yeni ya-
yınlanmış olan yönetmeliğe yapılan bu 
çalıştayların sonuçlarının yansıdığı gö-
rülmüştür.

Bilirkişiler, kamu ve toplum yararı doğ-
rultusunda ve bilimin rehberliğinde, 
hiçbir etki altında kalmadan, idarenin 
veya çıkar çevrelerinin güdümüne gir-
meden sunacakları bilirkişi raporları ile 
adaletin sağlıklı gerçekleşmesine katkı 
sağlamalıdırlar. Adil yargılama ilkesi-
nin hayata geçebilmesi için yargının ba-
ğımsız olması öncelikli koşuldur. Yargı-
nın bağımsız ve tarafsız olabilmesi için 
de gerek yargının gerekse yargılamaya 
yardımcı olan bilirkişilik kurumunun 
Adalet Bakanlığı’na doğrudan ya da 
dolaylı bağlantısını oluşturacak tüm ya-
sal düzenlemelerden kaçınılmalıdır.
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TMMOB Bilirkişilik Çalıştayları’nda 
Odamız, Çalışma Grubu, atölye 
çalışmaları ve hazırlık toplantıları-

na katılım ve katkı sağlayarak aktif ola-
rak yer aldı. Odamızın sürekli bilimsel 
teknik komisyonlarının da önerileriyle 
Harita Mühendislerinin Bilirkişilik ya-
pabilecekleri uzmanlık ve alt uzmanlık 
alanları oluşturuldu. Bu alanlar her yıl 
güncellenmek üzere,  TMMOB ile koor-
dineli olarak Adalet Bakanlığı Bilirkişilik 
Daire Başkanlığı’na iletildi. Bu uzmanlık 
alanlarının yayınlanacak olan yönetme-
lik ve eki talimatnamelerde yer bulması-
nı bekliyoruz. Ayrıca bundan böyle zo-
runlu olacak ve bilirkişilik müracaatında 
bulunmak isteyenlerde aranacak olan bu 
uzmanlık alanlarındaki mesleki eğitim-
lerin ve temel bilirkişilik konularındaki 
eğitimlerin Odamız ve ilgili diğer Odalar 
tarafından verileceğini önemle hatırlatı-
yoruz. Odamız tarafından hazırlanarak 
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi’ne 
sunulmak üzere TMMOB’ye iletilen bi-
lirkişilik alanındaki mesleki uzmanlık 
alanları ve alt uzmanlıkları aşağıdaki 
gibidir. 

Harita ve Harita Bilgileri Üretimi

Her tür ve ölçekteki topoğrafik haritala-
rın yapımı ve güncelleme işlemleri, Etüt 
ve işletme haritaları (maden, baraj, içme 
suyu, boru hattı, kanal vb. ulaştırma 
ve altyapı projeleri), Tescile konu olan 
harita ve planların yapımı, Her türlü 
tematik haritanın (turizm, trafik, jeoloji 

Harita Bülteni

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na göre mesleğimizle ilgili kesinleşen 
uzmanlık alanları ana başlıkları; Harita ve Harita Bilgileri Üretimi, 
Kadastro, Tapu ve Mülkiyet, İmar Uygulamaları,  Kamulaştırma, Arazi 
Toplulaştırması,  Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama, Gayrimenkul Değerleme, Mühendislik Yapılarının Etüdü 
Ve Projelendirilmesi,  Kartografya, Kentsel Dönüşüm, Mühendislik 
Ölçmeleri, Ölçme, Değerlendirme Jeodezi ve Navigasyon, İş Sağlığı ve 
Güvenliği olarak belirlenmiştir.

Bilirkişilikte
Harita Mühendisliği Temel Uzmanlık Alanları

9851 Harita Bülteni

dosya

madde uygulaması), İmar uygulaması 
(3194 sayılı Kanun’un 15. ve 16. mad-
de uygulamaları), 2981/3290/3366 sayılı 
Kanun kapsamında İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana-
cak İşlemlere ilişkin imar uygulaması ve 
tahsis işlemleri, Terkin işlemleri, Yapı ap-
likasyon projesi yapımı ve uygulaması, 
vaziyet ve bağımsız bölüm planı ve fen-
ni mesuliyet(teknik uygulama sorumlu-
luğu), Yol kotu (plan/profil/etüt), İmar 
durumuna aykırı ve tecavüzlü yapıların 
tespiti, ecrimisil ve kâl’i,Uygulama imar 
planı ve koruma amaçlı imar planına 
ilişkin harita ve mülkiyet, Mania planları 
ve uçuş konisi, Kıyı kenar çizgisinin be-
lirlenmesi, Köy yerleşim planları.

 Kamulaştırma

Kamu yararı kararı, kamulaştırma 
kararı ve acele kamulaştırma kararı, 
Kamulaştırma planlarının yapılması, 
Kamulaştırma planlarının sahaya ap-
likasyonu, Yapı ve müştemilat tespiti, 
Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi 
(uzlaşma, dava, edinim ve tescil), İrtifak 
hakkı kamulaştırmaları (geçici ve dai-
mi), Kamulaştırmasız el atma, tespit ve 
değerlendirme, Acele kamulaştırma.

Arazi Toplulaştırması

Toplulaştırma planlarının hazırlanması, 
Yeni parselasyon bloklarının oluşturul-
ması, Parselasyon planlarının araziye 
aplikasyonu, Toplulaştırma planlarının 

uygulanması, Tescil işlemlerinde en-
deks değerlerinin uygulanması, Top-
lulaştırma nedeniyle köy sınırlarında 
oluşan sınır uyuşmazlıkları.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımı ve gerçek-
leştirimi, Kent bilgi sistemleri, Mekân-
sal adres kayıt sistemi, Konumsal ana-
lizler, Web tabanlı uygulama geliştirme, 
Bina Bilgi Modelleme (BIM), Veritabanı 
tasarımı, Veri yapıları, Veri tanımlama 
ve modelleme, Veri madenciliği, Web 
servisleri Konumsal Veri Altyapıları 
Açık veri, bağlantılı veri, Semantik Web 
CBS uygulamaları (Hassas tarım, Eko-
sistem, çevre, kıyı yönetimi, afet yöneti-
mi, hidroloji vb.)

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Uçuş planlarının hazırlanması ve uçuş 
izinleri, Hava fotoğraflarının çekilmesi, 
Hava fotoğraflarının kıymetlendiril-
mesi, Sayısal yükseklik modellerinin 
oluşturulması, Ortofoto haritaların üre-
tilmesi, Fotogrametrik vektör haritanın 
üretilmesi, Drone ya da model uçak-
lar vb. insansız hava araçları (İHA) ile 
görüntü alınması, Drone ya da model 
uçaklar vb. insansız hava araçları (İHA) 
ile harita ve üç boyutlu (3B/3D) model 
üretilmesi, Yersel fotogrametri, Kültürel 
varlıkların modellenmesi ve döküman-
tasyonu, Dijital kameraların kalibrasyo-
nu, Obje modelleme ve Obje çıkarımı, 

vb.) yapılması, Kamulaştırma haritala-
rı, Asbuilt haritaları, Köy yerleşim ha-
ritaları, Plankote, Hidrografik haritalar, 
Maden haritaları, Şeritvari haritalar.

Kadastro

Kadastro yapımı, Kadastro yenileme 
çalışmaları, Orman kadastrosunun ya-
pımı, Sınırlandırma haritaları yapımı, 
İl/ İlçe/köy/mahalle idari sınırlarının be-
lirlenmesi, Kadastro tespiti, Parsel apli-
kasyonu, Parsel ayırma (ifraz) ve birleş-
tirme (tevhid) işlemleri, Geçit ve irtifak 
hakkı tesis işlemleri, Kadastro harita-
larının sayısallaştırılması, Kadastroda 
teknik hatalar ile yüz ölçüm hatalarının 
düzeltilmesi, Haksız (Fuzuli) işgal.

Tapu ve Mülkiyet

Tapu iptal ve tescil, Kat irtifakının kat 
mülkiyetine dönüştürülmesi, Cins de-
ğişikliği, Taşınmaz alım, satım ve tescil 
işlemleri, Tapu bilgileri düzeltme (tas-
hih) işlemleri, Tapudaki muvazaalı satış 
işlemleri, Taksim (paylaşma) işlemle-
ri, Bağış, İntifa hakkı, İrtifak (geçici ve 
daimi) hakkı, Ayırma (ifraz) işlemleri, 
Birleştirme (tevhid) işlemleri, Trampa 
işlemleri, Ortaklığın giderilmesi (iza-
lei-şuyu),Şufa hakkı

İmar Uygulamaları

Arsa ve arazi düzenlemesi, parselasyon 
planı yapımı (3194 sayılı Kanun’un 18. 
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Fotogrametride özel uygulamalar (En-
düstriyel, Tıp, Trafik, Kriminoloji), Üç 
boyutlu (3B/3D) Şehir modelleme, LI-
DAR verileriyle Sayısal Yüzey Modeli 
(SYM/DSM) ve Sayısal Arazi Modeli 
(SAM/DTM) Üretimi, Lazer Tarayıcılar 
ve Uygulamaları, LIDAR ve uygula-
maları, Mobil haritalama sistemleriyle 
harita üretimi, Radar sistemleri (İnSAR, 
Radar Altimetri, SAR, GPR), Arazi Ör-
tüsü ve arazi kullanımı Haritalarının 
Uydu Verilerinden Üretilmesi, Sayısal 
görüntü İşleme.

Gayrimenkul Değerleme

Güzergâh kamulaştırmalarında (ka-
rayolu, demiryolu, boru hattı, enerji 
nakil hattı, isale hattı vb.)  değerleme 
hizmetleri, Alan kamulaştırmalarında 
(baraj, gölet, köy vb.)  değerleme hiz-
metleri, Kentsel dönüşüm kapsamın-
da değerleme hizmetleri, dağıtım de-
ğerinin belirlenmesi, Parsel bazlı arsa 
ve arazi değerleme, Yapı, eklenti ve 
müştemilat değerleme, Emlak vergi-
si tespiti, Ecrimisil işlemlerinde değer 
tespiti, Mühendislik Yapılarının Etüdü 
Ve Projelendirilmesi, Ulaştırma proje-
lerinin (karayolu, demiryolu, raylı sis-
tem) etüdü ve projelendirilmesi, Altya-
pı projelerinin (boru hattı, içme suyu, 

kanalizasyon, enerji nakil hattı) etüdü 
ve projelendirilmesi, Keşif, metraj, şart-
name, metodoloji ve ihale dosyası ha-
zırlanması, Hakediş, kesin hesap ve iş 
sonu projelerinin hazırlanması.

Kartografya

Koordinat sistemleri, Datumlar ve Ha-
rita Projeksiyonları, Sayısallaştırma ve 
akıllı vektörel veri üretimi, Topogra-
fik Harita okuma ve yorumlama, Her 
türlü harita tasarımı, görselleştirme ve 
sunum, Verinin geometrik ve tematik 
doğruluğunun incelenmesi, Sanal ve 
artırılmış gerçeklik.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm sınırının tespiti, 
Kentsel dönüşüm alanındaki parsel, 
yapı, eklenti ve müştemilatların mevcut 
durumlarının ölçümü, tespiti ve var-
lıkların değerlemesi, Kentsel dönüşüm 
alanının parselasyon planı yapımı ve 
uygulaması, Kentsel dönüşümde katı-
lım değerinin ve oranının belirlenmesi 
ve hak sahipliğinin tespiti, Kentsel dö-
nüşüm alanında yapı aplikasyon projesi 
uygulaması ve fenni mesuliyet üstlenil-
mesi, Kentsel dönüşüm alanındaki her 
tür ve nitelikteki projelerin uygulanma-
sı, Kentsel dönüşüm uygulaması sonra-
sı Kent Bilgi Sistemine uygun CBS veri-
sinin hazırlanması.

Mühendislik Ölçmeleri

Mühendislik projelerinin (Yol, Baraj, 
köprü, viyadük, tünel, yüksek katlı bi-
nalar vb.) araziye uygulanması, Her 
türlü röleve ölçümleri, kübaj ve hafriyat 
hesapları, Bina, yüksek yapı (gökdelen, 
kule, baca vb.), köprü, viyadük, tünel 
vb. mühendislik yapılarında deformas-
yonların ölçülmesi, ölçülerin analizi ve 
sonuçların yorumlanması ve izlenmesi, 
Madencilik ölçmeleri (madencilik faa-
liyet alanlarının konum belirlemeleri, 
etüt ve işletme haritalarının yapımı), 
Kültürel yapıların röleve ölçümleri,  
Endüstriyel ölçmeler (Gemi, büyük ma-
kine ve teçhizatların montajına ilişkin 
ölçümler), Tabela, elektrik teli vb. tesis-
lerin konum ve ebatlarının tespiti.

Ölçme Değerlendirme                                         
Jeodezi ve Navigasyon

GPS/GNSS Teknikleriyle Jeodezik Ça-
lışmalarda Ölçme Tasarımı Uygulaması 
ve Veri Değerlendirme, Jeodezik Amaçlı 
Yersel ve Uydu Bazlı Ölçme Alet ve Do-
nanımların Kontrolü ve Kalibrasyonu, 
Yatay ve düşey jeodezik kontrol ağla-
rının tasarımı, tesisi, ölçümü,  dengele-
me ve değerlendirme hesapları, Hassas 
koordinat dönüşümleri, Kıble yönünün 
hesaplanması ve tayini, Doğal afetlere 
(Taşkın, heyelan, çökme vb.) ilişkin ölç-
me ve hesapları.

Harita Bülteni
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İş Sağlığı Ve Güvenliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-
timleri, İşyeri Bina Ve Eklentilerinde 
Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri, İş Sağlı-
ğı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi, 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Kaldırma Araçları İçin Sağlık ve Güven-
lik Önlemleri, İş Kazaları, İş Ortamları-
nın Tasarım ve Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları, Yatırım projelerinde 
tasarım kriteri olarak İş sağlığı ve gü-
venliği, Tehlike ve risk mekân ilişkisi.
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Mesleğimiz açısından

HKMO’nun etkin katılım ve destek sağladığı

1. ve 2. Bilirkişilik Çalıştayları ve eğitimler ile bilirkişilik 

konularında bilimsel, teknik ve objektiflik öğelerinin

hakim olduğu bir sistem oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Namık Gazioğlu
HKMO Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Kom. Bşk.

Tüm Yönleri İle Bilirkişilik Yasası

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bi-
lirkişi”;  “Belirli bir konudan iyi 
anlayan ve bir anlaşmazlığı çö-

zümlemek için kendisine başvurulan 
kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, 
eksper” ile “Hukuk çözümlenmesi özel 
veya bilimsel bilgiye dayanan konular-
da oyuna veya düşüncesine başvurulan 
kimse, ehlihibre, ehlivukuf” anlamına 
geldiği belirtilmektedir.

Kamu hizmetleri, açıklık, saydamlık, 
hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüst-
lük, objektiflik ilkeleri teminat altına 
alındığında ve kamu yararına uygun 
işletildiğinde etkili ve verimli olabilir. 
Dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti 
kamuya olan güveni artırmakta ve an-
laşmazlıkları azaltmaktadır. 

Günümüz toplumunda nüfus hızla 
artmakta, teknoloji hızla gelişmekte, 
bireyler arası ilişkiler karmaşıklaş-
makta,  uyuşmazlıklar artmaktadır.  
İdarelerin genel, objektif, adil kurallar 
içeren ve hakkaniyet ölçütlerini aşan 
işlemlerde de artış gözlenmektedir. 
Gelişen toplum içinde uzlaşma kültü-
rünün yayılması ve benimsenmesi ge-
rekirken bunun tam tersine insanların 
zamanla birbirlerine karşı saygılarını 
ve hatta tahammüllerini yitirmesi so-
nucunda bir çok konu yargıya intikal 
etmektedir. Dolayısıyla her geçen gün 
dava çeşitliliği artmakta ve çoğu za-
man uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

için hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
bilginin de dışında ve hatta ötesinde 
teknik, özel bilgi birikimine ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

Günümüzde davaların çeşitlenerek art-
ması, teknolojik gelişmelere bağlı yeni 
sorun alanları ortaya çıkması ile yete-
rince tartışılmadan ve benimsenmeden 
yürürlüğe konan yasal mevzuatların 
değerlendirilmesinde farklılık oluşma-
sının yanında uygulayıcı kadroların de-
neyim sorunları ile siyasi baskılara bağlı 
artan davaların çözüme kavuşturulma-
sı sürecinde bilirkişilik müessesine çok 
yüklenilmekte, bilirkişiliğin kanayan 
yara olduğu ve hakimden daha etkili 
olduğu gibi şikayetler yoğunlaşmıştır.

TMMOB ve bağlı odalar tarafından dü-
zenlenen ve HKMO’nun etkin katılım 
ve destek sağladığı 1. ve 2. Bilirkişilik 
Çalıştayları ve eğitimler ile bilirkişilik 
konularında bilimsel, teknik ve objektif-
lik öğelerinin hakim olduğu bir sistem 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Çağdaş toplumlar, sorunları bulun-
mayan değil onları çözebilen toplum-
lardır. Bilirkişi sorunu da çözümsüz 
değildir. Öncelikle bilirkişilik alanında 
sorun olduğu kabul görmekle birlikte 
yargının kuralları uygulamaması ile 
kamu idarelerinin işlemlerindeki ek-
sikliklerden kaynaklandığı görüşleri 
de tartışılmaktadır.

dosya
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Bu çalışmada mevcut yasal mevzuat ile 
yürürlüğe konan 6754 sayılı Bilirkişilik 
Kanunu kapsamında bilirkişiden bekle-
nenler ile çözüm önerileri ele alınmıştır.

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Öncesi 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başla-
tılan Türk hukuk reformu çerçevesinde, 
1927 yılında yürürlüğe konan 1086 sa-
yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nu’nun (HUMK) 275 inci maddesinde 
“Mahkeme, çözümü özel veya teknik 
bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi-
nin oy ve görüşünün alınmasına karar 
verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi 
mümkün olan konularda bilirkişi dinle-
nemez.” hükmü düzenlenmiş iken; bu 
Kanun yerine 04.02.2011 tarih ve 27836 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konan 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) 266 
ile 287 inci maddeleri arasında bilirkişi 
konuları düzenlenmiştir.  

Yasal düzenlemelerdeki özel veya tek-
nik bilgiden ne anlaşıldığı önemlidir. 
Teknik bilgi deyince akla ilk tıp, mü-
hendislik ve mimarlık gibi bilim dalla-
rı gelmektedir. Özel bilgi denilince de 
muhasebe, istatistik, matematik, eko-
nomi, sigortacılık, iş sağlığı ve güven-
liği, trafik kuralları, eski eserler, emlak, 
grafoloji, yabancı dil bilgisi vb. akla gel-
mektedir.

Bilirkişi Seçimi, Atanması                          
ve Çalışma Süreleri

Yürürlükteki yasalara göre hâkim, bi-
lirkişiye özel ve teknik bilgi ihtiyacını 
karşılamak üzere başvurmaktadır.  An-
laşmazlığın özel ve teknik bilgi ihtiyacı 
gerektirdiğini taraflar da talep edebilir, 
yani o konudaki problemin hâkimin bil-
gisi dahilinde olmadığını, hukuk bilgi-
siyle çözülemeyeceğini, teknik bir konu 
olduğunu taraflar da belirtebilir, bilir-
kişiye başvurulmasını isteyebilir yahut 
hâkimde resen kendiliğinden bu konu 
da teknik bir konu olduğu için, kendi 
bilgisinin yeterli olmadığını ileri sürüp, 
bilirkişiye başvurma kararı alabilir. 

Ancak hâkim bilirkişiye başvurma ko-
nusunda genel anlamda takdir yetkisi-
ni kullanmakla birlikte bazı hallerde, 
yasalarda hâkime, “Mutlaka bilirkişiye 
gitmelisin, bilirkişiye gitmeden karar 
veremezsin” hükümleri olduğunu gö-
rüyoruz. Örneğin kamulaştırma bede-
line itiraz davalarında, kamulaştırma 
bedeliyle ilgili davalarda bilirkişiye 
başvurulması gerekmektedir. Ya da akıl 
hastalığına dayalı boşanma davasında, 
akıl hastalığının bir bilirkişi raporuyla 
tespiti gerekmektedir. Bunun dışında 
anonim şirketlerde, iflasla ilgili bir ta-
kım konularda, anonim şirketin borca 
batık olup olmadığı konusunda serma-
ye kaybının tespiti gibi konularda, ya-
sanın mutlaka bilirkişiye başvurulması 
zorunluluğunu öngörmektedir. 

Yasal mevzuatta Bilirkişi, hâkim veya 
savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü 
uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerek-
tiren durumlarda başvurulan, o konu-
nun uzmanı kişilerdir.” olarak tanım-
lanmıştır. Bilirkişiler, yargı çevresinde 
yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli 
yargı adalet komisyonları tarafından, 
her yıl düzenlenecek olan listelerde yer 
alan kişiler arasından görevlendirilir-
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ler. Listelerde bilgisine başvurulacak 
uzmanlık dalında bilirkişinin bulunma-
ması hâlinde, diğer bölge adliye mah-
kemelerinde oluşturulmuş listelerden, 
burada da yoksa liste dışından bilirkişi 
görevlendirilebilmektedir. 

Uygulamada da işin kapsamına ve nite-
liğine göre süreler belirlenmekte ve ida-
ri yargıda bilirkişi raporunun düzen-
lenmesi için 30 gün ve adli yargıda ise 
genellikle 20 günlük süre verildiği bilin-
mektedir. Bilirkişinin raporunu düzen-
leme süresi HUMK’nun 274. maddenin 
1.fıkrasında düzenlenmiş ve raporun 
hazırlanması için verilecek sürenin üç 
ayı geçemeyeceği,  bilirkişinin sürenin 
yetmediği talebi üzerine kendisini gö-
revlendiren mahkeme gerekçesini gös-
tererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere 
uzatabilmektedir.  

Bilirkişinin Görev Çerçevesi 

Hâkim, dosyada tarafların taleplerini, 
aralarındaki esas uyuşmazlığı, kendi 
bilgisi ile çözümleyemeyeceği konula-
rı ayırdıktan sonra dosyayı bilirkişiye 
tevdii etmektedir. Dolayısıyla hâkim, 
bilirkişiyi görevlendirirken mutlaka uz-
manlığına başvurulan konunun çerçe-
vesini çizmeli, “görev alanını” kati bir 
biçimde belirlemeli, bilirkişiye sorula-

cak soruları açık ve net olarak seçmeli, 
hukuku ise kendisi uygulamalı, hükmü 
kendisi oluşturmalıdır.

Bilirkişinin ve                                                                                    
Bilirkişi Raporunun Nitelikleri

Yargılama işinde özel veya teknik bil-
gisi ile yargılamaya yardımcı olan bi-
lirkişinin, hiçbir etki altında kalmadan, 
objektif olarak bilgi ve görgüsünü mah-
kemeye sunması gerekmektedir. Da-
vanın tarafları ile akrabalık ve menfaat 
ilişkisi bulunmamalıdır. Bilirkişinin 
ortaya koyacağı görüş, o konunun uz-
manı olan herkesin üzerinde birleşebi-
leceği genel, nesnel, bilimsel ve evrensel 
bir görüş olmalı ve uyuşmazlığa çözüm 
oluşturmalıdır. 

Özel ve teknik bilgi gerektiren uyuş-
mazlığı çözmek için görevlendirilen bi-
lirkişi kayıtsız şartsız tarafsızlık, bağım-
sızlık içinde olmanın yanı sıra özenli, 
disiplinli ve dürüst de olmalıdır. Bilir-
kişi taraflara eşit mesafede olmalı, kin, 
garez, sempati gibi hislerle hareket et-
memelidir. Bilirkişinin açık bir düşünce 
ve sağlam bir mantık düzeni olmalıdır. 
Bilirkişi uzman olmalı, uzmanlığının 
yetmediği bir konu önüne geldiğinde 
dosyayı geri çevirebilmelidir. Bilirkişi 
raporunda ve sözlü açıklamaları sıra-

sında hukuki değerlendirme yapmama-
lı ve hazırladığı raporlar mutlaka gerek-
çeli ve denetime açık olmalıdır.

Rapor; tarafların ad ve soyadları, bilir-
kişinin çözümü ile görevlendirildiği hu-
suslar, inceleme konusu yapılan maddi 
vakalar, gerekçe, sonuç, -bilirkişi heyeti 
mevcutsa- bilirkişiler arasında anlaş-
mazlık varsa sebebi, düzenlendiği gün 
ve bilirkişilerin imzaları içermelidir. 
Ayrıca rapor; açık, net ve hâkimin anla-
yabileceği dille yazılmalıdır.

Yasa maddelerinden anlaşıldığı üze-
re bilirkişiler, görevini yaptığı esnada 
kamu görevlisi gibi hak ve sorum-
luluklara tabidirler. Bilirkişilerin ra-
porlarında sunulan maddi olguların 
gerçeği yansıtmadığı hususunda kuv-
vetli emarelerin bulunması halin-
de hukuki (tazminat) ve cezai (TCK
.m.137-250-252-257-258-266-277 gibi) 
sorumlulukları mevcuttur. Bunun dı-
şında ayrıca HMK’da belirtilen bilirkişi 
listesinden çıkarılma gibi müeyyideler 
de mevcuttur. 

Görüldüğü üzere bilirkişilik sanıldığı-
nın aksine sorumluluğu ağır bir kamu 
görevidir. Bir sonraki sayıda, Bilirkişilik 
danışma kurulu, TMMOB ve HKMO 
olarak yürütülen çalışmalar ile mesleği-
miz özelinde bilirkişilik konularını ele 
almak üzere, görüşmek dileğiyle.
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Karçalın Hükümdarlığında Maçahel

Bölgedeki yaşamın hükümdarı 

Karçal Dağları. Hikmetinden 

sual olmaz bir hükümdar bu. 

Yazın cömert şefkatli anaç. 

Kışın ise tavizsiz ve acımasız. 

Yazları yeryüzü cennetinde 

yaşayan bölge halkı için, kışları 

ise hayat bir açık hapishane 

yaşamına dönüyor.

Resmi adı Camili Bölgesi. Yaşa-
yanların verdiği isim ise Maca-
hel. Borçka’ya bağlı, içinde altı 

köy barındıran bir vadi aslında. Üç yanı 
yüksekliği 3428 metreye ulaşan geçit 
vermez Karçal Dağları ile kapalı. Tek 
yanı ise Gürcistan sınırı. Ulaşımı zor 
yani Macahel’in; yılın altı ayında ise ne-
redeyse imkânsız.

Bölgedeki yaşamın hükümdarı Karçal 
Dağları. Hikmetinden sual olmaz bir 
hükümdar bu. Yazın cömert şefkatli 
anaç. Kışın ise tavizsiz ve acımasız. Yaz-
ları yeryüzü cennetinde yaşayan bölge 

Dağların İnsanlığı Öğrettiği Yer
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lüyor. Bal kovanları birlikte kuruluyor. 
Macahel’i dünyadan koparan Karçal; 
Macahelliye insanlığın, paylaşımın bir-
likteliğin önemini gösteriyor.

Tarihi

16. yüzyılda Gürcistan’ın bir bölümüy-
le birlikte Macaheli Bölgesi’ni de ele 
geçiriyor Osmanlı. Verimsiz bir bölge, 
ekimin dikimin yapılamadığı sarp yer-
ler olarak sınıflandırılan Macaheli Böl-
gesi’nden vergi alınmıyor. Başlangıçta 
Hıristiyan olan bölge halkı 1630’dan 
sonra zorunlu olarak Müslümanlaşıyor. 
Osmanlı kayıtlarında yöre halkı “Çok 
çalışkan; ama başına buyruk, üzerlerine 
fazla gidilmemeli ve zor kullanılmama-
lı.” olarak geçiyor.

Macaheli, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa-
vaşı’na değin Osmanlı yönetiminde 
kalıyor. Bu savaşın ardından imzalanan 
Berlin Antlaşması’yla Çarlık Rusya’sına 

halkı için, kışları hayat bir açık hapisha-
ne yaşamına dönüyor. Geçit vermeyen 
Karçal Dağları’nda yer yer 8 metreye 
ulaşan kar, tüm dünya ile bağlarını ko-
parıyor bölgenin. Bu nedenle bölgede 
yaşayan 1200 civarı insan birbirine sıkı 
sıkıya bağlanıyor. 

Her şeye rağmen mutlu, yöre halkı. Tek 
dertleri akıllarının bir yerinde sürekli 
dönen “Hastalanırsam ne olur?” sorusu. 
Köyden birisi hastalandığında 100 kişilik 
bir ekip kuruluyor. Hasta kızağa yatırılı-
yor. Kızağı çeke çeke aşılıyor dağlar. Yol-
da donmak, çığ altında kalmak, hastane-
ye hiç ulaşamamak da olası.

“Bizi dünyadan ayıran Karçal, birbiri-
mize bağlıyor.” diyor konuştuğumuz 
bir yaşlı. “Burada hepimizin hayatları 
birbirine bağlı. Gelmem diyemezsin. 
Yarın sana da lazım olacak.” Bu nedenle 
köyde bütün işler ortak. Evlenenin evi 
birlikte yapılıyor. Tarlalar birlikte sürü-
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Doğal Hayat

Dedik ya geçit vermez Karçal Dağla-
rı diye; işte bu nedenle doğa da bakir 
kalıyor Maçahel’de. Unesco’nun Türki-
ye’de doğal rezerv alanı olarak kabul et-
tiği tek bölge Maçahel. Yörede pek çok 
endemik tür bulunmakta. Sadece bu 
bölgede bulunan 30 armut, 25 elma, 6 
erik, 3 kiraz ve 4 de üzüm türü yörenin 
kendine has florasının sadece küçük bir 
örneği.

Türkiye’deki tek gerçek organik ürün-
lerin üretildiği Maçahel’de ilaç, gübre, 
suni hayvan yemi kullanılmıyor. Her 
şey doğal yöntemlerle üretiliyor. Baş-
larda maddi imkânsızlıklardan sürdü-
rülen tamamen doğal bu yaşam, günü-
müzde de yöreyi keşfedip yöre halkının 
kalkınması için büyük projeler gerçek-
leştiren Tema Vakfı’nın verdiği eğitim-
ler sayesinde hiç bozulmadan sürüyor. 
Bir zamanlar “Bölgemizde yaşamımız 
için gerekli her şey var. Bal, peynir, süt, 

bırakılıyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, 1918’de kurulan Demokratik 
Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde 
yer alan 18 köylük Macaheli Bölgesi, 
1921’de belirlenen Türkiye-Sovyet sı-
nırıyla ikiye bölünüyor. Altı köy Tür-
kiye’de Yukarı Macaheli’de, on iki köy 
Gürcistan’da Aşağı Macaheli içinde ka-
lıyor. Sınır, aileleri de birbirinden kopa-
rıyor böylece.

Bölge halkının dik başlılığını en iyi an-
latan hikâyelerden biri bu dönemde 
geçiyor: Sınıra tel çekmeye gelen Rus 
askerleri tam sınır hattının üstünde bir 
ev görüyor. Evin yarısı sınırın Türkiye 
yanında, diğer yarısı Rusya’da. Evden 
çıkan yaşlı nine bastonuyla saldırıyor 
askerlere. “Ben Türkiye’de kalacağım.” 
diye. Nineye söz geçiremeyen Rus as-
kerleri çiti evin çevresinden dolaştır-
makta buluyorlar çareyi. Koskoca ordu-
ların yapamadığını yapıyor, yaşlı nine. 
Bastonunun gücüyle 50 m2 toprak katı-
yor Türkiye’ye.

Arıştırmalar neticesinde, 

dünyanın en verimli 

türlerinden biri olan ve 

neslinin tükendiği sanılan 

Kafkas arısının Karçal’ın 

korumasında hayatta kaldığı 

ortaya çıktı. 

gezi
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da olsa merkezlere ulaşabilmeye başla-
dılar. Tabii çığ riski hala oldukça yüksek. 

Bölgede yaşayanlar hala üç mevsimi sa-
dece kışa hazırlık için yaşıyorlar. Yazın 
ürettikleri ile kışın besleniyorlar; fakat 
Tema Vakfı’nın çalışmaları sayesinde 
eskisi gibi geçim sıkıntısı çekmiyor yöre 
halkı. Ekolojik kalkınmanın en güzel ör-
neği de yine bu bölgede gerçekleştiriliyor.

Kalkınmada başrol, nesli tükendi sanı-
lan Kafkas arısına ait. Tema Vakfı çalış-
malar yürüttüğü bölgede keşfettiği en-
demik bir arı türünü incelemeye alıyor; 
araştırmalar neticesinde dünyanın en 
verimli türlerinden biri olan ve neslinin 
tükendiği sanılan Kafkas arısının Kar-
çal’ın korumasında hayatta kaldığı or-
taya çıkıyor. Yöre halkı damızlık kraliçe 
arı yetiştirmeye başlıyor, Tema Vakfının 
önderliğinde. Kafkas arısının en büyük 
özelliği diğer arı türlerine nazaran 6 kat 
daha fazla bal üretmesi. Diğer bir özel-

mısır, fasulye, meyve… Sadece paramız 
yok.” diyen yöre halkının, Tema’nın ha-
zırladığı ekolojik kalkınma modeli sa-
yesinde yüzü gülüyor artık.

Karçal’ın koruduğu bölgede devasa 
boyutlarda anıt ağaçlar bulunuyor. 
Yüksekliği 45 metreyi bulan köknarlar, 
ladinler, kayınlar sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın da en yaşlı ağaçları ara-
sında yerini alıyor.

Günümüzde Maçahel

Bölgede eskisi kadar olmasa da hala 
ulaşım sıkıntısı sürüyor. 2009 yılında, 
3 yıl boyunca uğraşmalarına, dilekçeler 
vermelerine, mülki erkânı ziyaret etme-
lerine rağmen devletten destek bulama-
yan yöre halkı kendi imkânları ile birle-
şerek paletli bir kar aracı aldı.

Yoğun fırtınalı dönemler haricinde bu 
araçla 15 saate varan yolculuk sonucu 

Bölgede yaşayanlar hala

3 mevsimi sadece

kışa hazırlık için yaşıyorlar.

Yazın ürettikleri ile

kışın besleniyorlar. 
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devasa şelaleleri huzurla seyredebilirsi-
niz Maçahel’de. Yöre insanının bozulma-
dan günümüze ulaşmış kültürüne hay-
ran kalacağınız da gün gibi aşikâr.

Kamu görevleri de dededen toruna ge-
çiyor Maçahel’de. Kamu görevleri neler 
mi? Dişçilik mesela. Yılın altı ayı hiçbir 
merkeze ulaşamayan Maçahelliler mec-
buren kendi doktorunu, nalbandını, he-
dik üreticisini, demircisini yetiştirmiş. 
Bu çalışmalar ekonomik birer meslek-
ten çok, dededen toruna miras kalan 
kamu görevleri olarak yürütülüyor. 
Hatta yörenin bir de destan yazarı var. 
Yaşadıklarını manzumlaştırıp toplantı-
larda okuyor dostlara.

Bu yaz farklı bir tatil yapmak isteyen-
lere, doğayı kültürü sevenlere mutlaka 
önereceğimiz bir gezi olacaktır Maça-
hel. Ölmeden önce mutlaka görülmesi, 
deneyimlenmesi gereken bu cennet siz-
leri bekliyor.

liği ise bir kraliçe Kafkas arısının 45 gün 
içerisinde içine konulduğu kovanın ır-
kını değiştirebilmesi. Böylece tüm dün-
yaya ‘Kraliçe Kafkas Arısı’ satmaya baş-
lıyor Macahel halkı ve yöre halkı için 
servet sayılabilecek gelirler sağlanıyor. 

Civarda hiçbir noktada ilaçlı tarım ya-
pılmadığı, yakınlardan hiçbir karayolu 
geçmediği için gerçek organik tarım ve 
hayvancılığın yapılabildiği nadir bölge-
lerden biri Maçahel.  Bölgede yürütülen 
tür ıslah çalışmaları ile verimliliği de 
arttıran yöre halkı artık sadece kışlık 
geçimleri için değil pazara yönelik ürün 
de yetiştiriyor. Tabii bu da yöre halkının 
ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor.

Ekolojik kalkınma ile beraber kapılarını 
ekoturizme açan Maçahel, ziyaretçileri-
ne yeryüzünde son kalan cennetlerden 
birini görmeyi vaat ediyor. İnanılmaz 
doğal güzellikler sunuyor onlara.  Doğal 
göllerde alabalıklarla birlikte yüzebilir, 

gezi
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Fransız ihtilaline kadar tüm dün-
yada birbirinden çok farklı uzun-
luk ölçüleri kullanılıyordu ve bu 

durum, sosyal, ticarî ve resmî ilişkile-
ri zorlaştırıyor, bazı karışıklıklara 
sebep oluyordu. Osmanlı’da “be-
rid”, “kulaç”, “arşın” gibi birim-
ler kullanılırken, İngiltere’de 13. 
yy’dan beri demirden yapıl-
mış ve bir “yard” uzunlu-
ğu temel alan ölçüler kul-
lanılıyordu. Bir “yard” her 
yerde 3 “feet” ve 1 “feet” her yerde 
12 “inç” kabul edildiği için İngiltere’de 
bir ölçü karmaşası yoktu. Bu neden-
le İngiliz Krallığı, Fransa’nın 1790’da 
yaptığı ölçülerin standartlaştırılması 
teklifine yanaşmadı. Bu işi tek başına 
üstlenen Fransız Bilimler Akademisi, 
tüm uluslarca kabul edilebilecek ölçü 
sistemi belirleme çalışmasına başladı.

1791’de 1 metre, Ekvator-Kutup arasın-
daki bir boylam çemberi uzunluğunun 
10 milyonda biri olarak tanımlandı. 
Pratikte meridyen uzunluğu ölçüleme-
diği için o zaman Akademi Paris’ten 
geçen meridyenin Dunkirk-Barcelo-
na arasındaki kısmını ölçerek, 1 metre 
uzunluğunu buldu ve Fransa’da metrik 
sistemin uygulaması başladı.

13. YY’dan Bu Güne

Tüm mekânları ile dünyayı ve uzayı ölçüp, modelleyerek 

yönetirken esas aldığımız, kullandığımız ölçüm aletlerinin de 

temeli olan metrenin zaman tüneline giriyoruz.

Ali İPEK
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Metrenin Hikayesi

Harita Bülteni

ye göre metre, belli dalga boyunda se-
çilen bir ışığın dalga boyunun şu kadar 
katı diye tanımlanacaktı. Fakat bilindi-
ği üzere bir ışınım tayfında çok sayıda 
ve ayrı ayrı görülemeyen birden fazla 
çizginin birleşimiyle oluşan çizgiler ol-
duğundan Metrenin yeni tanımında, 
hangi koşullarda hangi madde ışını-
mının tayfındaki hangi çizginin dalga 
boyu temel alınmalıydı? 1960 yılında 
belli bir kripton izotopu içeren tüpten 
salınan ışınımın tayfındaki en belirgin 
çizgi temel alınarak, tayf çizgisinin dal-
ga boyunun 165076373 katı alınarak bir 
milyarda dört metre hata payıyla yeni-
den tanımlandı. Bu Dünyanın ekvator 
uzunluğunun ölçümünde sadece 16 
santim yanılgı yapmak demekti.

1960 yılında, yeni standart metrenin 
tanımlanıp kabul edildiği yıl lazer keş-
fedildi. Lazer ışığıyla istenen dalga 
boyunda ışınımın elde edilebilmesi ve 
elde ediliş kolaylığı, standart metrenin 
yeniden tanımlanması sorusunu ye-
niden gündeme getirdi.. Yeni öneriye 
göre, aslında uzunluk ölçü birimi olan 
metre, zaman ölçüsü cinsinden tanım-
lanmalıydı. Bu yeni tanımlama yapıla-
na değin, yani 1983 yılına kadar mevcut 
metotla ölçüm yapılmaya devam edildi.

Bugün zaman, diğer tüm fiziksel bü-
yüklüklerden daha doğru olarak ölçüle-
bilmektedir. 1967’de zaman ölçümünde 
sezyum saati (caesium clock) kullanıl-
masının standart ölçü olarak kabul edil-
mesinden sonra, zaman 300 bin yılda 1 
saniye hatayla ölçülebilmektedir.

Bugün ışık hızı için bulunan en doğru 
değer, saniyede 299.792.458.6 metredir. 
Yani 1 metre;  ışığın 1/299.729.458.6 sa-

Diğer taraftan, metrenin daha has-
sas belirlenmesi için Kral XVI. Louis, 
1792’de iki mühendisi bir boylam çem-
berinin uzunluğunu ölçmekle görev-

lendirdi. Avrupa’da o zaman sü-
rüp giden savaşlar arasında, iki 

mühendisin ağır ve karmaşık 
aletleriyle boylam çemberi öl-
çümüyle uğraşması, oldukça 
zor olmuş, birkaç defa casus 
diye tutuklanmışlardır.

Bu iki mühendis 1798’de meridyen öl-
çümünü yüz binde üç hata payıyla ta-
mamladı ancak dünyanın basıklığı yan-
lış bir değerle hesaba katıldığı için yeni 
metre olması gerekenden 0.2 milimetre 
daha kısa saptandı. Platinden yapılarak 
saklanan bu 0.2 milimetreden kısa met-
re, 1799’dan itibaren 90 yıl uzunluk ölçü 
birimi olarak yaygın bir şekilde kulla-
nıldı.

1889’da standart metre platin iridyum 
alaşımından yine aynı uzunlukta ve 
milyonda bir hata ile yeniden yapıldı. 
Bu metre 1889’da ağırlık ve uzunluk 
ölçüleri uluslararası toplantısında ka-
bul edildiği sırada, Ame¬rikalı fizik-
çiler Michelson ve Morley, metrenin 
ışığın dalga boyu cinsinden yeniden 

tanımlanabileceğini öne-
riyorlardı. Buna karşın, 
platin iridyum alaşımı 
olan standart metrenin 

tam 71 yıl kullanı¬mına 
devam edildi. Yeni öneri-
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niyede aldığı yoldur. Standart metrenin 
zaman cinsinden bu yeni tanımı, 1983 
Paris’te Ölçü Birimleri Uluslararası 
Toplantısı’nda kabul edildi. 

Bugün total station, lidar/lazer tarama, 
fotogrametri gibi işlerdeki tüm ölçümle-
rimizde ve yazılımlarda yaptığımız tüm 
ölçüm, modelleme ve tasarım süreçle-
rinde esas alınan metre kavramı buna 
dayanmaktadır. İngiltere’nin daha önce 

temelini attığı imperyal sistem ise metre 
esas alınarak bazı kabullerle düzenlen-
miş vaziyette ve metrik sisteme alterna-
tif olarak hala bazı ülkelerde 
kullanılmaktadır. Bu-
gün birçok çizim/ta-
sarım yazılımında 
karşılaştığımız 
metrik/imper-

yal seçeneği ve dönüşümü buradan ileri 
gelmektedir. 

Bol bilimli günler..

1960 yılında belli bir 
kripton izotopu içeren 
tüpten salınan ışınımın 
tayfındaki en belirgin 
çizgi temel alınarak, metre 
yeniden tanımlandı. Bu 
tanıma göre bir metrenin 
hata payı bir milyarda 
dört idi. Bu, ekvator 
uzunluğunu sadece 16 
santim hatayla ölçebilmek 
anlamına geliyor.

özgür bilim
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İkinci Yeni serüveni Üvercinka şiiri ile başlar ama müzikle 

olan serüveni ne ile biter bilinmez. Yolu müzikten geçecek 

daha çok şiir varken belki de bir yerlerde bu listeye bir 

şarkı daha eklenmektedir, kim bilir?

Bestelenmiş İkinci Yeni Şiirleri

Müzik ve Şiir Nereye Düşer Usta

kültür sanat
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Bazen anlatamaz insan içindekile-
ri; söylemek istedikleri kelimele-
re dökülmez. İsyanı, kızgınlığı, 

sevinci, aşkı dışarı atmak ister de nasıl 
yapacağını bilemez. İşte böyle zaman-
larda şiir çaredir; “Ne de güzel anlat-
mış şair.” denir de bir dize düğümlenir 
boğaza, umut olur, deva olur; yeri gelir 
slogan olur, yeri gelir müzik olur.

Şiirle daha da arttırır etkisini müzik, 
sözle ezgi öyle bir uyum yakalar ki bir 
kahve eşliğinde içine kapandığın da 
olur, rakı masalarında efkârlandığın 
da, konserlerde aynı anda onlarca in-
sanla aynı şeyi haykırdığın da… Çoğu 
şairi şarkılarda geçen şiirlerinden son-
ra daha da sevmeye başlarız, daha çok 
merak ederiz başka şiirlerini de. Biliriz 
o şarkıdaki Nazım’ın memleket hasreti-
dir, Ahmed Arif’in soğuk Ankara’sıdır, 
Hasan Hüseyin’in Temmuzu’dur, Saba-
hattin Ali’nin mahpusluğudur, Attila 
İlhan’ın aşkıdır, Özdemir Asaf’ın yal-
nızlığıdır…

Doğaldır ki İkinci Yeni Akımı da etkiler 
şiirin müzikle olan yolculuğunu. İkinci 
Yeni şiiri bireyin yalnızlığını, sıkıntıları-
nı imgesel olarak anlatır; daha soyut bir 
anlatımı vardır. Alışılan anlatım kalıp-
larını kullanmaz, duygular ön planda-
dır, hayal gücü ağır basmaktadır.

Cemal Süreya’nın Üvercinka’sı ile başla-
yan İkinci Yeni yolculuğu Turgut Uyar, 
Edip Cansever, Ülkü Tamer, İlhan Berk, 
Ece Ayhan, Sezai Karakoç ile renklenir. 
Oktay Rıfat’ın Garip Akımı’ndan sonra 
İkinci Yeni’ye yaklaştığı bilinir, Gülten 
Akın’ın ise İkinci Yeni’nin tek kadın şa-
iri olabilecekken zamanla toplumsal şi-
irlerinin ağırlık kazanması ile bu çizgi-
den biraz uzaklaştığı da. İkinci Yeni’nin 
müziğe yansımasında her bir şairin et-
kisi farklı bir biçimde kendini gösterir, 
gidenlerle ve kalanlarla.

İkinci Yeni’ye dair en bilinen şarkı-şiir 
“Bu bizimki”dir belki de. Cemal Sü-
reya’nın bu şiirini önce Zülfü Livane-

li’den duyarız, hain bir aşktır bu kökü 
dışarıda. Farklı bir şekilde daha son-
raları Mazhar Alanson’dan dinleriz bu 
dizeleri.

Alanson Hüznün Kuşları şarkısında 
Cemal Süreya şiirlerinden alıntılarla 
seslenir: Ülke, Aslan Heykelleri, Uçu-
rumda Açan, Dikkat Okul Var ve Bu Bi-
zimki şiirlerinden dizelerle süsler ezgi-
sini. Yıkıcı bir aşka farklı bir yorum bir 
de Fazıl Say’dan gelir, O’nun bestesine 
de Serenad Bağcan eşlik eder insanı bü-
yüleyen sesiyle.

Yine bir Cemal Süreya şiiri olan Dört 
Mevsim ile de kulaklarımıza ferahlık 
verir Fazıl Say ve Serenad Bağcan. Tıpkı 
Edip Cansever’den Şey Şey Şey ve Şey-
lerden ile Turgut Uyar’dan Göğe Bakma 
Durağı’nda olduğu gibi. Göğe Bakma 
Durağı, İrem Candar’la farklı bir tını 
daha yakalar, ezgi değişir; ama tuttukça 
güçlenilen, kalabalık olunan ellerin his-
siyatı değişmez.
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Turgut Uyar’dan Denge şiiri ise Sezen 
Aksu ile karşımıza çıkar. Aksu, Ce-
mal Süreya’dan Sayım’da ve Gülten 
Akın’dan Deli Kızın Türküsü’nde de 
şiirlerin hakkını teslim eder. Deli Kızın 
Türküsü’nü Ceylan Ertem’den dinle-
riz. Ceylan Ertem bir albümünün adını 
Amansız Gücenik koyarak Edip Canse-
ver’e ve dolayısıyla Ruhi Bey’e selamla-
rını yollar sessizce.

Edip Cansever’e selam yollayan bir başka 
sanatçı ise Kardeş Türküler’den tanıdığı-
mız Erol Mutlu’dur. Ateş Düşer Şarkılara 
albümünde Pas ile Cansever’i yâd eden 
Mutlu tabiî ki Cansever’in dostlarını pas 
geçmez. Yarımada ile Cemal Süreya’yı, 
Elli İki Hane ile de Turgut Uyar’ı se-
lamlar. Elli İki Hane, Mavi Tango adıyla 
Leman Sam’ın sesinden de merhaba der 
bizlere. Leman Sam’ın İkini Yeni şairleri 
ile ilk karşılaşması değildir bu. Memik 
Oğlan’ı Livaneli’den ve Banu Kırbağ’dan 
dinlediğimiz gibi Leman Sam’dan da 
dinleriz. Yıllar sonra başka hayatlarda 
can bulan dizelerden olan bu Ülkü Ta-
mer şiiri çoğu kişiye Berkin’i hatırlatır on 
dört yaşın adaletsizliği ile. Çünkü şiirler 
eskimez, yaşananlar değişmez. Ülkü Ta-
mer’in şiirleri de sık sık yer bulur müzik-
te; Livaneli’den Atlının Türküsü, Selam 

Olsun, Mayın (Kilis’e Haber Saldım) -ve 
en çok bilinen- Güneş Topla Benim İçin. 
Ahmet Kaya’dan Üşür Ölüm Bile ve Gül 
Dikeni; Edip Akbayram’dan Şahdamar 
ile Grup Yorum’dan Düşenlere –ki Ağıt 
adlı şiirin adı değiştirilmiştir- Ülkü Ta-
mer dizeleridir. Tamer’in İkinci Yeni’nin 
bireyselliğinden uzak olan bu dizeleri, 
Gülten Akın dizeleri gibi daha toplum-
saldır. Akın’ın Büyü şiiri hem Edip Ak-
bayram hem de Grup Yorum’dan her 
dinlendiğinde Erdal Eren’i hatırlatır bir 
kez daha; yaşananlara nefretle. Siyah Be-
yaz ve Beni Unutma (Uzun Yağmurlar-
dan Sonra) ise Gülten Akın’dan Sevinç 
Eratalay’a uzanır şiirden ezgiye giden bu 
yolda.

Bazen de bir şiirden bir şiire uzanan yol 
bir şarkıyla kesişir; Onur Akın’ın Sevi-
yorum Seni şarkısında olduğu gibi. Na-
zım’ın sanılan bu sözlerin bir kısmı as-
lında İlhan Berk’in “Ne Böyle Sevdalar 
Gördüm Ne Böyle Ayrılıklar” şiirinden-
dir. Nazım’ın sevgisi ile İlhan Berk’in 
sevgisi öyle bir bütünleşir ki dinledikçe 
gül dikesiniz gelir sizin de ellerin değ-
diği her yere.  

Birinci Yeni’den İkinci Yeni’ye yadigâr 
kalan isim olan Oktay Rıfat’ı ise Ezgi-

nin Günlüğü’nde görürüz Ağıt ve Yap-
rak şiirleriyle.

İkinci Yeni’nin az kullanılan bir diğer 
ismi Sivil Şiir’dir, Ece Ayhan’ın deyi-
miyle. Akımın önemli şairlerinden Ece 
Ayhan’ın müzikle olan ilişkisi diğerle-
rinden daha farklıdır. Bakışsız Bir Kedi 
Kara adlı kitabındaki şiirleri İngilizceye 
çevrilir ve başını Chris King’in çektiği 
Poetry Scores isimli şiir çetesi bu çe-
virileri besteleyip çeşitli şiir okumala-
rıyla birleştirerek albümleştirir. Chris 
King’in bu çalışmaların film olması 
gerektiğini düşünmesi ile de avangard 
film yapımcısı Chizmo, veteran film ya-
pımcısı Aaron Au Buchon’un yardımı 
ve Kevin Belford editlemesi ile Blind 
Cat Black/Bakışsız Bir Kedi Kara adı ile 
amatör sürrealist zombi sessiz filmi ola-
rak şiirin tarihsel yolculuğuna farklı bir 
boyut katar. Aynı şiir İlhan Usmanbaş 
tarafından da bestelenerek farklı bir yo-
rum daha kazanır.

İkinci Yeni serüveni Üvercinka şiiri ile 
başlar; ama müzikle olan serüveni ne ile 
biter bilinmez. Yolu müzikten geçecek 
daha çok şiir varken belki de bir yerler-
de bu listeye bir şarkı daha eklenmekte-
dir kim bilir? 

Harita Bülteni kültür sanat
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kitabında, büyük şairin Bursa’ya gele-
ceğini duyduğu andaki sevincinden, 
heyecanından başlayarak beraber geçen 
zamanları anlatır. 

Nazım Hikmet’in yattığı aynı cezaevine 
geleceğini duyduğunda, hayranı oldu-
ğu bir şairi tanımanın ötesinde bir şair 
adayı olarak da fazlasıyla heyecanlanır 
Orhan Kemal. Çünkü cezaevinde şiir ya-
zan birkaç kişiden biridir ve kendisinin 
aralarında en iyisi olduğunu düşünmek-
tedir. Böyle bir durumda Nazım Hik-
met’in şiirlerini okumasının ve eleştiride 
bulunmasının anlamı çok büyüktür.

Koğuş arkadaşı da olmalarının etkisiyle 
Orhan Kemal’in hayalini kurduğu şey 
çok zaman almaz ve Nazım Hikmet, Or-
han Kemal’in şiirlerini okur ama beğen-
mez! Bunu da anında söyler. Ancak bu 
anda tesadüfen Orhan Kemal’in düzya-
zılarını okuma fırsatı bulur; beğenir. İşte 
böylece Nazım Hikmet, Orhan Kemal’i 
düzyazı yazmaya teşvik eden kişi olur. 
Ki bu teşvik sonradan edebiyatımızın –
toplumcu gerçekçi damarda– ölümsüz 

Orhan Kemal, Nazım Hikmet

Sanat; öyle güçlüdür ki ne cezaevi 

şartlarını dinler ne hasretin

çaresizliğini ne de hayatın zorluğunu, 

üretmeye devam eder her yerde ve her 

koşulda. 

Orhan Kemal ile Nazım Hikmet’in 
yolları 1940 yılında Bursa Cezae-
vi’nde kesişir. İstanbul, Ankara, 

Çankırı Cezaevlerinden sonraki dura-
ğı Bursa olmuştur Nazım Hikmet’in. 
Yazdıkları sebebiyle on iki yıldan fazla 
cezaevlerinde kalacaktır. Orhan Kemal 
ise askerliğini yaparken mahkûm edilir. 
Kayseri ve Adana’dan sonra Bursa Ce-
zaevi’ne nakledilir. Suçlarından biri de 
Nazım Hikmet okumaktır. İşte, kaderin 
bir garip cilvesidir ki uğruna hapsolacak 
kadar büyük bir hayranlık duyduğu şair 
Nazım Hikmet de Bursa Cezaevi’ndedir.  
Nazım Hikmet’le aynı cezaevinde olmak 
bile büyük bir şansken, iki büyük insan 
aynı koğuşa düşerler. Koğuş arkadaşlığı 
ile başlayan dostluk, Nazım Hikmet’in 
Orhan Kemal’e dersler vermesi ve hatta 
sanat hayatının gidişatını değiştirme-
si ile iyice pekişir.  Cezaevinde kesişen 
yollar, edebiyatımıza yeni ve büyük bir 
yazar kazandırmıştır. 

Orhan Kemal, cezaevinden çıktıktan 
sonra, 1947 yılında yazdığı “Nazım Hik-
met’le Üç Buçuk Yıl” adlı anı-biyografi 

Mapusta Kesişen Yollar

eserlerini yaratacak olan bir öykü-roman 
yazarı yaratır.

Orhan Kemal, eserlerinde hayatın için-
den, gerçeklik kokan hikâyeler anlatır, 
sıradan insanların yaşamlarına yer verir. 
Çoğu eseri sinemaya, tiyatroya uyarla-
nır. Eserlerinin oyunlaştırılmasına, Yeşil-
çam da film olmasına biraz da “ekmek 
parası” uğruna yardımcı olur. Durma-
dan hem roman, hem öykü yazar. Hem 
anı, oyun, röportaj ve inceleme türle-
rinde önemli eserler verir. Nazım Hik-
met’in Orhan Kemal’e tek katkısı düz-
yazıya teşvik etmesi değildir. Fransızca, 
felsefe ve siyaset dersleri de verir. Hem 
yazmasında hem de hayata bakış açısına 
önemli katkıları vardır.

Kitapta sadece kendisi üzerindeki etki-
lerden bahsetmez Orhan Kemal; Nazım 
Hikmet’in insani yönlerinden, yardım-
severliğinden, çaresizliğinden, sevin-
cinden de bahseder. Piraye ziyaretine 
geldiğinde yaşadığı heyecanı, maddi sı-
kıntı çeken Piraye’ye yardım edebilmek 
için satın alınan dokuma tezgâhlarını ve 
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bu tezgâhlardan gelen paradan dostlara 
da paylar ayrıldığını, Celile Hanım ziya-
rete geldiğinde Nazım’ın kendi yaptığı 
resimleri gösterdiğini ve Celile Hanım 
Nazım Hikmet’i resmederken nasıl ço-
cuk gibi yerinde duramadığını, kendi-
sinin hediye ettiği yavru tavşana nasıl 
çocuk gibi sevindiğini ve onunla büyük 
bir keyifle ilgilendiğini de anlatır Orhan 
Kemal anılarında.

Bir cezaevi arkadaşlığından öte bir “us-
ta”dır Nazım Hikmet ve ustalığı yalnız-
ca sanatla sınırlı değil hayata ilişkin her 
alandadır. Fikirlerini benimsemeyenler 
bile saygı duyar O’na; hem mahkûmlar-
dan hem yöneticilerden akıl danışanlar 
çok olur. O da büyük bir zevkle ustalık 
eder. Zor şartlar altında dahi üretmek-
ten, öğrenmekten asla vazgeçmez. 
Gözlemler insanları. Çoğunun resmini 
çizerken dinlediği hayat hikâyelerini ha-
fızasının bir köşesine iliştirir ve zamanı 
geldiğinde eserlerinde yer verir onlara. 
Orhan Kemal’in de değindiğine göre 
Memleketimden İnsan Manzaraları adlı 
ölümsüz eserinde adı geçen çoğu kişi 

cezaevindeki mahkûmlardır; kâh adları 
aynıdır kâh hikâyeleri; ama yer edinirler 
farkında bile olmadan.

Bursa Cezaevi yıllarında, yalnızca Or-
han Kemal’i etkilemez Nazım Hikmet; 
Ona çırak olmaya gelen genç bir çocuk-
tan bahseder Orhan Kemal kitabında. 
Nazım Hikmet’e, resim yaparken çırak-
lık eden o genç, ünlü ressam İbrahim Ba-
laban’dır! Hem edebiyatta hem resimde, 
hem dostlukta gösterir ustalığını büyük 
ozan. Orhan Kemal gibi bir yazarı, İb-
rahim Balaban gibi bir ressamı yetiştirir 
kültürümüze. Aslında sanat üzerindeki 
etkisi çok daha fazladır; bilerek bilme-
yerek etkiler çoğu insanı Nazım Hik-
met. Serbest ölçü ile yazdığı şiirleri Türk 
Edebiyatında yeni bir akım olurken top-
lumcu-gerçekçi edebiyat anlamında da 
öncülük eder. Cezaevinde beraber geçen 
üç buçuk yılın ardından ne yazık ki bu 
büyük edebiyat insanlarımızın bir daha 
yolları kesişmez. Nazım Hikmet Türki-
ye’de kendisini zorlayan şartlar ve ölüm 
tehditlerinden dolayı yurt dışına gider. 
Orhan Kemal ise oğlunun adını Na-

zım koyarak yâd eder üstadını. Nazım 
Hikmet, 3 Haziran 1963’te Moskova’da 
memleket hasreti ile göçer bu dünyadan. 
Orhan Kemal de 2 Haziran 1970’te Sofya 
ziyaretinde vefat eder. İkisinin ölümü de 
zamansız ve erkendir; yazılacak, söyle-
necek bunca çok şey varken.

Haziran, anma ayı olur o nedenle; “Ha-
ziranda Ölmek Zor”dur. “Orhan Ke-
mal’in güzel anısına” diye başlayan ve 
Usta Nazım’dan bahseden bu şiirle Ha-
san Hüseyin de anar bu ikiliyi. Sanat 
öyle güçlüdür ki, ne cezaevi şartlarını 
dinler ne hasretin çaresizliğini, ne de 
hayatın zorluğunu. Sanatçı üretmeye de-
vam eder her yerde ve her koşulda. Sa-
natçılar yaşarken de etkiler birbirlerini, 
öldükten sonra da. Orhan Kemal, Nazım 
Hikmet’ten etkilenir; bir başkası da on-
dan, onlardan…

Nazım Hikmet’le geçen üç buçuk yıl ye-
rini “Nazımsız” ve “Orhansız” yıllara 
bırakırken Haziranda ölmenin zorluğu 
bir kez daha anlaşılır. Ama sığınılacak 
liman yine sanat olur…
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ŞŞubemizce düzenlenen  “Harita 
Mühendisliğinin Dünü, Bugünü, 
Yarını” konulu panelin açılış ko-

nuşmasını yapan HKMO Adana Şube 
Başkanı Yaşar Tanrıverdi, mühendis ve 
mimarların bir ülkenin kalkınmasında,  
gelişmesinde, aydınlık yarınlara ulaşıl-
masında, vazgeçilemez meslek disiplin-
leri olduğunu kaydetti. 

Tanrıverdi,  “Meslek alanına yönelik, 
Anayasadan başlayarak, Medeni Ka-
nun, Kadastro, Tapu, Orman, Mera, 
Kamulaştırma, Toplulaştırma, İmar, 
Kentsel Dönüşüm, Yapı Denetim Ka-
nunlarına ve daha birçok kanun ve 
ikincil mevzuatlarda geniş yetki ve so-
rumluluklara yönelik düzenlemeler yer 
almaktadır” dedi.  Tanrıverdi, “Gelinen 
süreçte, mülkiyete olan ilgi hiç azalma-
mış, sadece mühendislik anlamında 
mülkiyete müdahale biçimi değişmiştir. 
Teknolojinin akıl almaz boyutta ilerle-

mesi, doğrudan mesleğimize yansımış 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, büyük mühen-
dislik projeleri, uzaktan algılama, günü-
müzde yoğun olarak uygulanan kentsel 
dönüşüm gibi alanlar mesleğimizin ana 
uygulama alanlarına eklenmiştir. Mes-
lek alanlarımızın bu denli geniş olması, 
alanların korunmasını da zorlaştırmak-
tadır” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü meslektaşımız Prof. Dr. Haluk 
Özener’in yönettiği panelde ilk sözü 
alan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
emekli Prof. Dr. Ahmet Aksoy, harita-
cılığın günümüzden yaklaşık 10 bin yıl 
öncesine dayandığını kaydetti. Modern 
haritacılığın temelinin mekânsal bilgi 
sistemine dayanması gerektiğini söyle-
yen Aksoy, “Mekânsal bilgi, ulusal ve 
uluslararası ağlara dayanmak zorunda-
dır” dedi.

HKMO Adana Şube Başkanı Yaşar Tanrıverdi

“Türkiye’de 150 yıldan bu 

yana modern harita bilimi 

uygulamaları var.  “Harita 

Mühendisliğinin Dünü, 

Bugünü, Yarını” konulu 

panelimiz, mesleğimizi masaya 

yatırdı ve son gelişmeler 

karşısında öneriler de getiren 

yararlı bir tartışma ortamı 

yarattı.”

“Meslek Alanlarımız Geniş, Ama Korumasız”

Harita Bülteni

HKMO Adana Şubesi
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Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli ko-
nuşmacılardan Prof. Dr. Onur Gürkan 
ise, “İnsanlığın yazılı olmayan ‘Doğayı 
tanıma, doğayı insan ve canlıların ya-
şayacağı şekilde düzenleme ve insanın 
yaşamsal faaliyetleri’ gibi üç ilkesi ol-
duğu”nu söyledi. Gürkan, “Haritacılık 
mesleğinin doğayı tanımanın en önemli 
disiplinlerden birini oluşturması ne-
deniyle insan, canlı ve doğa ilişkisinin 
bağlantısını kuran da mühendisler-
dir…” dedi.  

İstanbul’da kurulan Harita Tapu Ka-
dastro Müzesi Derneği kurucusu ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde uzun 
yıllar çalışmış Prof. Dr. Mehmet Selçuk 
da harita yapmanın bilim dalı olduğuna 
işaret etti. Haritanın, mülkiyet bilgisini 
içeren, toprak ile insan ilişkisini düzen-
leyen en önemli bilim ürünü olduğunu 
söyleyen Selçuk, “Harita, yaşadığımız 
doğanın konumlandırılarak insana an-
latılmasıdır” dedi. Türkiye’de 150 yıl-
dan bu yana modern harita bilimi uy-
gulamalarının gerçekleştiğini söyleyen 
Selçuk, kuruluşunu gerçekleştirdikleri 
derneğin İstanbul’da müze çalışmaları-
na devam ettiğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Caner Güney ise harita 
mühendisliğinin geleceğinin Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS) ile şekilleneceğini 
kaydetti. CBS sayesinde bilgilerin ko-
numla ilişkilendirilebildiğini ve akıllı 
kentler kurmanın mümkün olduğunu 
ifade eden Güney, şehircilik hizmetle-
rini teknolojiyi kullanarak otomasyon 
şeklinde yürüten ve etkin bir biçimde 
kentlilere sunan şehirlerin akıllı şehir-
ler olarak adlandırılabileceğini söyledi. 
Kaliteli hizmetlerin kentin bütünü ta-
rafından kolay ve ucuz alınabilmesine 
olanak tanıyan akıllı şehirlerde önce-
liğin elektrik, iletişim, su ve doğalgaz 
gibi altyapı olduğuna işaret etti.

Panele HKMO Genel Merkezden Genel 
Sekreter Ayhan Erdoğan, Genel Sayman 
Yeliz Karaarslan, Oda 2. Başkanı Turğay 
Erkan, deneyimli akademisyenler, Ada-
na Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen 
ve Zülfikar İnönü Tümer, TMMOB Ada-
na İKK Sekreteri Ali Kuzu, TMMOB’ye 
bağlı odaların şube temsilcileri, çeşitli 
kurumların daire başkanları ve müdür-
leri, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

şubelerimizden  /  adana

18 Şubat 2017 Tarihinde 
düzenlenen panele katılımın 

oldukça yüksek olduğu 
gözlendi.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 
odası, Gaziantep il temsilciliği-
mizce 13 Mayıs 2017 tarihinde 

“Mesleki Uygulamalar ve Etik” konulu 
bir söyleşi gerçekleştirildi. Gaziantep 
temsilcimiz ve HKMO Denetleme Ku-
rulu üyesi Eray Yıldız’ın moderatörlü-
ğünü yaptığı söyleşiye konuşmacı ola-
rak, Odamızın Mesleki Uygulamalar 
ve Yasal Temeller Komisyonu Başkanı 
sayın Namık GAZİOĞLU ve HKMO 
önceki dönem genel başkanı aynı za-
manda HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu Başkanı sa-
yın Hüseyin ÜLKÜ katıldı. Oda Genel 
Sekreteri Ayhan ERDOĞAN, Gazian-
tep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü 
Sayın Mustafa ASLAN, Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Temsilcilik Yürüt-
me Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda 
meslektaşlarımızın katıldığı söyleşide 
TMMOB’nin geçmişten bugüne dek 
sürdürdüğü toplumcu mühendislik çiz-
gisi ve bu çerçevede mesleğimizde etik 
konusunun önemi vurgulandı. 

Toplantılar 

15-16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çu-
kurova Üniversitesi Balcalı Kampüsün-
de yapılacak olan TMMOB UluslarAra-
sı Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi için 
oluşturulan Yürütme Kurulu, ilk top-
lantısını Şube hizmet binamızda yap-
tı. Toplantıya Prof. Dr. Çetin Cömert, 
Şafak Fidan, Yeliz Karaaslan, Ali İpek, 
Altuğ Aydın, Ömer Alemdar, Hasan 
Zengin, Umut Çağrı Güllü, Şule Bahar 
Ünnü, Ahmet Burak Mersin, Yaşar Tan-
rıverdi ve Adnan Çetin katıldı. 

Heyet, TMMOB Uluslararası Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresinin yapılacağı 
Çukurova Üniversitesi Kongre Merke-
zine giderek gerekli incelemelerde bu-
lundu. 

Şube olarak çalışma alanımızın bir 
parçası olarak toplantılarımıza devam 
ettik. Şubemizce yürütülmekte olan 
TMMOB Adana İl Koordinasyon Ku-

Söyleşi:

Katılımın yüksek olduğu görülen söyleşide, TMMOB’un 

geçmişten bugüne dek sürdürdüğü toplumcu mühendislik çizgisi 

ve bu çerçevede mesleğimizde etik konusunun önemi vurgulandı. 

Mesleki Uygulamalar ve Etik

Harita Bülteni

HKMO Adana Şubesi

rulu Sekretaryası, TMMOB Adana Şube 
Başkanlıkları İl Koordinasyon Kurulu 
Temsilcilerinin katıldığı toplantısını 
Şube binamızda yaptı.  12. Dönem Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu ilk 
toplantısını, Cavit Ant başkanlığında 
Şube hizmet binamızda yaptı. Toplan-
tıda, “Harita Mühendisliğinde İşsizlik 
ve Maaş”, “İnsansız Hava Araçları Eği-
timi (DRON)”, “İş Alanlarımız ve İş İm-
kânlarımız”, “İş Görüşmeleri”, “Yaşam 
Koçu ile İlgili Eğitim” konularını içeren 
bir panel yapılmasına karar verildi.

Adana ilimizde bulunan SHKMMB`ler 
ile Adana Şube Başkanımız Sayın Yaşar 
Tanrıverdi öncülüğünde Yönetim Ku-
rulu Üyelerimizin katıldığı V. toplantı 
yapıldı.  

Mersin İl Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyeleri ve Mersin SHKMMB`nın katıl-
dığı sorunlarına çözüm üzerine karşı-
lıklı görüş alış-verişinde bulunulan dört 
toplantı yapıldı.  
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Ziyaretler

Şube Yönetim Kurulumuz 20.04.2017 
tarihinde, Adana Kadastro Müdürlüğü-
ne atanan üyemiz Mustafa Şen’i maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette, Odamız ve 
Adana Kadastro Müdürlüğünün teknik 
açıdan bilgi alışverişi içerisinde bulu-
nularak, Adana`da yapılacak olan mes-
leki çalışmaların daha verimli ve kaliteli 
hale getirilmesi vurgulandı.

14.04.2017 tarihinde Yüreğir İlçe Beledi-
yesi ziyaretinde, mesleki sorunlarımız 
ve ağırlıklı olarak Yapı Aplikasyon Pro-

jesi Yapımı ve Uygulanması, Fenni Me-
suliyet Üstlenilmesi Esasları ile Planko-
te konuları konuşularak karşılıklı görüş 
alış-verişinde bulunuldu.  

11.04.2017 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuzca Ceyhan İlçe Belediyesi 
ziyaret edildi. Toplantıya Ceyhan İlçe 
Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin 
Kara ve İmar Müdürü Gözde Sümer, 
Şube Yönetim kurulumuzdan Şube Baş-
kanı Yaşar Tanrıverdi, Şube Sekreteri 
Ali Kuzu, Yönetim Kurulu üyesi Cavit 
Ant, Ceyhan İlçe Temsilcimiz Mehmet 
Serhat Öztürk ve Ceyhan`da serbest ça-
lışan üyelerimiz Adem Ardıç ile Musa 
Çakıcı katıldı. Toplantıda ağırlıklı ola-
rak Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve 
Uygulanması, Fenni Mesuliyet Üstlenil-
mesi Esasları ile Plankote konuları ko-
nuşularak karşılıklı görüş alış-verişinde 
bulunuldu.  

Eğitim

24 Şubat 2017 tarihinde Genel Merkez 
Teknik İşler Müdürü Onur Sevencan`ın 
eğiticiliğinde HKMO-BİS Sözleşme Sis-
temi eğitimi gerçekleştirildi. Yapılan 
eğitimin 1. oturumunda HKMO-BİS 
Sözleşme Sistemi eğitimi, 2. Oturumun-
da karşılaşılan sorunlar ve çözümler, 3. 
oturumunda ise personel ve HKMO-BİS 
konuları işlendi.

15.02.2017 Çarşamba günü Atay Mü-
hendislik tarafından Mersin İl Temsil-
cilik büromuzda İnsansız Hava Araçları 
ile ilgili çalışma ve toplantı sonunda 
Mersin İl Temsilcilik Büromuzun yan-
kında bulunan boş arazide “demo” uçu-
şu yapıldı. 



98 76Harita Bülteni

26 Mart 2017 tarihinde, serbest büro 
ve şirket sahibi üyelerimizle sektör 
sorunlarının ele alındığı kahvaltılı 

bir toplantı yaptık. Özel sektörde bu-
lunan üyelerimizin sektörün var olan 
sorunları ve gelecekte ne durumda ola-
bileceği konularında fikirleri ve çözüm 
önerilerini konuştuk.  

Genel olarak “Özel sektörün bileşeni 
üyelerimizin sorunların çözümlerine 
yönelik bir arada hareket etemelerinin 
gerekliliği, ihalelerde oluşan aşırı fiyat 
kırımları, işlerin üretim ve teslim aşa-
masındaki yaşanan sıkıntılar, LİHKAB 
sürecinin özel sektöre yansımaları, mü-
hendis olmayan bireylerin veya harita 
mühendisliği dışındaki meslek disiplin-
lerinin mesleğe ve sektöre yarattığı so-
runlar, meslek etiği ve bilinci olmayan 
harita mühendislerinin mesleğe verdik-

leri zararlar, mevcut harita mühendisli-
ği bölümü olan okullar ve bu bölümler-
den mezun olan arkadaşlarımızın aldığı 
eğitimin durumu” başlıkları altında so-
runları tartıştık.

Toplantıya katılan Genel Merkez Yö-
netim Kurulu Üyeleri tarafından da, 
komisyonlarda daha aktif çalışarak ve 
daha fazla sorumluluk alarak, sorun-
larla Oda bünyesinde birlikte mücadele 
edilmesi gerektiğini yinelendi.

Geleceğin Mühendisleri İle El Ele

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mü-
hendisliği Öğrencileriyle, bir araya 
geldik. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı 
etkinlikte, Öğrenci Temsilcilerimiz’in 
bir sunum yaptılar. Sunumda odamızın 
çalışmaları, amaçları, görevleri ve sek-

Özel sektörün sorunları, 

fiyat poltikaları, işlerin 

üretim ve teslim aşamasında 

yaşananlar, mühendis 

olmayan bireylerin veya 

harita mühendisliği dışındaki 

meslek disiplinlerinin mesleğe 

ve sektöre yarattığı sorunlar, 

meslek etiği ve bilinci olmayan 

harita mühendislerinin 

mesleğe verdikleri zararları 

konuştuk.

Özel sektör, Gençler, Çalışanlar, Kadınlar, Akademi…

Sektörün Tüm Taraflarını Kucaklıyoruz

Harita Bülteni
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olan meme kanseri ve rahim ağzı kan-
seri gibi kadın hastalıkları konularında 
daha da bilinçlendiğimiz söyleşimiz ba-
şarıyla tamamlandı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkin-
liklerimiz kapsamında, 9 Nisan 2017 
tarihinde “Kadın Haklı” adıyla düzen-
lediğimiz kahvaltılı etkinlikte kadın 
üyelerimizle buluştuk.

Etkinlikte, konuğumuz Av. Sevinç 
Hocaoğulları ile kadın hakları, işçi 
hakları, yeni anayasa değişikliğinin 
kadınlara ne ifade ettiği ve iş yerlerin-
de uygulanan “mobbing”ler hakkında 
konuştuk.

Kadın üyelerimizin soru ve sorunlarını 
dinleyip cevaplayan Av. Hocaoğulları, 
özel sektörde çalışan üyelerimize hak-
larını nasıl koruyacaklarını ve çalışma 
hayatlarında nasıl bir yol izlemeleri ge-
rektiğini anlattı.  Ayrıca, önümüzdeki 
dönem Kadın Komisyonunun yapacak-
ları hakkında bilgi verildi.

Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Bele-
diyesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

törümüzün geleceği açısından oynadığı 
önemli rol anlatıldı. Odamızın geleceğin 
mühendislerinin yetişmesine katkılarına 
da ayrıntıları ile değinildi. Öğrenciler 
için her yıl düzenlediğimiz Yaz Eğitim 
Kampı, Genç Haritacılar Günleri gibi et-
kinlikler tanıtıldıktan sonra gençlerimi-
zin sorunlarını ve istekleri dinlendi.

6 Mayıs 2017 tarihinde üyelerimiz ve 
Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan öğrenci 
meslektaşlarımızla, ünlü yazar Stefan 
Zweig‘ın Brezilya‘da sürgündeyken 
yazdığı ve Şubat 1942‘deki intiharından 
birkaç ay önce tamamladığı Satranç adlı 
kitabından uyarlanan tiyatro oyununu 
izledik.

Kadın Üyelerimizle Birlikteyiz

HKMO Ankara Şubesi 12.Dönem Kadın 
Komisyonu olarak 26 Nisan 2017 tari-
hinde kadın üyelerimize yönelik kadın 
sağlığı söyleşisi düzenledik. “Kendimi-
zi Ne Kadar Tanıyoruz?” ve “Sağlığımı-
zı Ne Kadar Düşünüyoruz” başlıkları 
altında, Dr. Gül Bakır’dan kadın sağlığı 
hakkında bilgilendik. Kadın anatomisi, 
üreme sağlığı ve günümüzde yaygın 

bünyesinde çalışan kadın üyelerimizi, 
bizzat işyerlerinde 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü kapsamında ziyaret ettik. 
Ziyaretlerimizde, kadın üyelerimizin  
iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları 
sorunlar ve şubemizden beklentilerini 
öğrenme fırsatı bulduk. Önümüzdeki 
dönemde yapılacak etkinlikler ve eği-
timlerle ilgili görüşlerini aldık. 

Baskıya, şiddete, tacize, tecavüze karşı 
var olma mücadelesi veren tüm kadın-
ların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
bir kez daha kutluyoruz.

Meslek İçi Eğitimlere                                             
Aralıksız Devam Ediyoruz

12. Dönem Çalışma Programı çerçeve-
sinde 12 Mart 2017 tarihinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 
Harita Mühendisi Volkan Pasinli tara-
fından ücretsiz olarak, “Fotogramet-
ri’nin Temel İlkeleri”, “Digital Kame-
ralar”, “Havai Nirengi ve Dengeleme”, 
“Sayısal Yükseklik Modelleri ve Nokta 
Bulutu” uygulamaları, “Ortofoto nedir? 
Nasıl Üretilir?” ve “3B Kıymetlendir-
me” konularında eğitim verildi.

06şubelerimizden  /  ankara
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Bilindiği üzere, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, Güvenpark 
dolmuş duraklarının yeraltına 

alınmasıyla ilgili proje hazırlanması ka-
rarını AKP‘li, CHP‘li, MHP‘li ve BBP‘li 
Belediye Meclis üyelerin oy birliği ile 
almış, ardından gelen tepkiler üzerine 
ABB Başkanı İ. Melih Gökçek tamamen 
teknik bir karşı duruş sergileyenlere 
karşı ‘Bağırta bağırta yapacağız” diye 
beyanda bulunmuştur. 28 Şubat 2017 
tarihinde yaptığımız açıklamada, Gü-
venpark ile ilgili yaşanan süreci ve bir 
belediye başkanına yakışmayacak söy-
lemleri protesto ettik.

Ankara denilince akla gelen bir mekâ-
nın, Güvenpark’ın tapu kaydında bulu-
nan ve devlet tarafından güvence altına 
alınan şerh ve beyanlara rağmen yok 
edilmesine sessiz kalmayacağımızı ve 
“bağıra bağıra” bu mekânın amacı doğ-
rultusunda kullanılmasını sağlamak için 
çabalayacağımızın bilinmesini isteriz.

Basın açıklamasının tamamı için:
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=15365&tipi=2&sube=2

Toplantı

26 Şubat 2017 tarihinde Ankara Millet-
vekili Aylin Nazlıaka, Prof. Dr. Necmi 
Erdoğan ve Araştırmacı yazar Mende-
res Tutuş`un konuşmacı olarak katıldı-
ğı “Referandumda neyi oyluyoruz? Ne 
yapmalı? paneli gerçekleştirildi. Konuş-
macılardan Sayın Nazlıaka konuşma-
sında; Anayasa teklifiyle 60 maddeyi 
etkileyen 18 maddenin değiştirildiğini, 
cumhuriyet ile beraber kurulan sistem-
deki yasama, yürütme ve yargının temel 
sacayaklarının yok edildiğini, referan-
dumdan evet çıkması durumunda tek 
adam vesayetine geçileceğini ve cum-
huriyetin sadece bir tabela olarak kala-
cağına değindi. Sayın Tutuş ise yeniden 
kurulacak bir uygarlıkta harita mühen-
dislerinin nasıl bir kent oluşturulma-

Hazineden belediyeye 

devredilmiş olan hissenin, 

belediye tarafından 

‘‘PARK‘‘ amacı dışında 

kullanılamayacağını, imar 

planında değişiklik yapılarak 

umumi hizmetler dışında 

bir maksatla tahsis edildiği 

taktirde tapuda yer alan 

hissenin tekrardan hazine 

adına tescil edileceğinin 

bilinmesini isteriz.

Fortissimo

Güvenpark Kimsenin Yap-Bozu Değildir

Harita Bülteni
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hükmünde kararnamelerle ömrünü 
FETO ile mücadele ile geçiren  bir çok 
kamu görevlisinin  işine son verilmesi 
protesto edildi. 10 Ekim 2015‘te Ankara 
Garı önünde Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi öncesi yapılan bombalı saldırı-
da yaşamını yitiren 102 yurttaşımız ile 
1 Mayıs 1977‘de Taksim Meydanı‘nda-
ki kutlamalar sırasında meydana gelen 
olaylarda yaşamını yitiren 34 yurtta-
şımız için saygı duruşunda bulunula-
rak” Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik, 
Eşitlik, Adalet, Çağdaşlık, Bilim, Barış” 
yazılı olan renkli balonlarımız havaya 
uçuruldu.

Bilirkişilerden “Hayır”lı Rapor

HKMO Ankara Şubesi olarak kentimiz-
de yasa dışı/hukuk dışı imar uygulama-
larına duyarlılığımızı, Cumhuriyetin 
kalıtı bir kültürel, tarihi ve doğal miras 
olan Atatürk Orman çiftliğini yok eden 

sı gerektiğini şimdiden öngörmesi ve 
buna göre bir üretim sürecine girilmesi 
gerektiğini, bu ülkedeki laiklik damarı-
nın kolay kolay kesilemeyeceğini, kadın 
mücadelesinin de bu süreçte önemli rol-
ler üstlendiğini belirterek konuşmasına 
son verdi. Son olarak Prof. Dr. Necmi 
Erdoğan konuşmasında toplumun her 
kesimlerinin temsil edileceği kurucu 
meclis ile anayasa yapılması gerektiği-
ni vurguladı. Konuşmacıların ardından 
üyelerimizin katkı ve sorularına geçildi.  

Çalışanla Üretenle                                                      
Demokrasi İçin El Ele

HKMO Ankara Şubesi olarak renk-
li dövizlerimiz, renkli balonlarımız 
ve el emeğimizle hazırlanan “Tapusu 
Mühürlü bir Dünya Yaratacağız” pan-
kartımızla 1 Mayıs’da alandaydık. An-
kara Kurtuluş Kavşağı‘nda toplanan 
DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve diğer 
Demokratik Kitle Örgütleriyle birlikte 
Kolej Meydan‘ına yüründü. Katılımın 
önceki yıllara göre daha fazla olduğu 
gözlemlendiği 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma gününde,  atılan sloganlarla 16 
Nisan‘daki referandumda kabul edilen 
ve sonuçları hala büyük şüphe uyan-
dıran anayasa değişikliği, olağan üstü 
hal ve bu kapsamda çıkartılan kanun 

Ankapark projesinin kamu yararından 
uzak bir proje olarak hayata geçirilme-
sine karşı ortak bildiride yer aldık. 

TMMOB‘ye bağlı Çevre Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir 
Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası olarak yargıya taşıdığımız “Ata-
türk Orman Çiftliği Fuar, Panayır ve 
Festival Alanı‘na ilişkin 1/10000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygu-
lama İmar Planı” (Ankapark Alanı) ile 
ilgili Ankara 18. İdare Mahkemesi‘nde 
görülen davada,  ilgili mahkeme tara-
fından tayin edilen bilirkişi heyetinin 
hazırladığı raporlar mahkemeye sunul-
du.

Basın açıklamasının tamamı için: 
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=15366&tipi=2&sube=2

06şubelerimizden  /  ankara

Referndumda Neyi Oyluyoruz 
konulu toplantımıza Ankara 
Milletvekili Aylin Nazlıaka, Prof. 
Dr. Necmi Erdoğan ve Araştırmacı 
yazar Menderes Tutuş katıldılar.

1 Mayıs’da “Tapusu Mühürlü 
bir Dünya Yaratacağız” 

pankartımızla alandaydık.
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Kurultay’da öne çıktık

16. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı’nda HKMO 
Antalya Şubesi olarak Kentsel Altyapı Sorunlarının Çözümünde 
Kırmızı Kot kullanımının önemi konulu bir sunum gerçekleştirdik.

Şubemizce, Oda Genel Merkezimiz 
tarafından düzenlenen 16. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurulta-

yına katılım sağladık. HKMO Antalya 
Şubesi olarak Kentsel Altyapı Sorunla-
rının Çözümünde Kırmızı Kot kullanı-
mının önemi konulu bir bildiri sunumu 
gerçekleştirdik. HKMO Antalya şubesi 
olarak, Akademik anlamda Dr. Nusret 
Demir’in ve idari anlamda Kepez Bele-
diye Başkanı Danışmanı Ramazan Eciş 
Bey’in katkılarıyla hazırladığımız su-
num oldukça ilgi gördü. 

Kurultayda ayrıca Akdeniz Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nusret De-
mir tarafından Mekansal Bilgi Teknolo-

alındı. Katkı ve katılım sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Tüm üyelerimizin katılım ve destekleri-
ne açık olan şube çalışma komisyonla-
rının çalışmalarına hız verildi. 03 Mart 
2017 Cuma Günü Şubemizde Özel Sek-
tör ve Meslek Sorunları Komisyonunu 
toplantısı yapıldı. Yine, 06 Mart 2017 
Pazartesi Günü Şubemizde Genç Hari-
ta Mühendisleri  Komisyonumuzun ilk 
toplantısı yapıldı.

Taşınmaz değerleme, içerdiği konular 
itibariyle bir mühendislik alanı olup, 
özellikle lisans ders programlarında ta-
şınmaz değerleme derslerine yer veren 
tek bölüm olan Harita Mühendisliği’nin 
yoğun  olarak ilgi alanına girmektedir. 
Ülkemizde taşınmaz değerleme alanın-

Kırmızı Kot Kullanımının Önemi

jilerinde Trendler ve Gelecek konulu bir 
bildiri sunumu da gerçekleştirildi.

Toplantılar

24.02.2017 tarihinde Şubemiz Eğitim 
Salonunda Serbest Çalışan Üyelerimiz 
ile Mesleki Faaliyet Denetimi ve Yeni 
Tip Sözleşmeler konulu bir toplantı 
gerçekleştirildi. Bazı temsilciliklerimiz 
ile şubemize bağlı serbest çalışan üye-
lerimizin katıldığı toplantıda, bölgede 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, 
yeni sözleşme sistemi, Yapı Aplikasyon 
Projeleri ve Fenni Mesuliyet işlerine 
yönelik Mesleki Faaliyet Denetimleri, 
TİP2-TİP3 sözleşmeleri, mesleki hizmet 
ücretleri ve mesleki etik gibi konular ele 

HKMO Antalya Şubesi
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da yaşanan teknik, ekonomik, sosyal ve 
örgütlenmeye yönelik sorunlar ortaya 
konulması, Harita mühendisliği’nin ta-
şınmaz değerleme alanı ile ilişkisi üze-
rinde durarak çözüm önerilerini üyele-
rimiz ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak 
için 06 Nisan 2017 Perşembe Günü Şu-
bemizde Taşınmaz Değerleme Komis-
yonumuz ilk toplantısını yaparak görev 
dağılımını ve önümüzdeki süreçte ya-
pacağı çalışmaları ele aldı.

Sosyal & Kültürel Etkinlik

24 Şubat 2017 tarihinde Şubemiz Giriş 
Salonunda Üyelerimiz İbrahim Atça-
karlar ile Orkun Karataş‘ın emekleri ile 
hazırlanan Hindistan Temalı Resim Ser-
gisinin Açılışı gerçekleştirildi. Üyeleri-
mizn yoğun ilgi gösterdiği resim ser-

gisinde, Üyelerimiz İbrahim Atçakarlar 
ile Orkun Karataş‘ın objektiflerinden 
kaydedilen birbirinden değerli fotoğ-
raflar sergilendi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Şube Çalışanlarımız ve üyelerimizle 
birlikte her yıl olduğu gibi 01 Mayıs‘ta 
yine alanlardaydık.

Şubemizce “Bahar Buluşması ve 14 Ma-
yıs Anneler Günü Etkinliği” adında bir 
etkinlik düzenlendi. Kahvaltıda buluş-
tuğumuz kıymetli annelerimiz ve anne 
olan kadın üyelerimiz ile birlikte Anne-
ler Gününde keyifli bir gün geçirdik. 

Eğitim

18.02.2017 tarihinde İnsansız Hava 
Araçlarının mesleğimizde kullanım 

9881 Harita Bülteni

İbrahim Atçakarlar ile Orkun 
Karataş‘ın hazırladığı Hindistan 

Temalı Resim Sergisine üyelerimiz 
yoğun ilgi gösterdi.

alanları ve uygulamalarına ilişkin şube 
toplantı salonunda, Atay Mühendislik 
firmasının katkılarıyla bir eğitim sunu-
mu ve tanıtım yapıldı.

İnsansız hava araçlarının haritacılık iş-
lerinde kullanım alanları, teknik dona-
nımlar, takılacak kameralar ve toplanan 
verinin işlenmesi için yaygın olarak 
kullanılan yazılıma yönelik bilgilerin 
anlatıldığı toplantı üyelerimizin sorula-
rıyla sona erdirildi.



Harita Bülteni

Bilindiği gibi Bursa Büyükşehir 
Belediyesi (BUSKİ) Genel Mü-
dürlüğü, halkın yararına çalışan 

bir kamu kurumu olmanın gereği Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Sabit GNSS 
Ağı (BUSAGA) projesini geliştirdi. 
BUSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı’nca geliştirilen proje, 
uydularla konum belirleme tekni-
ği esasına dayanıyor. Sürekli yayın 
yapan bu sistem ile Bursa’nın ge-
nelinde koordinat birliği ve ölçüm ko-
laylığı sağlandı.

BUSKİ Sabit GNSS Ağı sisteminin mes-
leğimizce çalışma yöntemlerine en uy-
gun nitelikte kullanılmasına katkı ama-
cıyla, 16 Mayıs 2017 tarihinde HKMO 

Bursa Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve Sistem A.Ş.‘nin de 
katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı.

Şube Saymanımız Hüseyin Serkan 
Bulut tarafından BUSAGA projesi 
hakkında verilen sunumda pro-
jenin amacı, yapım aşamaları ve 
işleyişi hakkında detaylı bilgiler 
meslektaşlarımız ile paylaşıldı.

İkinci sunumda ise Sn. Fatih Aliyazı-
cıoğlu tarafından katılımcılara “Bursa 
Mülki İl Sınırını Kapsayan Yaklaşık 12 
000 Km² Alan İçinde 1/1000 Ölçekli Or-
tofoto Haritalar İle Yaklaşık 8500 Km² 
Alan İçerisinde 1/1000 Ve 1/5000 Ölçek-

BUSKİ ve Odamız İşbirliği İle...

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Sabit GNSS Ağı’nın tanıtılması, 

üyelerimizce daha aktif ve 
verimli kullanılması amacıyla 

şubemizce bir bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.

Bursa’nın Haritacılık Amaçlı Sabit GNSS Ağı

Harita Bülteni
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li Vektör Haritaların Üretimi İşi (M5)” 
projesi tanıtıldı ve proje kapsamında 
gerçekleştirilen jeodezik işlemler ve so-
nuç ürünler hakkında bilgi verildi. 

Üçüncü ve son oturumda ise Sistem 
A.Ş. Firması temsilcisi Özgür Avcı ta-
rafından “BUSAGA Projesi İle Yapılan 
Ölçme Yöntemleri ve İnternet Tabanlı 
Uygulamalar” hakkında bilgi verildi. 
Sunum sonunda BUSAGA web sitesi 
üzerinden dengeleme ve dönüşüm hiz-
metleri örnek uygulamaları gerçekleşti-
rildi. 

BUSAGA sisteminden faydalanmayı 
talep eden kullanıcıların, http://busaga.
buski.gov.tr/spiderweb web sayfasın-

dan kayıt olabilecekleri ve talep ettikleri 
hizmetlere bu sayfadan ulaşabilirler.

Toplantılar

Değişik tarihlerde; Kütahya İl ile Tav-
şanlı İlçe Temsilcilikleri ve Balıkesir İl 
ile Bandırma İlçe Temsilciliklerimiz-
de serbest çalışan üyelerimiz, Lisanslı 
Büro sahibi üyelerimiz ve kamu ku-
rumlarında çalışan meslektaşlarımızla 
toplantı yaptık. Toplantıda Mesleki Fa-
aliyet Denetimi, HKMO BİS üzerinden 
otomatik sözleşme alımı ve onayı, fenni 
mesuliyet ve yapı aplikasyon projesinin 
birbirinden ayrılması, röperli krokinin 
yaşanan son süreçten itibaren yalnızca 
LİHKAB’larca hazırlanması problemi 

Şube Saymanımız Hüseyin 
Serkan Bulut BUSAGA Projesi’ni 

meslektaşlarımıza anlattı.

konusunda meslektaşlarımıza bilgi ve-
rildi. Meslektaşlarımızın diplomaları-
nın iş bitirme sayılması hususundaki 
talepleri, şantiye şefliği ilgili talepler 
ve KDV oranlarının düşürülmesi ko-
nusundaki düşünceleri değerlendirildi. 
Meslektaşlarımızın çalışma alanlarının 
genişletilmesi amacı ile neler yapılabile-
ceği konusunda; özellikle maden hari-
taları ve orman haritalarının meslektaş-
larımızca gerçekleştirilmesi hususunda 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

Kıdemli                                                    
Üyelerimizi de Unutmadık

HKMO Bursa Şubesi Başkanımız Ali Fa-
ruk Çolak, 1992 yılından bu yana görev 
alan tüm harita kadastro mühendisleri-
nin desteğiyle HKMO Bursa Şubesi‘nin 
başarılı bir şekilde bu günlere geldiğini 
söyledi. Meslekte 25. yılını dolduran 
üyelere ve meslekte 60. yılını dolduran 
Ali Kıran‘a plaketleri verildi. 

Görüntülerden Üretilen Nokta Bulutu 
Verisinden Bina Detaylarının Otomatik 
Çıkarımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) 
Pilotaj Resmi Sertifika Eğitimleri ko-
nularında sunumlar yapıldı.Öğleden 
sonraki oturumunda  “İha`lar ile Ölçme 
ve Değerlendirme Uygulamaları” ko-
nulu panel gerçekleştirildi. Çalıştay`ın 
sonunda bildiri sunan ve panele katılan 
tüm katılımcılara adlarına OMÜ kam-
püsünde fidan dikilmek üzere Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesince hazırlanan 
ve fidan sertifikaları verildi.

16şubelerimizden  /  bursa

9883 Harita Bülteni
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Aç Değiliz, Açıkta Değiliz

Açlıkla Eğitilmeyiz

Diyarbakır Genel İş Sendikası 1 No’lu 
Şube Başkanı Zeynep Demir Akçer’in 

yönettiği panelde, Dr. Nevruz Gürceğiz 
ve Maden Mühendisi Hakkı Kaya 

konuşmacı olarak yer aldı.

HKMO Diyarbakır Şubesi

21şubelerimizden  /  diyarbakır

9885 Harita Bülteni

Meslektaşlarımızın temel hukuk normlarının dışında, temel 
insan haklarına aykırı olarak işlerinden atılması ve hiçbir sorgu 
yapılmadan, savunma hakkının ellerinden alınmasını asla kabul 
etmeyeceğimizi ve yanlarında olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinas-
yon Kurulu birleşenlerine üye çok 
sayıda mühendis mimar ve şehir 

plancısının görevden alınmasıyla ilgili 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu Tarafından “Aç Değiliz Açıkta 
Değiliz Açlıkla Terbiye Edilmeyiz!” baş-
lığıyla bir basın açıklaması yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyar-
bakır Şubesinde Yapılan açıklamada, 
“Özellikle bölgemizdeki yerel yönetim-
lerdeki meslektaşlarımızın görevden 
alınmalarını manidar görüyoruz.

Yerel yönetimlerin hizmet odaklı ol-
ması düşünüldüğünde halkın bu hiz-
metlerden yoksun bırakılması bir hak 
gaspıdır. Bu uygulamalarla hükümetin 
politikalarını eleştiren ve onaylamayan-
lara yapılanlar, toplumun geniş kesim-
lerine diz çöktürülmek istendiğini açık-
ça göstermektedir.

Meslektaşlarımızın temel hukuk norm-
larının dışında, temel insan haklarına 
aykırı olarak işlerinden atılması ve hiç-
bir sorgu yapılmadan, savunma hak-
kının ellerinden alınmasını asla kabul 
etmeyeceğimizi, TMMOB örgütlülüğü 

içerisinde meslektaşlarımız ile her 
türlü dayanışma içinde olacağımızı 

ve hukuki mücadelelerinde yan-
larında olarak sürecin takipçisi 
olacağımızı kamuoyuna bildiri-
yoruz.” denildi. 

Panel

TMMOB Diyarbakır İKK ve TTB işbir-
liğiyle “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” ko-
nulu panel gerçekleştirdi. 29 Nisan`da 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında 
gerçekleştirilen ve Diyarbakır Genel İş 
Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Zeynep 
Demir Akçer’in yönettiği panelde, Dr. 
Nevruz Gürceğiz ve Maden Mühendisi 
Hakkı Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

İSG Profesyonelleri, İş ve Ücret Güven-
cesi, Eğitim, Denetim, Taşeronlaşma, 
Mesleki Bağımsızlık, Çalışma Olanak-
ları, Laboratuvar Desteği, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Nedir,  Devlet, Çalışan, İşve-
ren ve Uzman Sorumlulukları, 4857 Sa-
yılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SGK Kanu-
nu, 6331 Sayılı İSG Kanunu Konularını 
içeren sunumlar ve değerlendirmeler 
yapıldı.

timcimiz Yusuf Melih ERGÜN`e ve kat-
kı sunan herkese  teşekkür ederiz.

Toplantılar

1 Nisan 2017 tarihinde şubemizde 
düzenlenen Temsilciler toplantısına 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu, Onur Kurulu üye-
lerimiz, şubemize bağlı il temsilcileri, 
il temsilci yardımcıları, il temsilcilik-
lerimizdeki mesleki faaliyet denetimi 
görevlileri ile şube yönetim kurulu üye-
lerimiz ve şubemize kayıtlı üyelerimiz 
katılmıştır. Şube Başkanımız Can Deniz 
Akdemir şubemiz faaliyetleri hakkında 
bilgi vermiştir. Genel Merkez Teknik 
Müdürü Onur Sevencan`ın sunumuyla 
yeni tip sözleşme, mesleki faaliyet de-
netimi ve  HKMO BİS  uygulamaları 
hakkında bilgi vermiştir. 

13 Mayıs 2017 tarihinde Şubemizde 
Diyarbakır ili Mesleki Faaliyet Dene-
tim Görevlisi Muhyettin ZUĞURLU ve 
Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de ka-
tılımıyla, odamıza kayıtlı tescilli büro/
şirket sahibi serbest çalışan üyelerimiz-
le bir toplantı gerçekleştirildi. Toplan-
tıda yeni TİP sözleşme sistemi, birim 
fiyat cetveli, HKMO birim fiyat hesap-
lama araçları hakkında bilgilendirme 
yapılarak görüş ve öneriler alındı.

Sosyal & Kültürel Etkinlikler

1 Nisan 2017 tarihinde, HKMO Genel  
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu, Onur Kurulu, Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu, şubemize bağlı il tem-
silcileri, il temsilci yardımcıları, il tem-
silciliklerimizdeki mesleki faaliyet de-
netimi görevlileri, şube yönetim kurulu 
üyelerimiz ve şubemize kayıtlı üyeleri-
mizin katılımıyla meslekte 25 yıl ve üze-
ri hizmet etmiş  62 üyemiz için  plaket 
töreni  düzenlendi. Şube tarihimizde ilk 
defa düzenlenen plaket törenine mes-
lektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımı 
oldu. Törenin açılış konuşmalarını Şube 
Başkanımız Can Deniz Akdemir ve Ge-
nel başkanımız Ertuğrul Candaş yaptı. 
Etkinlikte, şubemizin üyesi olup meslek 
hayatında 25 yıl ve üzerini dolduran tüm 
üyelerimize plaketleri takdim edildi. 

Eğitimler

Şubemiz üyelerinden Harita Mühendisi 
Yusuf Melih Ergun, 13 Mayıs 2017 ta-
rihinde, “GPS Ölçümlerinin Dengelen-
mesi” eğitimi verdi. Şubemizde yapılan 
eğitim çalışmasında, “SPSO Tanıtımı ve 
İnceleme”, “Statik Verilerin Çevrilmesi 
ve Düzenlenmesi”, “GPS Ağı Dengele-
me Sonuçlarının Raporlanması” başlığı 
altında konular örnek veriler üzerinden 
uygulamalı bir şekilde gösterildi. Eği-
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HKMO İstanbul Şubesi olarak 
Yeni TİP Sözleşme Sistemi, yapı 

aplikasyon projesi ve fenni 
mesuliyet uygulamaları ile ilgili 

üyelerimizle ve temsilcilerimizle 
çok sayıda toplantı ve yerel 

yönetimlere ziyaretler 
gerçekleştirildi.

HKMO İstanbul Şubesi

1 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe 
giren Yeni Sözleşme sistemi ve 
meslek uygulamalarımıza yönelik 

sorunların tartışıldığı ve Şube ve Genel 
Merkez düzeyinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgilendirmeler ile başlayan 
“Temsilciler Toplantısı”na Şube Yöne-
tim Kurulumuz, Oda Genel Sekreteri-
miz Ayhan Erdoğan, Oda Genel Mü-
dürümüz Timur Batur ve Şube etkinlik 
alanımız içerisinde yer alan Temsilci ve 
Temsilci Yardımcılarımız katıldı.  

Resmi gazetede yayınlanan Büro Tescil 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile 
ilgili bilgi verildikten sonra TİP Sözleş-
meler, Mesleki Faaliyet Denetim Yönet-
meliğine ilişkin sunumdan sonra Genel 

Merkezimiz tarafından hazırlanan TİP1, 
TİP2 ve TİP3 sözleşmelerin kullanımına 
ilişkin eğitim videoları izlenerek temsil-
cilik bölgelerimizde karşılaşılan sorun-
lar ve öneriler konuşuldu. SHKMMB 
ve LİHKAB sahibi üyelerimizin çalışma 
ve yetki alanları konusunda yaşanan 
sorunların ele alındığı toplantı 18 Mart 
Cumartesi günü Şişli Belediyesi Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nda Melih 
Şükrü Aysezen ve Cengiz Dağdelen`in 
sunumuyla gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Alişan Çalçalı, açılış 
konuşmasında, şubemiz tarafından ya-
pılan etkinliklere daha fazla üyemizin 
katılması gerektiğini vurgularken, Ser-
best Harita ve Kadastro Mühendislik 
Büroları ile Lisanslı Harita Kadastro 
Bürolarının yetki alanları konusunda 

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve

Mesleğimizin Korunması Önceliğimiz

34şubelerimizden  /  istanbul

9887 Harita Bülteni

yaşanan sıkıntıların çözümü noktasın-
da gerçekleştirilen bu etkinliğin faydalı 
geçeceğine olan inancını belirtti. 

Etkinlik yürütücülüğünü yapan Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Alişir Özperçin 
bu ay içerisinde Kadastro Genel Müdür-
lüğünün Bina Röperli Krokilere ilişkin 
yayınlamış olduğu talimatın SHKMMB 
ile LİHKAB`lar arasında belli bir sıkın-
tının yaşanmasına neden olduğunu ve 
bu toplantının bir forum niteliğinde belli 
noktalarda bir uzlaşıya hizmet etmesi 
amacı ile planlandığını belirtti.

Bu çerçevede Serbest Harita ve Kadast-
ro Mühendislik Bürolarını temsilen Me-
lih Şükrü Aysezen, LİHKAB‘ları temsi-
len Cengiz Dağdelen forum öncesi birer 
sunum gerçekleştirdiler. Forum şeklin-
de süren etkinlik toplantıya katılan üye-
lerin söz alıp görüşlerini bildirmesi ile 
devam etti.

Toplantılar 

15 Şubat, 16 Şubat, 18 Şubat ve 19 Şubat 
2017 tarihlerinde, sırasıyla Kırklareli/
Lüleburgaz, Tekirdağ Temsilcilikleri-
miz, Çorlu temsilciliği ve Anadolu Yaka-
sındakileri temsilciliklerimiz ile burala-
ra bağlı üyelerimizin katıldığı, bölgede 
yaşanan sorunların ve çözüm önerileri-
nin görüşüldüğü toplantılar gerçekleş-
tirildi. Damga Vergisinin TİP Sözleşme-
ler ile birlikte alınması, yeni sözleşme 
sistemi, Yapı Aplikasyon Projeleri ve 
Fenni Mesuliyet işlerine yönelik Mesle-
ki Faaliyet Denetimleri, TİP2-TİP3 söz-
leşmeleri, mesleki hizmet ücretleri ve 
mesleki etik gibi konular ele alındı.

23 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihlerinde 
sırasıyla Esenyurt ve Şile İlçe Temsil-
ciliğimize bağlı bulunan üyelerimizin 
katıldığı, mesleki faaliyet denetimlerine 
yönelik bölgede yaşanan sorunlar, yeni 

uygulamaya giren sözleşme sistemi ve 
ilçeler özelinde Yapı Aplikasyon Proje-
leri işlerinde uyulması gereken mesleki 
ve etik kurallarının konuşulduğu top-
lantılar gerçekleştirildi. Şile’deki top-
lantıdan sonra Yönetim Kurulumuzca 
Şile Belediye Başkan Yardımcısı Dursun 
Şenocak makamında ziyaret edildi.

29 Nisan Cumartesi günü Kırklareli 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salo-
nu’nda, Harita Mühendisi Ahmet İpek-
çi`nin konuşmacı olarak katıldığı “İmar 
Planı Uygulamaları” panel-forum et-
kinliği düzenlendi. 

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Yalo-
va‘da bulunan üyelerimiz ile temsilcilik 
mekânında bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda, üyelerimizin yaşadıkları 
mesleki sorunlar ve bu konudaki çözüm 
önerileri, sözleşme alımları ve mesleki 
faaliyet denetimleri ele alındı. 

Mesleğimizin Korunması Önceliğimiz
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Genç Meslektaşlarımızla Kolkola

Mesleki Uygulamalar Eğitimleri Devam Ediyor

26 Şubat 2017 tarihinde, üyemiz 
Mehmet Uğur Girişken tarafın-
dan yeni mezun olan meslektaş-

larımıza yönelik  “Şantiyelerde Harita 
Mühendisliği Uygulamaları” semineri 
verildi.

19 Mart 2017 tarihinde, Genç meslek-
taşlarımızın meslek hayatında karşıla-
şacakları sorunların tartışıldığı farklı 
çalışma alanlarına yönelik “Yol Proje 
Uygulamalarında Harita Mühendisli-
ği” başlıklı Eğitim Seminerleri üyemiz 
Ergüder Ülger`in sunumu ile gerçekleş-
tirildi.

22 Nisan 2017’de eğitim etkinliklerimiz 
Şube Başkanımız Alişan Çalçalı’nın 
sunduğu “Serbest Harita Mühendisliği 
Bürolarında Haritacılık Uygulamaları” 
eğitimi ile devam etti.

Sosyal & Kültürel Etkinlikler

11 Mart 2017 tarihinde, şubemiz Kadın 
Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar günü kapsamında, 
sosyolog Selda Altınok`un konuşmacı 
olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyet 
Bağlamında: İş, Aş, Aşk” adında şube-
mizde bir söyleşi gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günün-
de, Valiliğin yasaklama girişimlerine 
karşı kadın örgütlerinin itirazları so-
nucu yasağın aşılması sonucu, büyük 
bir coşku ve mücadele azmi içerisinde, 
rengârenk kıyafetlerimiz, afişlerimiz ve 
sloganlarımız ile meydanlardaydık.

9 Şubat 2017 tarihinde “Çoban Ateşle-
rinin yandığı yerde Kavel`de” Adlı Bel-
gesel Film Gösterimi Yapıldı. 1961 Ana-
yasası‘nın işçilere grev hakkını tanıdığı, 
ancak bu hakkın nasıl kullanılacağına 
ilişkin yasal düzenlemenin henüz yapıl-
madığı bir ortamda, Türkiye Maden-İş 
Sendikası üyesi 220 işçinin 1963 yılında 
gerçekleştirdiği “Kavel” grevini anlatan 
film gösteriminin ardından filmin Sena-
ristleri Zafer Aydın ve Melih Biçer ile 
söyleşi gerçekleştirildi. 

Yeni mezun olan 
meslektaşlarımızın mesleki 
uygulamalara yönelik bilgi 

ve deneyim eksikliklerin 
giderilebilmesine destek olmak 
ve iş yaşamına daha donanımlı 

olarak başlayabilmeleri için 
onlara destek olmak amacı ile 

Şubemiz tarafından çeşitli eğitim 
etkinlikleri gerçekleştirildi

34şubelerimizden  /  istanbul
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Ziyaretler

Yapı Aplikasyon Belgeleri, Belediyeler-
deki Fenni Mesuliyet, TUS hizmetleri 
konusunda Şube etkinlik alanımız içeri-
sindeki Yerel Yönetimlere yapılan ziya-
retler kapsamında, şube yönetim kuru-
lumuzca Bahçelievler Belediyesi ziyaret 
edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Harita Şefi meslektaşımız Hüseyin Öz-
türk ve harita şefliğinde çalışan üyele-
rimiz ziyaret edildikten sonra Emlak ve 
İstimlak Müdürü Salih Köse, Etüd ve 
Proje Müdürü Haluk Memişoğlu ve il-
gili birimlerde çalışan üyelerimiz ile bir 
araya gelindi. 

30 Mart 2017 tarihinde, DLH Bölge 
Müdürü olarak atanan üyemiz Meh-
met Ziya Erdem, yönetim kurulumuz, 
Üsküdar İlçe Temsilcimiz İrfan Baştuğ 
ve Kadıköy İlçe Temsilci Yardımcımız 
Rifat Gelbal tarafından makamında zi-
yaret edildi. Ziyaretimiz sırasında DLH 
Ölçme Grup Şefi olan meslektaşımız 
Yılmaz Bağdadi Avrasya Tüneli, 3. Ha-
valimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı 
metro hatları ve Hızlı tren projeleri hak-
kında bilgilendirmelerde bulundu.

31 Mart 2017 tarihinde 40 Öğrenci 
Üyelerimiz ile birlikte, Haydarpaşa’da 
bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı Altyapı Yatırım-
ları Genel Müdürlüğü‘ne bağlı DLH 
Marmaray Bölge Müdürlüğüne teknik 
gezi düzenlendi. Avrasya Projesi DLH 
Ölçme şefi görevinde bulunan üyemiz 
Yılmaz Bağdadi, Avrasya projesinin 
başından tamamlanışına kadar geçen 
süreç ve projede yapılan harita çalış-
maları hakkında bilgilendirmede bu-
lundu.

28 Şubat 2017 tarihinde, Yönetim Ku-
rulumuz tarafından Avcılar Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürü 
Köksal Koçhan ve Plan ve Proje Mü-
dürü Sibel Özkan’ı ziyaret edildi. Yapı 
Aplikasyon Projeleri ve Uygulamaları 
ile Fenni Mesuliyet işlemleri hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. 

“Candaş Cinayeti” ilk duruşma

Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Plan-
lamadan sorumlu Teknik Başkan Yar-
dımcısı iken makamında uğradığı si-
lahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, 
Odamızın çeşitli kurullarında yönetici 
olarak görev yapmış, eski Ankara Şube 
Başkanı meslektaşımız Cemil Candaş 
cinayetinin ilk duruşması 15 Mart Çar-
şamba günü saat 10.00`da Çağlayan 
Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görüldü. 

Duruşma öncesi sabah Şişli Belediyesi 
önünde gerçekleştirilen basın açıklama-
sına, Cemil Candaş‘ın ailesi, Odamız 
Genel Merkez ve İstanbul Şube Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve odamız üyeleri, 
TMMOB Bileşeni odaların yöneticileri 
ve üyeleri, Şişli Belediyesi çalışanları, 
Tüm Bel-Sen, DİSK, KESK üye ve yöne-
ticilerinin de içinde bulunduğu kalaba-
lık bir kitle katıldı. 

1 Mayısta Alanlardaydık

İşçi ve emekçilerin Birlik Mücadele ve 
Dayanışma günü olan 1 Mayısi DİSK, 
KESK, TTB, TMMOB, Demokratik Kit-
le örgütleri, Siyasi Partiler ile birlikte 
on binlerce kişinin katılımı ile Bakırköy 
Halk Pazarında coşku ile kutlandı.

On binlerce kişinin katıldığı kutlamada 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB temsilcileri 
konuşma yaptıktan sonra DİSK Korosu 
1 Mayıs marşını seslendirdi. Kardeş Tür-
küler konseri ile devam eden kutlama, 
işçi ve emekçilerin referandum sonrası 
taleplerini haykırdıkları bir kürsüye dö-
nüştü. Geçmiş yıllara göre oldukça katı-
lımın yüksek olduğu “HAYIR`ını da al 
gel” sloganı ile çağrısı yapılan mitingde 
referandum sonrası başkanlık sistemi ve 
seçime yönelik YSK Kararlarını eleştiren 
sloganlar ön plana çıktı.
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lar ve uygulama farklılıkları gibi konular 
ele alınarak sorunlara karşı HKMO çatısı 
altında birlikte mücadele edilmesi gerek-
tiği vurgulandı.

Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarıyla Bir Araya Geldik

LİHKAB kanunu ve TKGM 

tarafından düzenlenen 

“LİHKAB’lar Hakkındaki 

Yönetmelik”le on yılı 

aşkındır yürürlükte olan 

uygulamalar, çalışmalarımızın 

ve sorumluluk alanlarımızın 

büyük bir bölümünü kapsayan 

süreçlere konu oldu.

Oda Örgütlülüğünün Önemli Bir Parçası “LİHKAB”

Yapılan toplantıda 
LİHKAB’ların sorunlarına karşı 

HKMO çatısı altında birlikte 
mücadele edilmesi gerektiği 

vurgulandı.

Harita Bülteni

Şube etkinlik alanımızda Lisanslı 
Harita ve Kadastro Bürosu olarak 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızla 

birlikte 4 Şubat 2017 tarihinde Şubemizde 
toplantı yapıldı.

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Can-
daş ve Genel Merkez Teknik İşler Şube 
Müdürü Onur Sevencan`ın da katıldığı 
toplantıda LİHKAB sürecinde bugüne 
kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda 
değerlendirmeler yapıldı. LİHKAB’ların 
Oda örgütlülüğünün önemli bir parçası 
olduğu belirtilerek çeşitli konularda dile 
getirilen sorunların çözümünde birlikte 
hareket etmenin önemi vurgulandı. Özel-
likle LİHKAB ve SHKMM’lerin çalışma 
alanlarındaki sınırların tam çizilmesi, 
röperli kroki sorunsalı, Belediyeler ve Ka-
dastro Müdürlükleri’nde yaşanan sorun-

HKMO İzmir Şubesi
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Toplantılar

Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde bu-
lunan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında-
ki Kanun Kapsamında “Riskli Alan” 
olarak ilan edilen 540 hektarlık alanda 
yaşayan hak sahiplerince kurulan Ka-
rabağlar Mahalleler Birliği üyeleri 13 
Şubat 2017 tarihinde Şubemizi ziyaret 
ettiler. Mekansal Planlama Genel Mü-
dürlüğü 17.01.2017 tarih ve 1086 sayılı 
yazısı gereğince, Karabağlar İlçesi, Cen-
netçeşme, Salih Omurtak, Bah-
riye Üçok, Limontepe, Ali 
Fuat Erden, Umut, Gazi, 
Özgür, Yüzbaşı Şerafettin 
ve Devrim Mahallelerini 
kapsayan 540 hektarlık Risk-
li Alanın yaklaşık 101.4 hektar-
lık kısmına ait Bakanlıkça onaylanan 
1/1000 ölçekli imar planına ve 3194 
sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygu-
lamasına dair parselasyon planları ve 
dağıtım cetvelleri şubemiz tarafından 
detaylıca incelendi ve şube görüşü Ka-
rabağlar Mahalleler Birliği üyeleri ile 
paylaşıldı. 

Şubemiz tarafından etkinlik alanımızdaki 
çeşitli il ve ilçelerde üyelerimizle toplan-
tılar gerçekleştirildi.  Toplantılarda ge-

nel olarak; HKMOBİS üzerinden alınan 
yeni sözleşme sistemi, bölgemizdeki özel 
sektör uygulamalarına yönelik sorunlar 
ve çözümleri, röperli kroki, belediye ve 
diğer kurumlarla olan ilişkiler, mesleki 
denetimler ve diğer sorunlara dair çö-
züm önerileri ele alındı. Bu toplantılar şu 
şekildedir;

18 Şubat 2017 tarihinde Salihli ve Alaşe-
hir İlçe Temsilcilikleri ve Uşak İl Temsilci-
liğimiz etkinlik alanında faaliyet gösteren 
kamu ve özel sektör çalışanı meslektaşla-
rımızla bir araya gelindi.

23 Mart 2017 tarihinde Şubemizde İzmir 
ili etkinlik alanında özel sektör fa-

aliyetleri sürdüren üyelerimiz 
ile “Mesleki Sorunlar” konulu 
toplantı gerçekleştirildi.

21 Nisan 2017 tarihinde Urla 
Belediye Başkanı Sibel UYAR, Urla 

Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Çam-
sarılıoğlu ve Urla Belediyesi`nde çalışan 
meslektaşlarımız ile Urla Bölgesinde ça-
lışan meslektaşlarımız bir araya gelerek 
Urla Belediyesi`nde toplantı gerçekleşti-
rildi. 

Didim`de 14 Mayıs 2017 tarihinde ger-
çekleşen bahar yemeğimizin ertesinde 
Didim Garden of Sun Hotel`de Didim 
Temsilcilik alanındaki üyelerimizle bölge 
toplantısı yapıldı. 

Milas Temsilciliğimizde 4 Mart 2017 tari-
hinde bir ziyaret ve toplantı gerçekleşti-
rildi.  Ziyarette 1999-2007 yılları arasında 
Milas Belediye Başkanlığı yapan, aynı za-
manda 23. Dönem CHP Muğla Milletve-
kili olan Harita Mühendisi Fevzi Topuz,  
Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Harita Mühendisi Levent Ünver, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı Harita Mühendisi Emin 
Madran ve temsilciliğe bağlı üyelerimiz 
katıldılar. Toplantıda ağırlıklı olarak apli-
kasyon projesi, yapı denetim yasası, fenni 
mesuliyet ve bürokraside yaşanan sorun-
ların konuşulduğu toplantıda çözüme 
yönelik fikir alışverişi yapılmıştır. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Os-
man Gürün yaptığı konuşmada HKMO 
İzmir Şubesi ile Muğla‘da gerçekleştirdi-
ğimiz çalıştayların önemine vurgu yapa-
rak harita mühendislerine katkılarında 
dolayı teşekkür etti. 

Şubemizin kuruluşunun 30. Yıl Etkinlik-
leri kapsamında 8-9 Nisan 2017 tarihle-
rinde sektörümüzün farklı alanlarında 
faaliyet gösteren genç meslektaşlarımıza 
yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uz-
man Dr. Taylan ÖCALAN`ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Mesleğimizdeki Geliş-
meler” konulu panelde, sektörümüzün 
farklı uygulama alanlarında gerçekleşen 
yenilikler, uzmanlık alanları mesleki ye-
terlilik, genç meslektaşlarımızın mesleği-
miz ile ilgili beklentileri ve sorunları gibi 
konular ele alındı.

35şubelerimizden  /  izmir
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1Mart 2017 tarihinde Şubemiz yü-
rütücülüğünde Denizli İl Temsil-
ciliğimizin katkıları ile “Sektörel 

Girişimciliğin Tasarımı” ve “Parsel Bazlı 
Uygulamalar” konulu panel gerçekleş-
tirildi. TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odası Denizli Şubesi İbrahim Yener 
Acar Konferans Salonu`nda iki oturum 
halinde düzenlenen etkinliğimizin açılış 
konuşmaları Şube Başkanımız M.Kubi-
lay YILDIRIM ve Denizli İl Temsilcimiz 
Nazım TANRIKULU tarafından yapılan 
etkinlikte iki panel yer aldı.  Yürütücülü-
ğünü Şube Başkanımız M. Kubilay YIL-
DIRIM`ın yaptığı “Sektörel Girişimciliğin 
Tasarımı” konulu 1. Oturumda ÇŞB Me-
kansal Planlama Genel Müdür Yardımcı-
sı Vekili Hakan AYBER ile HKMO Anka-
ra Şube Başkanı Recep VADİ tarafından 
mesleğimize yönelik yasal değişiklikler 
ele alındı. Yürütücülüğünü HKMO eski 
genel başkanlarından ve aynı zamanda 
HKMO Kırsal ve Kentsel Alanlar Komis-
yonu Başkanı Hüseyin Ülkü`nün yaptığı 
“Parsel Bazlı Uygulamalar” konulu 2. 
Oturumda, konuşmacılar Muğla Büyük-
şehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanı Emin MADRAN, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendisi Okan ÖZEGE ve 
Muğla Menteşe Belediyesi İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü`nde görev yapan Harita 
ve Kadastro Mühendisi Ahmet YILDI-
RIM tarafından “parsel bazlı uygulama-
lar” konusunda bilgiler verilerek değer-
lendirmelerde bulunuldu.

Sosyal & Kültürel Etkinlik

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü”nde kadın meslektaşlarımız ve ka-
dın meslektaş adaylarımızla buluştuk. 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komis-
yonumuz tarafından düzenlenen etkin-
liğe, kadın meslektaşlarımızın yanı sıra 
Kâtip Çelebi Üniversitesi‘nde eğitim 
gören kadın meslektaş adaylarımız da 
katıldılar. Komisyon üyemiz Betül Çöl-
bay yaptığı konuşmasında kısaca Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü‘nün tarihçesi 

“Sektörel Girişimciliğin Tasarımı”
ve “Parsel Bazlı Uygulamalar”

Açılış konuşmaları Şube Başkanımız M.Kubilay YILDIRIM ve 

Denizli İl Temsilcimiz Nazım TANRIKULU tarafından yapılan 

ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi İbrahim 

Yener Acar Konferans Salonu`nda düzenlenen etkinliğimiz de iki 

panel yer aldı.  

Panellerimize Katılım Yüksek Oldu

hakkında bilgi vererek kadın meslek-
taşlarımız arasındaki dayanışmanın 
önemini ve bu günün bir kutlama değil 
anma günü olduğunu vurguladı.

Şube Yönetim Kurulumuz ve üyeleri-
mizle birlikte 1 Mayıs Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Gününe katıldık. TM-
MOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu kor-
teji ile Gündoğdu Meydanı‘na gerçekleş-
tirilen yürüyüş sonrası binlerce işçi ve 
emekçinin katıldığı bir miting gerçekleş-
tirildi. Yapılan konuşmaların ardından 

Harita Bülteni
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Moğollar grubu unutlumaz bir konser 
verdi.

Şubemizin Geleneksel Bahar Yemeği 
13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde üyele-
rimizin yoğun katılımı ile Didim’de 
gerçekleştirildi. Şube Başkanımız M. 
Kubilay YILDIRIM tarafından yapılan 
açılış konuşmasının ardından meslekte 
30 Hizmet yılını dolduran üyelerimize 
“30.Yıl Hizmet Plaketleri” takdim edil-
di. Yemekte aynı hafta sonuna denk ge-
len “Anneler Günü” de kutlanıp güller 
hediye edildi.

PANEL
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22.02.2017 Çarşamba günü, Tapu 
Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü 
toplantı salonunda Büro ve Şirket 

sahibi üyelerimiz ile toplantı gerçekleş-
tirildi. Toplantıda, HKMO Genel Mer-
kez yönetim kurulu, HKMO Oda Mü-
dürü ve Samsun Şube yönetim kurulu 
üyeleri yöneltilen soruları yanıtladı. 
Serbest çalışan meslektaşlarımızın ka-
tılımlarıyla gerçekleşen toplantıda yeni 
TİP sözleşmeler, mesleki faaliyet dene-
tim uygulamaları, meslek alanlarında 
yaşanan sorunlar ve son gelişmeler ile 
HKMO’nun yürüttüğü diğer çalışmala-
rı hakkında bilgiler verildi.

Toplantılar, buluşmalar

22.02.2017 Çarşamba günü Şubemiz ta-
rafından, On dokuz Mayıs Üniversitesi 

Harita Mühendisliği bölümü öğrenci-
leri, akademisyenleri ve HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu’nun katılımı 
ile bir toplantı yapıldı. Oda çalışmaları-
nın ve öğrenci etkinliklerinin anlatıldı-
ğı toplantıda öğrenci meslektaşlarımız 
odayı anlatan bir sunum gerçekleştir-
di. Öğrenci meslektaşlarımızın Genel 
Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına 
sorduğu sorular ile devam eden top-
lantı Genel Başkan Ertuğrul Candaş’ın 
çalışma hayatına ve HKMO’nun mesle-
ğimizdeki önemine dair konuşmasıyla 
devam etti.

22.02.2017 Çarşamba günü, Şubemiz 
ev sahipliğinde, HKMO Genel Merkez 
yönetim kurulu ve şubemiz yönetim 
kurulları olarak ortak yönetim toplantı 
gerçekleştirildi. Oda ve şube çalışma-
ları, üyelerimizin yereldeki beklentileri 
ve yapılması planlanan çalışmalar ele 
alındı.

04.03.2017 Cumartesi günü şubemiz 
hizmet binasında serbest çalışan ve li-
sanslı büro sahibi üyelerimizin katılı-
mıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplan-
tıda; fenni mesuliyet ve yapı aplikasyon 

Üyelerimizle El Ele

Siz okuyucularımızla 
görüşemediğimiz zaman 

zarfında çalışmalarımızın odak 
noktasını yine üyelerimizin 

ihtiyaçları oluşturdu.
Özel Sektör, Akademi 
ve Odamız işbirliğiyle 

düzenlediğimiz toplantılar ve 
çalıştaylar aracılığıyla sektör 
içi bilgi alışverişi sağlanırken

işbirliği olanakları da arttırıldı.

Özel Sektörün Yanındayız

HKMO
Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, Samsun Şube Başkanı 
Aziz Şişman, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Levent 
Özmüş ve Genel Merkez 
Oda Müdürü Timur Bilinç 
Batur üyelerimizin sorularını 
yanıtladı.

Harita Bülteni
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projesinin birbirinden ayrılması gerek-
tiği vb. konularda meslektaşlarımızın 
karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. 
Üyelerimizden gelen talepler üzerine 
röperli kroki hazırlama işlemlerinin gö-
rüşülmesi için çalışma gurubu kuruldu.

08.04.2017 tarihinde serbest çalışan üye-
lerimiz ile şubemiz hizmet binasında 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda  meslek-
te yaşanılan sorunlar dile getirildi. Yö-
netim kurulumuz tarafından kurulan  
Röperli Kroki Çalışma Gurubu’nda gö-
rev alan üyelerimizin  hazırladığı rapor 
yönetime sunuldu ve rapor değerlen-
dirilerek Genel Merkeze gönderileceği 
kararı alındı.

Çalıştay

Şubemiz Yönetim Kurulu ve Genel 
Merkez Mühendislik Ölçmeleri Ko-
misyonu tarafından 24 Nisan 2017 ta-
rihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Konferans Sa-
lonunda “İnsansız Hava Araçlarının 
Harita/Geomatik Mühendisliği Uygula-
malarında Kullanımı” adlı çalıştay ger-
çekleştirildi. Katılımın oldukça yüksek 

olduğu çalıştayda Kamu kurumları ve 
özel sektör  çalışanları da bulundu. Ger-
çekleşen çalıştayda sırasıyla Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seba-
hattin Bektaş, Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halil Er-
kaya, Şube Başkanımız Doç. Dr. Aziz 
Şişman ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Birol Elevli konuşmalarını yaptılar. Ça-
lıştaya çeşitli üniversitelerden katılan 
akademisyenler sunumlarını yaptılar. 

İki oturumda gerçekleştirilen çalışta-
yın ilk oturumunda; Konum Belirleme 
Yöntemlerine Genel Bir Bakış, İnsansız 
Hava Araçları Mevzuatı, Açık Kay-
nak Kodlu ve Ticari Lisanslı İnsansız 
Hava Araçları Fotogrametri Yazılım-
larının Ortofoto Üretimi Konusunda 
Kıyaslanması, Yüksek Çözünürlüklü 
Görüntülerden Üretilen Nokta Bulutu 
Verisinden Bina Detaylarının Otomatik 
Çıkarımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) 
Pilotaj Resmi Sertifika Eğitimleri ko-
nularında sunumlar yapıldı.Öğleden 

sonraki oturumunda  “İha’lar ile Ölçme 
ve Değerlendirme Uygulamaları” ko-
nulu panel gerçekleştirildi. Çalıştay`ın 
sonunda bildiri sunan ve panele katılan 
tüm katılımcılara adlarına OMÜ kam-
püsünde fidan dikilmek üzere Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesince hazırlanan 
ve fidan sertifikaları verildi.

55şubelerimizden  /  samsun
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çap, cors, datum, dem, düzeç, efemeris, çekül, 
epok, gps, grid, ifraz, jeoid, kaks, kanava, 
laplace, ölçek, mera, misem, muris, pafta, parsel, 
pay,piketaj, semt, tahdit, takbis, tapu, tudka
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Merhaba: Harita Bülteni’nin 97. sayısın-
daki briç probleminin yanıtı: Problemi 
buraya alarak yanıtlıyoruz.

Konuşmalar

Güney Batı Kuzey Doğu

1 Kör  2 Karo 3 Sinek Pas

3 Kör  Pas 4 Kör Pas

Pas Pas

  
Konuşmalar tabloda verildiği gibi geç-
miştir. Güney ve kuzeyin elleri toplam-
da sekiz el alır. Kuzeyde oturan oyuncu 
elinin üç el alacak kuvvetde olduğunu 
bile bile oyunu dört köre bağlamıştır. 

Bu konuşma üzerine herkes pas geç-
miştir. Açık olarak verilen bu dört elde, 
Batı as rua karosunu çeker. Bir kaç sani-
ye düşündükten sonra oyunu batırmak 
için kendince bir yol takip eder.

Batının oyunu batırmak için nasıl bir 
yol takip ettiğini görebildinizmi? Eğer 
göremediğseniz lütfen üzülmeyin. Ge-
lecek sayıya kadar zamanınız var. İyi 
oyunlar. “

Problemin Çözümü ve Batının Yoru-
mu: Batıda oturan oyuncu yeri görmek 
için; karo ası çeker ve kuzeyin eli yere 
açıldığında yerde ki kartlara bakıp şu 
yorumu yapar: Kuzeyde oturan oyun-
cuda üç adet kör olduğunu görür. Ken-
disinde de üç adet  kör vardır. Güneyde 
oturan ve dört kör oynayan oyuncuda 
beşli kör varsa ortağımda ikili kör olma-
lı diye düşünür. Şimdi ortağında bulu-
nan ikili körün biri kör onlu ise bu oyun 
batar diye yorumlar. Sonrada; yeter ki 
ortağım doğru oynasın da bu oyunu ba-
tıralım diye içinden geçirir.

Batının Oyun Oynama Yolu: Dört kör 
oynayan güneyi batırmanın tek yolu bu 
ise bunu gerçekleştirmek için ilk elde 
karo ası çektikten sonra ikinci elde karo 
ruayı çeker.

Üçüncü elde yerin karoya çaktığını bile 
bile karo damı oynar. Güney karoya is-
ter yerden ister elden çaksın fark etmez 
diye düşünür.

Karoya yerden çakan Güney dördüncü 
elde yerden kör oynar. Doğu küçük kör 
koyar. Güney elden Kör valeyi verir. 
Kör as ile eli batı alır.

Batının Öldürücü Hamlesi: Kör as ile 
eli alan batı şimdi öldürücü hamlesini 
yapar ve herkesin çaktığını bile bile be-
şinci elde elden karo oynar. Güneyde 
oturan oyuncu kurnazlık yapar yerden 
karoya çakmadan boş bir kart verdi.

Doğunun Kararı:
1- Batı tarafından oyunu batırmanın 
yolu açıldığına göre doğuda oturan or-
tağı “düğün değil bayram değil” orta-
ğım neden karo oynadı diye biraz dü-
şündükten sonra, doğu ortağımın elini 
kör A,9,x küçük kör var ise diye düşü-
nüp ortağımın sağ karosuna kör onlu 
ile çakarsam; güneyde oturan oyuncu 

elinde bulunan dam, rua onör kozlar-
dan biri ile üste çakarsa ortağımın elin-
de bulunan ikili kör dokuzlu dördüncü 
elimiz olur ve oyunu batırırız diye doğ-
ru karar verdikten sonra ortağının sağ 
karosuna elinde bulunan kör onlu ile 
çakıp oyunu batırır.

2- Batının, doğuda oturan ortağı sıra-
dan bir oyuncu ise, güneyde dört kör 
oynayan oyuncu beşinci elde doğunun 
sağ karosuna yerden çakmayıp kart 
kaçtı diye düşünüp  doğu da elinden 
boş bir kart verirse güney elden küçük 
koz ile beşinci eli alır. Elinde bulunan 
iki büyük koz ile batıda ve doğuda bu-
lunan kozları alarak oyunu yapar. 

Netice:
1- Doğu beşinci elde karoya çakarsa İYİ 
OYUNCU olur.

2- Beşinci elde karoya çakmasa sıradan 
bir oyuncudur. Bu durumda batıda otu-
ran oyuncu iyi bir briçci olduğu halde 
doğuda oturan oyuncuya iyi bir oyuncu 
diyebilirmiyiz? Bu oyunda doğu batıya 
ortak-eş-olabilirmi?

Batı ortağına niye kör onlu ile çakma-
dınız diye kızıp üzülürken. Doğunun 
üzüntüsünü siz düşünün. İyi oyunlar.



11032 sicil numaralı üyemiz ve Kırklareli İl Temsilcimiz Tevfik 
Türkoğlu ile Gizem Atay çifti 30.04.2017 tarihinde evlenmişler-
dir. 
12119 sicil numaralı üyemiz Sadık Erezer ve İmren Sabancı 
22.04.2017 tarihinde evlenmiştir. 
13417 sicil numaralı üyemiz Enes Cihan Yalman`ın 25.01.2017 
tarihinde düğünü olmuştur.

13511 sicil numaralı Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Esat 
Büyükköse 09.04.2017 tarihinde Nur Dirican ile evlenmiştir. 
14919 sicil numaralı üyemiz Halil İbrahim Bozkurt 29.01.2017 
tarihinde evlenmiştir. 
11032 sicil numaralı üyemiz ve Kırklareli İl Temsilcimiz Tevfik 
Türkoğlu ile Gizem Atay çifti 30.04.2017 tarihinde evlenmişlerdir. 
HKMO Ailesi olarak kendilerini tebrik eder, bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

6269 Nolu Üyemiz Doç. Dr. Volkan Çağdaş ve Belit Merve Çağ-
daş çiftinin 23.02.2017 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur.  Ali 
Mahir adını verdikleri ve 1102 Nolu Üyemiz Yalçınkaya Şener 
ve 1127 Nolu Üyemiz Sevil Öcal Şener`in de torunu olan bebeğe 
“aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutlu-
luklar dileriz.
7048 sicil numaralı üyemiz Çetin Çelik‘in 25.04.2017 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. ONUR adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgel-
din” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
7172 sicil numaralı üyemiz Hakan Aytünür‘ın 05.11.2016 tari-
hinde bir çocuğu olmuştur. Zeynep Cansu adını verdikleri be-
beğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
7790 sicil numaralı üyemiz Murat Kapancı‘nın 05.04.2017 tari-
hinde bir çocuğu olmuştur. Ömer Ateş adını verdikleri bebeğe 
“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutlu-
luklar dileriz.
7955 sicil numaralı üyemiz Süleyman Erden Şireci‘nin 
28.03.2017 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Yavuz Selim adını ver-
dikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
9496 ve 9605 sicil numaralı üyelerimiz Ömer Candar Kozan ile 
Serpil Kozan çiftinin 15.05.2017 tarihinde bir erkek çocuğu dün-
yaya gelmiştir. Kerem ismini verdikleri bebeğe aramıza hoş gel-
din der, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
10858 sicil numaralı üyemiz Resul Baştar‘ın 11.05.2017 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. EYLÜL adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dile-
riz.
11075 sicil numaralı üyemiz Sevim Bilge Erdede’nin 15.02.2017 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Melis adını verdikleri bebeğe 
“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutlu-
luklar dileriz.

12210 sicil numaralı üyemiz Serter Kocababa ile F. Ceyda Koca-
baba çiftinin 07.11.2016 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya gelmiş-
tir. Ilgın ismini verdikleri bebeğe aramıza hoş geldin der, meslek-
taşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 
12532 sicil numaralı üyemiz Gökhan Develi ile Gülsüm Deve-
li çiftinin 13.02.2017 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Nazire ismini verdikleri bebeğe aramıza hoş geldin der, meslek-
taşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
13268 sicil numaralı üyemiz Celal Sarıoğulları ve Gül Sarıo-
ğulları çiftinin 27.04.2017 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
İlhami adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, mes-
lektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 
13380 sicil numaralı üyemiz Yaser Yakup Ertem‘ın 21.03.2017 ta-
rihinde ikiz çocukları olmuştur. Zeynep ve Ebrar adını verdikleri 
bebeklere “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesi-
ne mutluluklar dileriz.
15458 sicil numaralı üyemiz Tuğçe Yılmaz‘ın 09.01.2017 tarihin-
de bir çocuğu olmuştur. Alphan adını verdikleri bebeğe “aramıza 
hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.
15459 sicil numaralı üyemiz Harun Eyüboğlu‘nun 03.03.2017 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Aişe adını verdikleri bebeğe “ara-
mıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.
15470 sicil numaralı üyemiz Mehmet Caner Tatlıcı‘nın 20.02.2017 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Mehmet Görkem adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
14379 sicil numaralı üyemiz Mahmut Veyis Güney‘in 24.02.2017 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Mustafa Emir adını verdikleri 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

Harita Bülteni
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Evlenenler

Yeni Doğanlar

3657 sicil numaralı üyemiz Ercan Uçarlı, 16.5.2017 tarihinde 
Samsun Büyükşehir  Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Baş-
kan‘ı görevine atanmıştır. 
9126 Sicil numaralı üyemiz Mehmet Ziya Erdem 11.3.2017 tari-
hinde DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne atanmıştır. 

HKMO Ailesi olarak meslektaşlarımıza yeni görevlerinde ba-
şarılar ve mutluluklar dileriz.

Atananlar, Emekli Olanlar

NOT: Burada yayınlanan bilgiler 15 Mayıs 2017 tarihine kadar olan ve odamıza bildirilen gelişmelerden derlenmiştir.
Bu tarihden sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır.

260 sicil numaralı üyemiz, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Görevlisi ve 2644 sicil 
numaralı üyemiz Oğgan Erturan`ın babası Gültekin Erturan 2 
Şubat 2017 Perşembe günü yaşamını yitirmiştir. 
348 sicil numaralı üyemiz Turan Hasdoğru 18.02.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
562 sicil numaralı üyemiz Tuna Öztamur 03.03.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
643 sicil numaralı üyemiz Sabit Tokdemir‘in babası 30.01.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
684 sicil numaralı üyemiz Zeynal Abidin Onursal‘ın anne-
si ve 6586 sicil numaralı üyemiz Erkan Onursal‘ın babaannesi 
21.11.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
853 sicil numaralı üyemiz İlhan Durupınar yaşamını yitirmiştir. 
857 sicil numaralı üyemiz Orhan Önal 04.04.2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
913 sicil numaralı üyemiz Altay Sarıkartal yaşamını yitirmiştir. 
1479 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin Ekinci‘nin Annesi ya-
şamını yitirmiştir. 
2010 sicil numaralı üyemiz Enver Tüzünoğlu’nun annesi 
23.01.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2019 sicil numaralı üyemiz Ömer Ceylan 14.05.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
2028 sicil numaralı üyemiz Mustafa Nevzat Düzağaç‘ın Kayın-
validesi, 2166 sicil numaralı üyemiz Meliha  Düzağaç‘ın Annesi 
yaşamını yitirmiştir. 
2182 sicil numaralı üyemiz Faruk Öztürk‘ün annesi 31.01.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2278 sicil numaralı üyemiz Ali Bozdağ 15.02.2017 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 
2531 sicil numaralı üyemiz Ali Fuat Başar‘ın Anneannesi yaşa-
mını yitirmiştir. 
2682 sicil numaralı üyemiz Süleyman Gül 05.02.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
2829 sicil numaralı üyemiz Varol Mutlu`nun annesi Zekiye Mut-
lu yaşamını yitirmiştir. 
2874 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker`in an-
nesi Mezhure Şeker yaşamını yitirmiştir. 
3002 sicil numaralı üyemiz Atilla Çankaya‘nın babası 16.02.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3147 sicil numaralı üyemiz Yusuf Çiçek‘in Annesi yaşamını yi-
tirmiştir. 
3902 sicil numaralı üyemiz Yahya Okşar`ın babası 06.01.2017 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir.

4090 sicil numaralı üyemiz ve Beşiktaş İlçe Temsilcimiz Cevdet 
Çalı‘nın babası Baki Çalı yaşamını yitirmiştir. 
4106 sicil numaralı üyemiz Mithat Erkan’ın babası 26.03.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4191 sicil numaralı üyemiz Ayhan Ügüdür 18.01.2017 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 
4322 sicil numaralı üyemiz Abdurrahman Aktaş’ın annesi 
19.01.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4631 sicil numaralı üyemiz Cafer Özdemir‘in Babası 22.03.2017 
tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
4850 sicil numaralı üyemiz Cuma Özdemir’in annesi 08.02.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5131 sicil numaralı üyemiz Kadir Çelik`in babası 08.01.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
5609 sicil nolu üyemiz, Gülseren Kavlak`ın babası vefat etmiştir. 
5896 sicil numaralı üyemiz Ali İhsan Atakay`ın babası 30.03.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6204 sicil numaralı üyemiz Mustafa Acar‘ın annesi Ümmü Acar 
yaşamını yitirmiştir. 
6473 sicil numaralı üyemiz Ergin Aksan`ın babası Aydın Aksan 
yaşamını yitirmiştir. 
7931 sicil numaralı üyemiz Umut Esved Akbal‘ın babası 
13.02.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
8347 sicil numaralı üyemiz Gökhan Gündüzoğlu‘nun babası 
28.01.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
9471 sicil numaralı üyemiz Ali Duman‘ın babası 05.02.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
10673 Sicil numaralı üyemiz Necmi Akkoca‘nın babası Fazıl Ak-
koca 23.04.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
12563 sicil numaralı üyemiz ve Çekmeköy İlçe Temsilcimiz İpek 
Aktan Yeşilyurt`un babası Necdet Aktan yaşamını yitirmiştir. 
13270 sicil numaralı üyemiz Evrim Gülcan Savaş`ın babası Mus-
tafa Savaş yaşamını yitirmiştir. 
13768 sicil numaralı üyemiz Nurcan Altıner`in babası ve 9824 
sicil numaralı üyemiz Hünkar Altıner`in kayınbabası Rahmi 
Gün yaşamını yitirmiştir. 
15200 sicil numaralı üyemiz Doruk Topuz‘un dedesi 15.03.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyelerimizin yakınlarına, 
ailelerine, sevenlerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı 
dileriz.
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Aramızdan Ayrılanlar
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