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Varlık Fonu

Röportaj

Bu Ne Menem Birşey?

Erkan Can
Bir yüzyıl öncesinde de sonrasında da

Adlarını Ölümleriyle Duyuyoruz

Dünya CBS Günü

CBS’yi Bilince Çıkartmak İçin

İçindekiler

58
24 30

72

10 Kurumlar nezdinde
	 Sorunların	takipçisiyiz
12 Meslekte 50 yıl
	 Su	gibi	geçen	yıllar
14 Beklenen haber
	 Asgari	ücret	belli	oldu
16 Örnek bir sistem
	 Yeni	TİP	sözleşme	sistemi
18 Tüm taraflar bir araya gelecek
	 16.	Kurultay’a	doğru

22 Kurulun komutasında

	 Jeodezinin	yükselişi

26 Geçmişten Bugüne

		 İSG

34 Duyurular

36 Drone’lar her alanda

	 Şantiye	İzleme

38 Geomatik Mühendisliği

	 Geospatial	4.0

42 Sürdürülebilir Kalkınma İçin

	 Amaca	Uygun	Arazi	İdaresi

52 Vazgeçilmez Aktörler

	 Merslek	Kuruluşları

64 Dahi’nin bilinmeyen yönü

	 Gauss’un	Mektubu	

66 Başın öne eğilmesin

	 Metin	Göktepe,
	 Uğur	Mumcu,
	 Hrant	Dink

9703 Harita Bülten

Dünya haritacıları İstanbul’a

Karar Vermeden Önce

Yeni bir Bülten’le, yepyeni bir 
içerikle karşınızdayız. He-
yecanlıyız. Bültenlerimizin 

yayına hazırlık sürecinde temel ilke-
miz, her sayımızın bir önceki sayı-
mızdan daha iyi ve başarılı olması-
dır. Bu sayımızın biçiminde ve içerik 
sunumundaki önemli yenilikler bu 
ilkemizin bir sonucudur. Bültenimi-
zin, bu yeni görsel sunumunun söze 
gerek bırakmıyor, kendini anlatıyor 
olacağına inanıyoruz 

Bültenimiz bu yeni sayı ile 97. sayı-
sına ulaştı. Bu yılın bitiminde 100. 
sayımızı yayınlayacağız. Sizlere her 
sayımızda Odamızdan haberler ver-
mek üzere çıkarılan ve süreli yayın 
olan Harita Bültenimiz, yayına baş-
ladığı günden bu yana bu tanıma 
uygun yayın yapmış, Odamızın o 
süreç içindeki bütün faaliyetlerini 
öncelikle tüm meslektaşlarımıza ve 
toplumun diğer kesimlerine duyur-
maya çalışmıştır. Ama aynı zamanda 
Bültenimiz Odamızın tüm birimleri 
olarak yoğun çalışma tempomuzu 
paylaştığımız, bu çalışmalarımızı 
ülke ve meslek tarihimize kaydettiği-
miz önemli bir araç olmuştur.

Değerli meslektaşlarımız,
Sizlerle olmadığımız sürede, ülke-
mizin içinde bulunduğu zor şartlar 
daha da ağırlaşmış, özgür iradeye 
yönelik baskılar, tehditler, provokas-
yonlar giderek artırılmıştır. 16 Nisan 
2017 günü OHAL altında Anayasa 
değişikliği için halkoylamasına (re-
ferandum) gidilecektir. Anayasa de-
ğişikliğine ilişkin düzenlemenin ha-
zırlanması sürecinde, kamuoyunun 
yeterince bilgilendirilmemesi, tartış-
ma ve uzlaşı arayışına girilmemesi, 
demokratik kitle örgütlerinin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek Oda-
larımızın görüşlerinin alınmaması 
demokrasimiz açısından sorunludur. 

Siyasal iktidarların kamu kurumu ni-
teliğinde meslek Odalarını dışlayan, 
tartışma ve uzlaşmaya yanaşmayan 
tutumları nedeniyle; bizler sessiz ka-

larak işini gören değil, içi boşaltılmış 
kavramların peşine safça düşen hiç 
değil, aksine süreci çözümleyerek, in-
sanımızın gelişmesi için, doğal-kül-
türel zenginliklerimizin korunması 
için, kentlerimizin yağmalanmaması 
için, ülkemizin gelişmesi ve uygar ül-
keler seviyesine çıkması için bilimsel 
ve teknik çalışmalara daha da önem 
vermemiz gerektiğinin ve daha çok 
çalışarak daha fazla üretmemiz ge-
rektiğinin bilincindeyiz. 

Örgütümüz TMMOB ve bağlı Oda-
larımızın şimdiye kadar diğer ya-
sal düzenlemelerden etkilenmediği 
oranda etkileneceği açık olan böylesi 
bir tarihsel kavşakta, bu sürükleni-
şe tüm güç ve birimleriyle “Hayır” 
derken, meslek, meslektaş ve ülke 
yararına görevini de her şart altında 
yapmaya kararlıdır.

Sevgili dostlar,
İşte bu bilinçle, önümüzde planlan-
mış tüm etkinliklerimizin gerçek-
leştirilmesi çalışmalarımız tüm hı-
zıyla sürmektedir. Bu kapsamda, en 
önemli etkinliklerimizden biri olan 
ve 3 - 6 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kongre Merkezinde düzenlenecek 
16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı yaklaşırken duyduğumuz 
heyecan, birinci kongreyi hazırlayan-
ların duyduğu heyecanla aynıdır. 

Diğer taraftan, TMMOB tarafından 
düzenlenen, sekreteryası Odamızca 
ve Adana Şubemiz ile birlikte  yü-
rütülen “5.Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi” 15 -18 Kasım 2017 tarihleri 
arasında Adana’da gerçekleştirilecek 
olup, etkinlik hazırlık çalışmalarımız 
etkin bir şekilde sürmektedir.  

Tüm hazırlıklarını tamamladığımız 
kurultayımıza ve TMMOB-Coğra-
fi Bilgi Sistemleri Kongre’sine tüm 
üyelerimizi davet ediyoruz.

Bir sonraki Bültenimizde görüşmek 
üzere…

FIG 2018’e Doğru
CBS’yi Bilince Çıkartmak İçin

Referandum Testi24

06

Merhaba
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	 Müjde	Ar
72 Bak bıyığım buz tuttu
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	 HKMO	Şubelerinden	Haberler

98	 Briç

99	 Bulmaca
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Dünya haritacıları İstanbul’a

FIG 2018 Katılımcı Sayıları ve 

Profilleri, Kongre Program 

Taslağı, FIG ile Mutabakat 

Metni, FIG-HKMO/KDK 

Sorumluluklar Matrisi, Kongre 

Yeri, Kongre Bütçesi, Teknik 

Turlar, HKMO Web`e Gelen 

Motto Önerileri, Kurumsal 

Roller ve Sorumluluklar, 

Sponsorluk Paketleri

Fıg 2018 İstanbul Yaklaşırken

FIG 2018 konusundaki gelişmeler 
hakkında bilgilerin sunulduğu 
ve özellikle FIG 2018 Katılım-

cı Sayıları ve Profilleri, Kongre Prog-
ram Taslağı, FIG ile Mutabakat Metni, 
FIG-HKMO/KDK Sorumluluklar Mat-
risi, Kongre Yeri, Kongre Bütçesi, Tek-
nik Turlar, HKMO Web`e Gelen Motto 
Önerileri, Kurumsal Roller ve Sorum-
luluklar, Sponsorluk Paketleri vb. ko-
nularının görüşüldüğü ve uygulamaya 
yönelik kararların alındığı Ulusal Da-
nışma Kurulunun 3 üncü toplantısı 26 
Kasım 2016 Cumartesi günü Ankara`da 
gerçekleştirildi. 

Toplantı Ulusal Danışma Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Reha Metin Alkan yö-
netiminde, Kongre Direktörü Dr. Or-
han Ercan, Kongre Düzenleme Kurulu 
Üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Kahveci ve 
Muhittin İpek, üyeler Prof. Dr. Hayret-
tin Gürbüz, Kültür Üniversitesi‘nden 
Prof. Dr. Turgut Uzel, KTÜ`den Prof. 
Dr. Cemal Bıyık, SÜ`den Prof. Dr. Fer-
ruh Yıldız, İTÜ`den emekli Prof. Dr. 
Doğan Uçar, Kocaeli Üniversitesinden 
Doç. Dr. Arzu Erener, Cumhuriyet Üni-
versitesinden Doç. Dr. Tarık Türk,  Ha-
rita Genel Komutanlığından Dr. Osman 
Alp ve Dr. Mustafa Ata, Emekli Genel 
Müdür Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğünden Nihat 
Erdoğan, Tarım Reformu Genel Müdür-

97
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Toplantıya, HKMO II. Başkanı Turğay 
Erkan, HKMO Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi ve HKMO Kongre Genç Haritacı 
Komitesi Üyesi Ferah Pırlanta Köksal,  
FIG2018 Kongre Direktörü ve FIG Baş-
kan Yardımcısı  Dr. Orhan Ercan,  KDK 
Üyesi  Muhittin İpek,  KDK Üyesi  Doç. 
Dr. Muzaffer Kahveci,  FIG Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Rudolf Steiger, FIG 
Ofis Müdürü Louise Friis-Hansen ka-
tıldı. 

Toplantının ilk gününde aday Kong-
re Merkezleri gezilerek yetkilerinden 
bilgiler alındı. İkinci gün ise nihai hale 
getirilen protokol metni FIG adına Ofis 
Müdürü Bayan Louise Friis-Hansen ve 
HKMO adına II. Başkan Turğay Erkan 
tarafından imzalandı. 

FIG2018 Genel Kurulu ve Kongresi‘nin 
ülkemize ve mesleğimize büyük ka-
zanımları olacağına inanıyor, bütün 
meslektaşlarımızı ve mesleki kurum 
kuruluşlarımızı bu büyük etkinliğe, 

lüğünden Abdulkadir Karakuş, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünden Hasan 
Eler, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden Özcan Yumruktay ile 
16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı Yürütme Kurulu Başkanı Uz-
man Dr. Taylan Öcalan, Odamız Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Levent Özmüş, Ali İpek ve 
FIG 2018 Genç Haritacılar Komisyonu 
üyesi Ferah Pırlanta Köksal`ın katılım-
ları ile gerçekleştirildi.

Haritacılığın                                                                                  
olimpiyatına hazır mıyız?

İstanbul`da 6-11 Mayıs 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek olan “FIG2018 
FIG Genel Kurulu ve Kongresi” ile ilgi-
li hazırlıkların görüşülmesi ve Kongre 
yerine karar verilmesi ve nihai protokol 
metninin hazırlanması amaçlarıyla FIG 
Yönetimi ile HKMO Kongre Düzenleme 
Kurulu (KDK) üyeleri 1- 2 Aralık 2016 
günlerinde İstanbul`da toplandı.

Harita Bülteni
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ve öğrencilerden beklentiler ortaya ko-
nuldu, soru ve cevaplar ile konferans 
tamamlandı. 

10 Kasım 2016  tarihinde ise Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesindeydik.   

Bu toplantı, Mühendislik Fakültesi De-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Şiş-
man koordinasyonunda gerçekleştiril-
di. Toplantıya Bölüm öğretim üyeleri 
ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 150 
kişi katıldı. Toplantıya Odamız adına 
Kongre Direktörü ve Düzenleme Kuru-
lu üyeleri olarak Dr. Orhan Ercan, Mu-
hittin İpek, Doç. Dr. Muzaffer Kahveci 
katıldı.

Söz konusu bilgilendirme toplantısında 
yapılan sunum Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan tarafından gerçekleştirildi. 
Sunumda FIG tanıtılmış, FIG 2018 sü-
recinde yapılan çalışmalar özetlenmiş, 
FIG Genç Haritacılar Ağı hakkında bilgi 
verilmiş, sektörel bir analiz yapılmış ve 
öğretim üyeleri ve öğrencilerden bek-
lentiler ortaya konmuş, soru ve cevap-
lar ile konferans tamamlanmıştır. 

Soru ve cevap bölümünde ise, konunun 
önemini tekrarlamak ve vurgulamak 
amacıyla FIG2018 Kongresine Türki-

ye`den yaklaşık 1500 delege ve yurt-
dışından yaklaşık 3000 delege ile 80`in 
üzerinde firmanın katılımının öngö-
rüldüğü ifade edilmiş ve bu bağlamda 
tüm akademisyenlerin, öğrencilerin bu 
etkinliğe olabildiğince çok makale su-
numu yaparak katkıda bulunmalarının 
Türkiye`nin dünya ölçeğindeki presti-
jinin artırılması anlamında önemli ol-
duğu ifade edilmiştir. Ayrıca, FIG2018 
Kongresi kapsamında FIG Genç Hari-
tacılar etkinliklerinin düzenleneceği ve 
bu etkinliklere Genç Haritacılar tanımı-
na giren (35 yaş altı tüm meslektaşları-
mız ve öğrenciler) meslektaşlarımızın 
azami katılım göstermesinin önemli ol-
duğu da vurgulanmıştır. 

haritacılığın olimpiyatlarına katılmaya 
şimdiden davet ediyoruz.

FIG 2018 Bigilendirme Toplantıları

Odamız koordinasyonunda kamu ku-
rumlarımız, üniversitelerimiz ve özel 
sektörümüz ile birlikte gerçekleştirmeyi 
planladığımız FIG2018 İstanbul Genel 
Kurulu ve Kongresi ile ilgili bilgilendir-
me toplantılarının üniversite ayağına 1 
Kasım 2016 tarihinde Afyon Kocatepe 
Üniversitesi toplantısıyla devam edildi.

Toplantıya, Harita Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Turgut 
ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
İbrahim Tiryakioğlu koordinasyonun-
da, Odamızdan Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan, Kongre Düzenleme Kuru-
lu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Kahveci, bö-
lüm öğretim üyeleri ve öğrencilerinden 
oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.

Söz konusu bilgilendirme toplantısında 
yapılan sunum Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan tarafından gerçekleştirildi. 
Sunumda FIG (Dünya Haritacılar Birli-
ği) tanıtıldı, FIG2018 sürecinde yapılan 
çalışmalar özetlendi. FIG Genç Harita-
cılar Ağı hakkında bilgi verildi. Sektörel 
bir analiz yapılarak ve öğretim üyeleri 

Sunumda FIG tanıtıldı, 

FIG 2018 sürecinde yapılan 

çalışmalar özetlendi, FIG Genç 

Haritacılar Ağı hakkında bilgi 

verildi, sektörel bir analiz 

yapıldı ve öğretim üyeleri 

ve öğrencilerden beklentiler 

ortaya kondu.

HKMO haberler
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Başkanımız Ertuğrul Candaş bir konuş-
ma yaptı.

Ertuğrul Candaş konuşmasında özetle 
şöyle dedi: “CBS`yi ülkemizde bilince 
çıkarma görevini, mesleğimizi ve mes-
lektaşımızı temsil eden Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası üstlenmiştir. 
Bize göre Odamız üzerine düşeni fazla-
sıyla yapmıştır. Hem de hiç teşekkür 
beklemeden. Zaten teşekkür de edilmi-
yor (…) Odamızca yapılan çalışmaları 
kısaca özetlemekte yarar görüyorum. 
En azından tarihe bir kez daha not düş-
müş oluruz. Odamız, birçok ülkede 
1999 yılında başlatılan Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Bilinçlendirme Haftası etkinliği 
ve CBS Günü kutlamalarını, 2000 yılın-
dan bu yana (yani, yaklaşık 16 yıldır) 
Oda birimlerimizde, ülkenin dört bir 
köşesinde hayata geçirmektedir. Her yıl 
düzenlenen panel, konferans, seminer, 
sempozyum ve benzeri etkinliklerimizi 
üniversiteler, kamu kurum ve kuruluş-
ları, uygulayıcılar, bilim insanları ve uz-
manlarla birlikte yapmaktayız. Dahası, 
ilkokullardaki çocuklara bile Odamızca 
CBS bilinci aşılanmaya çalışılmış ve bu 
kapsamda ilkokullarda bir sürü etkinlik 
yürütülmüştür. CBS kapsamında ilko-
kullarda yürüttüğümüz ilk çalışmala-

ra katılan çocuklarımız, bugün yirmili 
yaşlardadır.

Bunlardan başka, Odamız tarafından 
TMMOB adına iki yılda bir CBS kong-
resi düzenlenmektedir. Bu kongrelerin 
sonuç bildirgelerinde vurgulanan tüm 
konuların bir an önce yaşama geçirilme-
si için Odamızca çok çaba harcanmış ve 
harcanmaktadır.(…)” 

(Ertuğrul Candaş’ın konuşmasının ta-
mamını buradan okuyabilirsiniz: http://
www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=15125&tipi=2&sube=0)

İlk CBS Kongremiz

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
mız, Türk Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birliği adına 30 Ekim - 2 Kasım 2007 
tarihleri arasında TMMOB CBS‘2007 
Kongresi, Trabzon‘da Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi‘nde,  “Ortak Veri, 
Ortak Bilgi, Ortak Dünya...” kongre 
temasıyla yapıldı. TMMOB CBS Kong-
resi‘nin amacının, CBS ve teknolojileri-
nin insanlık hizmetine sunulması, bu 

Dünya CBS Günü Paneli’ndeydik

Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, CBS Genel Müdürlüğü ev 

sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen “Dünya CBS Günü”ndeki 

panelde konuştu.

Dünya CBS Günü, bu yıl İstan-
bul`da Haliç Kongre Merkezi`n-
de “Bugünü anlamak, geleceği 

paylaşmak” teması ile 24-25 Kasım 2016 
tarihleri arasında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversi-
te, firma ve sivil toplum kuruluşları ile 
Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nden 
ilgili kamu yöneticileri, akademisyen, 
uzman ve teknik personelin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı`nın daveti üzerine Odamız da katıl-
dı. Sempozyum sergi alanında tanıtım 
standı açarak katkı vermeye çalıştığı-
mız Dünya CBS Günü Sempozyumun-
da ayrıca ilk gün gerçekleştirilen “Bu-
günü Anlamak Geleceği Paylaşmak”  
konulu panelde Odamız adına Genel 

CBS’yi Bilince Çıkartmak İçin 

Açılış konuşmasını yapan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, “Bugün insanlığın 
dönüşümünü de içeren yeni 
teknolojik devrimi konuşuyoruz. 
Artık zamana karşı yarışanlar daha 
başarılı olabiliyor.” dedi.  

Harita Bülteni
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teknolojinin yaşamın her alanında kul-
lanılması ile bilgi toplumu olma yolun-
da toplumsal gelişim ve ülke kalkınma-
sında zorunlu bir altyapı gereksinimi 
haline gelmesi, bu teknolojiden en üst 
düzeyde yararlanabilmek için ulusal 
düzeyde CBS bilincinin yaygınlaştırıl-
ması olduğu belirtildi.

CBS‘2007 Kongremizde, paralel otu-
rumlar şeklinde, toplam 33 teknik otu-
rumda 160 bilimsel bildiri sunuldu.

Oturumlar, Ulusal Bilişim, 
CBS Ve E-Devlet Politikaları, 
Standartlar, Afet Bilgi Sistem-
leri, Sağlık CBS, Kent Bilgi Sis-
temleri, Heyelan, Jeodezi/Ölç-
me, Doğal Kaynak Yönetimi, İnternet 
CBS,Yer Seçimi/Adres, İletişim Ve Bilgi 
Sistemleri, CBS Kavramları, Ormancı-
lık, Planlama, Tarım, Türkiye‘de CBS 
Eğitim-Öğretimi, Uzaktan Algılama, 
Ulaşım, Arazi Yönetimi, Yer Bilimleri, 
Çevre, Arazi Kullanımı, Altyapı, Uygu-
lamalar, CBS Uygulamaları, Kartograf-
ya, Yazılım Geliştirme, Birlikte Çalışabi-
lirlik, Havza Yönetimi, Tapu-Kadastro 

ve Su Kaynakları konularında alanında 
uzman ve yetkili kişilerin katıldığı 4 
adet panel olmak üzere “Teknik Otu-
rumlar”, “Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
Fuarı”, “Eğitim/Seminer” olarak ger-
çekleşti.

Sonuç bildirisinde, ülkemizde “ülke-
mizde bir ‘CBS KAOSU’” ya-
şandığı saptanmış, “ulusal 
bilgi toplumu stratejisi oluş-
turmak “ yolunda CBS’nin 
sahiplenilerek “Coğrafi Bilgi 

Yasası” adı altında, eş-güdümü ve so-
rumlulukları taşıyacak bir “Bilişim Ba-
kanlığı”nın kurulması” talep edilmişti. 

“CBS‘nin kurumsallaştırılması bir zo-
runluluk haline gelmiştir” denerek 
“Ulusal CBS Politikaları”nın geliştiril-
mesi ve Ar-Ge niteliğine de sahip yetki 
sahibi bir “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem-
leri Enstitüsü” ihtiyacı dile getirilerek, 

Odamızın her yıl düzenlediği 
CBS Kongreleri’nin altıncısı 2017 
Aralık ayında gerçekleştirilecek. 

“Bugünü 
Anlamak 
Geleceği 
Paylaşmak”  
konulu panelde 
Odamız 
adına Genel 
Başkanımız 
Ertuğrul Candaş 
bir konuşma 
yaptı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
oluşturma çabalarının gerçekleştirilme-
sinde CBS olanaklarından yararlanılma-
sı kaçınılmazdır.” vurgusu yapılmıştı.

Türkiye’ye kurum ve kuruluşların ya-
nında vatandaş bazında da bir “CBS 
Bilinci” aşılamaya çalışan Odamız ve 
TMMOB’un yıllar önce ileriyi görerek 
yaptığı saptamaların çoğunun bir ih-
tiyaç olarak bugün gerçekleştirildiğini 
görmek, halkımızda bu bilincin oluştu-
ğuna şahit olmak tüm olumsuzluk ve 
eksikliklere rağmen Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak bizde haklı 
bir gurur vesilesi olmuştur.

HKMO haberler
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
Odamız yetkililerinden oluşturulan ko-
misyon üyeleri 5 Ocak 2017 tarihinde 
dördüncü toplantıyı gerçekleştirdiler.

Toplantıya, HKMO adına HKMO Yö-
netim Kurulu Üyesi Levent Özmüş, 
HKMO Komisyon Üyesi Hüseyin Al-
tun, HKMO Bursa Şube Başkanı Ali 
Faruk Çolak, Oda Müdürümüz Timur 
Bilinç Batur ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü adına da TKGM Kadastro 
Daire Başkanlığı Şube Müdürü Avni 
Fiş, TKGM Kadastro Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Nihat Erdoğan, Tapu ve 
Kadastro Uzman Yardımcısı Melike Ya-
ğar ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Cem 
Özen katıldılar. 

Toplantıda, TİP sözleşme kontrollerinin 
TKGM ile karşılıklı olarak bilgi sistem-
lerimiz arasında yapılabilmesi, ayrıca 
meslektaşlarımızın kadastro verileri 
ile ilgili iş ve işlemlerini kolaylaştırma 
amacıyla TAKBİS bilgilerine erişebilme-
lerine yönelik protokoller hazırlanması-
na ilişkin konular görüşüldü. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  

Tarım Reformu Genel Müdür Vekili 
Abdullah Burak Keser ve Tarım Arazi-
leri Değerlendirme Daire Başkanı Ab-
dülkadir Karakuş,  23 Kasım 2016 tari-
hinde, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Levent Özmüş, Mustafa Erdoğan, TM-
MOB Temsilcimiz Ali Fahri Özten ve 
Oda Müdürümüz Timur Bilinç Batur 
tarafından makamında ziyaret edildi.

Yapılan ziyarette mesleki konular hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar nezdinde

Genel Merkez faaliyetlerimiz içinde olan mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın sorunları ile  ilgili, kurum ve kuruluşlara 

ziyaretlerimiz bu dönem de sürdü.

Meslektaşlarımızın görevleri 
gereği en çok muhatap olduk-
ları iki kurumdan Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü ile Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’ne, TAKBİS 
bilgilerine erişebilme gibi meslektaşla-
rımızın kadastro verileri ile ilgili iş ve 
işlemlerini kolaylaştırma amacıyla dü-
zenlemeler ve protokollerin hazırlan-
ması amaçlı ziyaretler yaptık.

Tapu ve Kadastro                                                                  
Genel Müdürlüğü ile Protokol

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Odamız arasında bir dizi protokol ya-
pılması ve serbest çalışan üyelerimizin 
sorunlarına çözüm bulunması amacıyla 

Meslektaşlarımızın Sorunlarının Takipçisiyiz

Meslektaşlarımızın 
TAKBİS sistemine 
erişimlerinin 
sağlanması için 
çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.
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Odamızca 2002 yılından bu yana her yıl düzenlenen         

“Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketleri” töreninde bu yıl 1966 yılı 

mezunu üyelerimiz ve eşleriyle bir araya geldik.

Dünyanın en eski ve en yararlı 
mesleklerinden olan mesleği-
mizin ülkemizde de kök salma-

sı, yaygınlaşarak toplumda hak ettiği 
değere ulaşması, bu mesleğe ömrünü 
adamış, dile kolay, tam 50 yıl boyunca 
bıkmadan usanmadan, her türlü engeli 
aşarak, çoğu kez kişisel çıkarlarını hiçe 
sayarak çalışmış çabalamış insanların 
eseridir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
mız, 1954 yılında Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliğinin on kurucu 
Odasından biridir. Odamızın kurucu 
üyeleri, 19 harita yüksek mühendisi 
(yurt dışında yetişmiş), 8 ruhsatna-
meli parsel mühendisi ve 23 harita ve 
kadastro mühendisi (İstanbul Teknik 
Okulu mezunu) olmak üzere toplam 50 
kişidir.

Ülkemizde harita ve kadastro mühen-
disleri, 1949 yılına kadar Milli Eğitim 
Bakanlığı veya Harita Genel Komutan-
lığı aracılığıyla yurt dışına giderek bu-

ralardaki okullarda yetişiyorlardı. 1949 
yılında ilk kez, şimdiki adıyla Yıldız 
Teknik Üniversitesi olan İstanbul Tek-
nik Okulunda harita ve kadastro mü-
hendisiliği eğitimi verilmeye başlandı.

Odamızın 1954 yılında 50 olan üye sayı-
sı bugün 16300 üye sayısına ulaşmıştır. 

Bir mesleğin büyüklüğünün birinci ko-
şulu, ona emek vermiş ustaların varlığı, 
bir toplumun zenginliği de meslek alan-
larının başarılarıdır. Ömür boyu maddi 
çalışmaların içinde yaşamaya mahkum 
edilmiş insanoğlu, ancak bir takım gü-
zel duygularla, birlikteliklerle anlam 
kazanabiliyor.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı yalnızca bilimsel teknik etkinlikler 
değil her yıl meslekte 50 yılını doldur-
muş üyelerimize verdiği ödüllerle onur, 

Harita Bülteni
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çekleştirilen terör saldırısında hayatını 
kaybedenleri anarak, ailelerine ve ya-
kınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa 
dileklerini iletti. Ayrıca konuşmasında, 
rantçı çetelerce görevi başında katle-
dilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 
Üyemiz Cemil Candaş‘ı anarak eşi Nur-
can Candaş‘a çiçek takdim etti. Bununla 
birlikte etkinliğin düzenlenmesine kısa 
bir zaman kala aramızdan ayrılan mes-
lekte 50. yıllarını doldurmuş üyeleri-
miz Enver Palandüz ve Necati Çevik‘in 
aramızdan ayrılışına ilişkin duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek diğer üyeleri-
mizin huzurunda onları bir kez daha 
saygı ile andı. 

Etkinlikte, 1966 yılı mezunu üyeleri-
mizden Orhan Tercan, Prof. Dr. Tevfik 
Ayan, Ethem Gürbüz, Atila Gültekin 

Erol, Mehmet Akif Günal, Hüseyin Şen, 
Turan Özbey, Prof. Dr. Şenol Kuşçu ve 
İlhan Özdilek bizzat katılarak “Meslek-
te 50. Yıl Hizmet Plaketi”lerini aldılar. 

Prof. Dr. Halil Erdal Koçak ve Prof. Dr. 
Onur Gürkan‘a mesleğimize ve Odamı-
za vermiş oldukları özverili hizmet ve 
emeklerinden dolayı Oda Yönetim Ku-
rulu kararıyla “Onur Plaketi” verildi.

Meslekte 50. yılını dolduran meslek-
taşlarımızın özgeçmişlerini içeren bir 
kitapçığın dağıtıldığı ve yaşanan terör 
olayları nedeni ile eğlencesiz ve müzik-
siz yapılan törende, değerli meslektaş-
larımız uzun süredir göremedikleri ar-
kadaşlarıyla bir araya gelmenin verdiği 
mutluluk ve heyecanla 50. yıl pastaları-
nı kestiler.

gurur, saygı, sevgi gibi duyguların öne 
çıktığı törenler düzenlemektedir. Bu tö-
renlerde hüzün ve sevinç bir aradadır. 
Çünkü bu birliktelikte büyük yaşamlar, 
bu yüksek ahlak, büyük bir toplumsal 
bilinç vardır. Büyük çınarlar güçlü, sağ-
lıklı fidanlar yetiştirir.

Harita ve kadastro mühendisleri, ülke-
mizde gittikçe gelişip çeşitlenen top-
lumsal gruplar içinde her zaman da-
yanışma bilinci yüksek, sosyal ilişkileri 
zengin ve toplumsal duyarlılığı fazla 
kesimlerin başını çekmiş, önde olmuş-
tur. 

50 yılın içinde ödül verdiğimiz meslek-
taşlarımızın yarattığı tüm değerler genç 
kuşaklara aktarılmakta böylece mesle-
ğimizin daha da ilerlemesine ve toplum 
içindeki yerinin güçlenmesine neden 
olmaktadır.

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Can-
daş, bu anlayışı özetleyen açılış ko-
nuşmasında aynı gün Kayseri‘de ger-

Törende “Mesleğimizin Çınarları”
ile birlikteydik.

HKMO haberler
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SGK ile TMMOB arasında imza-
lanan protokol gereğince, her yıl 
TMMOB Yönetimince belirlenen 

mühendis, mimar ve şehir plancıları 
için  ilk işe giriş bildirgesinde baz alına-
cak asgari brüt ücret 2017 yılı için 3500 
TL olarak belirlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 19 Ka-
sım 2016 tarihli toplantısında alınan il-
gili karar şöyle:

KARAR NO 94: TMMOB ile Sosyal Gü-
venlik Kurumu arasında imzalanan iş-
birliği protokolüne göre ücretli çalışan 
mühendis mimar ve şehir plancıları 
için 2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde 
baz alınacak asgari brüt ücretin 3500 TL 
olarak belirlenmesine Odalarınca bel-
geli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin aran-
dığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı 
denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak 
yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir plancıları-
nın ücretlerinin alınan sorumluluk ge-
reği belirlenen asgari ücretinin üzerin-
de olmasına karar verildi.

http://www.hkmo.org.tr/birim_fiyatlar/

Genç mimar, mühendis ve
şehir planlamacılarının beklediği haber

Belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 

alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı vb. 

hizmetlerdeki ücretlerin, belirlenen asgari 
ücretinin üzerinde olmasına karar verildi.

Asgari Ücret Belli Oldu
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Odamızın ve üyelerimizin hak-
larını korumak, haksız rekabe-
ti önlemek amacıyla, mesleki 

mevzuata dayanarak yapılan çalışmalar 
sonucu Serbest Harita ve Kadastro Mü-
hendislik Müşavirlik Büroları için HK-
MOBİS’den alınan TİP sözleşmelere ve 
sözleşme alımına ilişkin yeni standart-
lar getirileceği hususu daha önce üyele-
rimizle paylaşılmıştı.

Böylece yeni TİP Sözleşmelerin kul-
lanımına 1 Şubat 2017 tarihinde baş-
lanmıştı. Yeni sistemdeki yenilikler ve 
yapılan değişiklikler, HKMOBİS’den 
TİP sözleşme alırken, sözleşmede dol-
durulması gereken zorunlu alanlar 
doldurulmadan sözleşme yazdırılama-
yacak, yapılacak işin proje bedeli, ya-
pılan bilgi girişleri sonrasında sistem 
tarafından HKMO Birim Fiyatlarından 
hesaplanacak ve otomatik olarak söz-
leşmeye yazdırılacak, bölgesel şartlar 
ve işin zorluğu gibi nedenlerle hesap-
lanan proje bedelinden daha yüksek 
fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse, bu 

Bütün kurum ve kuruluşlara örnek bir sistem

Odamızın ve üyelerimizin 

haklarını korumak, haksız 

rekabeti önlemek amacıyla, 

mesleki mevzuata dayanarak 

Tip Sözleşmeler üzerinde 

yaptığımız çalışmalar sonucu 

yayınladığımız “Yeni TİP 

Sözleşme”, Serbest Harita 

ve Kadastro Mühendislik 

Müşavirlik Hizmetlerinin 

faaliyetlerini düzenlemede 

ülkemiz ve mesleğimiz 

açısından örnek bir sözleşme 

haline geldi.

Yeni TİP Sözleşme Sistemi Haksız Rekabeti Önlüyor

bedel sisteme girilebilecek ancak sistem 
tarafından hesaplanan proje bedelinden 
daha az fiyatla sözleşme yapılmak iste-
nirse sistem sözleşmenin yazdırılması-
na izin vermeyecek, proje müellifliği ve 
fenni mesuliyet üstlenen üyelerimizin 
şube, merkeze bağlı temsilciliklerimiz 
ve il/ilçe temsilciliklerimizden her iş 
için ayrıca aldıkları Oda Sicil Kayıt Bel-
geleri, yeni uygulamayla TİP 2 ve TİP 3 
sözleşmeler alınırken sistem tarafından 
sözleşme ile birlikte otomatik olarak 
verilecek, sözleşme ücreti dışında ayrı-
ca belge ücreti alınmayacak ve ‘Sözleş-
me’ler ve sözleşmelerle birlikte verilen 
Oda Sicil Kayıt Belgeleri ilgili idarelere 
verilmeden önce Oda birimlerine onay-
latılacaktır, şeklindedir.

Yeni TİP Sözleşme Sistemine ve mesleki 
faaliyet denetimi uygulamalarına yöne-
lik açıklamalar, Odamızca hazırlanan 
uygulama genelgesiyle tüm üye, şube 
ve merkeze bağlı temsilciliklerimize 
01.02.2017 tarihinden önce duyurul-
muştu.

güncel
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1 Şubat 2017’ye kadar üyelerimizin el-
lerinde kalan “eski” sözleşmelerin ise 
yenilenmesi gerekmektedir.

Üyelerimiz ve diğer kullanıcılarımız 
“Yeni TİP Sözleşme Sistemi”nin kulla-
nılmasına yönelik Odamızca hazırlanan 
“üye/kullanıcı eğitim videoları”nı site-
mizden izleyebilirler.

Yeni TİP Sözleşme nedir?

Bu sözleşmeler Serbest Harita ve Ka-
dastro Mühendislik Müşavirlik Bürola-
rı (SHKMMB), talebe bağlı hizmetlerde 
işveren ile yaptıkları basılı (matbu) söz-
leşmelerdir. (Proje müellifi ile işveren 
arasındaki sözleşme.)

Sistemin faydaları nedir?

Serbest Harita ve Kadastro Mühendis-
lik Müşavirlik Hizmetlerinin ülkenin 
çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gerek-
lerine uygun bir şekilde uygulanmasını, 
koordinasyonunu ve gelişimini sağla-

mak, Harita ve Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya 
tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşul-
lar içinde çalışmalarını sağlamak, hak-
sız rekabeti önlemek, yeterlilik ve ka-
pasite yönlerinden değerlendirilmesine 
esas olacak kayıtların tutulması ve kri-
terlerinin saptanmasını sağlamak, uy-
gulamaları izlemek, denetlemek, üreti-
len hizmetler için uygulanacak ücretleri 
ve meslekî faaliyet denetimi esaslarını 
düzenlemektir.

Yeni TİP sözleşme nasıl kullanılır?

www.hkmo.org.tr adresinden Odamız 
web sayfasına giriş yapılır. Bu sayfada 
sol üst köşede yer alan HKMO-BİS Üye 
Girişi kısmına tıklandıktan sonra kul-
lanıcı adı ve parola ile birlikte sisteme 
giriş yapılır.

Sözleşmeler kısmına girerek veya ana 
ekranda Yeni Tip Sözleşmelere tıkla-
narak sözleşme ekranına giriş yapılır. 
Burada harita ve planların yapımı ve 

meslekî kontrollük hizmetleri için proje 
müellifi ile işveren arasında sözleşme 
(TİP 1), yapı aplikasyon projesi ve uy-
gulaması hizmetleri için proje müellifi 
ile işveren arasında sözleşme (TİP 2) ve 
yapı aplikasyon projesi ve uygulaması 
denetimi hizmetleri için fenni mesul ile 
işveren arasında sözleşme (TİP 3) yapı-
lacak işlere ilişkin 3 TİP sözleşme yer 
alır.

Sözleşme alımı için 3 farklı ödeme yön-
temi vardır. Bunlar kredi kartı, havale 
ve makbuz ile ödeme yöntemleridir.

Tip sözleşmelerin her birinde yapılacak 
her iş alanı ayrıdır ve doldurulması zo-
runlu alanlar bu işlere göre değişiklik 
göstermektedir. Sözleşmelerde yapıla-
cak iş için girilen bilgilere göre otomatik 
hesaplanan birim fiyatın altında fiyat 
eklenmemektedir.

1 Şubat 2017’ye kadar üyelerimizin 
ellerinde kalan “eski” sözleşmelerin 

ise yenilenmesi gerekmektedir.
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Sektörün tüm tarafları bir araya gelecek

Odamız tarafından bu yıl “Mekansal 
Duyarlılık” temasıyla 16’ıncısı gerçekleştirilecek 
olan, aynı zamanda 30. yılını dolduran ve 
Ankara‘da yapılacak olan 16. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı sektörün tüm 
taraflarını bir araya getirecek.

16. Kurultaya Doğru

Harita Bülteni

9719 Harita Bülten

güncel
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30 yıldır düzenlenen ve akademis-
yenlerimizden özel sektör temsil-
cilerimize, öğrencilerimizden üye-

lerimize kadar sektörün tüm tarafların 
heyecanla beklediği 16. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı bu yıl 3-6 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara‘da 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre 
Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.  Oda-
mızca, 1987 yılından bu yana iki yılda 
bir düzenlenmekte olan Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın çalış-
maları hızla devam ediyor.

Birinci toplantı 

Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı ve 
üyelerinin katılımıyla 19 Kasım 2016 
Cumartesi günü Oda Genel Merkez`in-
de 1. Toplantı yapıldı.

Toplantıya, Kurultay Yürütme Kuru-
lu Başkanı Uzman. Dr. Taylan Öcalan, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Oda Genel 

Saymanı Yeliz Karaarslan, Oda Örgüt-
lenme Sekreteri Ali İpek, Yrd. Doç. Dr. 
Ercüment Ayazlı, Arş. Gör. Mustafa Üs-
tüner, Özhan Kaynarca, Hasan Aday, 
Hüseyin Arkan, Nazım Akar, Kıvılcım 
Turgut Üstün İle Oda Genel Sekreteri 
Ayhan Erdoğan katıldılar.

Genel bilgilendirme yapıldıktan sonra 
HKMO 16. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı tarihi, yeri, web sayfa-
sı, kurultay sloganı ve içeriği, kurultay 
kapsamında yapılacak sosyal etkinlik-
ler vb. konular görüşüldü.

Harita Bülteni
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İkinci toplantı

İkinci toplantı Kurultay Başkanı Prof. 
Dr. Rasim Deniz, Kurultay Yürütme 
Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Taylan Öca-
lan ve Kurultay Sekreteri Yeliz Karaars-
lan yürütücülüğünde, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, önce-
ki dönemlerdeki Kurultay ve Yürütme 
Kurulu Başkanları, HKMO Sürekli Bi-
limsel ve Teknik Komisyonları Başkan-
ları ve Kurultay Danışma ve Yürütme 
Kurulu üyelerinin katılımıyla 3 Aralık 
2016 Cumartesi günü Ankara HKMO 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (Mİ-
SEM)`de gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Kurultay Başkanı 
Prof. Dr. Rasim Deniz tarafından yapı-
lan toplantı, Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı Uzm. Dr. Taylan Öcalan  ile 
Sekreteri Yeliz Karaarslan‘ın Kurultay 
Yürütme Kurulu çalışmalarını özetle-
mesi ile devam etti. Toplantıda kurultay 
sloganı, kurultay ana teması, oturum 
konuları ve içeriği, kurultay kapsamın-
daki etkinlikler görüşüldü.

Üçüncü toplantı

Yürütme Kurulu, toplantılarının 3’cü-
sünü HKMO İstanbul Şubesinde ger-
çekleştirdi. Toplantıda, afiş çalışmaları, 

salon yerleşimi, eğitimler, bildiri gön-
derimleri, paneller, öğrenci etkinlikleri 
ve sponsorluk konularındaki ilerleme-
lerin ele alındığı ve yürütülen çalışma-
ların değerlendirildiği toplantıda ayrıca 
hazırlanacak olan kurultay jenerik filmi 
üzerine öneriler tartışıldı. 

Toplantı sonucunda 1. Toplantımız so-
nucu yayınladığımız duyurudaki öngö-
rülen konu başlıklarından “Mekansal 
Duyarlılık” konu olarak belirlendi. 20 
Ocak 2017 tarihindeki ikinci duyuru-
muzda ise, bildiri göndermek isteyen 
katılımcılar için önemli tarihleri, bildiri 
yazım kuralları, örnek şablon ve konu-
ya ilişkin önemli açıklamaları kurultay 
web sayfasında da yayınladık. 

güncel
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Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
(TUJK)  Harita Genel Komutanlı-
ğı tarafından yürütülen Türkiye 

Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağ-
lı 7 komisyondan biridir.

Ulusal boyutta bu zamana kadar gerçek-
leştirilen jeodezik çalışmalara yönelik 
durum tespiti yapmak, yerel, bölgesel 
ve global boyutta yapılan çalışmalarla 
ilişkilendirerek, ulusal jeodezik gereksi-
nimleri ortaya koymak ve bu kapsamda 
yapılması gereken bilimsel, teknik ve 
idari çalışmaları belirlemek Komisyo-
nun en önemli çalışma amaçlarındandır.

Harita üretiminin en önemli girdilerin-
den biri de jeodezik çalışmalardır. Bu 
nedenle jeodezik proje, araştırma ve 
çalışmalar, ülke haritacılığı adına çok 
kıymet taşımaktadır. Jeodezi mesleği-
miz, günümüzde yerbilim dallarının 
tamamı ile etkileşimde olan, en üst sevi-
yede teknoloji kullanan, gücü ve önemi 
giderek artan bir bilim dalıdır.

Geçmiş yıllarda dünyanın konumu, 
şekli, boyutları ve gravite alanının be-
lirlenmesi ile sınırlı jeodezik özgörev, 
yüksek doğruluğa sahip ölçme ve göz-
lem sistemlerinin gelişmesiyle bugün 
daha da genişlemiştir.  Yüksek çözüm 
duyarlığına sahip ölçme sistemleri, çev-
resel etkilere karşı daha duyarlı hale 
geldikçe, söz konusu ölçmelerden daha 
fazla bilgi elde etme olanağı doğmuş, 
jeodezik çalışmaların iyileştirilmesinin 
ötesinde diğer bilim dallarının jeodezi-
den beklentileri de artmıştır. 

Jeodezi konumlama, gravite alanının 
belirlenmesi ve yer dönüklüğü olan üç 
temel alanında da ağırlıklı olarak uydu 
sistemlerine ve teknolojiye dayalı ola-
rak gelişmektedir. 

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği 
(TUJJB) tarafından uluslararası işbirli-
ği ile Türkiye’de depremlerin önceden 
tahmini, deprem zararlarının azaltıl-
ması ve jeodezik amaçlarla GPS ve SLR 
ölçme ve değerlendirme hususlarında 
müşterek çalışmalara 1989 yılında baş-
lanmıştır.

Daha sonra, Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu (TUJK)’nun da katkılarıyla 
1999 yılında Ulusal Deprem Programı 
(UDP) ve 2003 yılında Ulusal Meteoro-

TUJK’nın öncülüğünde

Türkiye Ulusal Jeodezi 

Komisyonu (TUJK)‘nun 2016 

yılı bilimsel çalıştayı “Gravite 

ve Yükseklik Sistemleri / 

Prof. Dr. Rasim Deniz`in 

Jeodeziye Katkıları” temasıyla 

gerçekleşti.

Jeodezinin Önlenemez Yükselişi

Harita Bülteni
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lojik ve Hidrolojik Afetler Programları 
(TÜMEHAP) oluşturulmuştur. 

Bu programlar, Marmara depremlerin-
den hemen sonra büyük ivme kazanan 
doğal afetlere yönelik çalışmalar için 
yol gösterici olmuş ve bu programlar 
kapsamında TUJJB bünyesinde oluştu-
rulan Danışma Değerlendirme Yönlen-
dirme Kurulu (DDYK) tarafından yürü-
tülen bilimsel değerlendirme ve izleme 
yöntemiyle değişik projeler gündeme 
gelmiş ve desteklenmiştir.

Gelecekte, konum bilgisinin günlük ya-
şamda daha etkin kullanımı ile bireyle-
rin mekânsal düşünme sistematiği ve 
yeteneklerinin hızla gelişmesi, bilgiyi 
mekânla ve zamanla ilişkilendiren ve 
etkin yöneten bir toplum anlayışının 
yerleşmesi beklenmektedir. 

Toplumun bu yeni yaşam anlayışı ve 
biçimi jeodezi biliminin, tekniğinin, 
yöntem ve teknolojilerinin bu gerek-
sinimlere yanıt verecek biçimde yapı-

landırılması gerekliliğini ortaya koy-
maktadır.

2002`den bu yana yıllık bilimsel toplan-
tılar düzenleyen Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu (TUJK)‘nun 2016 yılı bilim-
sel çalıştayı bu anlamda, 3-4 Kasım 2016 
tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü ev sahip-
liğinde Davutpaşa Kongre Merkezi‘nde 
düzenlendi.

Başta jeodezi bilimi emekçileri olmak 
üzere farklı kesimlerden pek çok kişi-
nin katıldığı çalıştayın ilk günü yapılan 
açılış konuşmalarında sırasıyla Düzen-
leme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur 
Doğan, Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası İkinci Başkanı Turğay Erkan, 
Harita Genel Komutanı Dr. Müh. Albay 
Osman Alp, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin birer ko-
nuşma yaptılar. 

Gravite Ölçmeleri ve Global Gravite 
Alanı, Gravite Uydu Misyonları ve Jeoit 

Belirleme Yöntemleri, Gravite ve Jeodi-
namik Uygulamalar, Yükseklik Sistem-
leri ve Düşey Datum, Prof. Dr. Rasim 
Deniz`in Jeodeziye Katkıları başlıkla-
rında beş farklı oturumun gerçekleşti-
rildiği çalıştayda ayrıca poster sunum-
ları gerçekleştirilerek derece alan poster 
sahiplerine ödülleri verildi.

Prof. Dr. Rasim Deniz onuruna düzen-
lenen panelde ise Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı 
Sedat Bakıcı ile HKMO İstanbul Şubesi 
Başkanı Alişan Çalçalı günün anısına 
kendilerine plaket ve hediyelerini tak-
dim etti. 

Çalıştayın son günü olan 4 Kasım 2016 
tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul 
toplantısında, TUJK 2017 yılı Bilim-
sel Toplantısının Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü ev sahipliğinde İstan-
bul’da gerçekleştirilmesine, konusunun 
“Sabit GNSS İstasyonları Uygulamala-
rı” olmasına karar verildi.

TUJK 2017 yılı Bilimsel 
Toplantısının konusunun “Sabit 
GNSS İstasyonları Uygulamaları” 
olmasına karar verildi.

Bu programlar, Marmara 
depremlerinden hemen sonra 

büyük ivme kazanan doğal 
afetlere yönelik çalışmalar için 

yol gösterici oldu.

güncel
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Karar vermeden önce

10 Soruda

neden “Evet” ya da “Hayır”?

Kararsızsanız bu teste

verceğiniz cevaplar size

yardımcı olabilir...

Referandum Testi

güncel
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1.  (Madde 101) 
Cumhurbaşkanının taraflı olmasını, bir 
partinin genel başkanı olmasını doğru buluyor 
musunuz? 

2.  (Madde 106) 
Cumhurbaşkanının eşini, oğlunu, damadını 
ya da seçilmemiş herhangi bir kişiyi sayı 
sınırlaması olmaksızın yardımcı ve bakan olarak 
atayabilmesini doğru buluyor musunuz?

3.  (Madde 106) 
Cumhurbaşkanlığı makamının hastalık, 
yurtdışına çıkış ya da ölüm gibi nedenlerle 
boşalması durumunda halkın seçmediği bir 
cumhurbaşkanı yardımcısının ülkenin başına 
geçerek tüm yetkileri kullanabilmesini doğru 
buluyor musunuz?

4.  (Madde 159) 
Cumhurbaşkanının kendisini yargılama 
yetkisine sahip tek mahkeme olan Anayasa 
Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini bizzat 
atamasını, 3 üyeyi de genel başkanı olduğu parti 
aracılığı ile Meclis’te seçtirmesini doğru buluyor 
musunuz?

5.  (Madde 101, 104, 159) 
Cumhurbaşkanının hem partisinin il başkanını, 
hem valiyi, hem de mahkeme heyetini atamasını 
doğru buluyor musunuz?

6.  (Madde 159) 
Aynı zamanda bir parti lideri olan 
Cumhurbaşkanının, hakim ve savcıları atayan, 
görevden alan ve görev yerini değiştiren 
HSYK’nın 13 üyesinden 6’sını doğrudan 
kendisinin atamasını, 7’sini ise başkanı olduğu 
partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 
TBMM’ye seçtirmesini doğru buluyor 
musunuz?

7.  (Madde 159) 
Bir partinin üyesi/tarafı olan cumhurbaşkanının 
atadığı hakim ve savcıların, yani adaletin 
bağımsız ve tarafsız olacağını düşünüyor 
musunuz?

8.  (Madde 156) 
Yüzde 51 ile seçilmiş cumhurbaşkanının yüzde 
100 oyla seçilmiş meclisi feshedebilmesini doğru 
buluyor musunuz?

9.  (Madde 119) 
Cumhurbaşkanının tek başına OHAL 
ilan edebilmesini, OHAL süresince ülkeyi 
kararnamelerle yönetmesini, Cumhurbaşkanı 
istemedikçe meclisin toplanmamasını doğru 
buluyor musunuz?

10. (Madde 161) 
Halktan toplanan vergilerden oluşan bütçenin 
nerelere harcanacağını Cumhurbaşkanı’nın 
tek başına karar vermesini doğru buluyor 
musunuz?

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR

EVET      HAYIR
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Günümüzden yaklaşık bir milyon 
yıl önce taştan yapılma ilk el 
aletlerinin Afrika kıtasında kul-

lanılması ile uygarlık tarihinde önemli 
bir aşama gerçekleşmiştir. Temel gerek-
sinimleri karşılamak için alet kullan-
ma ile başlayan bu dönüşüm yaklaşık 
12.000 yıl önce ilk tarım faaliyetlerinin 
gerçekleşmesiyle devam etmiştir. Ant-
ropolojik ve arkeolojik bulgular, ilk ma-
dencilik faaliyetlerinin günümüzden 
yaklaşık 6.000 yıl önce bakır kullanımı 
ile başladığını; 5.000 yıl önce ise taştan 
yapılan el aletlerinin yerini bakırdan 
yapılma aletlerinin aldığını göstermek-
tedir. Tarımsal üretim, madencilik ve 
buna dayalı zannatların oluşturduğu 
ekonomik faaliyetlerle şekillenen ça-
lışma yaşamı, insanoğlunun avcılık ve 
toplayıcılık döneminde karşı karşıya 
kaldığı tehlikelerden daha fazlası ile 
yüzleşmesine neden olmuştur. 

İlerleyen çağlarda Antik Mısır’da pi-
ramitlerinin yapımında çalışanların; 
iskelet sistemi ile ilgili ortopedik ra-
hatsızlıklar ve çeşitli zehirlenmeler ya-
şadıkları, bunların tedavisi için çeşitli 
tıbbi operasyonların yapıldığı bulunan 
papirüslerden anlaşılmaktadır. Benzer 
şekilde çalışanların salgın hastalıklar-
dan korunmalarını sağlayabilmek için 
yüksek miktarlarda sarımsak ve benze-
ri antiseptik özellikli gıdaların alımının 
yapıldığı da yine papirüslerden okun-
muştur. 

Geçmişten Bugüne

Geçen sayımızda kavramsal olarak ele aldığımız ve temel hukuki 

dayanaklarına yer verdiğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile 

ilgili olarak bu kez tarihsel süreç içerisindeki gelişmeleri sizlerle 

paylaşıyor olacağız.

Dr. Hasan ATAY
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Dünyada ve Ülkemizde İSG

Antik Yunan dönemine gelindiğinde; 
bugünkü anlamda İSG ile ilgili olarak 
tanımlanabilecek ilk sistemli çalışma-
lara rastlanmaktadır. Bu dönemde bir 
çok bilim insanı çalışanların sağlık ve 
güvenliğine yönelik bugün bile ge-
çerli sayılabilecek öneri ve savlar ileri 
sürmüşlerdir. Ünlü tarihçi Heredot ilk 
kez çalışanların verimli olabilmesi için 
yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri 
gerektiğine değinirken Hipokrates ilk 
kez kurşunun zararlı etkileri üzerine 
çalışmalar yapmıştır.

Roma İmparatorluğu döneminde ya-
şayan Nicander Hipokrat’ın kurşun ile 
ilgili çalışmalarını ilerletmiş, Plini’ni 
çalışma ortamındaki tehlikeli tozlarla 
ilgili araştırmalar yapıp tedbirler öner-
miştir. Bir diğer önemli isim Juvenal de 
demircilerden hareketle iş kaynaklı göz 
rahatsızlıkları üzerine çalışmalar yap-
mıştır. Bu dönemin en temel karakte-
ristiği yapılan çalışmaların sorunlarının 
belirlenmesi ve tanımlanması ile sınırlı 
kalmayıp korunma yöntemlerini de içe-
riyor olmasıdır.

Bu tarihten 15. yy’a kadar olan dönem-
de çalışanların sağlık ve güvenliklerinin 
korunması yönünde ne tür çalışmalar 
yapıldığı konusunda elde yeterince bil-
gi bulunmamaktadır.

15 yy. gelindiğinde zamanının maden-
cilik ve metalurji bilgilerini kapsayan“-
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renlerin tepkilerine rağmen çalışmala-
rını sürdürmüş ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesi için uygulanacak kontrol 
yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamış-
tır. Hamilton İSG konusunda Ramazzi-
ni’den sonra en önemli kişi olarak kabul 
görmektedir.

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı son-
rasında barışı tehdit eden en önemli 
öğelerden birinin yoksulluk olduğu 
düşüncesinin yaygın kabulü ve Versa-
illes Barış Antlaşması ile  Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) kurulmuştur. Bu 
gelişme ile dünyada meslek hastalıkları 
ve iş kazalarının önlenmesine yönelik 
çalışmalar açısından yeni bir dönem 
başlamıştır. 

Çalışma yaşamını şekillendiren dü-
zenlemelerin ülkemizdeki ilk örneği 
1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi 
olarak anılan tüzüktür. Tanzimat Dö-
neminde yapılan bu düzenleme sanayi 
bölgelerindeki çalışma koşulları düzen-
lenmiş, yöresel hizmet verecek doktor-
ların istihdam edilmesi, işçilerin tedavi 
ve istirahatlerinin sağlanması üzerinde 

ihtiyacını karşılamak için kadın ve ço-
cuklar ağır işlerde sağlıksız ve güven-
siz ortamlarda çalışmak durumunda 
kalmışlardır. Makineleşme; önceleri 

yaşanan bu olumsuzlukların tek 
nedeni olarak görülürken daha 
sonraları sorunların makineler-
den değil, gerekli önlemlerinin 
alınmamasından kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. Bu dönemde egemen 
olan olumsuz çalışma ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek, çalışanla-

rın sağlığını korumak ve iş güvenliği-
ni sağlamak amacıyla çok sayıda yasal 
düzenleme ile birlikte tıbbi ve teknik 
çalışma yapılmıştır. İSG’nin bir bilim 
olarak olarak gelişmesi Sanayi Devrimi 
sırasında yaşanan bu olumsuzlukların 
ortadan kaldırılması çabasının doğal bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

1795 ile 1832 yılları arasında yaşayan 
İngiliz hekim Charles Turner Thackrah 
meslek hastalıkları ile ilgili bir kitap 
yayınlayarak, bu konuda öncülük yap-
mıştır. 1833 yılında İngiltere’de Fabri-
kalar Yasası adı altında yapılan yasal 
düzenleme ile çalışma yaşamına ilişkin 
koşullar ve kısıtlar oluşturulmuştur. 
1844 yılında iş yerlerindeki hekimle-
rin sorumlulukları genişletilerek sağlık 
açısından tehlikeli yerlerde çalışanların 
sağlık kontrolları da bu hekimlerin gö-
revleri arasına alınmıştır. 1895 yılında 
ise bazı tehlikeli meslek hastalıklarının 
bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. 

Aynı dönemde ABD’de yaşayan Alice 
Hamilton kurşun sanayinde görülen 
zehirlenmeler ile ilgili çalışmalar yap-
mış bu alanda faaliyet gösteren işve-

De Re Mettalica” adlı eseri ile Agricola 
olarak bilinen Georgius Bauer karşımı-
za çıkmaktadır. Agricola’nın eseri tozu 
önlemek için maden ocaklarının ha-
valandırılması, işçiler için kişisel 
koruyucu ekipman kullanımı gibi 
gerekliliklere yer vererek İSG ko-
nusunda önemli bir yapıt olarak 
tarihte yerini almıştır.  Aynı dö-
nemde yaşamış olan Paracelsus 
olarak tanınan Alman düşünür ve 
hekim Theophrastus Bombastus 
von Hoehenheim ilk iş hekimliği kitabı 
olan “De Morbis Metallicis”i yazmıştır. 

1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan 
İtalyan bilim insanı Berdardino Ramaz-
zini çalışan hastalıkları anlamına gelen 
“De Morbis Artificum Diatriba” isimli 
kitabında özellikle iş kazalarını önle-
mek için iş yerlerinde koruyucu gü-
venlik önlemlerini irdelemiştir. Meslek 
hastalıkları konusunda yaptığı çalışma-
lar ile ün kazanan Ramazzini; İSG’nin 
bilimsel anlamda kurucusu sayılmak-
tadır. Standart hasta muayenesine kişi-
nin yaptığı iş ile ilgili soruları ekleyerek 
tıp alanında önemli bir gelişmeye imza 
atmıştır. Bu ilke günümüzde de halen 
geçerliliğini korumaktadır. Çalışma or-
tamından kaynaklanan olumsuz koşul-
ların düzeltilmesi ile iş veriminin arta-
cağını ileri sürmüştür. Çalışma şeklinin, 
iş ile işçi uyumunun sağlık ve iş verimi 
üzerinde etkili olduğunu ortaya koya-
rak ergonomi ilkelerini daha 17. yüzyıl-
da açıklamıştır. 

Sanayi devrimi ile çalışma ortam ve ko-
şullarında büyük değişiklikler olmuş, 
çalışma süreleri uzamış, artan iş gücü 

Elimizdeki “son çare” 
bireysel olarak bizlerin 
sahip olabileceği yüksek 
farkındalık ve bilgi ile 
kanun koyucuların yaşam 
hakkını en üstün değer 
olarak gören anlayışla 
sergileyecekleri yüksek 
iradedir.
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rı işten kaynaklı tehliklerden korunma-
ları için işe özel kişisel koruyucu ekip-
man kullanmaları gerektiğini 15. yy’da,  
6131 sayılı İSG Kanunu da zorunlu 
kılmaktadır. Görüldüğü üzere insanoğ-
lunun çalışma kaynaklı tehlikelerle mü-
cadelesi Antik Yunan’dan Mısır’a, Roma 
Devri’nden Yeni Çağ’a değin çok büyük 
farlılıklar göstermemiştir. Buna karşın 
ileri teknoloji ve İSG konusunda gelişen 
düşünüş sistematikleri maalesef ölümlü 
iş kazalarının ya da meslek hastalıkla-
rı kaynaklı yaşam kayıpların tamamen 
ortadan kaldırılması noktasında yeterli 
olamamaktadır. Elimizdeki “son çare” 
bireysel olarak bizlerin sahip olabileceği 
yüksek farkındalık ve bilgi ile kanun ko-
yucuların yaşam hakkını en üstün değer 
olarak gören anlayışla sergileyecekleri 
yüksek iradedir.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, gü-
vende kalın, sevgiyle kalın. 

rının düzeltilmesine yönelik hükümler 
getirilmesinin yanı sıra İhtiyat ve Tea-
vün Sandığı adıyla yardımlaşma san-
dıkları kurulması sağlanmıştır. Yine bu 
yasa ile hastalık ve iş kazaları durum-
larında çalışanlara gerekli yardımların 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 
Cumhuriyet dönemi gelişmelerine, son-
rasında daha kapsamlı olarak değerlen-
dirilmek üzere, bu yazıda değinilme-
miştir.  

Yaklaşık 6.000 yıl önce bakırdan el aleti 
yapan insanın karşı karşıya kaldığı ze-
hirlenme tehlikesi ile günümüzde tekstil 
fabrikalarında işçilerin maruz kaldık-
ları kanserojen maddelerden kaynaklı 
yaşanan sağlık problemleri benzeştir. 
Madenlerde yetersiz havalandırma so-
nucunda ortaya çıkan solunum prob-
lemleri ile; M.Ö 200 yılında Roma İm-
paratorluğu’nda yaşayan Plini de tıpkı 
pnömokonyoz ile mücadele eden bizler 
gibi mücadele etmiştir. İşçilerin yaptıkla-

durulmuştur. Bunu izleyen yıllarda 
madencilik alanında koruyuculuk dü-
zeyini yükseltmeyi amaçlayan Maadin 
Nizamnamesi adıyla yeni bir düzenle-
me yapılmış ve Dilaver Paşa Nizamna-
mesi’nde mevcut olmayan iş kazaları-
nın önlenmesi ve iş kazası durumunda 
doğacak zararın tazminine ilişkin hü-
kümlere yer verilmiştir. İşverenlerce iş 
kazalarına karşı önleyici ve koruyucu 
tedbirlerin alınması, madenlerde dok-
tor ve gerekli ilaçların bulundurulması, 
iş sırasında kazaya uğrayan işçilere ya 
da ölümleri halinde ailelerine tazminat 
ödenmesi konuları bu kapsamda dü-
zenlenmiştir.

1. Dünya Savaşı ile kesintiye uğrayan 
çalışma yaşamına ilişkin yasal çalışma-
lar Kurtuluş Savaşı yıllarında T.B.M.M 
hükümetleri döneminde tekrar canlan-
mıştır. 28.4.1921 tarih ve 114 sayılı Zon-
guldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde 
Mevcut Kömür Tozlarının Amele Me-
nafi-i Umumiyesine Olarak Fürühtuna 
dair Kanun ve 10 Eylül 1921 tarihli ve 
151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Ma-
den Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Kanun bu çalışmaların ürünüdür. Bu 
kanunlar ile işçilerinin çalışma koşulla-
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Nene Hatun’dan Özgecan’a

Yüzyılı konu edinip bir toplumun gelişimi için yeter mi diye 

sorduk. Oysa bir yüzyılda bir toplum geriye gider mi diye 

sormalıydık. Gelinen nokta bizim için bir adım ileri, iki adım 

geridir. Bugün, kadınların adlarını başarılarıyla duyurduğu 

zaman değil adlarını ölümleriyle duyurdukları zamandır artık. 

Yazan: Pınar Yeşim Limandal

Dile kolay YÜZYIL. Birçok devle-
ti, krallığı yıkan; savaşları, an-
laşmaları, katliamları ve eylem-

leri içine alan bir yüzyıl, bir yalnızlık 
gibi. Bunların yanı sıra birçok kültürel, 
sosyal ve teknolojik gelişmeleri de içine 
alan tam yüz sene. Toplumların, insan-
lığın gelişimi için yeterli midir ya da ül-
kemiz için yeterli olmuş mudur? Genç 
Cumhuriyetin kurulması ve yapılan 
birçok devrim ile beraber kadın hakları 
konusunda da birçok gelişme olur. Bu 
süreçte kadın hakları için neler yapılır 
ve bu haklar nasıl geri götürülmüştür?

Bir zamanlar dört kıtaya hükmetmiş, 
çağa ayak uyduramayıp gelişememiş 
ve sonucunda da yıkılmaya yüz tut-
muş; gerek doğru gerek yanlış kararla-
rıyla “hasta adam” konumuna düşmüş 
bir devlet... Aynı zamanda kadınları her 
alanda kapılar ardına atmış bir devlet… 
Savaş ve hazin son ile herkesin eli kolu 

Kadınların Var Olma Mücadelesi 

bağlanır, sorunları çözmek yerine üze-
rine bir düğüm daha atılır. Ne yazık ki 
bu düğüm bir savaş silsilesine dönüşür. 
Peki ya kadınların bu dramda konumu 
nedir?

Kurtuluş Savaşı, kadınların ilk sahne-
sidir. Savaş çetindir ve çalışan tüm er-
kekler cephelere çağrılır. Sahne, aslın-
da hep sahnede var olan kadınların da 
başrole çıkmasını gerektirir. Kadınlar 
ilk kez evin dışına çıkar ve savaşın zor-
lu şartları altında gerek revirde gerek 
devlet dairelerinde çalışmaya başlar, 
eğitim sıralarında yerini alır. Bu geliş-
meler yaşanırken savaş devam eder ve 
cephedeki erkek sayısı da azalmaya 
başlar. Sahnenin tozunu yutmaya alış-
kın kadınlar, en öndedir artık. Savaşın 
görünmez aktörleri kadınlar; ellerinde 
bebekleri, sırtlarında mermiler ve gös-
terilen fedakârlıklar ile bundan sonraki 
ilerleyişin başlangıcı olur. Nene Hatun, 
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Kara Fatma, Halime Çavuş gibi Türk 
kadınlarının, kadın-erkek eşitliğini gös-
terircesine çarpışmaları, onları Kurtu-
luş Savaşı’nın simgesi haline getirir ve 
tarihe notunu düşürür.

Savaş biter, sonraki süreçte hem yeni bir 
devlete hem de yeni haklara sahip olur, 
kadınlar. Cumhuriyet kurulur, kuru-
lurken de peşinden bir sürü yenilik ve 
bir sürü sorumluluk getirir. Artık rüz-
gâr kadın-erkek eşitliğinden yana eser. 
Yapılan yeniliklerin birçoğu kadınlara 
özeldir ki bu haklar birçok ülkede ka-
dın mücadeleleri sonucu elde edilirken 
toplumumuzda kadınlara doğrudan 
verilir. Cumhuriyet ile birlikte kadınla-
ra verilen haklar;

Eğitim Öğretim Hakkı, her alanda eği-
tim görmeye imkân sağlar ve ayrıca 
kadınların her türden çalışma alanına 
girmesini sağlayarak kadın-erkek eşitli-

ği konularının da önünü açar. 

Kılık Kıyafet Kanunu, kadın-
ların çağ dışı giyim tarzı 

içinde olma zorunlu-
luğunu kaldırır ve 

ülkeyi sosyal alanda 
birçok devletin üze-

rine çıkarır. 

Medeni Kanun ile 
kazanılan haklar ile 

birlikte; resmi nikâh uygulaması getiri-
lir ve bir erkeğin birden çok kadınla ev-
lenmesi engellenir. Reşit olmayanların 
evlenmeleri yasaklanarak çocuk gelin-
lerin önüne geçilir. Boşanma konusun-
da erkeğe tanınan haklar, kadına da ta-
nınır ve boşanma durumunda kadının 
hakları güvence altına alınır.

 Kadınların çalışma hayatında başa-
rılı olması ve cephelerde gösterdiği 
fedakârlıklar sayesinde kadın-erkek 
eşitliği konularının ilk kez Atatürk tara-
fından gündeme getirilmesiyle birlikte 
siyasi alanda da başarılı olabileceğini 
gösteren kadınlar, Seçme ve Seçilme 
Hakkı kazanır. Bu hak ile birlikte artık 
yönetimde de söz sahibi olabilecek hale 
gelir. Dünyada bu haklara sahip olma-
yan birçok ülke söz konusu iken, her 
şey bu kadar güzel giderken ne olur da 
bu haklara sahip bir ülkede kadın ci-
nayetleri, kadına karşı şiddet bu kadar 
artar? Peki, toplum altı yüzyıldan sonra 
bu kadar kısa süre içerisindeki hızlı ge-
lişimi/değişimi hazmedebilmiş midir?

Kadınların eğitim hakkını ve ekonomik 
özgürlüğünü kazanmasıyla beraber bir-
çok alanda kadının adından söz edilme-
ye başlanır. Kadınlar, artık durmayacak 
ve savunduğu her değer için hak arama 
yoluna gidecektir. Bu uğurda ilk eyle-
mini kadın hakları için olmasa da işçi 
hakları için yapar. Bu eylemler; gerek 
çok emek az maaş, gerek kadın-erkek 
maaş farlılıkları, gerek anne olmadan 

“Konuşan Kadın”; “Yarım 

Kadın”, iffetli kadın, başı 

açık kadın, başı kapalı kadın 

değildir; emekçidir, işçidir, 

doktordur, öğretmendir, 

sanatçıdır, mühendistir…

güncel

9733 Harita Bülten

kaynaklı nedenlerden dolayı yapılır.  
Bu sayede kazanılan haklar;  kadın-er-
kek ücret eşitliği, ana ve çocuk sağlığıy-
la ilgili verilmeye başlanan hizmetler ve 
nüfus planlamasıyla ilgili çıkarılan ka-
nunla beraber tıbbi zorunluluk haline 
gelen kürtaj hakkının tanınmasıdır.

Aynı zamanda Anayasada geçen hak-
ların yanında bir de toplumun kadına 
dayattığı roller vardır. Bu roller nedeniy-
le 2010-2015 yılları arasında en az 1134 
kadın öldürülmüştür. Bu roller “saçını 
kızıla boyatmak, bazen de tuzluğu uzat-
mamak… “ gibi nedenlerdir. Bunlara 
“DUR” demenin vakti gelir. Bu ilerleyiş 
ve başkaldırış her kadına umut olur. Bu-
nunla ilgili ilk başkaldırış; kocasından 
dayak yiyen ve boşanmak için mahke-
meye başvuran kadına, hâkimin, “Ka-
dının sırtından sopayı karnından sıpayı 
eksik etmeyeceksin!” diyerek davayı 
reddetmesi ile başlar. Bu olayın ardın-
dan yapılan “Dayağa Karşı DAYANIŞ-
MA” ve beraberinde “Ailenin Korun-
masına Dair Yasa” ile kadın haklarıyla 

ilgili ilk zafer kazanılır. Bu zafer; 
nicelerine güç olur. Böylelikle hak 

arayan, değer yargıları için savaşan 
kadınlar tek çatı altında toplanmaya 

başlar. Kadın Hakları için Mor Çatı, 
AÇEV gibi birçok dernek, vakıf ve 

topluluk kurulur. Böylelikle kadınlar 
kolektif çalışarak birçok hak elde eder. 

Toplulukların yanı sıra bu uğurda ya-
pılan çalışmalara hayatını adayan, yıl-
madan tüm zorluklara göğüs geren ve 
gerektiğinde tek başına mücadele eden 
korkusuz bilim kadınımız Türkan Say-
lan, hem insanların korkulu rüyası olan 
cüzzam hastalığına karşı savaşıyla hem 

kız çocuklarının okutulması için çaba-
larıyla hem de insan haklarının kazanıl-
ması ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarıyla 
kadınlara her zaman örnek olur.

Ne yazık ki bu haklar toplumun belli ke-
simlerini rahatsız eder ve kadın hakları 
bir yana kadınların canlarına göz dikme-
ye başlarlar. Çilem, Nevin, Yasemin sesi-
ni duyurmayı başarır. Peki, sesini duyu-
ramayanlar… Peki neden? Neden en çok 
kadınlar ölür? Neden öldürülür? Önce-
likle nedenlerden başlamak gerekirse; 
töre cinayetleri, tecavüz, intihar, aile içi 
şiddet… Peki, bunların ana başlığı ne-
dir? “NAMUS”. Bu cinayetleri gerçek-
leştirenler ise sözde namus bekçileridir. 
Adları namus bekçileri olanların kendi-
lerine görev olarak belirledikleri tek hu-
sus; “konuşan kadın”ı öldürmektir.  

Bu zamana kadar hiçbir ülkede kadına 
şiddetin önüne geçilememiştir ve ka-
dına şiddet olaylarının en çok olduğu 
ülkelerden biri de ülkemizdir. Kadınlar 
sabırlıdır, aile kavramına önem verir. 
Kocasından yediği dayağa, ailesi için 
sabreder. Doğacak çocukların sayısına 
bile karışanlar; kadın cinayetlerine, kadı-
na karşı şiddette karşı nerededir? Bu ka-
dar sözde namus bekçisi varken bu taciz 
ve tecavüz olayları nasıl olur da artar? 40 
çocuğa tecavüz edilirken “1 kereden bir 
şey olmaz” diyenler, tecavüze uğrayan 
kadınları tecavüzcüsüyle evlendirmek 
isteyenler, kadınların kahkahaları ve 
kaşlarıyla siyaset yapanlar; takım elbise 
giyene ceza indirimi uygulayanlar, kırk 
kişi tarafından tecavüz edilen kız çocu-
ğu için rızası vardı diyenler, kadınları 
taciz edenlere deli raporu aldıranlar, piş-

manlıklara kapılara açık olanlar, şeytana 
uyanları affedenler, kocandır döver de 
sever de diyenler, giyilen eteğin boyuna 
ve olay saatine göre karar çıkaranlar var 
olduğu sürece ne kadına karşı şiddet ne 
de kadın cinayetleri biter.

Hafızaları sürekli tazelemeye ihtiyaç 
vardır; şairin dediği gibi “ve açsak, yor-
gunsak, alkan içindeysek eğer kabahatin 
çoğu senin canım kardeşim”. 

Yüzyılı konu edinip bir toplumun geli-
şimi için yeter mi diye sorduk. Oysa bir 
yüzyılda bir toplum geriye gider mi diye 
sormalıydık. Gelinen nokta bizim için bir 
adım ileri, iki adım geridir. Bugün, ka-
dınların adlarını başarılarıyla duyurdu-
ğu zaman değil adlarını ölümleriyle du-
yurdukları zamandır artık. Meclis içinde 
ise adlarını kalemleriyle değil kavga-
larıyla duyurdukları zamandır. Kadın-
ların artık hangi saatte nerde olacağını 
düşünmediği, istedikleri kıyafeti giye-
bildiği, kadınların üzerlerinden siyase-
tin yapılmayacağı ve Özgecanlarımızın, 
Münevverlerimizin öldürülmeyeceği bir 
ülke için uyanmak gerek. Savunmaktan 
korkulan en doğal haklar yitip giderken 
arkasından bakmamak için kadının top-
lumdaki yerini yeniden inşa gerek.

Unutulmamalıdır ki “Konuşan Kadın”; 
hakkını savunan kadındır, istediğini 
giyen kadındır, kahkaha atan, otuz iki 
dişiyle gülen, kimseye ihtiyaç duyma-
dan ayakları üstünde duran kadındır. 
“Konuşan Kadın”; “Yarım Kadın”, iffetli 
kadın, başı açık kadın, başı kapalı kadın 
değildir; emekçidir, işçidir, doktordur, 
öğretmendir, sanatçıdır, mühendistir…

Siyah Nokta Kampanya’sı 

aracılığı ile şiddet gören 

ve korkusundan yardım 

isteyemeyen kadınların tek 

kelime etmeden yardım 

isteyebilmesi amaçlanıyor.
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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.

Odamızın 45. Olağan Genel Ku-
rulu‘nda kabul edilen “Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki 
Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” 08 Şubat 2017 tarihli 29973 
sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme alımlarına ilişkin yeni 
standartlar hakkında yayınlanacak ge-
nelge ile birlikte yeni TİP Sözleşmele-
rin kullanımına 1 Şubat 2017 tarihinde 
başlanacağı hususu 18 Ocak 2017 tari-
hinde Odamızın internet sitesinde ya-
yımlanan duyuru ile tüm üyelerimizle 
paylaşılmıştı. Mesleki faaliyet dene-
timi uygulamasına ilişkin Odamızın 
hazırladığı 2017/1 sayılı Genelge ya-

güncel
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yınlanmıştır. http://www.hkmo.org.tr/
genel/bizden_detay.php?kod=15291&-
tipi=2&sube=0 linkinden ulaşabilirsiniz.

Oda Yönetim Kurulumuzun 
02.01.2017 tarih ve 37/648 sayılı kara-
rıyla, LİHKAB‘ların mesleki faaliyet de-
netimi ücreti, her bir iş için ayrı olmak 
üzere 2017 yılı için 4,00 TL olarak belir-
lenmiştir.

SGK ile TMMOB arasında im-
zalanan protokol gereğince, her yıl 
TMMOB Yönetimince belirlenen mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları için 
ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak 
asgari brüt ücret 2017 yılı için 3500 TL 
olarak belirlendi. TMMOB Yönetim Ku-
rulu’nun 19 Kasım 2016 tarihli toplan-
tısında alınan ilgili karar şöyle:KARAR 
NO 94: TMMOB ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında imzalanan işbirliği 
protokolüne göre ücretli çalışan mü-
hendis mimar ve şehir plancıları için 
2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz 
alınacak asgari brüt ücretin 3500 TL 
olarak belirlenmesine; Odalarınca bel-
geli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin aran-
dığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 

müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı 
denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak 
yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir plancıları-
nın ücretlerinin alınan sorumluluk ge-
reği belirlenen asgari ücretinin üzerin-
de olmasına,

Odamızca her yıl düzenli ola-
rak üyelerimizin adına yaptırılan Fer-
di Kaza Sigortası Poliçeleri 17/08/2016 
– 17/08/2017 tarihleri arasında geçerli 
olacak şekilde, ölüm ve sürekli sakat-
lık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli 
olarak yenilenmiştir. Ferdi Kaza Sigorta 
Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde ge-
çerli TC kimlik numarası bulunan, faal 
ve 65 yaş altında olan, aidat ödentisi 
şartı aranmaksızın tüm üyelerimizin 
adına yaptırılmış bulunmaktadır.Ferdi 
Kaza Sigortası sertifikalarına, e-devlet 
portalında yer alan “Ferdi Kaza Sigor-
ta Poliçe Sorgulama” butonu üzerinden 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca isteyen üye-
lerimize de Odamız ile iletişim kurma-
ları halinde poliçeleri elektronik posta 
adreslerine yollanacaktır.Bütün üyele-
rimize sağlıklı ve kazasız bir yaşam di-
leriz. Not: Poliçeler ile ilgili soru ve ta-
leplerinizi, Odamızın 0312-2325777-124 

nolu telefon hattından ya da hkmo@
hkmo.org.tr e-posta adresinden ulaştı-
rabilirsiniz.

29.09.20216 tarihli ve 29842 sayılı 
Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliği‘nde, 09.08.2016 tarihli ve 29796 
sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 15.07.2016 tarihli ve 6728 
sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun uygu-
lamasına yönelik düzenlemelere ilişkin 
açıklamalar yapılmış, bu açıklamalar-
da “MADDE 2 ... (7) Yapılan düzenle-
me uyarınca, damga vergisi yönünden 
vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin 
yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren 
gerçekleşmesi durumunda, birden fazla 
nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye 
tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üze-
rinden damga vergisi hesaplanacaktır.” 
ifadesine yer verilmiştir. Yukarıda be-
lirtilen ifade ile sözleşmelerden alınan 
damga vergisinin “tek nüsha” üzerinden 
vergilendirileceği ilan edilmiştir. Söz ko-
nusu tebliğ, duyurunun ekinde yer al-
maktadır. SHKMMB`lerimize saygı ve 
önemle duyurulur.
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İnşaat sektörünün gelişimi ve buna 
bağlı olarak işleyen dinamikler her 
geçen gün daha karmaşık ama bir 

o kadar da hızla ilerleyen bir süreç iz-
liyor. Bu süreçte özellikle kullanılan 
metot ve yöntemlerin teknolojinin de 
yardımıyla oldukça efektif sonuçlar 
doğurması kaçınılmaz oluyor. Bilhassa 
gerçek zamanlı ve reel sonuçlara ulaş-
mak için yapılan milyonlarca yatırım ve 
inşa, hatalara yer veremeyecek kadar 
titiz ve bir o kadar da doğru hamleler 
gerektiriyor.

Bu anlamda özellikle son yıllarda sık-
ça görmeye aşina olduğumuz dronelar 
artık inşaat alanlarının da vazgeçilmez 
parçası olacak gibi duruyor. Dünyada 
‘Building Site Monitoring’ olarak bili-
nen ‘Şantiye İzleme’ olarak tanımlaya-

Drone’lar her alanda vazgeçilmez oluyor

 Binalar, yollar ve köprüler 

gibi aklınıza gelebilecek her 

alanda kullanılabilecek olan 

bu sistemler, tahmin edersiniz 

ki oldukça uzun emekler 

sonucu üretilen yazılım ve 

entegrasyon süreçlerinden 

geçmekte.

Emre CANGÜR
Harita Mühendisi/ Ulaştırma Projeleri Uzmanı

Şantiye İzleme ve Modelleme

Harita Bülteni

bileceğimiz sistem, halihazırda drone 
yardımıyla inşaatın başlangıcından 
itibaren şantiye alanından görüntüler 
alarak sürecin daha emniyetli ve titiz 
işlemesine katkı sunması bilinen bir 
durumdu. Ancak geliştirilen farklı ya-
zılımlar sayesinde artık görüntü alma-
nın yanı sıra, yapımı devam eden işle-
rin ilerlemeleri de bitmiş projenin 3D 
modelinin dronedan alınan görüntüye 
bindirilmesiyle eş zamanlı bir şekilde 
izlenebilecek. 

Özetleyecek olursak drone u uçurup ya-
pının etrafında döndürürken, yapınıza 
ek olarak devam edecek kısımların neye 
benzeyeceğini ve nasıl sonuçlanabilece-
ğini bir tablet yardımıyla görebilirsiniz. 
Eş zamanlı olarak yapının etrafında 
gezebilir, hataları ve gecikmeleri canlı 

Bu arada merak eden 
okurlarımız için yukarıda bahsi 

geçen sistemin nasıl işlediğine 
dair kısa bir örnek video mevcut 

köşedeki QR kod yardımıyla 
ulaşabilirsiniz
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olarak gözlemleyebilirsiniz. Şüphesiz ki 
bu durum inşaatın ne ölçüde doğru git-
tiğini görmek açısından oldukça faydalı 
ve etkin olacaktır.

Peki bu durum nasıl sağlanmakta diye 
sorarsanız onu da merak edenler için 
kısaca açıklayalım; Drone ile ilerleyen 
yapının videosu çekildikten sonra, bi-
nanın bir örgüsü ‘Context Capture 
(Bağlam Yakalama)’ teknolojisi kullanı-
larak oluşturuluyor. Bu örgü daha son-
ra binanın BIM modeliyle (Bina Bilgi 
Modeli) hizalanıyor ve her çerçeve BIM 
modeli ile bunları artırmak için konum-
larını ve yönlerini hesaplayarak tamam-
lanıyor. Bu şekilde görüntüye yansıtılan 
modelleme bize ilerleyişin durumunu 
belirterek gidişat açısından önemli bil-
giler sunuyor. Buna ek bir sonraki adım 

olarak ise drone ile alınan görüntülerin 
anlık biçimde bulut sistemine atılarak 
otomatik bindirilmesi hedefleniyor.

 Binalar, yollar ve köprüler gibi aklınıza 
gelebilecek her alanda kullanılabilecek 
olan bu sistemler, tahmin edersiniz ki 
oldukça uzun emekler sonucu üretilen 
yazılım ve entegrasyon süreçlerinden 
geçmekte. Özellikle bu aşamada mesle-
ğimizin getirmiş olduğu yetkinliklerin 
de yardımıyla ortaya konan bu çalışma-
lar ilerideki gelişmelerin de ne boyut-
larda olacağının habercisi gibi.Harita-
lamanın ve modellemenin eş zamanlı 
olarak kullanabilir hale gelmesi muaz-
zam bir zaman kazancı yaratırken bir o 
kadar da hata paylarını yok ediyor. 

Bu bağlamda hız kesmeden devam eden 
teknolojik atılımların içinde olabilmek 
adına emek ve sorgulama gücümüzü 
mesleki anlamda sınırları zorlayacak 

şekilde kullanmaya çalışmakta fayda 
görüyorum. Çözüm odaklı, sorumluluk 
sahibi, araştıran ve sorgulayan meslek-
taşlar olarak bu çarkın içinde var olabi-
leceğimiz gerçeğini unutmamalı, bilim-
den ve teknolojiden uzak kalamayacak 
kadar lüksümüzün olmadığı realitesini 
göz ardı etmemeliyiz.

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle 
bol teknolojili, bilimli günler..

yazı dizisi
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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. 

Bu çalışma kapsamında ifade edilen En-
düstri 4.0 kavramı yalnız verimliliğin 
arttırılması kapsamında kullanılmamış-
tır. Endüstri 4.0 nesnelerin interneti (In-
ternet of Things, IoT), “Akıllı” Sistemler 
(Intelligent Systems), yapay zeka (Arti-
ficial Intelligence, AI), etmen (compu-

Geomatik Mühendisliği ve Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 nesnelerin 

interneti, “Akıllı” Sistemler, 

yapay zeka, etmen, robotik, 

bulut bilişim, arttırılmış 

gerçeklik, siber güvenlik, siber 

fiziksel sistemler...

Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY,
Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK

Geospatial 4.0

Harita Bülteni

tational agents), robotik, bulut bilişim, 
arttırılmış gerçeklik, siber güvenlik, 
siber fiziksel sistemler (cyber physical 
systems) vb. konulardaki gelişmeleri 
kapsayan şemsiye bir kavram olarak 
kullanılmıştır. 

Bildirinin amacı yukarıda ifade edi-
len Endüstri 4.0, IoT, AI vb. konular-
da öncelikle bir farkındalık yaratmak, 
sonrasında ise bu çalışmaların önemi-
ni anlayan kişi, kurum ve kuruluşlarla 
“Geospatial 4.0” konusunda bir kütle 
oluşturmaktır. Yenilik (inovation) par-
çaları bir araya getirmektir. Yenilikçi 
düşünce ile fark yaratma ve yüksek kat-
ma değerli ürün geliştirme 21. yüzyılda 
sürdürülebilir gelişme için üzerinde en 
çok durulan konulardan biridir.

Endüstri 4.0 devriminin üzerinde dur-
duğu en önemli konu maliyetlerin dü-
şürülmesi ve verimliliğin arttırılmasıdır. 
Verimliliğin arttırılması için de yenilikçi 
düşünce yaklaşımıyla geliştirilmiş ürün-
lere ve teknolojilere (disruptive techno-
logies) gereksinim bulunmaktadır. 

özgür köşe
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Bu durumda Mekansal Bilgi sektörü 
için yeni iş modelleri geliştirilmeli ve 
bu iş modellerinde sözü edilen IoT, AI 
vb. yaklaşımlar etkin olarak kullanıl-
malıdır. Buna ilişkin örnekler ve sorular 
aşağıda verilmiştir: 

• Hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yö-
netimler, harita ve harita bilgisi üreten 
kuruluşlar, özel sektör, üniversiteler, 
araştırma kurumları, sivil toplum ku-
ruluşları arasında nasıl bir paylaşım 
modeli kurulmalıdır? Hızlı değişim ve 
dönüşüm sürecini karşılayacak nasıl bir 
mevzuat oluşturulabilir? 

• Mekansal Veri Altyapıları (Spatial 
Data Infrastructure, SDI) ne zaman üç 
boyutlu (3B) grafik ve bilgi modelleri 
olarak birlikte kullanılabilecek?

• Geomatik Mühendisliği uygulamala-
rında IoT nasıl etkin kullanılabilir? Ge-
omatik Mühedisliği uygulamalarında 
IoT kullanma durumlarının (use-cases) 
oluşturulması gerekmektedir. 

• Geomatik Mühendislerinin “akıllı” 
şehir oluşturma çalışmalarındaki rolleri 
nelerdir? Yapılaşmış ve kırsal alanların, 
yapay ve doğal nesnelerin ölçülmesin-
de, modellenmesinde, izlenmesinde 
önemli rolleri yok mudur? 

• Konum bazlı hizmetlerin (Locati-
on-based Services) “akıllı” şehirlerde 
etkin kullanımı için mekansal bilgiye 
nasıl ulaşılması gerekmektedir? 

• Açık alanın (outdoor) ve kapalı alanın 
(indoor) 3B mekansal modelleri birlikte 
kesintisiz ve etkin olarak “akıllı” şehir 
uygulamalarında nasıl kullanılabilir? 

• “Akıllı” şehir, “akıllı” ulaşım, “akıllı” 
bina vb. “akıllı” sistemlerdeki “akıl-
lı” kavramının içini dolduracak yapay 

zeka temelli algoritmaların geliştirilme-
si gerekmektedir. 

• Farklı platform ve algılayıcıların, çok-
lu algılayıcı sistemlerinin (Multi Sensor 
System), gezgin harita üretim sistemle-
rinin (Mobile Mapping System) çok hız-
lı geliştiği günümüzde algılayıcı enteg-
rasyonu (sensor fusion) çok önemli bir 
konu durumuna gelmiştir. 

• İnsansız hava araçları (Unmanned 
Aerial Systems, drones) Geomatik 
Mühendisliği uygulama alanındaki en 
yenilikçi teknolojilerden biridir. Bu sis-
temlerin son geliştirilen örneklerinde 
sabit kanat ve döner kanat özellikleri 
bir platformda kullanılmaktadır. Böy-
lece eskiden iki farklı platform olarak 
kullanılan sabit kanatlılar ve döner ka-

Yenilikçi düşünce ile fark 
yaratma ve yüksek katma 

değerli ürünler 21. yüzyılda 
sürdürülebilir gelişme için 

üzerinde en çok durulan 
konulardan biridir. 
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• Başka bir iş modelinde bir şehrin ya da 
kapalı bir ortamın ölçülmesinde çoklu 
robotik ölçme sistemleri sürü (swarm) 
yaklaşımıyla birlikte kullanılabilir. Tek 
bir robotun uzun zamanda tamamlaya-
cağı bir görevi onlarca ya da yüzlerce 
robot kısa zamanda gerçekleştirebilir. 

• Endüstri 4.0 yaklaşımının getirmiş 
olduğu iş modeli yaklaşımlarındaki te-
mel bileşenlerden biri maliyetleri dü-
şürmek için hiçbir şeye sahip olmamak, 
gereken her donanım, yazılım ve servisi 
gereken süre kadar kiralama yolunu 
tercih etmektir. Bunun Geomatik Mü-
hendisliğine yansımalarının ne olacağı 
düşünülmeli, ölçme aletleri için kirala-
ma modellerinin etkin kullanacağı, açık 
donanım kavramı ile farklı türdeki ci-
hazların gereksinimlere göre tasarlana-
bileceği ve 3B yazıcılarda üretilebileceği 
döneme geçilebileceği düşünülmelidir. 

• Robot ölçme sistemlerinin kullanıl-
ması ve bu robotların her birinin IoT 
yaklaşımında uç (node) olarak tanımla-
nabilmesi ve elde edilen mekansal veri-

Harita Bülteni

lerin bulut bilişim yaklaşımıyla bütün-
leştirilebilmesi “akıllı” şehirler için çok 
önemli uygulamalar olacaktır. 

• Otonom araçların (“akıllı” arabaların, 
sürücüsüz arabaların) başarılı biçimde 
sürüşlerini gerçekleştirebilmeleri için 
yazılım, donanım gibi gerekli olan temel 
bileşenlerden biri de harita ve konum 
bilgisidir. Geomatik Mühendisliğinde 
geleneksel olarak üretilen yol haritala-
rı sürücüsüz araçların navigasyonlarını 
otonom biçimde gerçekleştirebilmeleri 
için yeterli değildir. Bu nedenle şerit ge-
nişliklerinden kaldırım yüksekliklerine 
kadar farklı türdeki bilgileri detaylı bi-
çimde içeren “HD-map ya da high-pre-
cision map” olarak isimlendirilen yeni 
tür haritalara gereksinim bulunmak-
tadır. Üstelik harita yerine otonom 
araçlar için özel mekansal bilgi sistemi 
uygulamalarının geliştirilmesi, otonom 
araçların mekansal destekli karar sü-
reçlerinde daha etkin karar vermeleri-
ni sağlayacaktır. Otonom araç üretimi 
arttıkça, tüm dünya yolları için doğru, 
güvenilir, gerçek-zamanlı, görüntü ve 

natlılar artık tek bir platformda her iki-
sinin üstün özelliklerini kullanabilme 
durumu oluşmuştur. Ayrıca insansız 
hava araçları üzerine optik kameralar 
dışında lazer tarayıcı, ısıl algılayıcı ve 
başka tür veri elde edebilen algılayıcılar 
yerleştirilebilmektedir. 

• İnsansız hava araçların yanı sıra oto-
nom özellikli tekerlik ya da paletli kara 
araçları, su üzerinde ya da altında hare-
ket edip ölçü yapabilen otonom robotik 
sistemler geliştirmektedir. 

• Endüstri 4.0 bakış açısında geliştiri-
lebilecek bir iş modeli tek bir robotik 
sistemin tek bir jeodezik koordinat sis-
teminde hava, kara ve su gibi farklı or-
tamlarda ölçme yapabilme yeteneğinin 
kazandırılması olabilir.

• Diğer bir iş modeli hava, kara ve su 
gibi farklı ortamlarda ölçme yapabilen 
otonom ölçme robotlarının tek bir jeo-
dezik koordinat sisteminde ölçülerinin 
birleştirmesine yönelik bir çözüm ola-
rak geliştirilebilir.

özgür köşe
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algılayıcı tabanlı harita gereksinimi me-
kansal bilgi sektörünü uzun vadeli etki-
leyecektir. 

• Otonom araç geliştiren/üreten firma-
ların hiçbiri otonom aracın navigasyo-
nunda kullanılacak olan haritaları ve/
veya harita bilgilerini başka firmalar-
dan hizmet almamaktadırlar. Bunun 
yerine farklı iş modellerini tercih et-
mekte, ancak ortak olan nokta harita 
üretim süreçlerini kendi bünyelerinde 
gerçekleştirmeleridir.

Google firması kendi mekansal verile-
rini kendi personellerinden oluşturdu-
ğu ekiplerle üretmektedir. Audi, BMW, 
Mercedes-Benz Alman araç konsorsi-
yumu HERE firmasını satın alarak me-
kansal veri üretimini HERE firmasının 
deneyimini kullanarak gerçekleştir-
mektedir. Tesla firması satmış olduğu 
her elektrikli aracı aynı zamanda harita 
verisi üreten araç olarak kullanmakta-
dır. Böylece Tesla firması mekansal veri 
üretimi için herhangi bir kaynak ayır-
madan bulut bilişim üzerinden araçlar-

dan gelen verileri kendi otonom araçla-
rında kullanmayı öngören bir iş modeli 
geliştirmiştir. 

• Mekansal Bilgi Sistemi ve/veya şe-
hir bilgi modellerinde kullanılan farklı 
ayrıntı düzeylerini (Level of Details) 
yaklaşımına ek olarak doğruluk düzeyi 
(Level of Accuracy), gerçeklik düzeyi 
(Level of Reality) gibi diğer yaklaşımlar 
oluşmaktadır. 

• Yapay zekanın Mekansal Bilgi sektö-
rüne yansıması mekansal zeka (spatial 
intelligence, geointelligence) kavramı ile 
ifade edilebilir. Özellikle bilgi sistemle-
rinde ve robotlarda kullanılan etmenle-
rin mekansal bilginin elde edilmesinde, 
modellenmesinde, analizinde kullanıl-
ması mekansal bilgi sistemlerinin harita 
üretimi yapan robotlarla birlikte kulla-
nılmasında önemli bir yer alacaktır. 

• Yukarıda ifade edilen tüm bu ge-
lişmelerin gerçekleşmesi için veriden 
(data) tanımlanan bilgiye (information) 
ve oradan da algılanan bilgiye (know-

ledge) geçilmesi gerekmektedir. Ancak 
bu biçimde robotlar ve yazılım etmen-
leri muhakeme/usa vurma (reasoning) 
ve çıkarım (inference) işlerini yerine 
getirebilecektir. Bu da semantik tekno-
lojilerin etkin kullanımı ile sağlanabilir. 

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda üni-
versitelerin Geomatik Mühendisliği bö-
lümlerinin lisans düzeyindeki öğretim-
leri ile mekansal bilgi sektörünün yakın 
gelecekteki beklentileri arasında büyük 
bir dengesizlik oluşmaktadır. Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının hiz-
met içi eğitimlerinde bu bildiride vur-
gulanan konulara önümüzdeki süreçte 
yer verilmesi sözü edilen dengesizliği 
azaltacaktır. Bu nedenle özellikle bu ko-
nulara yönelik sinerji yaratacak çalıştay 
benzeri etkinlikler düzenlenmelidir. 

Mekansal Bilgi sektörünü çok ilginç 
bir gelecek beklemektedir. Geomatik 
Mühendisleri Endüstri 4.0’ın getireceği 
yeni anlayışı yok saymamalı aksine na-
sıl katkı vereceklerine ilişkin çalışmalar 
yapmalıdır.

Endüstri 4.0 bakış açısında geliştirilebilecek bir iş modeli 
tek bir robotik sistemin tek bir jeodezik koordinat 
sisteminde hava, kara ve su gibi farklı ortamlarda ölçme 
yapabilme yeteneğinin kazandırılması olabilir.
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ii. Arazi değeri (arazi ve mülkiyetin de-
ğerlemesi ve vergilendirilmesi)
iii. Arazi kullanımı (arazinin ve doğal 
kaynakların kullanımının planlanması 
ve kontrolü)
iv. Arazinin geliştirilmesi (olanakların, 
altyapının ve inşaat işlerinin uygulan-
ması ve kentsel ve kırsal kalkınmalar)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
amaçlarda belirtilen önemli bir arazi bi-
leşeniyle birlikte altı hedefi içermekte-
dir. Örneğin Birinci Hedef, herhangi bir 
yerde yoksulluğun bütün biçimlerini 
sona erdirmeye çağırır ve bu Hedef’in 
4. amacı, 2030’a kadar bütün erkek ve 
kadınların arazi ve diğer mülkiyet bi-
çimleri üzerinde eşit sahiplik ve kontrol 
haklarına sahip olacağını beyan eder. 
Benzer şekilde İkinci Hedef’in 3. ama-
cında belirtildiği üzere arazi bileşeni 
de açlığın sona erdirilmesine dairdir ve 
daha genel olarak, Beşinci Hedef cinsi-
yet eşitliği, On Birinci Hedef sürdürü-

Sağlam bir arazi yönetişimi, 2015 

Eylül’de BM Zirvesindeki bütün 

dünya liderlerinin benimsediği 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri için oluşturulan

2030 Küresel Ajanda

hedefleri için esastır.

Küresel Ajanda, hedeflere ulaşa-
bilme yolunda insanları bilgi ile 
güçlendirmek adına sürdürüle-

bilir kalkınma için bir “veri devrimi”ne 
çağırıyor. İyi bir arazi yönetim sistemi 
ve idaresi, 2030 Küresel Ajanda’yı des-
tekleyecek birer araç olarak görülme-
lidir. Arazi yönetimi sistemi, arazinin, 
mülkiyetin ve doğal kaynakların yöne-
tileceği politikalar, süreçler ve kurumlar 
ile ilgilidir. Arazi yönetimi için örgütsel 
yapılar, dünya çapında ülkeden ülke-
ye, bölgeden bölgeye çeşitlilik gösterir 
ve o ülke ile ülkeye ait yargı sisteminin 
kültürel ve hukuki yapısını yansıtırlar. 
Arazi yönetim sistemleri bir ülkeye, 
arazi politikalarının uygulanmasında 
bir altyapı ve sürdürülebilir kalkınma-
nın desteklenmesinde arazi yönetim 
stratejileri sunar. Arazi yönetimi sistemi 
kavramının işletim bileşenleri, bir dizi 
arazi idare işlevleridir ve bunlar aşağı-
daki alanları kapsar:
i. Arazi kullanım hakkı (arazi ve doğal 
kaynaklar üzerindeki hakların korun-
ması ve aktarılması)

Amaca Uygun Arazi İdaresi

lebilir kentler, On Beşinci Hedef arazi-
de yaşam, On Altıncı Hedef ise barış, 
adalet ve güçlü kurumlara dairdir. Bu 
Hedef ve amaçlara, herhangi bir yerde 
iyi bir arazi yönetimine ve ülke ölçeğin-
de iyi işleyen arazi yönetin sistemlerine 
sahip olunmadan erişilemez. 

İzleme

Sürdülebilir Kalkınma Hedefleri’ne va-
rabilme yolunda ciddi bir ihtiyaç, iler-
lemenin etkili bir şekilde izlenmesi ve 
değerlendirilmesidir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne varabilmek ve 
hükümetleri yahut uluslararası toplu-
luğu sorumlu tutabilmek için, uygun 
politika ve girişimlerin geliştirilmesine 
yönelik olarak güvenilir ve sağlam bir 
veri ihtiyacı söz konusudur. İzlemeye 
dair böylesi bir çerçeve, ilerlemenin des-
teklenmesi ve ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeydeki kazanımların sağlanması için 
çok önemlidir. Bu da, SKH dahilindeki 
amaçlara ulaşabilme yolunda insanların 
bilgiyle güçlenmeleri adına sürdürülebi-

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Çeviri: GIM International, Ağustos 2016
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lir kalkınma için bir “veri devrimi”ni ge-
rektirir. BM ve diğer ortaklarla işbirliği 
içinde Dünya Bankası, yasal ve kurum-
sal çerçeveler gibi belli merkezî alanların 
değerlendirilmesi ve izlenmesi için Ara-
zi Yönetimi Değerlendirme Çerçevesi’ni 
(AYDÇ) geliştirmiştir. Daha geniş Küre-
sel Ajanda, aşağıda kısaca sunulduğu ve 
görselleştirildiği gibi, araziye ilişkin bir 
dizi meseleyi içermektedir.

Arazi Kullanım Hakkı

Kullanım hakkının sorumlu bir şekilde 
yönetimi, Kullanım Hakkının Sorum-
lu Yönetimine Dair Dünya Gıda Gü-
venliğinin İhtiyari Önerileri Hakkında 
Komite tarafından Küresel Ajanda’nın 
artık bir parçası olarak içerilmektedir. 
Öneriler, sorumlu pratiklere dair ulus-
lararası ölçekte kabul edilmiş ilke ve 
standartlar üzerinde küresel bir kon-
sensüsü temsil eden uluslararası “esnek 
hukuk aracı”dırlar. Birleşmiş Milletler 
– Global Mekansal Bilgi Yönetimi Üze-
rine Uzmanların Oluşturduğu Komite 

(BM-GMBY), diğer görevlerin yanında, 
mekansal bilgi üzerine ulusal kapasite-
nin ve en iyi pratiklerin yayılmasının 
nasıl inşa edileceği ve güçlendirileceği-
ne dair etkili stratejilerin gelişmesi için 
bir platform sağlamakla görevlendiril-
miştir. BM-GMBY, küresel bilgi yöneti-
minin hafiflediği durumda, arazi idaresi 
etkinliklerini de içermiştir. BM-GMBY, 
jeodezik kapsam gibi mekansal alanda 
önem kazanmakta ve mekansal kulla-
nıcı topluluğuna rehberlik etmektedir. 
BM-Habitat da, Toplumsal Kullanım 
Hakkı Alan Modeli üzerinden arazi 
kullanım hakkı meselesine işaret eden 
yenilikçi bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu, 
gayri-resmî haklardan daha resmî arazi 
haklarına kadar bir dizi adımla birlikte 
bir “büyütme yaklaşımı”nı içerir. Arazi 
haklarının bu sürekliliği, toplumların 
mülkiyet kullanım hakkı sistemlerinde 
zorunlu olarak gelişecekleri anlamına 
gelmiyor, daha ziyade bu süreçteki her 
bir adımın resmileştirilebileceği, bunun 
da önceki evrelerden daha güçlü koru-
ma sağlayabileceği anlamına geliyor. 

İnsan Hakları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
insanların evrensel haklarının bireye 
saygı ilkesine temellendiğini ortaya 
koyar. Arazi ve onun yönetimiyle ilgili 
olarak beyanname, “herkes, mülk edin-
me hakkına (kullanım hakkı güvenliği-
ne) ve gıda, giyim ve barınma hakkına 
sahiptir” der. Barınma hakkı da güven, 
barış ve haysiyet içinde bir yerde yaşa-
ma hakkı olarak görülmelidir. Kadın-
ların araziye erişimi de, bunu savunan 
diğer argümanlardan bağımsız olarak 
her şeyden önce bir evrensel insan hak-
kı olarak görülmek zorundadır. İnsan 
hakları esastır; yoksul insanlara hitap 
eden ve elverişli olan uygun arazi yö-
netim sistemlerinin inşasıyla güçlendi-
rilmeli ve teşvik edilmelidir.

İklim ve Felaketler

İklim-dirençli kentsel kalkınmaya ve 
sürdürülebilir kırsal arazi kullanımına 
varabilmenin bir unsuru, arazi yöneti-
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minin şu iki temel bileşeni içinde iklim 
değişikliğine adaptasyonun ve risk yö-
netiminin ne denli hakim kılındığıyla il-
gilidir: 1) arazi haklarının korunması ve 
teminatı, 2) arazi kullanımının planlan-
ması ve kontrol edilmesi. Bu bağlam-
da sorumlu arazi yönetimi, etkili arazi 
kullanım planlaması ve kontrolü yanın-
da, kullanım haklarının güvenliğini de 
içeren amaca uygun yönetim sistemleri 
tarafından desteklenmelidir. 

Kentleşme

Kentleşme, küresel boyutta gerçekle-
şen büyük bir değişimdir. 2030’a kadar 
dünya nüfusunun % 60’ının kentleşmesi 
beklenmektedir. Mega-kentlerin ina-
nılmaz hızlı gerçekleşen bu büyümesi 
ekolojik, ekonomik ve toplumsal çetin 
sorunlar yaratmakta ve bu büyüme-
yi sürdürülebilir bir şekilde yönetmek 
gitgide daha da zor hâle gelmektedir. 
Büyümenin % 70’den fazlasının, hâliha-
zırda resmî planlama süreçleri dışında 
gerçekleştiği ve az gelişmiş ülkelerde 
kentsel nüfusun % 30’unun gecekondu-

larda ve gayriresmî yerleşimlerde yaşa-
dığı bilinmektedir ki buralarda devlete 
ya da şahsa ait terkedilmiş araziler, yasa 
dışı olarak işgal edilmekte ve gecekondu 
sakinleri tarafından kullanılmaktadır.

Arazi Çalışanları

Tüm bu küresel arazi meselelerine çö-
zümler; yoksulluğun giderilmesi, top-
lumsal içerme ve istikrar, yatırımlar ve 
ekonomik kalkınma, çevresel koruma 
ve doğal kaynakların yönetimi gibi ko-
nularla ilgilidir. Bu arazi hususları, ar-
tık SKH içine katılmış hâldedir ve arazi 
yönetimi uzmanları da, bu gibi arazi 
meseleleriyle baş eden sistemlerin so-
rumlu kişileridirler. Hukukçuların, yar-
gı sisteminin arazi tescilini desteklediği 
ülkelerde yasal ve düzenleyici çerçeve-
ler kurarak ve arazi yönetim hizmetleri 
sunarak arazi idaresinde büyük bir role 
sahiptirler. Haritacılar da normalde, 
kendi ülkelerinde sınır belirleme husu-
sunda tekel sahipleridir ama gelişmekte 
olan ülkelerin çoğunda haritacıların sa-
yısı talebi karşılamaya yetmemektedir. 

Amaca Uygun Yaklaşım

Arazi idaresine ve çözümlerin yöneti-
mine yapılan mevcut yatırımlar bölük 
pörçüktür ve gerekli ölçüde değişimi 
ve gelişimi sağlamamıştır. Çözümler, 
en çok ihtiyacı olanlara yardım etme-
miştir, yani yoksullara ve herhangi bir 
kullanım hakkı güvencesi olmayan 
dezavantajlı insanlara fayda saglama-
mıştır. Esasında arazinin bu sürdürü-
lemez yönetiminden istifade edenler 
zenginler, elitler ve arazi gaspına ortak 
olmuş örgütlerdir. Şimdiki çözümler 
ise, gelişmekte olan ülkelerde etkili de-
ğildir ve öyleyse, yaklaşımları yeniden 
düşünmenin zamanıdır. Bu gibi çözüm-
ler, Amaca Uygun Arazi İdaresi – Ülke 
Uygulaması İçin Kılavuz İlkeler üzerine 
son GLTN yayınında öne sürülmüştür. 
Söz konusu yayın, Küresel Ajanda’dan 
çıkan gerekliliklere temellenmiş bir üre-
tim içinde bütün bir ülke ölçeğinde kul-
lanım hakkı güvencesi sağlayabilecek 
gelişmekte olan ülkeler için pragmatik 
ve gerçekçi bir Amaca Uygun Yakla-
şım’ın ana hatlarını sunmaktadır. Böy-
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lesi cesur bir yeniden düşünme, örneğin 
Ruanda, Etiyopya ve Kırgızistan’daki 
başarılı, yenilikçi projelerden türemiş-
tir. Ciddi bir değişimin benimsenmesi 
yönünde istekli, güçlü siyasi otorite ve 
arazi yönetimi çalışanlarıı, bu başarılı 
projeleri desteklemişlerdir. Yayın da 
hem kavramı sunmakta, hem de ara-
zi yönetimi için ülkeye özel bir Amaca 
Uygun stratejisi geliştirme noktasında 
başvurulan ilgili anahtarı, ilkeleri ve 
kapsamlı bir kılavuz manzumesini sağ-
lamaktadır.

Fırsatlar

Arazi uzmanlarının, Amaca Uygun 
Yaklaşım’ı bütünüyle anlamaları ve sa-
hiplenmeleri isteniyorsa, onların kalp-
lerine ve akıllarına dokunmak gerekir. 
Amaca Uygun Yaklaşım, kullanım hak-
kı güvencesi herkes için sağlandığı öl-
çüde arazi uzmanları için daha büyük 
bir talep yaratacak ve hizmetlere olan 
ihtiyaç da önemli ölçüde artacaktır. Ör-
neğin hakların sürekliliği içinde arazi 
haklarının ispatının iyileştirilmesi için, 

yerel arazi birimlerine eğitim ve dene-
tim sağlamak için ve arazi bilgisinin 
kalitesini hem yönetmek hem de sağ-
lama almak için yeni hizmetlere ihtiyaç 
vardır. Bu, arazi uzmanları için büyük 
bir fırsattır. FIG ya da onun üyesi ku-
rumlar gibi örgütler, kendi üyeleri ara-
sında arazi yönetimine, Amaca Uygun 
Yaklaşım’ın benimsenmesini etkin bir 
şekilde teşvik etmek ve arazi çalışanları 
arasında deneyimlerin ve en iyi pratik-
lerin paylaşılmasını sağlamak ihtiyacı 
içindedirler.

Sonuçlar

İnsanlar ile arazi arasındaki ilişkiyi 
yönetmenin, Küresel Ajanda’nın kal-
binde olduğu yönünde genel bir kon-
sensüs vardır. Arazinin elde edilmesi 
ve herkes tarafından kullanılma şek-
lini ve arazi haklarının yasal ve yerel 
olarak meşru olup olmadığını tanım-
lamak için, esnek ve uygun maliyetli 
bir yaklaşımı kullanan basit ve temel 
sistemleri inşa etmek acil bir ihtiyaçtır. 
Bugün toplumdaki güncel ihtiyaçları 

karşılamak için, sistemlerin kurumsal 
tertipler kadar yasal düzenlemeler bağ-
lamında da esnek olmaları gerekir. 

Gelişmekte olan ülkelerde bu gibi sis-
temlerin ve bağlantılı temel uzamsal 
çerçevenin inşası için gerekli olarak 
kaynaklar ve kapasiteler düşünüldü-
ğünde, geleneksel Batı tarzı kavramlar, 
bir giriş noktasından ziyade, bir nihai 
hedef olarak pekâlâ görülebilir.

Teknolojinin ve yatırım seçeneklerinin 
değerlendirilmesi sırasında odak, mev-
cut toplumsal ihtiyaçları karşılayacak ve 
zamanla adım adım geliştirilebilir olan 
bir “amaca uygun yaklaşım” üzerine 
olmalıdır. Mekansal, yasal ve kurum-
sal böylesi çerçevelerin inşa edilmesi, 
insanlar ile arazi arasındaki bağlantıyı 
tesis edecektir.  Bu da, Küresel Ajan-
da’nın Hedef ve amaçlarına varmasının 
yanı sıra, benimsenen arazi politikala-
rının hedeflerine varma noktasında da 
gelişimin yönetilmesini ve izlenmesini 
sağlayacaktır. Arazi uzmanları, bu bağ-
lamda kilit bir role sahiptir. 

güncel
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Ortaokul hep çift dikiş gitti. Lise birde 
sanat okuluna gittim; ama lise ikide de 
okulu bıraktım. Tabi o dönemler karışık 
dönemlerdi.

Tiyatro olayına kahvedeki ağabeyle-
rimiz yönlendirdi beni. Bütün işlerin 
çıraklıklarını yaptım; okuldan kaçar ka-
portacının yanında çıraklık yapardım, 
ayakkabıcı da takılırdım, konfeksiyon-
culuk da yaptım uzun zamanlar. O za-
manlar mahallenin maskotuydum ben; 
kahvede küllükleri değiştirir, çayları 
toplardım. Mahalledeki ağabeylerimiz 
çok severdi beni, tiyatronun ne olduğu-
nu bilmeden taklitler yapardım, en çok 
da Nejat Uygur’u. Nejat Uygur’u çok 
severim, hep onun taklitlerini yapar-
dım. Mahalledeki ağabeylerim “Git.” 

Figüranlıktan Oyunculuğa Bir Demet Yaşam

“Tiyatronun, sanatın özü karşı duruş ve eleştiridir… Eline bir 

ayna tutuşturup insanı insana göstermedir. İktidarda kim olursa 

olsun sanat herkese eşit mesafede uzak ve eşit mesafede yakındır; 

eşit mesafede eleştirir, hicveder…”

Mühendisin en kıymetlisi sanat 
ve edebiyata yakın olanıdır 
ilkesi doğrultusunda bülte-

nimizde her sayı bir sanatçıyla yaptığı-
mız özgün söyleşilere yer vereceğiz. Bu 
sayıda sinema ve tiyatromuzun önemli 
oyuncularından olan, yaşamı da kendi-
si kadar renkli Erkan Can’la söyleştik..

Erkan Can kimdir, kendinizden bah-
setmenizi istesek ve bu meslekle yo-
lunuzun nasıl kesiştiğini sizden din-
lesek?

Erkan CAN: 1958 Bursa doğumluyum. 
Babam Arifiye Köy Enstitüsü mezunu, o 
nedenle ilkokula Bursa’nın köy okulla-
rında başladım. Sonra ilkokul dördün-
cü ve beşinci sınıfları Bursa’da okudum. 

“Babam mühendis ol derdi, ben konservatuvar okudum!..”  

Harita Bülteni

9747 Harita Bülten
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dediler “İki fotoğraf çektir, ver tiyatroya 
dilekçeni.” 1974’de tiyatroya başladım, 
Ahmet Höyük Paşa Devlet Tiyatrosun-
da. Bursa Devlet Tiyatrosunun açtığı 
kurslar vardı; o kursta 5 sene okudum. 
Hem de Devlet Tiyatrosunda figüran 
olarak başladım. Bir yandan da akşam 
sanat okuluna gidiyordum; ama aynı 
zamanda tiyatro da vardı, ikisi çakışı-
yordu. Baba öğretmen olunca tabi oku-
mamı istiyordu; mühendis ol diyordu o 
yüzden akşam sanat okuluna gönderdi, 
eli bir iş tutsun dedi; ama tiyatroya git-
meme de bir şey demiyordu. Gizli gizli 
benim oyunlara gelip beni takip ediyor-
muş babam. Baktım okul olmadı, ba-
bamla biraz papaz olduk ama…

Askerden geldikten sonra asıl amacım 
konservatuar okumaktı; Bursa’dayken 
Ali Sürmeli Mimar Sinan’ı kazandı gitti 
onun rolünü ben oynadım devlet tiyat-
rosunda. Yine Zafer Algöz Ankara’yı 
kazandı gitti. Benim de yapmam lazım 
dedim; ama lise mezunu değilim, ortao-
kul mezunuyum. İstanbul Belediye Kon-
servatuarı var, orası ortaokul mezunu 
alıyormuş dediler, oraya gittim. Sınava 
girdim, oynadım; ama yaş 27. Ulan yine 
takıldık diye düşündüm. Sonra Yıldız 
Hoca (Yıldız Kenter) dedi ki seni “3. sı-
nıftan başlatalım.” “Yok hocam 1. sınıf-
tan başlayım.” dedim. Öylelikle mezun 
oldum, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ku-
ruluyordu o zamanlar. Oraya girdim, 7 
sene orada çalıştım. Gerisini siz de bili-
yorsunuz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak haritacılıkla ya da harita mühen-
disleri ile yolunuz hiç kesişti mi?

“Köy enstitüleri bu ülkede yapılan en 
büyük ve en güzel devrimdir.”

Harita Bülteni
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Erkan CAN: Haritacı çok arkadaşım 
var. İyi de harita okurum aslında; ku-
zey, güney, doğu, batı, dağlar, haritayı 
okurum işte. Haritanın nasıl çizildiğini 
de babam öğretmişti bana; dediğim gibi 
köy enstitüsü mezunu olduğu için nasıl 
harita çizilir ve okunur bilirdi. Küçük-
ken zirve tırmanışı yapacaktık Bursa’da, 
Yedigöller’e geçip oradan İnegöl’e geçe-
cektik. Babam bana yıllar önce oranın 
haritasını çizdi; İnegöl nerede, Domaniç 
nerededir diye. Babamın çizdiği o hari-
ta ile çıktık her yere. 

Köy enstitülerinden söz açılmışken, 
sizin yapımcılığını yaptığınız ve baş-
rolünde oynadığınız 2012 yapımı Top-
rağın Çocukları adlı filminizde de köy 
enstitüleri anlatılıyordu. Köy enstitüle-
ri için ne söylemek istersiniz?

Erkan CAN: Köy enstitüleri bu ülkede 
yapılan en büyük ve en güzel devrimdir. 

Atatürk’ün yaptığı birçok devrimden; 
şapka, kıyafet ve her türlü devrimden 
belki de en önemlisi köy enstitüsüydü. 
Son nokta oydu, o da maalesef çok az 
sürdü. 1940lı yıllarda kapatıldı ve silsile 
halinde bugünlere geldik.

Bugünlere gelecek olursak peki; aka-
demisyenler okuldan atılıyor, şu an 
Ankara Üniversitesinde görevden alın-
malar nedeniyle Tiyatro Bölümü ders 
veremeyecek hale geldi. Bu durumlarla 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Erkan CAN: Onların yerine koyacak 
bir hocaları var mı? Yok. Hocaları attın, 
yerine hangi hocaları koyacaksın? Artık 
üniversitelerde hoca kalmadı, eğitim 
kalmadı, öğrenim kalmadı.

Konservatuarlar da dahil bütün üni-
versitelerin eğitim seviyesi düşüyor, 
çıta gün geçtikçe aşağı düşüyor. Kim-
lerin ders verdiklerini biliyoruz. Bizim 
son hocamız Yıldız Kenter’di, Ahmet 
Levendoğlu vardı daha eskilerden, 
Melih Cevdetler vardı, saymakla bit-
mez; ama şu an kimse kalmadı. Öğ-
retmen diye bir şey kalmadı, kürsüler 
boşaltılıyor maalesef.

Tam da bu noktada kapatılan tiyatro-
lar, kent rantına direnemeyen salonlar 
ve sansüre değinecek olursak son dö-
nemde meslek alanlarınız nasıl etki-
lendi? Siz nasıl etkilendiniz?

Erkan CAN: Biz oyunlarımızı oynama-
ya devam ediyoruz. Oyunlarımız da 
kendi içinde sözünü söylüyor seyirci-
ye. Bu sözümüzü söylerken kırmadan, 
dökmeden, incitmeden estetik bir bi-
çimde sözümüzü söylediğimiz zaman 
alkış geliyor. Bir yandan hocalar atılı-
yor, konservatuarlar kapatılıyor, eğitim 
seviyesi düşüyor. Bir değişim içerisin-
deyiz; ama ne tarafa? Her gün o kadar 
çok olay oluyor ki takip edemiyorsun 
artık. Günde iki-üç tane büyük olay 
oluyor ve bunlar sıradanlaşıyor. Artık 
hazmedemiyoruz, hazmetmeden kusu-

“İstanbul Belediye Konservatuarı 
var, orası ortaokul mezunu 
alıyormuş dediler, oraya gittim. 
Sonradan gördüm, ilk başta 
atlamışım; üstün yetenek yazan 
yeri işaretledim. Bende de bir sürü 
parça var, bütün sahnelere hazırım. 
Girdim, oynadım; ama yaş 27. Ulan 
yine takıldık. “

röportaj
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yoruz. Ülkenin ve dünyanın problemle-
rini, sıkıntılarını içimizde hissetmezsek 
de yaptığımız işin bir anlamı kalmıyor. 
Tiyatronun, sanatın özü karşı duruş ve 
eleştiridir aslında; eline bir ayna tutuş-
turup insanı insana göstermedir. İkti-
darda kim olursa olsun, kim gelirse gel-
sin, sanat herkese eşit mesafede uzak ve 
eşit mesafede yakındır; eşit mesafede 
eleştirir, hicveder, kendi aynasını tutar, 
kendisini gösterir. Bizim görevimiz de 
tam olarak budur; sanatın yaptıklarını 
halka göstermek. Biz bir taraf değiliz, 
bir taraftan olmak zorunda değiliz, ola-
mayız zaten. Biz tarafsızız. Kim gelirse 
gelsin biz işimizi yaparak; bu dünyaya, 
ülkeye katkımızı sağlıyoruz. Oyunları-
mızda eleştiriyoruz, yaralara parmak 
basıyoruz, işaret ediyoruz, insanlara 
dikkat edin diyoruz. Sanat bir şeyi tam 
onaramaz; ancak gösterir, dikkat çeker. 

Biraz da Erkan Can’ın tiyatro serüve-
ninden bahsedecek olursak, neler an-
latmak istersiniz?

Erkan CAN: 1974 yılından beri tiyat-
rodayım. 8-10 sene bir ara verdim. Ba-
kırköy Belediyesi Şehir Tiyatroların-
daydım, 657’li sözleşmeliydim. Devlet 
memuruydum yani. Olmadı. O dönem 
Mahallenin Muhtarları çıktı. Eskiden 
böyle izin de vermiyorlardı. İstifa et-
tim; ama tiyatro hep kafamın içindeydi. 
Sınıf arkadaşlarım bir tiyatro kurdular 
hemen oraya dahil oldum.  8 senedir 
de tiyatroya devam ediyorum. Tiyatro 
hayatımda hep var ve hep de var ola-
cak. Öyle yetiştik; o eğitimi, o kültürü, o 
ahlakı aldık. Çağ ilerledikçe televizyon 
çıktı; sinemaya, dizilere geçiş yaptık, 
tabi ekonomik sebeplerle. Hepsini bir 
arada götürmeye çalışıyoruz yani.

Birçok insan için Erkan Can denildi-
ğinde akla ilk gelen Gemide filmi olu-
yor. Bunun nedeni ne olabilir sizce?

Erkan CAN: Gemide çok önemli bir 
filmdi. Aslında Gemide bir kadın filmi-
dir. Filmde genelde akılda kalan erkek iç 

Bir yandan hocalar atılıyor, 

konservatuarlar kapatılıyor, 

eğitim seviyesi düşüyor. Bir 

değişim içerisindeyiz; ama 

ne tarafa? Her gün o kadar 

çok olay oluyor ki takip 

edemiyorsun artık. Günde 

iki-üç tane büyük olay oluyor 

ve bunlar sıradanlaşıyor. 

Artık hazmedemiyoruz, 

hazmetmeden kusuyoruz. 

Erkan Can

Harita Bülteni

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 3’ü profesör 5 
akademisyen ihraç edildi. Bölüm’de sadece
4 akademisyen kaldı.
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dünyasının etkileri olsa da küfür, uyuş-
turucu, alkol vs ile tam bir kadın filmi-
dir. Gemide öyle yaşayanlar var, gemide 
değil toplumun çoğunluğunda böyle 
yaşayan insanlar var. Bunlar ön plana 
çıksa da asıl önemli olan o insanların 
psikolojisi. İç dünyalarında ne fırtınalar 
kopuyor bilemediğimiz için, biz bu film-
de bu iç dünyaya baktık biraz. Aslında 
bu film bir üçlemedir. Laleli’de Bir Azize 
ve Gemide. İkisi ayrı ayrı tek filmdir ve 
üçüncü ne diye sorarsak da ikisini bir-
leştirdiğimizde kafamızda oluşan film. 
Yani üçüncü film aslında kadının filmi. 
Başrol aslında kadındır; kadının başına 
gelmeyen kalmaz ve film büyük bir ka-
pitalizm eleştirisidir. Her replik hesapla-
narak söylenmiştir, laf olsun diye küfür 
edilmez. Her sahnesi milimetrik olarak 
hesaplanarak çekilmiş bir filmdir. Aslın-
da hepimiz aynı gemideyiz.

Oyunlarınızı farklı şehirlerde oynadı-
ğınızda seyircilerden gelen tepkiler ve 
sizin gözlemleriniz nelerdir?

Erkan CAN: Tiyatroda işin kalbi İstan-
bul’dur; ama bizim en çok turne yaptı-
ğımız yer Ankara ve İzmir’dir. Çünkü 
nüfustan ziyade Ankara seyircisi muh-
teşemdir. Ankara seyircisi tiyatroya çok 
alışıktır, tiyatroyu bilir. Devlet tiyatro-
su ile büyümüştür Ankara’da seyirci. 
Ankara biraz sıkıcıdır, 40 yıldır gider 
geliriz; ama seyirci sağlamdır, iyidir. 
İyi seyirci, iyi bir muhalefettir aslında. 
Muhalefet iktidardır; onu besler, onu 
engeller. İyi seyirci olmak da zordur. 
Herkes oyuncu olmak ister, aktör ol-
mak ister, aktris olmak ister, yönetmen 
olmak ister. Gençlere şimdi ben de onu 
diyorum zamanı gelince olursunuz, 
oyuncu da olursunuz; ama önce iyi bir 
tiyatro seyircisi olmalısınız.

İyi bir tiyatro seyircisi olmak iyi bir 
oyuncu olmak ile eş değerdir. Bilinçli, 
okuyan, takip eden bir seyirci bizim için 
en makbulüdür, bizi zorlar; biz de on-
dan besleniriz. Çoğu kültür Ankara’da 
harmanlanıp diğer bölgelerde, özellikle 

İstanbul’da açığa çıkıyor. Düzeni bozan 
İkinci Yeniciler olmuş sadece, Anka-
ra’da yaşamışlar tersini yapmış onlar.

Son döneme ve geleceğe ilişkin dü-
şünceleriniz ve planlarınız nelerdir?

Erkan CAN: Tiyatromuz devam ediyor, 
arkadaşlarımla gayet mutluyum. Güzel 
bir ekibimiz var, yeni oyunlar da olacak.

Bir sürü projemiz var; şimdiden küçük 
bir ipucu vereyim, yeni bir tiyatro salo-
nu yapıyoruz. Dostlarımız sağ olsun, 
onların yardımıyla güzel bir sanat mer-
kezimiz olacak İstanbul’da.

Bugünlerde gösterime bulunan “Alevli 
Günler” adlı komedi oyun sahnelendiği 
ilk günden  itibaren 100000 bilet sayısı-
nı aşmış durumda. Nisan ayında An-
kara’da gösterime gireceğini biliyoruz. 
Nisan ayında “Alevli Günler”de görüş-
mek dileğiyle. Bize zaman ayırdığınız 
için teşekkür ederiz.

röportaj

2005 yapımı bir Özer Kızıltan filmi olan “Takva” 43. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde, En iyi Erkek Oyuncu, En İyi sanat 

Yönetmenliği de dahil olmak üzere toplam 8 ödül aldı. Toronto 
Film Festivali’nde de bu filme “Kültürel Yenilik” ödülü verildi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge-
nel Kurulunca 21.01.2017 tari-
hinde kabul edilen 6771 sayılı 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olup, Anayasa 
değişikliği 16.04.2017 tarihinde halkoy-
lamasına sunulacaktır.

Demokratik kitle örgütlerinin, meslek 
kuruluşlarının basına yansıyan açıkla-
malarından, düzenleme hazırlığı ve ça-
lışmaları sırasında bir uzlaşı ve tartışma 
ortamı yaratılmadığı, demokratik kitle 
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının gö-

Sürecin vazgeçilmez aktörleri

Çağcıl, çoğulcu demokrasilerin 

sürekli, etkin ve kesintisiz 

yurttaş katılımlı savı/özü 

nedeniyle de dernekler, 

sendikalar ve meslek 

kuruluşları başta olmak üzere 

baskı grupları, demokrasinin 

gereği olarak kabul edilmiştir.

Hüseyin Özgün

Emekli İdari Yargı Hakimi

Kamu Kurumu Niteliğinde
Meslek Kuruluşları, Demokrasi Ve Siyaset

Ahilik sisteminin 
kurucusu Ahi Evran 
Anadolu Selçuklu 
Devletindeki siyasette 
aktif rol oynamıştır. Taht 
mücadeleleri sırasında 
II. İzzeddin Keykavus’un 
tarafını tutmuş ve Mevlana 
ve çevresi ile de siyasi 
ihtilafa düşmüştür.

Harita Bülteni

rüşlerinin alınmadığı, kamuoyunun bil-
gilendirilmediği anlaşılmaktadır.

Siyasal iktidarın düzenleme sürecinde-
ki tutumu nedeniyle, siyasal iktidarla 
meslek kuruluşları arasında çoğulcu ve 
katılımcı demokrasinin gerektirdiği ile-
tişim, müzakere ve uzlaşı yolları aran-
mamış, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları da doğrudan cum-
huriyet ve demokrasiye ilişkin olduğu-
nu, rejim değişikliği sonucu doğuraca-
ğını iddia ettikleri düzenlemeye ilişkin 
görüşlerini, yüksek sesle kamuoyuna 
duyurma çabası içerisine girmişlerdir.

Bu yazının yayımlanmakta olduğu sü-
reli yayının sahibi ve kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarından olan 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
da 06.02.2017 tarihinde resmi web say-
fasında yayımladığı bir basın açıklama-
sıyla, geniş bir değerlendirme ve sert bir 
eleştiriyle söz konusu düzenlemeye “ha-
yır” diyeceklerini duyurmuş ve kamuo-
yunu “hayır” demeye çağırmıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sının üst birliği Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği ve diğer bileşeni 
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Odalar başta olmak üzere birçok kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
da basın açıklamaları yapmış ve düzen-
lemenin karşısında yer almıştır.

Anayasa değişikliğine ilişkin düzenle-
menin hazırlanması sürecinde, kamu-
oyunun bilgilendirilmemesi, tartışma 
ve uzlaşı arayışına girilmemesi, demok-
ratik kitle örgütlerinin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
görüşlerinin alınmaması, bu örgüt ve 
kuruluşların da yaptıkları yüksek sesli 
ve sert açıklamalar, demokrasinin ve 
kamu kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşlarının demokrasi içindeki yerinin 
tartışılmasını güncel bir konu haline ge-
tirmiştir.

Önceki anayasal ve yasal düzenleme-
lerde olduğu gibi, kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarının siyasal 
iktidarın tutumu nedeniyle, çoğulcu ve 
katılımcı demokrasinin gerektirdiği ile-
tişim ve tartışma olanağını bulamaması 
sonucu yüksek sesle ve sert bir anlatım 
biçimiyle kamuoyuna yönelmesi, siya-
sal iktidarda yarattığı tehdit algısının 
boyutuyla orantılı olmak üzere meslek 
kuruluşlarının amaçları dışında faaliyet 
gösterdiği, siyasal faaliyetlerde bulun-
dukları, siyaset yaptıkları iddiaları ve 
tartışmalarını da gündeme getireceğin-
den bu yazıda meslek kuruluşlarının 
siyaset yapmaları konusu da değerlen-
dirilmeye çalışılacaktır.

Demokrasi tarihsel süreçte kavram ve 
tanım anlamında farklı aşamalara ulaş-
mış, ama her aşamada farklı kesimler-
ce farklı tanımlanmış, farklı anlatılmış, 
farklı anlaşılmıştır.

Buna karşın yine de her tanım ve kabul-
de az ya da çok seçim, hesap verebilir-
lik, seçimler arasındaki dönemlerde de 
ifade edebilme ve yakınma, örgütlen-
me, farklı düşüncelere saygı ve muha-
lefetin iktidara aday olabilme ve iktidar 
olabilme olasılığı vardır.

Doğrudan demokrasinin uygulanma 
pratiğinin güçlüğü nedeniyle geliştiri-
len ve halkın kendi adına egemenliği-
ni kullanmak için temsilcilerini seçtiği 
temsili demokrasinin, yurttaşı seçim-
den seçime görevli kılıp, seçim dışında 
edilgen bırakması, esasen halkın kendi-
sinin değil, partilerin temsilcileri belir-
lemesi, siyasetin belirli kişilerce yürütü-
len profesyonel meslek haline gelmesi, 
seçim dönemleri dışında iktidarın halk 
tarafından etkin denetim olanağının 
bulunmaması, sistemin çoğunluğun 
baskıcı yönetimi olasılığını içinde ba-
rındırması, sistemin çoğulculuk yerine, 
çoğunluk rejimi haline gelme olasılığı, 
seçim dönemi dışında halkın dışlan-
ması ve seçimlere katılımın da gittikçe 
düşmesi siyasal iktidarın meşruiyet so-
rununa ve temsili demokrasinin krizine 
yol açmıştır.

Demokrasiyi ve demokrasinin temel 
koşulu siyasal katılmayı yalnızca seçim-
lere indirgeyen, seçimler dışında halkı 
dışlayan sistemin yurttaşlarda toplum-
sal değerlerden ve yurttaş sorumluluk-
larından uzaklaşmaya yol açması, siste-
me güvenin azalması, yeni demokrasi 
arayışlarına yol açmış, geliştirilen katı-
lımcı demokrasi modeliyle yurttaşların 
siyasal iktidarları seçim dönemleri dı-
şında da denetleyebildiği, karar süreç-
lerini etkileyebildiği, yönetimin halkın 

gözetimi ve denetimi altında sürdürül-
düğü bir sistem tasarlanmıştır.

Katılımcı demokrasi modeliyle halkın 
sürekli ve aktif olarak yönetime katıl-
ması söylemine koşut olarak, sivil top-
lum kuruluşları şeklindeki örgütlenme-
ler özendirilerek ve desteklenerek çeşitli 
sosyal ya da mesleki güçlerin, grupların 
örgütlendiği derneklerin, sendikaların, 
meslek kuruluşlarının bir yandan çı-
karları doğrultusunda siyasal iktidar-
ları etkilemelerine olanak tanınmış, bir 
yandan da meşruiyet krizi aşılırken, bu 
kuruluşlar kamuoyu oluşturma, halkın 
aklını ve oyunu alma, toplumsal rıza 
yaratma aracı olarak tasarlanmıştır.

Katılımcı demokrasi modelinde bilinç-
li ve toplumsal nitelikteki yönetimi ve 
karar alma süreçlerini etkileme amaçlı 
örgütlenmeler, siyaset bilimi literatürü 
içinde baskı grupları olarak adlandırıl-
mışlar, demokratik işleyişin meşru ak-
törleri ve vazgeçilmez zorunlu unsurla-
rı olarak kabul edilmişlerdir.

Çağcıl, çoğulcu demokrasilerin sürekli, 
etkin ve kesintisiz yurttaş katılımlı savı/
özü nedeniyle de dernekler, sendikalar 
ve meslek kuruluşları başta olmak üze-
re baskı grupları, siyasal iktidarın öz-
gürlükler lehine sınırlanmasında etkin 
görevler almışlar, faaliyet ve tutumları 

özgür köşe
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da demokrasinin gereği olarak kabul 
edilmiştir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları ve üst kuruluşları Anayasa’nın 
135. maddesiyle Anayasal dayanağa ve 
güvenceye kavuşturulan, belli bir mes-
leğe mensup olanların ortak ihtiyaçla-
rını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfa-
atlere uygun olarak gelişmesini sağla-
mak, meslek mensuplarının birbirleri ile 
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlakını korumak amacı 
ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu tüzelkişileridir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının Anayasa konusu edilmesi 
ve Anayasal güvence altına alınması 
1961 Anayasası ile sağlanmış olmasına 
karşın, mesleki örgütlenme ve kurum-
laşma ahilik ve sonrasında lonca sistemi 
ile süregelmiş, Anayasal düzenlemeden 
önce de mesleğin terbiyesi, etiği, mes-
lek bilgisinin öğretilmesi, meslek men-
suplarının yetiştirilmesi, topluma karşı 
sorumluluk ve görevler, kendi araların-
daki ilişkiler belirlenegelmiş, mesleki 
örgütlenmeler mesleki çıkarlarla kamu-
sal çıkarları birarada gözönüne almışlar 
ve bu geleneği sonraki kuşaklara da ak-
taragelmişlerdir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşları seçim sistemi ve karar meka-

nizmalarıyla demokratik, büyüklükleri 
ve üstlendikleri kamusal görev nede-
niyle de siyasal karar mercini etkileme 
ve kamuoyu yaratma gücüne sahip, 
baskı grupları olup, kabul edilsin ya da 
edilmesin demokrasi sürecinin başat 
aktörlerindendir.

Anayasa Mahkemesi de 17.05.1985 tarih 
ve 18757 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan E:1984/12, K:1985/6 sayılı kararın-
da, belli bir mesleğe mensup olanların 
ortak çıkarlarını korumak ve kollamak, 
aralarındaki dayanışmayı kuvvetlen-
dirmek gibi amaçlarla kurulmuş bulu-
nan meslek kuruluşlarının; çok partili 
demokratik düzen içerisinde giderek 
etkili bir baskı grubu haline gelmele-
rinin, öte yandan bu şekilde örgütle-
nen menfaat grupları arasındaki da-
yanışmanın toplum çıkarları aleyhine 
gelişmesi tehlikesinin; bunların kamu 
hukuku kural ve usulleriyle yönlendi-
rilmesini adeta zorunlu kıldığı, bu ne-
denlerle de sosyal bir olgu olarak öte-
den beri varlıklarını koruyabilmiş olan 
meslek kuruluşlarının Anayasal bir 
kurum haline dönüştürüldüğünü vur-
gulamış, bu değerlendirme ve gerekçe-
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lendirmelerini 10.02.1992 tarih ve 21138 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
03.02.1991 tarih ve E:1991/4, K:1991/45 
sayılı; 21.09.1995 tarih ve 22411 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 15.02.1995 
tarih ve E:1994/82, K:1995/9 sayılı karar-
larında da yinelemiştir.

Anayasa Mahkemesi 04.06.2002 tarih 
ve 24775 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 19.02.2002 tarih ve E:2000/78, 
K:2002/31 sayılı kararında ise, kamu ku-
rumu niteliğinde meslek kuruluşlarının 
yürütme bölümünde idare başlığı altın-
da özel olarak düzenlendiğini; üyeleri-
nin çokluğu, ürettikleri iş ve hizmetlerin 
toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik 
olması ve ülke genelinde yaygınlığı; 
çoğulcu demokratik gelişim ortamında 
etkili bir sivil toplum örgütü rolünde 
bulunmaları; örgütlülüğün üyelere ge-
tirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının 
uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve 
demokratik toplum kültürünün, kamu 
düzeninde olumsuzluk yaratmadan de-
rinleştirilebilmesi nedenleriyle bu ku-
ruluşlara kamusal nitelik kazandırıldığı 
belirtilerek, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarının sivil toplum ör-

gütü rolünü ve demokratik toplum 
kültürünün derinleştirilmesine vurgu 
yapılmıştır.

Yukarıdan beri anlatılanlardan ve Ana-
yasa Mahkemesi kararlarındaki sapta-
malardan anlaşılacağı üzere birer de-
mokratik kitle örgütü ve siyaset bilimi 
literatüründe baskı grubu olan kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluş-
larının, demokrasi anlayışının ulaştığı 
aşamada, yönetsel ve siyasal sürece ak-
tif olarak katılmak suretiyle karar alma 
sürecini etkilemesi, siyasal iktidarı yeni 
kararlar almaya zorlaması meşru ve 
demokrasi kültürünün bir gereği ol-
duğu halde, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarının bu etkinlikleri 
amaçları dışında siyasi faaliyet ya da si-
yaset yapmak olarak tanımlanabilmek-
te, çağcıl, çoğulcu, katılımcı demokrasi 
söylemleri bir kenara bırakılarak, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 
siyasi, toplumsal, kamusal yaşamın dı-
şında tutulmaya çalışılmaktadır.

Çoğulculuktan, katılımcılıktan, çok ses-
lilikten, özgürlüklerden söz edilerek 
küreselleşmenin ve siyasal iktidarın ye-

özgür köşe
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dek gücü haline getirilen sivil toplum 
kuruluşları için her türlü ortam ve iklim 
yaratılırken, fonlanan ve desteklenen 
bu kuruluşlardan bazılarının da deste-
ği alınarak kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarının amaçları dışında 
faaliyet gösterdiği ya da siyaset yaptığı 
savıyla oyunun dışına itilmesi, ehlileş-
tirilmeye çalışılması, tehdit edilmesi, 
ikiyüzlü, yalancı ve sanal bir demokrasi 
tasarımıdır.

Siyasal iktidarların kamu kurumu nite-
liğinde meslek kuruluşlarını dışlayan, 
tartışma ve uzlaşmaya yanaşmayan 
tutumları nedeniyle, her etkinliğini 
yüksek sesle ve defalarca tekrarlamak 
suretiyle gerçekleştirmek zorunda ka-
lan kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının bu etkinlik sıklığı da sü-
rekli siyaset yaptıkları algısı yaratmak 
için kullanılabilmektedir.

Bir kere, 1982 Anayasasının baskıcı, 
antidemokratik ve depolitizasyon ru-
huna uygun olarak 135. maddesinde 
başlangıçta siyasetle uğraşmaları, siyasi 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak 
hareket etmeleri yasaklanmışken, 1995 
yılında 4126 sayılı Yasa ile yapılan deği-
şiklikle, meslek kuruluşlarının siyasetle 
uğraşma, siyasi partiler, sendikalar ve 
derneklerle birlikte hareket etme yasağı 
kaldırılmış, siyasetle uğraşan sorumlu 
organların görevlerine son verilmesine 
ilişkin kural Anayasa’dan çıkarılmıştır.

2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu tarafından hazırla-

nan Araştırma ve İnceleme Raporu’yla 
ateşlenen, bazı düşünce kuruluşlarıyla 
da desteklenen kamu kurumu niteliğin-
de meslek kuruluşlarına yönelik suçla-
ma ve kamusal/siyasal hayatın dışına 
çıkarma çabalarına karşın, kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
katılımcı demokrasi söyleminin gere-
ğine uygun olarak, yasama faaliyetle-
rini, yürütmenin işlem ve eylemlerini 
izlemekte, karar süreçlerini etkileme, 
siyasal iktidarları kamu çıkarları ve 
özgürlükler lehine sınırlama çabalarını 
sürdürmektedir.

Katılımcı demokrasi anlayışının yukarı-
da anlatılan özüne, Anayasa’da yapılan 
değişikliklere ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarına karşın kamu kurumu nite-
liğinde meslek kuruluşlarının siyaset 
yaptıkları tezi, kamu kurumu niteli-
ğinde meslek kuruluşlarının idari ve 
mali denetimi yanında siyasi denetime 
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de tabi tutulması ve siyasal iktidarların 
eleştirilmesini önleme arzusuna denk 
düşer. Söz konusu tezin bir an için ka-
bulü halinde üzerinde oydaşılmış bir 
“siyaset yapma” eylemi tanımı bulun-
madığı gibi, meslek örgütlerinin salt 
mesleki çıkarlar için bir araya gelseler 
bile, çıkar çatışması yaşadıkları diğer 
gruplara yönelik mücadeleleri, siyasal 
iktidara yönelik istek, eleştiri ve sınırla-
ma çabaları, kendileri siyasi bir amaç ta-
şımasalar bile toplumsal düzleme yan-
sıdığında sınıfsal ve siyasal bir tutuma 
ve sonuca denk düşebilir. Bu da siyasal 
sonuç ve tutumla ilişkilendirilebilecek 
her türlü söylem ve eylemden de kaçı-
nılması gerektiği tezini doğurur.

Sonuç olarak, demokratik kitle örgütle-
ri ve sivil toplum kuruluşlarının örgüt-
lenme gelişmişliği ve siyasal, kamusal 
sürece katılım etkinliği demokrasinin 
gelişmişliği ve aşaması için bir ölçütse; 

demokrasi, özgürce, korkusuzca ifade 
etmek, tartışmak, örgütlenmek, toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapabilmek, dü-
şünceyi yayabilmek, hesap sorabilmek-
se; bu yazının sahibi, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının gö-
rüş, düşünce ve eylemlerinin içeriğin-
den ayrı ve bağımsız olarak, her görüşe 
katıldığı anlamına gelmemek koşuluyla 
meslek kuruluşlarının görüş, düşünce, 
eleştiri ve önerilerini meşru demokratik 
yollarla usanmaksızın, ısrarla sürdür-
mesinin bir aydın sorumluluğu ve de-
mokrasinin gereği olduğunu düşünür 
ve savunur.

Bu yazının sahibi, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının ko-
nuşmak yerine susmalarının, ya da salt 
meslek çıkarları için kamusal olanak ve 
yetkiler verilmediği, kamusal görevler 
ve ülke çıkarlarını gözetmekle de gö-
revli oldukları halde sadece mesleki ve 

bireysel çıkarlar için konuşmalarının 
bir aydın ihaneti olacağını; ancak, aydın 
sorumluluğu ve bilinciyle davranama-
maları nedeniyle ülke ve kamu zararına 
çalışan odaklarla yan yana düşmeleri 
suretiyle toplumun yanılmasına ve za-
rarına yol açmalarının ise tam bir akıl 
tutulması ve tam bir ihanet olacağını 
öne sürer ve savunur.

Her şeyden önce ülke, toplum ve de-
mokrasiyi savunmanın, aydın olmanın 
ön koşulu doğruları söylemek, savunu-
lan değerlere yönelik saldırılar karşısın-
da dik ve omurgalı durmaktır.

özgür köşe
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Varlık fonları dünyada 1950’li yıl-
lardan itibaren vardır. Bu fonlar 
ülkelerin bütçelerindeki fazla, 

harcamadıkları paraları değerlendir-
mek ve gelecek kuşaklara aktarmak 
amacı ile kurulmaktadır. Varlık fonu 
ilk olarak Kuveyt’te kurulmuştur, en 
büyük fon Norveç’tedir ve Çin, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Singapur, Kore, 
gibi dünyanın birçok ülkesinde kul-
lanılmaktadır. Norveç’in 5 milyonluk 
nüfusu ile kendi fonundaki birikimi 
870 milyar dolardır. Norveç’teki varlık 
fonu şu an dağıtılsa, kişi başına 170 bin 
dolar düşer. Yani fonların bulunduğu 
ülkelerin büyük çoğunluğu, bütçe faz-
lası veren ülkelerdir. Yani ülkelerin bir 
yerden elde ettikleri gelirler vardır ve 
kamu harcamalarının üzerinde olan bu 
gelirler nerede değerlendirilmeli soru-
su üzerine varlık fonları kurulmaktadır. 
Bütçe gelirinin fazla vermesi ülkelerin 
genellikle enerji kaynaklarına daha faz-
la sahip olmaları; petrolün, doğalgazın, 
maden rezervinin çok bulunması şek-
linde açıklanabilir. Buralardan elde edi-
len gelirlerin bir yerlerde değerlendiril-
mesi ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için de varlık fonları kurulmaktadır. 

Nasıl Kullanılır

Varlık fonunun iki kullanım gerekçesi 
vardır: Birincisi; fazla parası olan ülke-
lerin oluşturdukları fon şeklidir. Bu ge-
lir ile elde edilen metaların fiyatları dü-
şer, artar. Misal olarak;  petrolün varili 
4-5 sene önce 120 dolardı, sonra 30 dola-
ra düştü, şu an 50 dolar civarında. Yani 
ülke olarak sizin alışmış olduğunuz 
bir harcama kalemi ve bütçe gelirinde 
önemli bir azalma olduğunda bunu fi-
nanse edebilecek bir fon varsa gelecek 
kuşaklara aktarılacak bir para kaynağı 
oluşturulmak istenmektedir. Dolayısı 
ile ağırlıklı olarak fazla parası olan ül-
kelerin oluşturdukları bir fon olarak 

Varlık Fonu

Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi bir çok 

kurum Varlık Fonuna devredildi.

Bu “Fon”nedir?

Hayatımıza etkileri neler olacak?

Cevapları, Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden

Prof. Dr. Yalçın Karatepe veriyor.

Bu Ne Menem Birşey?



97 60Harita Bülten

Harita Bülteni

değeri gün be gün değiştiğinden para 
değer kaybetmesin, heba olmasın diye 
varlık fonları kurulmaktadır; ama bu 
fonların doğru kullanımı için en önemli 
nokta ise fazla paranızın bulunması ve 
bu parayı değerlendirecek bir yerinizin 
olmasıdır.

Varlık fonu ile nasıl tanıştık?

Türkiye’de bu fon, 19 Ağustos 2016 
tarihinde 6741 Sayılı Kanun ile kurul-
muştur. Bu kanun çıktığı zaman kamu-
oyunun ilgisini çekmezken, ortalama 
vatandaşların ilgisini çekmesi önce ocak 
ayında oldu. KHK ile at yarışlarının, 
milli piyangonun, şans oyunlarının fona 
devredilmesi ile insanlar “Bu fon ne-
dir?” diye sormaya başladı. Sonrasında 
yine gündemden düştü, ta ki 5 Şubat 
tarihinde, bir pazar akşamı televizyon-
da alt yazılar geçinceye kadar. Ülke, o 
zaman daha çok sormaya başladı; “Bu 
fon nedir?” diye; çünkü aktarılan ku-
rumlar Türkiye’de herkesin bir şekilde 
ilişki içerisinde olduğu kurumlardı. Zi-
raat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, 
Türksat, ETİ, Çay İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü, Türk Telekom’daki yüzde 6 
küsurluk hisse, Halk Bankasındaki ve 
THY’deki bir kısım hisse gibi pek çok 
kurum varlık fonuna devredildi.  Merak 
edilmeye başlandı; çünkü herkesin ilgisi 
olan kurumlar devredildi. Misal; Ziraat 
Bankası Türkiye’de her ilçede bulunan 
bir kurum, vatandaş kredisini oradan 
çekmiştir, maaşını oradan almıştır, ta-

karşımıza çıkmaktadır. İkincisi; bazı 
ülkelerin dış ticaretleri diğer ülkelere 
göre çoktur, ihracatları ithalatlarından 
daha fazladır dolayısı ile bu tür ülkele-
rin yabancı paraları çok olmaktadır. Bu 
yabancı parayı da bir şekilde harcamak 
zorundadırlar. “Ülke olarak dış ticaret 
fazla verince biriken parayı ne yapa-
caksınız?” sorusuna da varlık fonu ce-
vap vermektedir. İkinci kısım için en iyi 
örnek Çin’dir; Çin Merkez Bankasının 
kasasında 2 trilyon doların üzerinde 
rezervi vardır. Bu örnekte, varlık yö-
netimi fonu dış ticaret fazlasından elde 
edilen para için kurulmaktadır yani, 
yine fazla parayı yönetmek amacıyla 
kurulmuştur. Varlık fonları birbirinden 
ayrılsa da dünyadaki bütün örnekler-
de görüldüğü gibi ihtiyaçtan fazla olan 
parayı yönetmek için kurulan bir fon-
lardır. Ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri, 
bu paraları değişik enstrümanlar ile 
değerlendirmektedir. Dünyada paranın 

Fonun akıbetinin ne olacağı 

belli değil. Parayı, devlete 

“Alın, buyurun, harcayın.” mı 

diyeceksiniz yoksa bu fon bu 

parayı kendisi mi harcayacak? 

Hiç konuşulmayan bir konu 

bu; Türkiye’de bu paranın 

nasıl harcanacağı. Kanun, 

devamında “Stratejik büyük 

ölçekli yatırımlara iştirak 

etmek.” diyor.

belasını görmüştür. Bu sefer insanlar 
“Ne oluyor?” diye sormaya başladı. Bu 
kurumları devretmek ne anlama geliyor 
ve devredilince ne olacak diye sormaya 
başladılar; çünkü bu kurumlar ile insan-
ların bir şekilde ilişkileri var. 

Türkiye’de kurulan Varlık Fonunun 
amacı tam olarak nedir sorusunu nasıl 
cevaplandırabiliriz?

6741 Sayılı Kanun, Resmi Gazete’de 26 
Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı. Res-
mi Gazete’de kanunun amaç ve kapsa-
mı, 1. madde ile şöyle belirtilmiştir: “Bu 
Kanunun amacı sermaye piyasaların-
da araç çeşitliliği ve derinliğine katkı 
sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış 
kaynak temin etmek, stratejik, büyük 
ölçekli yatırımlara iştirak etmek için 
Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı 
alt fonları kurmak ve yönetmek üzere 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi 
ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzen-
lemektir.” Bu ifadeye çok fazla anlam 
yüklenemiyor. Ziraat Bankası’nın eko-
nomiye katkı koyması ne demektir? 
Zaten Ziraat Bankası ekonominin göbe-
ğinde olan bir kurum, şubesinin bulun-
madığı ilçe yok. En küçük tüketici kre-
disinden milyar dolarlık kredilere kadar 
finansman sağlayan bir kurum. Borsa 
İstanbul’u ekonomiye nasıl kazandıra-
caksınız? Zaten ekonomik aktivitelerin 
önemli kısmının olduğu bir yer.

Bu Fon Neler Yapabilir ve Parayı Nasıl 
Değerlendirecek? 

Bu fon hisse alabilir/satabilir, finansal 
enstrümanları alabilir/satabilir. Fon de-
diğimizde kaynak yaratan bir yapıdan 
bahsedildiğini düşünüyoruz. Parayı 
oluşturuyoruz, peki bu parayı bu fon 
ne yapacak? Varlık Fonunda oluşan 
para ne olacak? Fon; bu parayı Hazi-
neye verecek, Hazine kamu finansma-
nına mı verecek? Maliyeye mi verecek, 
Maliye bunu normal harcamalarda mı 
kullanacak? Ne olacağı belli değil. Dev-
lete “Alın, buyurun, harcayın.” mı diye-
ceksiniz yoksa bu fon bu parayı kendisi 
mi harcayacak? Hiç konuşulmayan bir 
konu bu; Türkiye’de bu paranın nasıl 
harcanacağı. Kanun, devamında “Stra-
tejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak 
etmek.” diyor, demek ki bu fon, 
bu parayı bir yerlerde kul-
lanacak; ama nerede kul-
lanacak? Bu stratejik yeri 
kim belirleyecek? Cevap; 
Fon yönetimi. Gerçi Ba-
kanlar Kurulunun ver-
diği görev ile yapılacak 
deniyor; ama eğer Ana-
yasa değişikliği gerçek-
leşirse Bakanlar Kurulu 
kalmayacağı için Cumhur-
başkanının tanımladığı iş-
ler, projeler ne ise, bu fon da 
isteneni yapacak. Önce varlık 

Kamu Şirketleri, devlete 

dolayısıyla da ülkenin tüm 

vatandaşlarına ait olan 

şirketlerdir. 200 Milyar 

Dolarlık bir mebla “Varlık 

Fonu” ile vatandaşların 

denetimi dışına çıktı.
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Bu kanunun çıkması ile özelleştirme 
bünyesinde bulunan her şey oraya dev-
redildi.  Kamu kurum kuruluşlarında 
fazla bulunan gelir, Bakanlar Kurulu 
kararı ile aktarılabilecek. Örneğin; Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığının o gece 
aktarılan 3 milyar lirasını da gördük. 
Fon yaratmak için oluşturulan bir yapı, 
3 milyar lirayı ne yapıyor, para yarat-
ması gereken bir kurum hazır parayı 
ne yapıyor? Bilme şansımız da yakın 
zamanda olmayacak. Bakanlar Kurulu 
kararı ile her şeyi devredebileceksiniz. 
Kamuda en önemli yükümlülüklerden 
bir tanesi; kamu kaynaklarının doğru, 
kamu menfaatine fayda sağlayacak şe-
kilde kullanılmasıdır. Bunun kullanılıp 
kullanılmadığını ortalama vatandaş na-
sıl denetler? Denetleyemez; ama kamu 
bunun için denetleme mekanizmaları 
kurmuştur. Örneğin; Sayıştay ve Sayış-
tay raporları Meclise gider. Meclis, bizi 
temsil eden kurumdur ve aslında bizler 
vatandaş olarak oraları denetleriz. Halk 
tarafından kamusal denetim bir nevi 
gerçekleştirilmiş olur, hesap sorar. Sa-
yıştay “Bunu böyle yapmasaydın daha 
iyi olurdu, zarar ettin vb.” der. O ku-
rum da açıklamasını yapar “Şu gerekçe 
ile vb.”. İkna olursunuz olmazsınız, ibra 
edersiniz; ama bir denetim mekanizma-
sı vardır. Bütün kamu böyle çalışır. Bu 
kanunun 6. maddesi ile bu fon bağım-
sız denetime tabidir. Bağımsız denetim, 
aslında bir denetime tabi olduğu anla-
mına gelmiyor. Türkiye’deki her şirket, 

şirket gibidir. Yerli ve yabancı şirketlere 
ortak olabilir, paylarını alabilir. Maden-
lerde, altın piyasasında iş yapabilir. Pet-
rolde pozisyon alabilir. Her tür finansal 
ürünü alabilir, satabilir. Türev araçlarını 
alabilir. Türev araçları, dünyada en teh-
likeli finansal enstrümandır. 2008 kri-
zinden sonra Amerika’da batan sigorta 
şirketleri, İngiltere’de bankaların tama-
mı türev ürünlerindeki pozisyonların-
dan dolayı batmıştır. Bizdeki bankacılık 
kanunlarında türev ürünleri üzerinden 
ticaret yapmak yasaktır. Çok riskli bir 
alandır; ama bu fona bu konuda yetki 
verilmiştir. Ne kadar kullanılır kullanıl-
maz bilemeyiz; ama bu işlemi yaparsa 
da niye yaptınız diyemeyiz. Her türlü 
para piyasası işlemi yapabilir, dövizde 
işlem yapabilir, kısa vadeli bonolarda 
işlem yapabilir, gayrimenkul ve gayri-
menkule dayalı işlem yapabilir. Ticari 
bir şirket gibi davranabilir. Her tür proje 
geliştirme, projeye dayalı kaynak yarat-
ma yetkisi var ve her tür proje deyince 
aklımıza ne gelir? Bunun bir sınırı yok. 
Harcama kısmını konuşmuyoruz bile. 

fonu, sonra başkanlık sistemi. Bunları 
ilişkilendirmek lazım. Başkanlık siste-
mi kabul edilirse Cumhurbaşkanı, eğer 
başkanlık kabul edilmez ise Bakanlar 
Kurulu ile Varlık Fonunun parası bir 
yerlere aktarılacak; ama neresi olacak, 
bilinmiyor. Bu fon; bir para oluşturacak, 
peki bu para nasıl oluşturulacak?  Şim-
diye kadar yaptıkları açıklamalar “Bize 
devredilen varlıklar üzerinde finansal 
enstrümanlar yazacağız, bunları sata-
cağız, oradan kaynak elde edeceğiz.” 
şeklinde. Fon; özel hukuk hükümlerine 
tabi, kamuya ait varlıkları aktardıkları 
yapı bu anlamda kamusal denetim dı-
şında bir yapı ve bizim bildiğimiz kamu 
denetimini içinde barındıran yapı değil. 
Herhangi bir özel şirket neye tabi ise bu 
fon da ona tabi. Siz, mahallenizdeki bir 
şirkete “Kamusal yarar için iş yapıyor 
musunuz?” diye sorabilir misiniz? Bu 
fonun denetim mekanizması da aynı 
mahallenizde bulunan herhangi bir 
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bağımsız denetime tabi olabilir. Bağım-
sız denetime tabi olmak demek, muha-
sebe usullerine uygun olmak demektir. 
Kayıt tutulup tutulmadığıdır. Yoksa ya-
pılan harcamaların uygunluk denetimi 
demek değildir. 6 maddenin 2. bendin-
de ek olarak “ …Başbakan tarafından 
görevlendirilecek sermaye piyasaları, 
finans, ekonomi, maliye, bankacılık, 
kalkınma alanlarında uzman en az üç 
merkezi denetim elemanı tarafından 
bağımsız denetim standartları çerçeve-
sinde denetlenir. Denetim sonucunda 
hazırlanacak rapor her yıl haziran ayı 
sonuna kadar Bakanlar Kuruluna su-
nulur.”der. Bakıldığında kamusal bir 
denetim varmış gibi görünüyor, atana-
cak denetim elemanları bağımsız dene-
tim standartları çerçevesinde denetlenir 
diyor. Ancak Sayıştay gibi denetim ya-
pamaz; uygunluk, yerindelik denetimi 
değildir. Bağımsız denetim standartları 
çerçevesindedir yani muhasebe kayıtla-
rının doğru olup olmadığı noktasında-
dır. Sayıştay denetimi yoktur, Meclis 
yani halk denetimi yoktur. Hükümetin 
açıklamalarına göre 200 milyar dolar 
bir kaynak oluşturulacak ve bu kaynak 
öyle bir yönetilecek ki Sayıştay denet-
lemeyecek, Meclis denetlemeyecek, va-
tandaş soru sorduğu zaman özel hukuk 
hükümlerine tabi olduğu için ticari bir 
sırdır deyip söylenmeyecek. Böyle bir 
yapı olamaz. Bir vatandaş olarak benim 
kabul edemeyeceğim bir yapı. Bu fon, 
her şeyden muaf. Vergi ödemiyor. Bü-

tün kamu kuruluşları dâhil her kurum 
vergi öderken bu fon ödemiyor; emlak 
vergisi, gelir vergisi dâhil ödemiyor. 
Sermaye Piyasası Kurumundan izin 
almak zorunda değil. SPK kanundan 
muaf. Kanunun 4. maddesinin 2 fıkra-
sı “Fon, şirketin gerek duyması halinde 
SPK’ya başvurur.” der. Şirket, gerek 
duymazsa başvurmaz.  Keyfiyet; kanun 
uygulayıcıya verilir, kanunun muhata-
bına verilmez. İçinde bulunduğumuz 
dünya düzeninde bilginin bu kadar çok 
ve karmaşık olduğu yerde kuralların 
çok açık ve net olması gerekmektedir. 
Sınırlar belli olmalıdır, kimin nerede 
nasıl davranacağı belli olmalıdır; ama 
bu fonun öyle bir durumu yok. Bu fona 
uygulanabilecek herhangi bir kısıt, bir 
sınır yok. Eleman alımında diğer ku-
rumlar için bir yığın kural varken ör-
neğin; KPSS, yazılı-sözlü mülakat vb. 
burada hiçbir şey yok, istediği kişiyi 
alabilir. Kamu İktisadi Teşebbüsler 
Hakkındaki Kanundan, Devlet Memur-
ları Kanunundan, Harcırah Kanunun-
dan, Taşıt Kanunundan, Kamu İhale 
Kanunundan muaflık söz konusu.

İnsanların fona bakış açısı nedir?

Dövizin düşmesini bir anda çoğu insan 
varlık fonuna bağladı, varlık fonunun 
dövizin düşmesi ile bir alakası yoktur. 
Fon bir kaynak yaratmaya başladı mı, 
fon bu enstrümanlar ile ilgili bir şey 
satıp bir şey aldı mı? Şu ana kadar ka-
muda bunla ilgili bir şey yok. Hükümet 

kanalından benzeri açıklamalar geliyor. 
Türkiye, dışarıdan ekonomik anlamda 
saldırılara uğruyor deniyor. Borsada 
yabancılar işlem yapıyor, endeks düşü-
yor, döviz yapay olarak yükseliyor, vb. 
bu fon bunların önüne geçecek. Mese-
la; yabancılar borsadan çıkıyor, hisseler 
düşüyor. Peki, fon ne yapacak? Borsa 
düşmesin diye hisse senedi mi alacak? 
Bunu yapmak, borsayı manipüle etmek 
demektir. Manipülasyon bizim kanun-
larımıza göre suçtur. Devletin işi, ka-
munun yararına olmaktır. Eğer dövize 
müdahale etmesi gerekiyorsa TC’nin 
en büyük kurumlarından, kasasında 90 
milyar dolar rezervi olan Merkez Ban-
kası müdahale eder. 

Fonun denetimi nasıl oluşturuldu?

Yönetim Kurulunun halka karşı hiçbir 
sorumluluğu yok. Yanlış yaptıklarını 
öğrensek bile “Kusura bakmayın, yan-
lış yaptık.” deyip geçecekler. Ticari iş-
letmelerde yanlış karar vererek batan 
şirket yok mu? Mesela; adam babadan 
kalma tarlasını satıp ticarete giriyor. Ti-
carettir bu sonuç olarak ve batıyor. Bu 
fonun yanlış karar verdiğini öğrensek, 
bu durumda biz ne diyeceğiz, hesap 
sorabilecek miyiz? Yiğit Bulut diyor 
ki “Bunu diyenler doğru söylemiyor. 
Bakın en büyük fon Norveç’te.”. Evet, 
Norveç’te; ama petrol parasını bir yerde 
biriktiriyor. Norveç denetlemede huku-
ka tabilik konusunda, en demokratik 
ülkelerden birisidir. Maalesef bize özgü 
bir fon, bize özgü bir yapılanma.

dosya



97 64Harita Bülten

Büyük dahinin çalışmaları gibi, 
aşkı da büyükmüş. 14 Şubat Sev-
gililer Günü nedeniyle bu sefer 

de Gauss’u aşık yönüyle görelim iste-
dik.

İste karşınızda matematiğin “Prensi”-
nin sevdiği kadın Johanna Osthoff’a 
duygularını dile getirerek 
evlenme teklif ettiği mek-
tup:

“Benim gerçek dostum,

Bugüne kadar uygun bir ortam bu-
lup size dökemediğim kalbimi yaza-
rak dökmemi mazur görün lütfen.

Sizin o kendini herkese belli etmeyen 
meleksi erdemleriniz ve bu erdemlerin 
gerçek bir aynası olan soylu yüzünüz 

için bir kalbim olduğunu söylememe 
izin verin. Siz, ey sevgili alçakgönüllü 
ruh, kibirden o denli uzaksınız ki de-
ğerinizin ayırımında bile değilsiniz, 
ilahların sizi nasıl cömertçe ve titizlikle 
donattığını bilmiyorsunuz. Ama kalbim 
sizin değerinizi biliyor ve buna zor da-
yanıyor. O çok uzun zamandır size ait, 

onu reddetmezsiniz değil mi? Siz 
de kalbinizi bana sunar mısı-
nız? Sevgili insan, size sun-

duğum bu eli tutacak mı-
sınız ve bunu seve seve 
yapar mısınız? Benim 

mutluluğum bu sorunun 
yanıtına bağlı. Çünkü size 
şimdilik zenginlik ve şaşaa 
vaat edemem. Fakat sevgili 
insan, sizin güzel ruhunuz 

hakkında yanılmış olamam 
siz de zenginlik ve ihtişama eminim ki 

Dahi’nin bilinmeyen bir yönü

Sayılar kuramı, numerik 

analiz, diferansiyel geometri, 

jeodezi, elektrik, manyetizma, 

astronomi ve optik… Tüm 

bu alanları yan yana getirip 

topladığımızda sonuç 

matematikçilerin Prensi Carl 

Friedrich Gauss. Bulduğu 

yöntemler mühendisliğin 

her dalında olduğu gibi 

biz haritacılıkta da sıkça 

kullanılan dahi. 

Gauss’un Evlenme Teklifi

Harita Bülteni
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benim kadar kayıtsızsınız. Yine de, ge-
lecekten beklentilerimi hesaba katmaz-
sak bile tek başına gereksindiğimden 
fazlasına ve iki genç insanın kaygısız ve 
hoş bir hayat sürmesine yetecek kada-
rına sahibim. Sıcacık bir sevgiyle dolu 
ve içten bir kalp size sunabileceğimin 
en iyisidir.

Bu kalbin sizi tamamıyla tatmin edip et-
meyeceğini, aynı içten duygularla kar-
şılık verip veremeyeceğinizi, benimle 
elele kanaatkar bir hayat yolculuğuna 
çıkıp çıkamayacağınızı sorun kendinize 
sevgili dostum ve kararınızı çabuk ve-
rin.

Kalbimdeki tutkuyu bu sanatsız ama 
dobra sözlerle size sundum değerli in-
san. Bunu bambaşka türlü de yapabilir-
dim. Cazibenizin resmini çizebilirdim 

ki bu tamamen gerçekleri yansıtsa da 
siz bunu bir iltifat olarak kabul ederdi-
niz.

Tutuşan renklerle size olan aşkımın res-
mini çizebilirdim ve elbette bunun için 
sadece kalbimi dinlemek yeterli olacak-
tı siz arzularımı kabul veya reddettikten 
sonra beni bekleyen mutluluğu veya 
üzüntüyü tarif edebilirdim. Ama bunu 
yapmak istemedim. Bu yüzden benim 
bu bencil olmayan aşkımın saflığından 
kuşku duymayın. Kararınızı etkilemek 
istemiyorum. Hayatınızın bu en önem-
li meselesinde, dışarıdan düşüncelerin 
sizi etkilemesine izin vermeyin. Benim 
mutluluğum için kendinizi feda etme-
melisiniz. Kararınıza yön verecek olan 
sizin kendi mutluluğunuz olmalı. Evet 
dünyanın en değerli varlığı, sizi o kadar 
çok seviyorum ki, ancak benim olmanız 

beni mutlu edebilir, eğer siz de isterse-
niz elbet.

Ey sevgili, kalbimin ta içini size açtım; 
kararınızı heyecan ve korkuyla bekliyo-
rum. Tüm kalbimle…”

Mektuptan sonra ne oldu?

Johanna evet demeden önce Gauss’u üç 
ay bekletmiş ve 1805’te evlenmişlerdir. 
Evliliklerinden 3 çocukları olmuş ancak 
Johanna 1809’da ölmüştür. Bir yıl sonra 
Gauss Johanna’nın en yakın arkadaşı 
Minna ile evlenmiş ve ondan da üç ço-
cuğu olmuştur.

Gauss, 1855’te vefat etmiştir. Beyni araş-
tırma için muhafaza edilmiştir ve halen 
Göttingen Üniversitesi Tıp Fakültesi’n-
de bir formalin içinde korunmaktadır.

kültür / sanat
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Günler, yıllar değişse de değiş-
meyen şeyler de var Türkiye’de; 
yıllardır mezar başlarında, ga-

zete önlerinde toplanıp karanfil bırak-
mak, unutulmadıklarını öfkeyle hay-
kırmak gibi, katillerinin cezasız kalması 
gibi, hukuka olan inancı yitirmek gibi…

Gazeteci; olayları doğru ve tarafsız şe-
kilde insanlara ulaştıran, dürüst, gü-
venilir, çıkarcı olmayan kişilerdir. Ga-
zetecilerin bu vasıflarda kişiler olması 
beklenir, böyle olduğu için öldürülmesi 
değil. Haber yapmak istediği için gö-
zaltında işkencede öldürülmek, haber 
yaptığı için suikasta uğramak, doğru 
bildiğini söylediği için cezalandırılmak, 
işini yaptığı için tutuklanmak, gerçekle-
ri olduğu gibi yayınladığı için çalıştığı 
gazeteden kovulmak değildir gazeteci-
liğin aslı.

Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink

Gazeteci; olayları doğru ve 

tarafsız şekilde insanlara 

ulaştıran, dürüst, güvenilir, 

çıkarcı olmayan kişilerdir. 

Gazetecilerin bu vasıflarda 

kişiler olması beklenir, böyle 

olduğu için öldürülmesi değil. 

Basın Öne Eğilmesin

Oysa Türkiye’de mesleğin kaderi gibi 
görülmektedir bunlar ve ne yazık ki bu 
kadere karşı duranlar ya işlerinden ola-
rak, ya özgürlüğünden mahrum bırakı-
larak ya da canlarından edilerek bedel 
ödemek zorunda bırakılmaktadır. 

Her ne kadar 10 Ocak, Çalışan Gazete-
ciler Günü olarak kutlansa da aslında 
ocak ayının bir kutlama yapmaya el 
vermeyeceği ortadadır. Hem çalışması 
engellenen bu kadar gazeteci varken 
hem de bu ay gazeteciler için bir matem 
ayı iken 10 Ocak kâğıt üstünde kalmaya 
devam edecektir. Gerçi ocakla sınırlı da 
değildir gazeteci ölümleri; hemen peşi 
sıra 1 Şubat’ta Abdi İpekçi gelir akla, 
sonrasında Çetin Emeç, Ahmet Taner 
Kışlalı… Suikasta kurban gitmek tabiri 
bu meslek için olağan hale gelmeye baş-
lamıştır ne yazık ki.

kültür sanat
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“özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz 

  şimdi hep birlikteyiz 

 ey halkım, unutma bizi...”

Uğur Mumcu

  Cumhuriyet-Sesleniş / 25 Ağustos 1975

Metin Göktepe, 27 yaşındadır öldürül-
düğünde. Ümraniye Cezaevi’nde öldü-
rülen tutukluların cenazesini izlemek, 
haberini yapmak ister. Engellenir, ısrar 
edince de gözaltına alınır ve gözaltında 
işkence edilerek öldürülür. O’nu öldü-
ren polisler her ne kadar aftan yararlan-
mış olsa da Metin Göktepe gözaltında 
öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri 
için mahkûmiyet kararı verilmiş ilk ga-
zetecidir.

Hrant Dink, çoğu insanın hafızasında 
üzeri örtülmüş halde altı delik ayakka-
bısı ile güvercin tedirginliğinin son hali 
olan o fotoğraf karesi ile yer almaktadır. 
Her ne kadar katili yakalanmış olsa da 
dava henüz sonuçlanmamıştır. Bir ke-
sim tarafından katlinin reva görülmesi 
bir bebekten bir katil yaratan toplumun 
bir yansımasıdır sadece. 

Uğur Mumcu, gazeteciliğin yanı sıra 
hukukçudur da; ama suikastının hala 
aydınlatılmamış olması hukukun na-
sıl kör-topal gittiğinin bir göstergesi-
dir. Yıllar önce yazdıkları bugün hala 
dikkate alınması gereken, okundukça 
haklılığı görülen yazılar olduğundan 
suikastın hala aydınlatılmaması çok da 
şaşkınlık vermemektedir. “Bir gün sesi-
miz, hepinizin kulaklarında yankılana-
cak. Ey halkım unutma bizi...” diyerek 
yıllar öncesinden seslenmiştir adeta.

Bu suikastlar; hukuka olan inancın yiti-
rilmesinin birer örneğidir ve ne yazık ki 
bu inancın azalması her geçen gün daha 

da artmaktadır. Gazeteci yargılamaları-
nın had safhaya ulaştığı, kararnameler 
ile basın-yayın kuruluşlarının kapatıldı-
ğı bir dönemde hem hukuka olan inanç 
sarsılmaktadır hem de gazetecilik mesle-
ği yaratılan algılarla maalesef saygınlığı-
nı kaybetmektedir.  Tutuklu ve hüküm-
lü gazeteci sayısının yüzleri bulduğu; 
kapatılan gazete, dergi ve televizyon 
sayısının her geçen gün arttığı; meslek 
onurunun yerini siyasete yakın olmaya 
bıraktığı bir ortamda adı gerçek anlam-
da gazetecilik ile anılmaya layık isimler 
ise yüz akı olarak umut ışığı olmaya 
devam etmektedir, devam edecektir de. 
Her şeye rağmen, unutmadan…
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Siyah beyazlardan sesli yapımla-
ra, salon filmlerinden şimdiler-
de özlemle anılan aile filmlerine, 

kahramanlarla dolu tarihi filmlerden 
toplumsal konulara değinenlere, gişe 
rekorları kıranlardan festival gösterim-
leri ile sınırlı kalanlara uzanan uzun ve 
hala devam eden bir yolculuğu vardır 
yerli sinemanın. Peki, kadınlar neresin-
dedir bu yolculuğun? Kendilerine biçi-
len kalıplaşmış roller içinde mi kalır ka-
dın hikâyeleri, yoksa sesini duyurmayı 
başarıp “Biz de varız!” diyebilir mi?

Uzun zaman kadın rolleri salt iyi ya da 
salt kötü olarak boy gösterir. İyiler faz-
lasıyla iyi ve saf, kötüler de bir o kadar 
zalim ve haksızdır. Niye iyi oldukları ya 
da niye kötüleştikleri irdelenmez; iyiy-
se haklıdır ve mutlu sonu hak etmelidir, 
kötüyse cezasını çekmeli ve mutsuzlu-
ğa mahkûm olmalıdır. Mücadele dahi 
etmeksizin yalnızca saf ve masum oldu-
ğu için esas oğlanı bir kurtarıcı misali 
bekleyen esas kızların, esas oğlanı elde 
etmek için dişiliğini, zekâsını kullan-

maktan çekinmeyen vamp kadınların 
yanı sıra kadınlara biçilen bir diğer rol 
de cefakâr, güçlü anne imajıdır. Sine-
mada belli sınırlar içerisinde kalan bu 
kadın kimliğini yıkan roller ise seksenli 
yıllarda gelir; daha güçlü, ne istediğini 
bilen, her insan gibi iyi ve kötü yanlara 
sahip karakterler baş göstermeye başlar 
ki bu durumun arkasındaki isim, Müjde 
Ar’dır.

Çocukluğundan beri tiyatroyla, oyun-
culukla ilgilen Müjde Ar’ın asıl çıkışı 
Bihter rolü ile olur ki Aşk-ı Memnu di-
zisinin bu karakteri ne istediğini bilen 
bir kadındır ve belki de Müjde Ar’ın 
kariyerindeki rollerin gidişatı hakkında 
da bir tüyo vermektedir. Sinemaya geçi-
şi ile birlikte izdivacına talip olunan bey 
kızını da oynar, aile kızı rolüne de girer, 

Güçlü, ne istediğini bilen,
her insan gibi bir baş karakter.

Müde Ar, bizlere kadının 

adının olduğunu, isteklerinin 

olduğunu, sorunlarıyla bir 

erkeğe muhtaç olmadan baş 

edebileceğini, bastırılmış 

cinselliğin kadın açısından 

da sinemada yer alması 

gerektiğini gösterdi.

Kadının Adının Sağlamlaştırılmasının Hikayesi 
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başlık parası karşılığında ‘mal gibi’ sa-
tıldığı da olur. Ancak seksenli yıllarda 
daha önce cesaret edilmeyen rollerde, 
ses getiren yapımlarda yer almaya baş-
lar. Kadının adı olduğunu, istekleri ol-
duğunu, sorunlarıyla bir erkeğe muhtaç 
olmadan baş edebileceğini, bastırılmış 
cinselliğin kadın açısından da sinema-
da yer alması gerektiğini gösterir; ha-
yatın içinden gerçekçi rollerde yer alır. 
Yeri gelir kadın-erkek eşitliği için köyde 
direniş başlatan öncü kadın olur, yeri 
gelir hayat kadınını oynar, yeri gelir te-
cavüze uğrar, terk edilir; ama yıkılmaz, 
adeta küllerinden yeniden doğar. İffet, 
Şalvar Davası, Dağınık Yatak, Fahriye 
Abla, Adı Vasfiye, Aaah Belinda, Tey-
zem, Asiye Nasıl Kurtulur gibi filmlerle 
sinemada hem kendi adını hem de ka-
dının adını iyice sağlamlaştıran Müjde 

Ar, hem ayakları yere daha sağlam ba-
san, alt metinleri olan kadın karakterle-
rin yazılmasına vesile olur hem de diğer 
kadın oyunculara bu tarz rollerde oyna-
maları açısından öncülük eder. 

Müjde Ar’ın bu denli özgün olmasının 
bir sebebi de Aysel Gürel gibi bir anne-
ye sahip olmasıdır belki de. İnsanlara, 
hayata tepkisini “Deli Aysel” damgası 
yiyerek gösterir Gürel; çünkü bilir ki 
deli olundukça hem söylemek ve an-
latmak daha kolaydır hem de ses getir-
mek. Öğretmenlik, tiyatro oyunculuğu 
ve söz yazarlığı yapan Aysel Gürel, iki 
kızını tek başına büyüten bir annedir; 
kendisini aldatan eşinden boşanır, hem 
maddi hem manevi açıdan zorlansa da 
pes etmez asla. Hafızlarda renkli pe-
rukları, rengârenk kıyafetleri ile yer alır 

ve aslında böyle giyinmesinin altında 
yatanda yine kadının sesini duyurma 
gayesidir. Herkes gibi olup arada kay-
nayıp gitmektense farklı olup topluma 
lafını dinletmeyi tercih eder. Yazdığı 
pek çok şarkı sözü arasında popüler 
kültüre ayak uyduranlar da vardır, 
aşk şarkıları da ve Son Bakış ve Ünzi-
le gibi gerçek hayata dokunanları da. 
Yani hayatı ve kadını çok iyi anlamıştır 
Aysel Gürel; “Ben birey değilim. Ben 
kalabalık bir nesneyim. Ben tek başıma 
radyoyum, televizyonum, konserim, 
orkestrayım, her şeyim. Türkiye’nin ilk 
anarşist kızıyım ben. İlk çiçek kızıyım. 
İlk hippisiyim. Ben Amazon kadınıyım. 
Türkiye’de kadının bilinçaltıyım.” di-
yerek kendi anlatır. Anne böyle güçlü, 
özgür ve nevi şahsına münhasır olun-
ca onun yetiştirdiği evlada da geçer bu 

kültür sanat
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kilen filmlerin bir başka anlamı vardır; 
çünkü ‘kadın filmleri yönetmeni’ diye 
anılır Yılmaz. Yılmaz’ın seksenli yıllar-
da çektiği pek çok filmin başrolünde de 
Müjde Ar vardır; Dağınık Yatak, Adı 
Vasfiye, Dul Bir Kadın, Aaah Belinda, 
Asiye Nasıl Kurtulur, Eğreti Gelin gibi 
filmlerde beraber çalışmışlardır. Atıf 
Yılmaz’ın kadın filmlerine yönelmesi-
nin altında kendi annesinin ve babaan-
nesinin yaşadıkları, onların anlattıkları 
ile beraber kadınların hem ikinci sınıf 
vatandaş sayılıp hem de daha kişilikli 
olması nedeniyle dramı daha iyi yansıt-
maları yatar. Erkek egemen sinemada 
kadın karakterler kalıpları yıkarak hem 
sinemaya hem de sinemadaki kadın al-
gısına yeni bir soluk getirir.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerin-
deki rolleriyle 1986 Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali’nde, Yolcu filmindeki 

özellikler; çünkü toplumu şekillendiren 
kadınlardır. İçindeki gücün farkına va-
rabilse dünyayı daha da güzelleştirece-
ğinin bilincine ulaşabilir kadınlar; ama 
Türkiye şartlarında bu pek mümkün ol-
maz çoğu zaman. “Sen kız çocuğusun, 
sus!” dendikçe, “Kocandır döver de se-
ver de, alışırsın.” diye nasihat edildikçe, 
“Gelinlikle çıktığın eve kefenle döner-
sin ancak.” diye sahiplenildikçe kadın-
lar kapanır içlerine ve onlar içine ka-
pandıkça sonraki nesillere de geçer bu 
bilinçsizlik. Bu nedenle şanslıdır Müjde 
Ar; çünkü Aysel Gürel gibi bir anneye 
sahip olmak ve kendi bilincine ulaşmak 
farklı kılar O’nu sinemada. Ondandır 
oynadığı rollerin toplumdaki yerleşik 
algılara aykırı olması ve baskılara bo-
yun eğmek yerine var olmayı denemesi. 

Müjde Ar, pek çok yönetmenle çalışır; 
ama Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çe-

Harita Bülteni

Kadın sesi hep susturulmak 

istense de kadınların var 

olma sesi gür ve güçlüdür. O 

ses bazen sinemanın içinden 

gelir, bazen de hayatın 

tam ortasından; bazen adı 

Vasfiye’dir, bazen Fahriye, 

bazen de Müjde…
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rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyun-
cu ödülünü kazanır Müjde Ar. 1997 
yılında düzenlenen 34. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu 
Onur Ödülü alır. 2007 yılında ise Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri 
Festivali’nin Onur Ödülü Müjde Ar’a 
verilir. Uçan Süpürge Uluslararası Ka-
dın Filmleri Festivali, 1998 yılından 
itibaren gerçekleştirilen Türkiye’nin 
ilk kadın filmleri festivalidir. Sinema-
dan yararlanarak toplumsal cinsiyete 
ve kadın sorunlarına ilişkin tartışma-
ları yaygınlaştırma amacı olan festival; 
Türkiye’deki kadın sinemacılarla dün-
ya sinemacılarını bir araya getirmek, 
Türkiye’deki kadın sinemacıların daha 
çok desteklenmesi ve tanıtılması gibi 
amaçlar da taşımaktadır. Uçan Süpür-
ge Uluslararası Kadın Filmleri Festiva-
li hem Müjde Ar gibi sinemaya emek 

verenleri onurlandırarak hem de son 
dönemlerde kadın ve sinema adına ça-
lışanları destekleyerek hem sinemaya 
hem de kadın mücadelelerine değer 
katmaktadır. 

Sinema dışında da muhalif duruşunu ve 
kadın duyarlılığını ortaya koyan Müjde 
Ar; kadınlar için ses duyurmaya başka 
yollardan da devam eder. Ankara Ba-
rosu’nun itilen, dövülen, sövülen, ezi-
len, ırzına geçilen, psikolojik, sosyolo-
jik şiddete uğrayan kadın mağdurların 
destekçisi olduğu Gelincik Projesi’nin 
tanıtım çalışmalarında yer alan Müjde 
Ar, bulunduğu her ortamda daha gür 
çıkması gereken kadın sesinin mücade-
lesini vermekten geri durmaz. Ancak ne 
yazık ki Müjde Ar denildiğinde akla ge-
len bu çalışmaları değil de filmlerindeki 
tecavüz ya da sevişme sahneleri olur, 
kadının adını daha da var etme adına 

yapılan onca şey yine kadını değersiz-
leştiren bir biçimde karşımıza çıkar. Bu 
durum, toplumsal algının ne kadar sığ 
olduğunun ve kadının toplumdaki yeri 
için mücadelenin hala çaba gerektirdi-
ğinin göstergesidir. Kadına şiddetin her 
geçen gün arttığı; sırf kadın olduğu için 
öldürülmelerin hak görüldüğü; tacizin, 
tecavüzün, baskının, yok sayılmanın kol 
gezdiği bir ortamda kadın olarak “Biz de 
varız!” diyebilmek zordur elbette; ama 
diyen birileri çıkar mutlaka. Var olmanın 
ilk yolu kadın olarak kendi benliğini ta-
nımak ve kadın olma bilincine ulaşmak-
tan geçer ki kadınlar o bilince ulaştıkça, 
kadın kendisine saygı duydukça başka-
ları da o saygıya dâhil olacaktır. Kadın 
sesi hep susturulmak istense de kadınla-
rın var olma sesi gür ve güçlüdür. O ses 
bazen sinemanın içinden gelir, bazen de 
hayatın tam ortasından; bazen adı Vasfi-
ye’dir, bazen Fahriye, bazen de Müjde…

kültür sanat
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Bak, bıyığım buz tuttu,
Üşüyorum da,
Zemheri de uzadıkça uzadı…

Bu sert yaşantının elbette ki bir de eğlencesi vardır. Bu 

eğlence yine Çıldır Gölü’nün üzerinde, yöre halkının en 

yakın dostuna adanan ismi ile yapılır: “ata” şölenin adı da 

“Altın At Şöleni”

Çıldır ve Altın At Festivali

Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars ara-
sında kalan 123km2’lik alanı ile 
Doğu Anadolu’nun en büyük 

tatlı su gölü ve en büyük ikinci gölüdür. 
Aynı zamanda doğal set gölü olan Çıl-
dır, kendisini çevreleyen otlaklarla da 
yöre hayvancılığının kaynağıdır. Gölde 
yılın dört mevsimi balıkçılık yapılır ve 
yöre halkı için önemli ekonomik getiri 
sağlar. Haritada çok uzak görünen; ama 
o kadar da uzak olmayan bir göldür. 
Karayolu ile Kars’a 80 kilometredir.

Mevsimden mevsime Çıldır kendini 
değiştirir; güzün etrafını sapsarı otlarla 
çevirir, sanki birilerinden gizlenir gibi, 
bahar gelince sarı rengini, bir tek ağacın 
bulunmadığı yemyeşil bir doğaya bıra-
kır. Kışın ise farklıdır Çıldır. Başka bir 
dünyaya kapı açar; ayna gibi parlayan 
göl, sonsuzluğu ve korkuyu hissetti-
rir. Üçlü saltoların (salchow), kardan 
demlenen çayların, buz kırılarak tutu-
lan aynalı sazanların, tırıs koşan atların 
dünyası olur.  -20, -30 derecelerde, zem-
heride yine bereketini verir göl. 

gezi

Yazan: Hüseyin Arkan
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Göl, aralık ayı gibi donar, nisana kadar 
buz tutar. Kışın çok sert geçtiği bu ik-
limde şebeke suları donunca Ardahanlı 
besiciler göldeki buzları kırıp hayvanla-
rın su ihtiyacını karşılar. Buz üzerindeki 
tabakanın güvenli olması için 50 cm’ye 
ulaşması gerekir. 50 cm ulaştığında; 
açılan yuvarlak delikler, ayazda delik-
ten bırakılan ya da önceden bırakılmış 
olan balık ağları kısmete gelecek balığın 
beklentisi ve Çıldır’ın sessizliği… Bir-
den altın sarısı, pul pul bir aynalı sazan 
ve karaya çıktığında bembeyaz gölün 
üzerinde ince ince yayılan kırmızı bir 
kan… Balıklar karın üstünde hoplarken 
tekrardan salınan ağlar…

Bu sert yaşantının elbette ki bir de eğ-
lencesi vardır. Bu eğlence yine Çıldır 
Gölü’nün üzerinde, yöre halkının en 
yakın dostuna adanan ismi ile yapılır: 
“ata” şölenin adı da “Altın At Şöleni”. 
Şölen; donmuş gölün üzerinde saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile sabahın er-
ken saatlerinde başlar, çevre illerin yerel 
yöneticilerinin katılımı ve protokol ko-
nuşmaları ile devam eder. Protokolden 

sonra bu soğukta nasıl açacağı bilinme-
yen güller ile “Ardahan’ın Dağlarında” 
türküsü çalmaya başlar ki gün içerisin-
de 8-9 kere daha çalacaktır. Katılımcılar 
sadece Türkiye’den değildir, komşu ül-
kelerden gelen misafirler farklı bir renk, 
farklı bir görsellik katarlar şenliğe. Bir 
yanda kurulan büyük çadırlar içinde 
yemek servisi başlar, ortada yer alan 
büyük bir sacda Ardahan’ın yaylım 
hayvanlarının en lezzetli etleri pişer, 
yanında mis gibi yayık ayranı ikram 
edilir. Bir yanda da diğer çadırlarda 
yine büyük bir sacın üstünde pişirilen 
gözleme ve demlenen çay yer alır. Çe-
kik gözleri ve yayvan yüzleri ile farklı 
ülkelerden gelen misafirler ve yöre hal-
kı, kendi ürünlerini satar bir yanda da; 
ama tezgâhları Çıldır Gölü’nün kendi-
sidir. Ok, yay, el örmesi hırkalar, uzun 
ceketler, el yapımı kalpaklar satılma-
ya çalışılan başlıca ürünlerdir. Küçük 
gruplar halinde davulcular, zurnacılar 
yerel ezgilerini çalar. 

Nihayetinde oyunlara geçilir. Haya-
tınızda göremeyeceğiniz bir güzellik 

 Doldurulmuş bir

koyun postu

top niyetine kullanılır.

Hakem koyun postunu 

(topu) yere bırakır ve maç 

başlar. Takımlar birbirlerinin 

kalelerine gol atmaya çalışırlar, 

aynı futbol gibi; ama ayak ve 

krampon yerine at, top yerine 

doldurulmuş koyun postu, 

kaleci eldiveni yerine atların 

birbirinden ürkmesi vardır.

Nihayetinde oyunlara 
geçilir. Hayatınızda 

göremeyeceğiniz bir 
güzellik içinde gelen atlılar 
protokole selam verir önce. 

Yere düşen her 
okta sanki bir savaş 
alanındaymış gibi 
irkilirsiniz. 

gezi
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içinde gelen atlılar protokole selam ve-
rir önce. Birinci oyun başlar, kıyafetler 
yöreseldir ve iki takımın kıyafetlerinin 
renkleri farklıdır. Ortada bir hakem var-
dır; onun kıyafeti ise iki takımdan da 
farklıdır. Doldurulmuş bir koyun postu 
top niyetine kullanılır. Hakem koyun 
postunu (topu) yere bırakır ve maç baş-
lar. Takımlar birbirlerinin kalelerine gol 
atmaya çalışırlar, aynı futbol gibi; ama 
ayak ve krampon yerine at, top yerine 
doldurulmuş koyun postu, kaleci eldi-
veni yerine atların birbirinden ürkmesi 
vardır. Hakem süre bitince maçı bitirir 
ve takımların ödüllerini yerel yönetici-
lerden birisi verir. Ardından diğer ya-
rışmaya geçilir; bu sefer ki okçuluktur. 
En uzağa atılan oklar dereceyi alacaktır. 
Çıldır Gölü’nün sessizliğinde duyulan 
tek ses yaylara sürülen okların hızlanan 
sesleridir. Yere düşen her okta sanki bir 
savaş alanındaymış gibi irkilirsiniz. Ha-
kem Kurulunca belirlenen dereceler bit-
tikten sonra sıradaki yarışa rahvan ya-
rışına geçilir. Rahvan; atlara sonradan 
öğretilemeyen bir koşu biçimidir, gene-
tik olarak gelir, anne ya da baba attan 

gelen bir özelliktir. Hala Anadolu’nun 
bazı yerlerinde rahvan yarışları düzen-
lenir (Balıkesir, Kastamonu, Ardahan). 
At, rahvanı öğrensin diye koşarken 
bacaklarına tahta bağlandığı da bilinir. 
Hakemler yerlerini alır ve yarış başlar, 
atlar ve sürücüleri inanılmaz bir kibar-
lık ve naziklik içerisinde bitiş çizgisine 
varmaya çalışır. Hakem Kurulu, yanlış 
basan atları not eder.  İlk bakıldığında 
inanılmaz derecede komik ve eğlenceli 
gelir insana. Kocaman atlar ve iyi sürü-
cüler dörtnala koşamıyormuş, ayakları 
birbirine bağlıymış da zor yürüyormuş 
gibi hissedilir. İzlerken bir an kendini-
zi o atın üstünde düşünürsünüz ve bir 
tane atı gözünüze kestirip onu destek-
lemeye başlarsınız. Yarış bitip, ödüller 

 İlk bakıldığında inanılmaz 

derecede komik ve eğlenceli 

gelir insana. Kocaman atlar 

ve iyi sürücüler dörtnala 

koşamıyormuş, ayakları 

birbirine bağlıymış da zor 

yürüyormuş gibi hissedilir.
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verildikten sonra bir Kafkas ezgisi du-
yulur. Gölün sağından 10 tane beyazlar 
içinde kız çocuğu, sol tarafından ise 10 
tane siyah kaftanlar içinde, başlarında 
beyaz peruk ile erkek çocuğu çıkar ve 
ortada buluşurlar. Göl o kadar beyazdır 
ki kız çocuklarının ellerini ve yüzünü 
görmezseniz bembeyaz gölün üzerinde 
bir hayalet yürüyormuş gibi düşünür-
sünüz. Çocuklar ortada buluştukların-
da büyük bir coşku ile Kafkas dansı 
oynamaya başlar ve seyircilerden belki 
de hiç anlamadıkları bu müziğe inanıl-
maz bir ritim gelir. Müziğin dansla olan 
ahengi, bu sefer donmuş gölün ortasın-
da ülkenin en doğu bölgelerinden bi-
rinden gelmektedir. Erkek çocuklarının 
yere vurulan dizleri içleri acıtsa da kız 
çocuklarının narin dansları yürekleri 
rahatlatır.

Dans biter; bu sefer devreye kızaklar 
çıkar, insanoğlu her zaman olduğu 
gibi doğaya karşı bir kere daha zafer 
kazanmış diye düşünür insan, engel-
leri aşmak için kızağa atı bağlamış ve 
yaşamını buna göre şekillendirmiştir. 
Eskiden bir köyden bir köye gitmek için 
kestirme yol olarak kızakları ile Çıldır 
Gölü’nü kullanan Ardahanlılar, bu se-
fer kızaklarıyla sırası ile çıkar ve belirle-
nen güzergâhları tamamlamaya çalışır. 

Önde bağlı, süslenen iki at; ayakta sü-
rücü; arkada dalgalanan bayrak ve esen 
rüzgâr vardır. Kızaklar gölün üzerinde 
kavis çizerek bitişe varır. Gölde gitmek 
istemeyen atlar yere oturur, kalkmaz 
ve binicisine büyük bir hayal kırıklığı 
yaşatır. Kızak yarışlarından sonra belki 
de en şaşırtıcı kısım başlar: Ortaokul ve 
lise öğrencisi olan erkek çocukları üstle-
ri üryan şekilde, altlarında yeşil donları 
ile Çıldır Gölü’nün o donduruculuğuna 
büyük bir alkış ile çıkarlar. Sert bir mü-
zik gelir megafonlardan ve güreş başlar. 
Çocuklar yere düştükçe içinizden bir 
parça gölün içine düşer, onları gördük-
çe siz üşürsünüz. -20 derecede belden 
yukarısı çıplak çocuklar, sırtları yere 
değene kadar güreşir. Güreş turnuvası 
biter, ayazdan kıpkırmızı olan çocuklar 
bürokrasinin önüne çıkar ve öz verileri-
nin karşılığını ödül olarak geri alır. İşin 
en güzeli; bu yarışın kazananının ya da 
kaybedeninin olmamasıdır, çocukların 
hepsi ödül alır. Akıllarda kalan ise bu 
çocukların üşümeden bunu nasıl yap-
tıkları olur. Yörenin en ünlü türküsü 
başlangıçta olduğu gibi yeniden çalar. 
Ardahan’ın Yollarında eşliğinde sahne 
bu sefer yöresel kıyafetleri ile küçük 
kız çocuklarınındır. Onlar da oyunla-
rını sahneler. Son olarak da cirit başlar. 
Orta Asya’dan bu topraklara gelen bu 
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savaş oyununa çalgan da denilir. Kız 
saçı gibi örülmüş kuyruklu atlarındır 
sahne. Sunucunun “Kuş, kanadı ile er, 
atı ile uçar.” sözleri izleyenleri coşturur. 
İki takım halinde farklı formalarla çıkan 
oyuncular cirit ile birbirlerini vurarak 
kurallara göre puan toplamaya çalışır. 
Ciritte farklı olarak başka hiçbir sporda 
olmayan, rakibi affetmek vardır. Centil-
menliğin en üst düzey noktası olan bu 
davranış, rakibi vuracakken bırakmak-
tır ve bu da takımına puan getirir. Bir 
yandan da göl üzerinde buz pateni ya-
pılır; çünkü Çıldır Türkiye’nin tek do-
ğal buz pistidir. 

İlki Şubat 2013’de yapılan “Altın At Şö-
leni”ni, her yılın şubat ayında tekrarla-
nır; ancak 2016 yılında buz tabakasının 
yeteri kadar kalın olmaması sebebiyle 
ertelenmiştir.  Bu yıl ise 4 Şubat’ta ya-
pılacaktır. 

Dünya’da Çıldır Gölü üzerinde yapılan 
müsabakalara benzeyen bir örnek de 
110 yıldır St.Moritz /İsviçre’de düzen-
lenen White Turf At Yarışlarıdır. Kış tu-
rizminde büyük bir potansiyeli olan bu 
yarış oldukça popülerdir. Sürekli göç 
veren Çıldır da bu yarışlar gibi popüler 
olursa kış turizmi ile kendi ekonomisi-
ni canlı tutabilir. Bunun farkında olan 

Türkiye Atlı Jokey Kulübü tarafından 
Türkiye’de yerel bir  St.Moritz yaratmak 
için  tam destek verilmektedir. 

Son olarak yöredeki efsanelere de de-
ğinmek gerekirse; çok eskiden beri bu 
bölgede yaygın olarak kullanılan atlar, 
Çıldır’ın ünlü efsanesinde de geçer. Çıl-
dır Gölü’nün olduğu alanda Akçakale 
Bey’inin bir oğlu vardır ve arkadaşları 
ile ava gittiğinde kaybolur, kendini or-
manda bulur ve uyuyakaldığında Şey-
tan Kalesi Beyi’nin kızı O’nu görür, âşık 
olur ve babasına haber verir. Fakat bu 
genç delikanlıyı zindana atarlar ve daha 
sonra kızın da yardımı ile at bakıcılığı 
yapar; ancak kızın aşkı karşılıksızdır. Bir 
gün atıyla buradan kaçan genç delikanlı 
memleketine döner ve kaybolduğun-
dan beri abisinin atına gözü gibi bakan 
kız kardeşi, heyecandan dokuz burmalı 
musluğu açık bırakır ve o musluktan 
akan sular Çıldır Gölü’nü oluşturur. 
Yani efsanelerde bile at önemli yer tutar. 

Hem efsanelerde hem de gerçek hayatta 
önemli bir yer tutan atları ve “Çıldır ve 
Altın At Festivali”ni görmek, festivalde-
ki oyunları seyredip doğanın güzelliğine 
kapılmak uzak gibi görünse de zor de-
ğildir; herkesin ömründe bir kere gör-
mesi gereken bir ahenktir, Çıldır Gölü.
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tirilen imar planlarının sorunları derin-
leştirdiğini ve çözülemez duruma getir-
diği”ni bildiren Tanrıverdi, Adana‘da 
imar konularında yaşanan sorunlara 
“sürekli yenilerinin” eklendiğini ve “bu 
durumun kentte ciddi sıkıntılara yol aç-
tığı”nı vurguladı.

Tanrıverdi özetle, “Herkes az ya da çok 
hatasını kabul etmek zorunda. 3194 Sa-
yılı İmar Kanununu birçok nedenden 
dolayı doğru uygulayamadık. Ada-
na’da kentsel rantın yönetilmesi konu-

sunda kavgalar yaşandı. Bu problem-
lerin çözümünde ise farklı yaklaşımlar 
uygulandı. Örneğin yoldan ihdasların 
ne şekilde düzenlemeye dâhil edilece-
ği veya bu alanların DOP kapsamında 
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, 
düzenleme sınırı ve bölgelerinin belir-
lenmesinde hangi kriterlerin esas alın-
ması gerektiği, hangi tür imar uygu-
lamalarında ve ne tür özellik arz eden 
bölgelerde hisse çözümüne gidileceği 
veya gidilemeyeceği, daha önce terk 
yapmış bir parselin düzenleme kapsa-
mına alınıp alınmayacağı, alınırsa bu 
parsellerden hangi şartlarda DOP ke-
sintisi yapılabileceği, bir bölgede imar 
uygulaması yapılmışsa aynı yerde tek-
rar imar uygulaması yapılıp yapılmaya-
cağı… gibi daha bir çok probleme yak-
laşımda uygulayıcılar arasında farklı 
yorumlar getirilmektedir.” dedi.

Yaşar Tanrıverdi, “Adana’mız özellikle 
yeşil alanların giderek azaldığı, Kentsel 
Dönüşüm Master Planı, Çukurova Sa-
nayi Master Planı ve Ulaşım Master Pla-
nı’nın henüz yapılmadığı, sağlıksız ve 

HKMO Adana Şube Başkanı: Yaşar Tanrıverdi
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9Ocak 2017 tarihli Gündem Adana 
gazetesinin Şube Başkanımız Yaşar 
Tanrıverdi ile özel olarak yaptığı 

ve tam sayfa yayınladığı röportajda ise 
“2016 yılının Türkiye ve Adana için tam 
anlamıyla kara bir yıl olduğunu” söyle-
yerek, “planlama ve uygulama süreçle-
rinde Türkiye‘de en çok sorun yaşayan 
illerin başında Adana‘nın geldiği”ni be-
lirtti. “Adana‘da planlama ve uygulama 
süreçlerinin çok uzun döneme yayılma-
sı, ölçeği ne olursa olsun sık değiştirilen 
ya da mahkeme kararları ile yerine ge-
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ruhsatsız yapılaşmanın arttığı, kentsel 
dönüşüm ile bu sıkıntıların daha artaca-
ğı, ucu devam etmeyen bulvarların bile 
mevcut olduğu gibi çok acil sorunlarla 
karşı karşıyadır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Röportajda, “Bu durumun, başta Ada-
na ekonomisine, kentleşme sürecine, 
harita sektörüne ve ilgili yan sektörlere 
olumsuz yansıdığını” da söyledi.

11 Ocak tarihinde Çukurovapress Ga-
zetesi’ne verdiği demeçte ise, ”Bizim 
mesleğimiz tıkanırsa tüm mühendislik 
dalları tıkanır. Bizim önümüzü açın. 
3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde 
ve Yönetmeliğinin tamamen sıfırlanıp 
yeniden ele alınması gerekmektedir.” 
dedi.

Ziyaretlerimiz

Şubemizin ziyaretleri kapsamında, Çu-
kurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar’a konuk olduk ve mes-
leğimizle ilgili sorunları ve çözüm öne-

rileri hakkında görüş alışverişinde bu-
lunduk. Ayrıca, 2017 yılında Adana‘da 
yapılacak olan “TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi”ne ilişkin değerlen-
dirmeler ve desteklerinden dolayı Çu-
kurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar’a teşekkürümüzü sun-
duk. Aynı ziyarette Çukurova Üniver-
sitesi, Emlak ve Kamulaştırma Müdürü 
Sayın Ahmet Burak Mersin’i de ziyaret 
ederek sorunlar ve çalışmalar hakkında 
bilgi aldık.

5 Ocak 2017 Günü Atatürk Anıtı önün-
de yapılan Adana’nın kurtuluş günü de 
yönetim kurulumuzca Atatürk anıtına 
çelenk konuldu. Şube Başkanımız Yeni 
Adana Gazetesi’nde de yayınlanan de-
mecinde “Bağımsızlığının ateşi Ada-
na’da atılmıştır.” dedi.

Eğitim

Odamızın Mesleki Uygulamalar ve Ya-
sal Temeller Komisyonu Başkanı Namık 
Gazioğlu da Şubemizdeydi. Şubemiz 
bünyesinde, 5-6 Kasım 2016 tarihlerin-

de, “Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Bel-
gesi ve Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki 
Belgesi Yenileme Kursu”, Namık Gazi-
oğlu tarafından verildi.

Ücretsiz olarak verilen eğitimlerimiz 
bir dizi olarak bundan sonra da devam 
edecek.

Buluşmalar

Meslektaşlarımızın isteklerini, soru ve 
önerilerini yüz yüze konuşmak, birlik-
te çözüm üretmek, aynı sofrada buluş-
mak, dayanışmayı büyütmek amacıyla, 
Genel merkez yönetim ve denetleme 
kurullarından üyelerin de katılımıyla 
ATOSEV’de kahvaltılı buluşma gerçek-
leştirildi. Yaşar Tanrıverdi’nin burada 
yaptığı konuşmada Adana’da özel bir 
kız yurdunda çıkan yangında can veren 
yavrularımıza da değindi ve bu demeci 
Hürriyet Çukurova Gazetesine haber 
oldu. Devletin, devletin tüm kurum ve 
kuruluşlarının birincil görevi çocukları-
nı korumak ve iyi eğitim vermek olma-
lıdır” dedi.

“Devletin, devletin tüm kurum 
ve kuruluşlarının birincil görevi 
çocuklarını korumak ve iyi eğitim 
vermek olmalıdır.”

Odamızın Mesleki Uygulamalar ve 
Yasal Temeller Komisyonu Başkanı 
Namık Gazioğlu da Şubemizdeydi.

şubelerimizden  /  adana
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Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Ankara Şubesi ça-
lışma programı çerçevesinde 

düzenlenen üyelerimizi bilgilendirme 
etkinliği çerçevesinde paneller dizisine, 
“Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve 
Mühendislere Etkileri” başlığıyla yapı-
lan panelle başladık.

Avukat Murat Özveri ile Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisi ve Politeknik 
Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Hoca-
oğulları`nın katıldığı panelimizde zo-
runlu bireysel emeklilik sistemi, sürecin 
başından günümüze kadar bütün de-
tayları ile konuşuldu.

Murat Özveri bu sistemin 2001 yılın-
dan beri hayatımızda olduğunu; fakat 
bu sistemin herhangi bir yönetmeliği 
olmadığını belirtti. Ayrıca 45 yaş altın-

da çalışanlar için 1 Ocak 2017 tarihinde 
zorunlu olarak sisteme girişin başlatı-
lacağını ve emekli olmak için 56 yaşına 
kadar sistemin içinde kalmak zorunlu-
luğu bulunduğunu belirtti. 

Sosyal Güvenlik Sigortasına ayrılan 
değerlerin bile insanlara yetmediği bir 
toplumda emekçilerin brüt maaşlarının 
%3`lük bir kesintiyle bu işlemin gerçek-
leşmesinin hayal ürünü olduğunu ve 
bizlere daha iyi bir emeklilik getirmedi-
ğini ve bireysel tasarruf vadetmediğini 
anlattı. İkinci bir emeklilik olamayacak 
bu sistemin bireysel tasarrufla da uzak-
tan yakından alakası olmadığı gibi eğer 
sistemden çıkmak istenirse başvuru-
lacak kurum ve kişinin belirsizliğinin 
hala aydınlatılmadığını, işverenin se-
çeceği özel sigorta kurumlarında fon 
yapılanmasıyla paraların değer kazanıp 

 Hem teknik konularda 

bilgilendirme, hem kurum 

ve çalışma sorunlarını 

çözme, hem sosyal anlamda 

ilişki kurmaya yönelik 

etkinliklerimiz devam ediyor.

Etkinliklerle dolu bir ayda

BES “Ne İşe Yaramaz”Paneli
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bu sisteme karşı birlikte bir karşı duruş 
sergilemesi gerektiğini belirterek sözle-
rini tamamladı.

Meslekte 30. Yıl

HKMO Ankara Şubemizin geleneksel 
hale gelmiş ‘Meslekte 30 Hizmet Yılını 
Dolduran Üyelerimize Plaket Töreni’ 
bu yıl 1986 yılı mezunu üyelerimize 
verildi. Şube Başkanı Sayın Recep Vadi 
tarafından yapılan açılış konuşmasının 
ardından Odamız Genel Başkanı Sayın 
Ertuğrul Candaş da bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, üyelerimize “30 Yıl 
Hizmet Plaketleri” takdim edildi. Oda, 
Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz ara-
sında birlikteliğin ve dostluğun arta-
rak yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz tüm katılımcılar 
açısından coşkulu ve heyecanlı bir şe-
kilde geçti.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi

Odamızın Teknik Bilgilendirme ve Eği-
tim Etkinliklerinden biri olan Kamulaş-
tırma Bilirkişiliği Eğitimi “Kamulaştır-
ma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 
Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsa-

kazanmayacağının net olmadığını vur-
guladı.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi 
ve Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı 
Pınar Hocaoğulları konuşmasına, mü-
hendislere yönelik yaptıkları anketin 
sonuç verilerini sunarak başladı. Temel 
ihtiyaçlarını dahi zorla karşılayacak 
durumda olan, sosyal hayatı kalmamış 
mühendis gruplarının çok ciddi şekilde 
sayıca arttığını ve bu şartlarda zorunlu 
BES`in mühendisler için de çok zorla-
yıcı şartlara kavuştuğunu belirtti. Fon 
sistemi ile aslında bireysel bir kumara 
zorlandığımızı ve fonun batmama ihti-
malinin hiçbir garantisi olmadığını da 
sözlerine ekledi.

Hocaoğulları, zaten geçim sıkıntısı ya-
şayan mühendis, mimar ve plancıların, 

mında 12-13 Kasım 2016 tarihleri ara-
sında Namık Gazioğlu ve Sayın Abdül-
kadir Karakuş tarafından yapıldı. 

İki günlük kapsamlı eğitim, TMMOB 
ve Oda Mevzuatı, Bilirkişilik İlkeleri, 
Bilirkişilik Mevzuatı, Kamulaştırmanın 
Sosyal ve Ekonomik Etkileri, Bilirkişi-
lik Raporlarının Hazırlanması, Hukuk-
sal Çerçeve, Taşınmaz Değerlemesi ve 
Esasları konu başlığıyla tamamlandı.

Bolu da sorunlarımız dile getirildi.

Şubemize bağlı temsilciklerimizden 
olan Bolu İl Temsilciliğimize Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep Vadi, İkinci 
Başkanımız Hasan Demirtaş ve HKMO 
Ankara Şube Müdürü Nalan Kayıkent 
katıldı. Ziyaret kapsamında Bolu Tem-
silcimiz Sayın Sabri Güngör ve Bolu 
Temsilci Yardımcımız Kazım Konak ile 
birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcı-
sı Sayın Ekrem Çetinkaya makamında 
ziyaret edildi. Yapı Aplikasyon projesi 
ve TUS uygulamaları, 18. madde uy-
gulamalarının önemi dile getirildi. 18. 
madde uygulamaları sürecinde çalış-
maların gelişimi ve yaşanan sıkıntılar 
değerlendirildi. Bolu’da mesleki çalış-
malarımız ve imar uygulamaları konu-
larında bir etkinlik düzenlenmesinin 
yararlı olacağı belirtildi.

Avukat Murat Özveri ile elektronik ve haberleşme 
mühendisi Pınar Hocaoğulları`nın katıldığı panelimizde 

zorunlu bireysel emeklilik sistemi, sürecin başından 
günümüze kadar bütün detayları ile konuşuldu.
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Yerli yazılıma doğru

“Dünya CBS Günü 2016” etkinliğimiz 17-18 Kasım 2016 tarihinde 
HKMO Antalya Şube yürütücülüğünde Jeoloji Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

2Kasım 2016 tarihinde CBS Komis-
yonu, Şubemizde ilk toplantısını 
yaptı. Seçimlerle görev dağılımın 

da gerçekleştiği toplantıda 17-18 Kasım 
2016 tarihinde ortaklaşa yapacağımız 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı 
Ali Keleş ve Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. 
Taner San’ın da katıldığı “Dünya CBS 
Günü Etkinliği” için eşgüdümlü çalış-
ma kararlaştırıldı.

İkinci gün CBS’nin yazılım ayağında 
Türkiye’nin önde gelen firmaları, BA-
ŞARSOFT, NETCAD ve ESRI TURKIYE 
bizlere ürünlerini, yazılımlarının yete-
neklerini anlattılar. Akdeniz Üniver-
sitesi Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri, Harita Teknikerlik Bölümü 
öğrencileri ile birlikte, geleceklerine 
ışık tutma fırsatı veren, yazılım sektörü 
hakkında bilgilendirici, bol soru cevap-
lı üç sunumu izledik. İlgi gösteren tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

Yapı denetim Çalıştayı

1 Aralık 2016 tarihinde İnşaat Mühen-
disleri Antalya Şubesinde gerçekleşti-
rilen ve üç ayrı masada, “Mevcut Yapı 

CBS’ye Yoğunlaştık

“Dünya CBS Günü 2016” etkinliğimiz 
17-18 Kasım 2016 tarihinde HKMO 
Antalya Şube yürütücülüğünde Jeoloji 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve 
Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde ger-
çekleştirildi.

İlk gün, kamu ve özel sektör kullanıcıla-
rı; CBS’yi nasıl, ne amaçlı kullandıkları-
nı, neleri hedeflediklerini anlattılar. DSİ, 
Konyaaltı Belediyesi, Antalya Büyükşe-

hir Belediyesi, Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü, Akde-
niz Elektrik Dağıtım A.Ş., 
Türk Telekom ve ASAT; 
kurumsal karar mekaniz-
malarında, iş yönetimle-
rinde, CBS uygulamala-
rında, sahadan güncel, 
yüksek doğru veriye ne 
kadar çok ihtiyaçları 
olduğunu, haritayı al-
gılayamadan, jeodezi 
bilmeden CBS verimi 
almakta ne kadar zor-
landıkları gerçeğini 
anlattılar.

Bu kurumların birço-
ğunun CBS birimlerinin 

başında meslektaşları-
mızın olduğunu öğre-
nerek, harita mühendisi 
olmanın, konum verisi 

üretiminin bizim işi-
miz olduğunun gu-

ruruyla, yazılım gibi 
uygulama alanların-
daki ihtiyaçlarını not 

ettik.

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan 
Algılama, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri, Harita Teknikerlik 
Bölümü öğrencileri ile birlikte, 
geleceklerine ışık tutma 
fırsatı veren, yazılım sektörü 
hakkında bilgilendirici, bol 
soru cevaplı üç sunumu izledik. 

HKMO Antalya Şubesi
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Denetim Sisteminin Aksaklıkları” ile 16 
yıllık uygulamaların değerlendirildi-
ği “Yapı Denetim Çalıştayı”na HKMO 
Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak katıldık.

Komisyon Toplantısı

23 Kasım 2016 tarihinde Genç harita 
Mühendisleri Komisyonu ile Kamu Ku-
rumları ve Sorunları Komisyonu top-
lantı gerçekleştirdi.

07 Aralık 2016 tarihinde Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonumuz toplantı 

gerçekleştirdi. İleriki tarihlerde yapıl-
ması planlanan etkinlikler için( QGIS 
Eğitimi, Bahar Yemeği, Oryantiring Et-
kinliği, Mesleki haklarımızın öğrenil-
mesine yönelik düzenlenecek program-
lar v.s.) görüş alışverişinde bulunuldu.

18 Ocak 2017 tarihinde Sosyal ve Kültü-
rel Etkinlikler Komisyonu toplantısında 
Kayak Gezisi Etkinliği ile İHA ile ilgili 
Uçuş ve Bilgi Etkinliği olmak üzere or-
ganizasyonlar planlanmıştır.

25 Ocak 2017 tarihinde Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonumuz toplan-
tısı yapıldı
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CBS Komisyonu,
Şubemizde ilk toplantısını yaptı.

Genç harita mühendisleri 
komisyonumuz önümüzdeki 
etkinlikleri kararlaştırdı

23 Kasım 2016 tarihinde, Genç 
harita Mühendisleri Komisyonu 
ile Kamu Kurumları ve Sorunları 
Komisyonu toplantısının Şube-
mizde gerçekleşmesinden sonra, 7 
Aralık 2016 tarihinde aynı komis-
yonumuz, komisyon başkanı Uğur 
Hüseyin Tarakçı, üyeler Serter Ko-
cababa, Tahsin Özcan, İsrafil Aysal, 
Arife Ergün, Duygugül Aksu, Fatih 
Latifoğlu ve Ömer Faruk Duman’ın 
katılımıyla yapıldı. Yapılması plan-
lanan etkinliklerden “QGIS Eğiti-
mi”, “Bahar Yemeği,”, “Oryantiring 
Etkinliği”, mesleki haklarımızın 
öğrenilmesine yönelik düzenlene-
cek programlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Gelecek gençlerin

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan 
Algılama, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri, Harita Teknikerlik 
Bölümü öğrencileri ile birlikte, 
geleceklerine ışık tutma 
fırsatı veren, yazılım sektörü 
hakkında bilgilendirici, bol 
soru cevaplı üç sunumu izledik. 
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Programın açılışında konuşan Ha-
rita Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, 

başta belediyeler olmak üzere kamu 
kurum kuruluşlarının çalışmalarında 
coğrafi bilgi sistemlerini aktif olarak 
kullanmanın önemine değinerek özel-
likle akıllı kentlere dönüşüm sürecinde 
coğrafi bilgi sistemlerinin büyük rol oy-
nayacağını vurguladı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Dinçer Orkan, özetle; beledi-
ye çalışmalarında coğrafi bilgi sistemle-
rini aktif olarak kullanmanın önemini 
bildiklerini, belediye çalışmalarında, 
kenti daha iyi yönetmenin bir 
aracı olarak da coğrafi bilgi 
sistemleri uygulamalarının 
kendilerine büyük yarar 
sağladığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Harita Mü-
hendisliği Bölümünden Prof. Dr. Çetin 
Cömert başkanlığında oturumlar yapıl-
dı. 

İki oturum olarak gerçekleştirilen sem-
pozyumun I. oturumunda Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Şube Müdürlüğünden Harita 
Mühendisi Ali Köşker, “Bursa Büyük-
şehir Belediyesi CBS Projeleri”, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden 
Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Dr. Akın 
Kısa “True Ortofoto Projesi ve CBS Ge-
nel Müdürlüğü Projeleri”, BASKİ Genel 
Müdürlüğünden Emlak ve İstimlak Da-
iresi Başkanı Nezih Gülesanlar “BASKİ 
CBS Uygulamaları” ve Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 
Harita Mühendisi Çağatay Tatar da 
“Mekansal Adres Kayıt Sistemi” konu-
larında sunumlar yaptı.

Sempozyumun II. oturu-
munda ise Çanakkale On-

Akıllı kentlere doğru

Her yıl kasım ayının üçüncü 
haftasında tüm dünyada 

kutlanan “Dünya CBS (Coğrafi 
Bilgi Sistemleri) Günü” 

kapsamında Odamız Bursa 
Şubesince 21 Kasım 2016 Günü 

Balıkesir İli, Karesi Belediyesi 
AVM Toplantı Salonunda 

“CBS Günleri Sempozyumu” 
düzenlendi.

CBS’yi Aktif Kullanmak

Harita Bülteni
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sekiz Mart Üniversitesi Geomatik Mü-
hendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Ali Yücel, “CBS ve İHA Tek-
nolojileri Kullanarak Madencilik Faali-
yetlerinin İzlenmesi”, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünden Harita Mühen-
disi Serdar Ergüner, “Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü CBS Uygulamala-
rı”, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den 
Harita Mühendisi Yusuf Ziya Demirci, 
“Elektrik Dağıtımında CBS Uygulama-
ları”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ha-
rita Şube Müdürlüğünden Ali Ataman 
Yüksel ise “Lazer Tarama Nokta Bulutu 
Modeli ile Tarihi ve Kültürel Yapıların 
Geleceğe Taşınması” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirdi.

Kamulaştırma bilirkişi eğitimi

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri 
ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetme-
lik” kapsamında 5 Kasım 2016 tarihinde 
kamulaştırma bilirkişi meslek içi eğitim 
kursu, şube binamızda eğitimcilerimiz 
Fikri Haşal ve İsmail Duyar ta-
rafından verildi. 

Sosyal Etkinlikler

31.01.2017 tarihinde Merinos Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçek-
leşen “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük 
Yangını” adlı tiyatro oyununa gidildi.  
Etkinliğimize bizimle olan üyelerimize, 
Hkmo Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz.

Buluşmalar

11 Kasım 2016 tahinde Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzi-
oğlu Yerleşkesi Turgut Özal Konferans 
Salonunda Geomatik Mühendisliği ta-
rafından düzenlenen tanışma etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu etkinliğe, Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 
Hocaları, İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisli-
ği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Or-
han Altan, Harita Ve Kadastro Mühen-
disleri Odası Bursa Şubesi başkanı Ali 
Faruk Çolak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte jeodezik ve fotogrametrik öl-

çüm aletleri kapsamındaki firmalar ve 
CAD yazılım firması katıldı.

Konferansın 1. oturumunda Prof. Dr. 
Orhan ALTAN, “Harita Mühendisliğin-
deki Güncel Uygulamalar” konulu su-
numunu yapmıştır. Sunumun ardından 
katılımcı firmaların tanıtım demoları 
yapılmıştır.

2.oturumda Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı 
Ali Faruk ÇOLAK, Çanakkale Kadastro 
İl Müdürü Namık Kemal ERZURUM, 
Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Mü-
dürlüğü Kontrol Mühendisi Başar BU-
LUT ve Bülent Ecevit Üniversitesi Geo-
matik Mühendisliği Bölümü Araştırma 
Görevlisi Fatih ALİYAZICIOĞLU ile 
“Mesleğimiz ve Uygulamaları” konulu 
bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Tüm ka-
tılımcılara ve konuşmacılara teşekkür 
ederiz. 

16şubelerimizden  /  bursa
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Suriçi’nin tarihi dokusu korunmalı

Suriçi’nde geleneksel tarihi dokunun hiçe sayılması, tescilli 
yapıların görmezden gelinmesi, mevcut plandaki kentsel donatı 
alanlarının kaldırılması, birçok yapının yıkımının öngörülmesi…  
Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Şubemizin gündemi “İmar 
uygulamaları”ydı.

Odamızın 22 Ekim 2016 tarihin-
de, eğitim amaçlı düzenlediği 
“İmar Uygulamaları ve Kent-

sel Dönüşüm” paneli tarihinde odamız 
Zeynel Abidin Öztürk salonunda Şube 
Başkanımız Can Deniz Akdemir ve Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Turğay Erkan’ın açılış konuşmasıyla 
başladı.   

İlk oturumda Prof. Dr. Erol Köktürk, 
Bağlar Belediyesi Harita Mühendisi Ha-
nefi Uslu ve Kayapınar Belediyesi Ha-
rita Mühendisi Burhan Kılıç’ın katılımı 
ile imar uygulamaları süreci ve pratikte 
karşılaşılan sorunlar irdelendi. Prof. Dr. 

“Diyarbakır`ın tarihi kent dokusu olan 
Suriçi yerleşmesi 28 Kasım 2015`ten bu 
yana süregelen çatışmalarla tarihi kent 
dokusu ve kimliği geri dönülmez yıkım 
ve tahribatlar almıştır.

Diyarbakır İli`nin tarihi Suriçi Yerleşme-
sinde 187 hektarlık alanda Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı`nca re`sen onaylanan 
Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 
ile Suriçi’nde geleneksel tarihi dokunun 
hiçe sayıldığı, tescili yapıların görmez-
den gelindiği, mevcut plandaki kentsel 
donatı alanlarının kaldırıldığı, birçok 
yapının yıkımının öngörüldüğü; Hasır-
lı Mahallesinde iki adet, Cemal Yılmaz, 
İskender Paşa, Melik Ahmet ve Ali Paşa 
mahallelerinde ise birer adet olmak üze-
re toplamda 6 karakol inşa edileceği; bu 
karakolların hem ana akslarla olan hem 
de kendi aralarındaki ulaşım bağlantıla-
rının çok ciddi oranda yol genişletmeler-
le sağlanacağı ve Suriçi‘nin yıkımlardan 
sonra bugüne ulaşan dokusunun da za-

Önceliğimiz İmar Uygulamaları

Erol Köktürk tarafından imar uygula-
malarının yasal süreci, idari yargı ta-
rafından alınan emsal kararlar ile imar 
uygulamalarının Almanya özelinde ya-
pılışı konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Katılımcıların soruları ve belediyelerde 
imar uygulamaları sırasında karşılaşı-
lan sorunlar tartışıldı.

Panelin ikinci oturumunda Prof. Dr. 
Erol Köktürk tarafından Kentsel Dö-
nüşüm Uygulamasının yasal mevzuatı, 
kamulaştırma ve diğer yasalarla olan 
ilişkisini içeren geniş kapsamlı, çok ya-
rarlı bir konuşma yapıldı.

Suriçi karakollarla donatılıyor!

Bu etkinliğimizden yaklaşık iki ay sonra 
10 Ocak 2017 tarihinde EMO Diyarbakır 
Şubede, Diyarbakır İli`nin tarihi Suriçi 
Yerleşmesinde 187 hektarlık alanda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “re`-
sen” onaylanan “Koruma Amaçlı İmar 
Planı Değişikliği” ile ilgili basın açıkla-
ması düzenlendi. 

Şubemizin de bileşeni olduğu TMMOB 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 
öncülüğünde yapılan basın açıklaması 
özetle şöyle: 

Suriçi’nde geleneksel tarihi 
dokun hiçe sayılıyor ve tescili 
yapılarn görmezden geliniyor.

HKMO Diyarbakır Şubesi
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rar görmesine neden olacak ciddi karar-
lar önerdiği görülmektedir.  

Yaptığımız tespitlere göre yeni açılacak 
yollar ve yapılacak karakol alanları içe-
risinde 17 adet tescilli yapı, 42 adet ko-
runmaya değer geleneksel yapı olmak 
üzere toplamda 976 adet yapının plan 
kararı ile yıkımı öngörülmektedir.”

Açıklamada, “Suriçi’nin tarihi kent 
dokusu ve sosyal yaşamına zarar vere-
ceğini düşündüğümüz bu plan uygu-
lamasını durdurmak için bugün Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itirazımızı 
verdiğimizi ve her türlü hukuki yollara 
başvurarak sürecin takipçisi olacağımı-
zı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” 
denildi.

Açıklamadan dört gün sonra TMMOB 
Yürütme Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz ve TMMOB Yürütme Kurulu 
üyelerinden oluşan heyet 14 Ocak 2017 

tarihinde Diyarbakır’ı ziyaret ederek ül-
kemizde yaşananlara ilişkin basın açık-
lamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Çok çetin geçecek 
bir yılın ilk ayı içerisindeyiz… Kentle-
rimiz savaş alanlarına dönüştürüldü… 
Tarihi Suriçi 187 hektarlık alanda tüm 
mahallelerin karakollarla donatılaca-
ğı, sekizer metrelik emniyet duvarları 
ile çevrileceği ve bölgenin tüm tarihi 
ve mimari dokusunun ortadan kaldırı-
lacağı görülüyor. İçerisinde bulundu-
ğumuz bu koşullar altında en büyük 
olumsuzlukları yaşayan bir kesim de 
kamuda görevli olan üyelerimizdir. 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
2500`ün üzerinde meslektaşımız ihraç 
edilmiştir. Binlerce meslektaşımız açığa 
alınmıştır. Özellikle İstanbul, Ankara ve 
Diyarbakır`da çalışan üyelerimiz, işyeri 
temsilcilerimiz ve Oda yöneticilerimiz 
soruşturmaya dahi tabi tutulmadan, 
hukuksuzca ihraç edilmişlerdir.” dendi.
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Sur içi Bölgesi’nin tüm tarihi 
ve mimari dokusunun ortadan 

kaldırılacağı görülüyor.

Kamulaştırma bilirkişiliği
eğitimi yapıldı

23 Kasım 2016 tarihinde, 
“Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların 
Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik” kapsamında, 
Şubemizce 19 Kasım 2016  tarihinde 
Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi 
düzenlendi. Eğitimde, TMMOB 
ve Oda Mevzuatı, Bilirkişilik 
İlkeleri, Bilirkişilik Mevzuatı, 
Kamulaştırmanın Sosyal ve 
Ekonomik Etkileri, Bilirkişilik 
Raporlarının Hazırlanması, 
Hukuksal Çerçeve, Taşınmaz 
Değerlemesi ve Esasları, 
konularında bilgi verildi. 

Eğitim



olarak bulunan Mustafa Erdemli ise 
konuşmasında, 1975 yılında yapılan 
Genel Kurulda İstanbul ve İzmir`de 
Şube Kurulması görevi verildiğinde 
çok sevindiğini ve bu karar çerçevesin-
de TMMOB mücadelesine destek veren 
arkadaşlar içerisinden Mehmet Turcan 
başkanlığında bir Kurucu Yönetim Ku-
rulu belirlendiğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Aksoy ise, Sivil Toplum 
kuruluşlarının dünyanın her yerinde o 
ülkelerde toplumsal, mesleki ve insan 
hakları sorunları karşısında bir araya 
gelip mücadele verdikleri kuruluşlar 
olduğunu, ülkemizde HKMO`nun da 
bu bilinçle çalıştığını dile getirdi.

Mesleki Sorunlara Karşı En Etkili Güç: Örgütlenme

1976’dan bugüne…  HKMO 

Genel Merkezinin 58 sayılı 

kararı ile kurulan Şubemiz 

İstanbul sınırlarında kalmadı… 

Türkiye’de harita sektörünün 

itici gücü oldu…

40. Yaşımızı Kutladık

Alişan ÇALÇALI / HKMO İstanbul Şubesi Başkanı

40 yıllık zaman içerisinde Şubemiz, çalışmaları 
ile sadece İstanbul sınırları içerisinde kalmadı. 
Türkiye`deki Harita sektöründe öncülük 
görevini yerine getirdi.
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Odamızın 8-9 Şubat 1975 tarihle-
rinde yapılan 21. Olağan Genel 
Kurulunda, Yönetim Kuruluna, 

İstanbul ve İzmir illerinde Şube açma 
görevi verilmiştir. Bu karar doğrultu-
sunda, 21. Dönem Yönetim Kurulunun 
5 Ocak 1976 tarih ve 58 no.lu kararı ile 
İstanbul Şubemiz kuruldu.

O tarihten bu yana tam 40 yıl geçti. İyi 
kötü günlerle ülkemize ve mesleğimize 
katkıda bulunan şubemizin kuruluşu-
nun 40. yılı Şişli Belediyesi Nazım Hik-
met Kültürevi’nde coşkuyla kutlandı.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı kutla-
mada yaptığı konuşmada, 5 Ocak 1976 
tarihinde HKMO Genel Merkezinin 58 
sayılı kararı ile kurulan İstanbul Şube-
sinde bu güne kadar Şube Başkanlığı 
yapan ve Şube Yönetim Kurullarında 
görev alan herkese teşekkür etti, ara-
mızdan ayrılanları saygı ile andığını 
belirtti.

Turğay Erkan 40. yılını dolduran İstan-
bul Şubesinin bu güne kadar “çağdaş” 
ve “demokrat” çizgisinden ödün ver-
meden, kamu yararı ilkesini gözeten bir 
anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü ve 
bu günden sonra da bu anlayışın de-
vam edeceğine inandığını belirtti.

İstanbul Şubesinin kurul-
duğu yıl olan 1976’da, 
Genel Merkez’de Yö-
netim Kurulu Üyesi 

HKMO İstanbul Şubesi
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Şube kuruluşundan bu güne gelinen 40 
yıllık süreci özetlemeye çalışan sineviz-
yon gösteriminin ardından etkinliğimiz 
Midnight Train isimli grubunun müzik 
dinletisi ile devam etti.

Panel & Konferans

“Adli Ve İdari Yargı Bilirkişiliğinde Ha-
rita Mühendisliği” başlığıyla düzenle-
diğimiz etkinliğimiz ile Harita Yüksek 
Mühendisi Alişir Özperçin, Kartal Ka-
dastro Birimi Yetkilisi Harita Yüksek 
Mühendisi Mahmut Gültekin ve Ha-
rita Mühendisi ve Avukat Recep Baki, 
“harita mühendisinin bilirkişilikteki 
yeri nedir, ne yapabilir, yeni bilirkişi-
lik kanunu neleri içeriyor, yeni yasada 
da bahsedilen bilirkişilik raporlarının 
standartlaştırılmasının değerlendirme-
si nasıl olacak?” sorularına yanıt aran-
dı. Harita Yüksek Mühendisi Mahmut 
Gültekin, harita mühendisi olarak gö-
revli olduğumuz mahkemelerde ve 
dosyalarda bizim yapmamız gereken 
işler ile ilgili bir görüşün oluşturulması, 
diğer meslek disiplinleri ile ortak çalış-
ma birliğinin sağlanmasının önemini 

vurguladı. Tapu Kadastro Genel Mü-
dürlüğünde görev yaparken avukatlık 
da yapan Recep Baki, eski mevzuatta 
bilirkişiliğin yeri nedir, bununla ilgili-
yapılan değişiklikler ve düzenlemeler, 
yeni kanundan neler bekliyoruz gibi 
konuları açıklayan bir sunum yaptı.

“Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti – 
IOT Perspektifinden Geomatik/Harita 
Mühendisliği” etkinliğinde, bu bilişim 
çağında “Mekansal bilgi sektörü ve ha-
rita ve kadastro mühendisliği için yeni-
likler ve fırsatlar nasıl şekillenecektir? 
Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Ro-
botik, Yapay Zeka, Büyük Veri, Bulut 
Bilişim, mühendislik uygulamaları, vb. 
gelişmeler haritaları, harita bilgilerini, 
harita/harita bilgisi üretim alet, dona-
nım ve teknolojilerini, Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini, Harita/Geomatik mühen-
dislerini, Bizi nasıl değiştirecektir?” 
sorularının ışığında Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik öncülüğünde, Yrd. Doç. 

Dr. Caner Güney ve Harita Yüksek Mü-
hendisi Mete Ercan Pakdil değerli açık-
lamalar yaptı.

Buluşmalar

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri yılın ilk ayında Şubemizi ziya-
ret etti. Bilgilendirme, tartışma, görüş-
me “ortak” toplantısında 1 Şubat 2017 
tarihinde yürürlüğe girecek olan TİP 
Sözleşmeleri, Yapı Aplikasyon Proje-
leri, Referandum süreci hakkında isti-
şare, Şube ve Genel Merkez çalışma-
ları ve benzeri konular üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldu. Şube etkinlik 
alanımız içerisinde yürütülen çalışma-
lar ve Genel Merkezimizin çalışmala-
ra sunacağı katkılar ile Genel Merkez 
çalışmalarının yerellere yayılması ve 
Şubelerin içinde var olan sorunların 
çözümü noktasında paylaşımcılığın 
önemine vurgu yapılan toplantı olduk-
ça verimli geçti.Alişan ÇALÇALI / HKMO İstanbul Şubesi Başkanı

Şube kuruluşundan bu güne gelinen 
40 yıllık süreci özetlemeye çalışan 
sinevizyon gösteriminin ardından 
etkinliğimiz Midnight Train isimli 
grubunun müzik dinletisi ile devam etti.

34şubelerimizden  /  istanbul
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9 Ocak 2017 tarihinde Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsünde bölüm-
lerin dereceye giren mezunlarına yönelik 
düzenlenen törene katıldık. Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar 
YTÜ Harita Mühendisliği Bölümünden 
2016 yılı sonunda başarı ile mezun olan 
öğrencilerine hediyelerini sundu.

Şubemizin 24. Dönem II. Danışma Top-
lantısı 21 Ocak 2017’de yapıldı. Toplantı 
açılışını yapan Şube Başkanımız Alişan 
Çalcalı 5 Mart 2016 tarihinde yapılan 
I. Danışma Kuruluna 24.dönem Yöne-
tim Kurulu olarak üyelerimize yönelik 
yapmış olduğumuz Üye Profil Anketi 
sonuçları da konuşuldu. Yapı Aplikas-
yon Projeleri, Fenni Mesuliyet Uygula-
maları, Yapı Denetim Kanunu, Odamız 
tarafından 1 Şubat tarihi itibari ile baş-
layacak sözleşme uygulamaları, Ücretli 
Mühendislere yönelik TMMOB tarafın-
dan SGK ile imzalanan asgari ücret pro-
tokolü, Mesleki Denetim Uygulamaları 
ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu 
süreç konuları ele alındı.

Eğitimler

Yeni mezun meslektaşlarımızın iş ya-
şamına daha donanımlı olarak başlaya-
bilmeleri amacı ile Şubemiz tarafından 
belirtilen konu başlıklarda verilmesi 
düşünülen eğitimler 11 Şubat 2017 Cu-
martesi günü üyemiz Ahmet İpekçi ta-
rafından verilen “İmar Kanunu Uygula-
maları” başlığı ile başladı.

İmar Kanunu Uygulamalarında karşı-
laştığımız sorunlar, Uygulamanın ya-
pılışı konusunda bilgilerin anlatıldığı 
eğitimin oldukça verimli geçti.

15 Şubat 2017 tarihinde Kırklareli Lüle-
burgaz Temsilciliğimize bağlı bulunan 
üyelerimiz ile Şube Başkanımız Alişan 
Çalcalı’nın katıldığı toplantıda Mesleki 
Faaliyet Denetimi ve TİP2, TİP3 sözleş-
me kapsamında yer alan Yapı Aplikas-
yon Projesi ve Uygulaması ile Fenni 
Mesuliyet işlemleri ile bu işlemlerde 
uygulanacak olan kota sınırlandırması 
ele alındı.

Yeni mezun meslektaşlarımızın 

iş yaşamına daha donanımlı 

olarak başlayabilmeleri 

amacı ile Şubemiz tarafından 

belirtilen konu başlıklarda 

verilmesi düşünülen eğitimler 

11 Şubat 2017 Cumartesi 

günü üyemiz Ahmet İpekçi 

tarafından verilen “İmar 

Kanunu Uygulamaları” başlığı 

ile başladı.
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Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sultanbeyli Belediyesi’ni 
ziyaret etti ve “Yapı Aplikasyon Proje-
leri ve Teknik Uygulama Sorumluluğu” 
için hazırlanan dosyamızı sundu. Ya-
pılan toplantıda sağlıklı kentleşme ve 
yapılaşma konusunda önem arz eden, 
yasalar ve genelgeler doğrultusunda 
ruhsata esas evraklar içinde yer alan 
Yapı Aplikasyon Projesinin harita mü-
hendisleri tarafından hazırlanması ge-
rekliliği ile projeleri hazırlayan harita 
mühendislerinin sicil sorgulaması için 
ruhsatlarda imza zorunluluğuna dikkat 
çekildi.

Sancaktepe Belediyesi ziyaretimizde 
ise, yerel yönetimlerde mesleğimiz ile 
ilgili bölümlerde meslektaşlarımızın 
görev alması gerekliliğini anımsattık 
ve ruhsata esas evraklar arasında geçen 
Yapı Aplikasyon Projesi uygulamasının 
standartlaştırılması ve bir sonraki aşa-
ma olan Teknik Uygulama Sorumlulu-
ğunun da hayata geçirilmesinin önemi-
ni vurguladık.

Sarıyer belediyesini ziyaretimizde Em-
lak ve İstimlak Müdürü Ahmet Kara-
koç, belediyede geçmişten beri harita 
mühendisi çalışmasının önemli oldu-
ğunu bildiklerini ve bu nedenle uzun 
zamandır bu çalışmayı uygulamaya 
soktuklarını belirtti.

Şubemiz Öğrenci Komisyonu da 18 Ka-
sım 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Harita Müdürlüğü`ne bir 
teknik gezi gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları

2017 yılına girerken ilimiz ve örgütü-
müz üzücü olaylar yaşadı. 10 Aralık 
2016 Cumartesi akşamı Beşiktaş’ta 
gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı 
hepimizi üzdü. Bu vahşet karşısında 
saldırıyı lanetleyen bir basın açıklaması 
yayınlamaktan başka elimizden maale-
sef başka bir şey gelmedi.

Bununla kalmadı İstanbul yeni yıla te-
rörle girdi. “Reina” adlı eğlence mer-

kezini basan silahlı terörist 39 kişiyi 
katletti. “Sözlerimiz anlamını bekliyor” 
başlıklı bildirimizde silahla, şiddetle, 
bombayla bir yere varılamayacağını 
vurguladık.

Örgütümüz, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü`nde çalışmakta 
iken açığa alınan, Odamızın çeşitli or-
ganlarında geçmişten bu yana görev 
almış olan üyemiz Nail Güler‘in 677 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 
Ağustos 2016 tarihinde görevinden ih-
raç edilmesiyle bir açıklama yayınladı.

28 Kasım 2016 tarihinde Şubemizde, İs-
tanbul İl Koordinasyon Kurulu ile Şube 
Yönetim Kurulumuz tarafından ortak 
yapılan “Hukuksuz İhraçlar Son Bulsun 
- Nail Güler Derhal Görevine İade Edil-
sin” başlıklı açıklamanın tamamını bura-
dan okuyabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=15137&tipi=2&sube=6
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Çalıştay, Bodrum bölgesi başta olmak 
üzere pek çok bölgede faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızın son dönemde yay-
gın bir sorunu haline gelmiş bu konuda 
yapılan çalışmalar ile çözüm önerileri-
ne yönelik verimli, somut ve üretken bir 
etkinlik oldu.

Yerel Yönetimlerde CBS              
Uygulamaları ve MAKS Projesi

CBS Günleri kapsamında Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Komisyonumuz tarafından 
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ma-
nisa İl Temsilciliğimizin katkıları ile 
düzenlenen “Yerel Yönetimlerde CBS 
Uygulamaları ve MAKS Projesi” pane-
li 30 Kasım 2016 tarihinde Manisa İkiz 
Kuleler Oda ve Dernekler Bloğu 2. Kat 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Manisa ve İzmir illerinden konu ile il-
gili meslektaşlarımızla birlikte, farklı 
meslek gruplarının yoğun biçimde ka-
tıldığı ve yerel basının da ilgi gösterdiği 
etkinliğin açılış konuşmasını İzmir Şube 
Başkanımız Kubilay Yıldırım yaptı.

Yıldırım özetle, Manisa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Cengiz Ergün’e bu ko-
nuya ilgi göstererek ev sahipliği yaptığı 

HKMO İzmir Şubesi Bodrum 
Temsilciliğimizde,  19 Kasım 
2016 tarihinde “5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı 
ve Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair 
Kanun‘un İmar Uygulamalarına Etkisi” 
konulu çalıştay gerçekleştirildi. 

Etkinliğimiz Şube Başkanımız M. Ku-
bilay Yıldırım, Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ve Bodrum İlçe Tem-
silcimiz Gökhan Doğru`nun açılış ko-
nuşmaları ile başladı.

HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş özetle, “5403 sayılı Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yaba-
nilerin Aşılattırılmasına Dair Kanun” 
uygulamalarının İmar Planı yapılmış 
yerlerdeki uygulamalarında karşılaşı-
lan sorunların büyük çoğunluğunun 
kanun yorumlarından kaynaklandığı 
tespitinde bulunarak, kanunun özüne 

Zeytinciliğimiz ve imar uygulamaları 

“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair 

Kanun`un İmar Uygulamalarına Etkisi” panelimizde konuyla 

ilgili önemli sorunlar konuşuldu.

Sorunların Büyüğü Kanun Yorumlarından 

Harita Bülteni

uygun uygulamayı en etkin bir şekilde 
gerçekleştirmeyi sağlayacak çalışmala-
rın yürütülebilmesi için bu tip çalıştay-
ların, ilgili tüm kurumlar bir araya geti-
rilerek hem yerelde hem de bakanlıklar 
düzeyinde yapılmasının gerekliliğinin 
önemini vurguladı.

Çalıştaya katılarak kanun maddeleri 
ile imar uygulamaları ve zeytinciliğin 
önemiyle ilgili konuşma yapan Bodrum 
Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu 
özetle, “Zeytincilik bölgemiz açısından 
bizim önem verdiğimiz konulardan bir 
tanesi. Ankara’da birileri işini görmek 
için bir kanun çıkarıyor birilerinin işi 
gerçekten görülüyor; ama bunun sonu-
cunda vatandaşta teknik eleman, yerel 
yönetimle vatandaş eninde sonunda 
karşı karşıya geliyor. Bizlerden de fikir 
almıyorlar. Yerel yönetimlerden hiç-
bir fikir alınmıyor. Mesleğini icra eden 
arkadaşlarımızın en büyük görevi, en 
doğru adımları atmak; atılmasını sağla-
mak ve öneriler sunmaktır.” dedi.

HKMO İzmir Şubesi
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için teşekkür etti. Manisa’da, hem Ma-
nisa Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe 
belediyelerinin, hem İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin 
CBS ile ilgili çalışmalarını, bu çalış-
malara meslektaşlarımızın katkılarını, 
mesleğimizin etkilerini ve uygulama-
daki sorunları öğrenmekten memnun 
olacağımızı belirtti.  

Belediyeler adına yapılan konuşmalarda 
da belediye birimlerinde hemen hemen 
CBS hizmet çalışmalarını tamamladık-
ları dile getirilerek Şubemize ve meslek-
taşlarımızın katkılarına teşekkür edildi. 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üre-
timi ve Yaygınlaştırma Projesi (MAKS) 
bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü-
ğü tarafından geliştirilmiş bir projedir. 
ASELSAN ile T.C. İçişleri Bakanlığı Nü-
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü arasında 2015 yılında imzalanan 
bir sözleşmeyle proje kapsamında ülke 
çapında adres verisi, mekânsal konum 
bilgisi ile beraber toplanacak, raporla-
nacaktır. Bu veriler, Nüfus ve Vatandaş-
lık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 
ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile 
resmi bilgi niteliğinde paylaşılacaktır.

“Yerel Yönetimlerde 
CBS Uygulamaları ve 

MAKS Projesi”  Paneli 
Gerçekleştirildi.

Ülke çapında veri toplama faaliyeti iller 
bazında yapılacaktır. Faaliyeti tamam-
lanan illere ait veriler anında MAKS sis-
temine aktarılacak, o ilin verisinin hali 
hazırda mevcut olan metin içerikli Ad-
res Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekân-
sal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerin-
den servis edilmesi sağlanacaktır.

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi

Kamulaştırma davalarında bilirkişi ola-
rak görev yapacak üyelerimize yönelik 
olarak 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde 
Şubemizde Kamulaştırma Bilirkişilik 
Eğitimi gerçekleştirildi. 2 gün süren 
eğitimi İzmir Kadastro Müdür Vekili M. 
Koray Topuz ve Gayrimenkul Değerle-
me Uzmanı Tuyan Uluğturan verdi. 
Manisa İl Temsilciliği etkinlik alanın-
da faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin 
Odamız ile ilgili işlemlerini daha etkin 
bir şekilde sürdürebilmeleri için ihtiyaç 
duyulan temsilcilik hizmet binamızın 
açılışı, Manisa İkiz Kuleler Oda ve Der-
nekler Bloğu binasında 30 Kasım 2016 
tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu ve 
üyelerimizin de katılımı ile yapıldı. 

Buluşmalar

12 Kasım 2016 tarihinde Fethiye ve Dala-
man İlçe Temsilcilikleri etki alanında, 28 
Ocak 2017 tarihinde Akhisar ilçe Temsil-

cilik etki alanında, 12 Ocak 2017 tarihin-
de Nazilli ilçesinde kamu ve özel sektör-
de çalışan meslektaşlarımız ile bir araya 
gelindi. Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı 
ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üst-
lenilmesi Esasları Şartnamesi ile ilgili gö-
rüşmeler yapılmış, şube etkinlik takvimi 
hakkında bilgilendirme yapılmış, ayrıca 
TİP-1, TİP-2 ve TİP-3 sözleşmelerde geçi-
lecek olan yeni sistem hakkında bilgilen-
dirme yapılmıştır.

30 Ekim 2016 tarihinde İzmir Katip Çe-
lebi Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünde öğrenimine devam eden 
meslektaş adayı öğrencilerimizle kah-
valtılı toplantıda, düzenlenecek Yaz 
Eğitim Kampı, Odamız faaliyetleri hak-
kında görüş alışverişinde bulunduk.

22 Ocak 2017 tarihinde 6 ilden 100’e 
yakın  Genç Harita Mühendisini ile bir 
araya geldik. Etkinliğimizde karşılıklı 
sosyal-mesleki sohbetler, fikir alış ve-
rişleri, tecrübe paylaşımları yapılmış 
ve ‘Genç Mühendis Profil Anketi‘ de-
ğerlendirilmiştir. Yapılan anketin so-
nuçlarına göre genç meslektaşlarımızın 
çalışma hayatında karşılaştıkları olum-
suzluklar değerlendirilerek, belirlenen 
sorunların çözümüne yönelik komis-
yon çalışmalarına ağırlık verilmesi ve 
ayrıca oda kurul ve komisyonlarının 
genç meslektaşlarımıza tanıtılmasının 
önemi vurgulanmıştır. 

Toplantılar

27 Ekim 2016 tarihinde Şubemizde İz-
mir İli etkinlik alanında Özel Sektör Fa-
aliyetleri sürdüren üyelerimiz ile yeni 
dönemde yayınlanacak olan Mühendis-
lik Hizmetleri Ücret Cetveline yönelik 
görüş alışverişinde bulunuldu ve özel 
sektör faaliyetlerinde ortak sorunlar ve 
çözüm önerileri görüşüldü.

Ekim 2016 tarihinde 2017 yılı için yayınla-
nacak olan Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli ve Yöresel Katsayılar konusun-
da görüş alışverişinde bulunmak amacı 
ile Şubemiz etkinlik alanındaki İl ve İlçe 
Temsilcilerimiz ile tüm bölgeler için genel 
sorunlar ve çözüm önerileri ayrıca etkin-
lik takvimi de görüşülmüştür.

35şubelerimizden  /  izmir
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Paydaşlarımızlayız

Şube Yönetim Kurulu  12 Ocak 2016 
Perşembe günü etkinlik sahamız-
da yeni faaliyet gösterecek olan 

LİHKAB ve SHKMMB’ları ziyaret etti. 
Ziyaretlerimiz esnasında Yönetim Ku-
rulumuzu samimi duygularla misafir 
eden tüm üyelerimize teşekkür eder ve 
yeni çalışma hayatlarında başarılar di-
leriz.

Kamulaştırma                                                                                   
Bilirkişi Eğitimimiz Düzenlendi 

Odamızın Teknik Bilgilendirme ve Eği-
tim Etkinliklerinden biri olan Kamulaş-
tırma Bilirkişiliği Eğitimi “Kamulaştır-
ma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 
Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsa-
mında 21-23 Kasım 2016 tarihleri ara-
sında yapıldı. Eğitim veren meslektaş-
larımıza teşekkür ederiz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Şubemizi Ziyaret Etti

15 Ekim 2016 tarihinde Genel Merkez 
Yönetim Kurulu ile Şubemiz Yönetim 
Kurulu üyeleri ortak yönetim kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, karşılıklı bilgilendirmeler-
den sonra, ağırlıklı olarak önümüzdeki 
etkinlikler, Oda-Şube ilişkileri, kurum-
sal işleyiş gibi konular üzerinde görüş-
meler yapıldı ve çözüm önerileri geliş-
tirildi. 

Oldukça yararlı ve verimli geçen top-
lantı sonrasında iyi dilek ve temennile-
rin ardından toplantı sonlandırıldı.

Genel Merkez Yönetim Kuruluna Şu-
bemizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederiz.

LİHKAB VE SHKMMB’lere Ziyaretler
Sosyal Etkinlikler

23 Ekim 2016 Pazar günü ikincisi düzen-
lenen geleneksel kahvaltı etkinliğimiz 
yapıldı. Geniş katılımın sağlandığı kah-
valtımızda mesleğimizle ilgili sorunları 
ve çözüm önerileri hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu. Katılımlarından 
dolayı HKMO Genel Merkez yöneticile-
rine ve Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ferruh 
YILDIZ’a teşekkür ederiz.

Buluşmalar

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesinde görevini yürütmekte olan 
üyemiz Lütfiye ALP KARASAKA, Yrd.
Doç.Dr. Ünvanını kazanmıştır. Yönetim 
Kurulumuzca,Yrd.Doç.Dr. Lütfiye ALP 
KARASAKA’ya hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunuldu.

Şube Yönetim Kurulu ve Meslektaşla-
rımız olarak, Meram Belediye Başkan 
Yardımcılığı Görevine atanan Üyemiz 
Erhan CİVCİK makamında ziyaret edil-
di.

Şube Yönetim Kurulu olarak, 25 Ocak 
Çarşamba günü Konya Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Sayın Recep PEKDE-
MİR makamlarında ziyaret edildi. Zi-
yaretimiz esnasında şubemiz ve dernek 
tarafından karşılıklı hediyeler takdim 
edildi.

HKMO Konya Şubesi

9795 Harita Bülten

42şubelerimizden  /  konya

Paydaşlarımızlayız



07.11.2016 tarihinde İnsansız Hava 
Araçlarının mesleğimizde kulla-
nım alanları ve uygulamalarına 

ilişkin şube toplantı salonunda, ATAY 
Mühendislik firmasının katkılarıyla bir 
eğitim sunumu ve tanıtım yapıldı. 

Mesleğimizin geleceğinde önemli bir 
yeri olması aşikar olan ve günümüzde 
yaygın olarak kullanılmaya başlayan 
insansız hava araçlarının haritacılık iş-
lerinde kullanım alanları, teknik dona-

Trabzonu bir de havadan gördük

İnsansız hava 

araçlarının haritacılık 

işlerinde kullanım 

alanları ve yazılıma 

yönelik bilgiler aldık.

İHA’lar ve Mesleğimizde Kullanımı

Harita Bülteni

HKMO Trabzon Şubesi
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nımlar, takılacak kameralar ve toplanan 
verinin işlenmesi için yaygın olarak 
kullanılan yazılıma yönelik bilgilerin 
anlatıldığı bilgilendirme toplantısı üye-
lerimizin sorularıyla  devam etti. Anlatı-
lanların uygulamasını yapmak amacıy-
la sunum sonrası açık alanda insansız 
hava aracıyla uçuş yapılarak harita üre-
timi amaçlı görüntüler alındı. Toplanan 
görüntüler yazılım ile işlenerek değer-
lendirme yapıldı ve sonuçları katılan 
üyelerimizle paylaşıldı. 

ATAY 
Mühendislik 
firmasının 
katkılarıyla 
İHH uygulamalı 
eğitim sunumu 
yapıldı. 

Sunum sonrası 
açık alanda 

insansız hava 
aracıyla uçuş 

yapılarak harita 
üretimi amaçlı 

görüntüler 
alındı.

Ziyaretler

Yönetim kurulumuz, Trabzon ilimi-
zin yenilenen seçim sonrasında göreve 
gelen Trabzon Barosu yeni yönetimini 
ziyaret etti ve kendilerine başarı dilek-
lerini iletti. Ziyaret esnasında şube baş-
kanımız Recep NİŞANCI,  Baro ile bir-
likte yürütülebileceğimiz bazı 
projelerin oluşturulması, 
mesleğimizi ilgilendiren hu-
kuki konularda ve bilirkişilik 
sisteminin aksayan yönlerinin 
giderilmesinde ortak bazı çalışma-
ları yapabileceğimizi belirtti. Trab-
zon Barosu yönetim kurulu üyelerinin 
de yer aldığı görüşmede Baro Başkanı 
Av. Sibel Suiçmez, şube yönetimimi-
zin kendilerini ziyareti için teşekkür 
ettiğini belirterek meslek sorunlarının 
çözümünde odayla ortak çalışmaların 
yapılması hususunda gerekli katkıyı 
sağlayacaklarını belirtti. 

Buluşmalar

11.12.2016 tarihinde şubemizin faaliyet 
alanındaki illerin HKMO temsilcileriy-
le biraraya geldik. Şube başkanımız ve 
yönetim kurulu üyelerimizin de yer 
aldığı toplantıda HKMO Genel Merke-
zini temsilen Örgütlenme sekreteri Ali 
İPEK de yer aldı. Şube başkanımız Doç 
Dr. Recep Nişancı açılış konuşmasını 
yaparak şube çalışmaları, mesleki dene-
timler ve etkinlikler hakkında bilgilen-

dirmelerde bulundu. Akabinde, Genel 
merkez yönetim kurulu üyesi Ali İpek 
tarafından, yeni uygulamaya konulan 
HKMO–BİS yeni tip sözleşme sistemi, 
oda çalışmaları, üyelerimizin sorunla-
rına dair yürütülen hukuki ve teknik 
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Ardından, temsilcilerimizin 

kendi bölgelerinde yaşanılan 
problemleri aktarmaları ve 
taleplerinin ele alınmasıyla 

toplantı tamamlandı. 

Bu ay diğer bir buluşmamız da 
radyo dinleyicileriyle gerçekleşti. 

Şube başkanımız 27 Ocak tarihinde 
TRT Trabzon radyosuna “Türkiye ve 
Trabzon’da kentsel dönüşüm konu-
lu radyo söyleşinde program konuğu 
oldu.

Sosyal & Kültürel Etkinlikler

Üyelerimizle biraraya gelmeye yönelik 
21.01.2017 Cumartesi günü, Akçaabat 
Sera Gölü Piknik Alanında hamsi şöle-
ni düzenlendi. HKMO Genel Sekreteri, 
Genel Merkez Denetleme Kurulu ve 
Genel Merkez Onur Kurulu üyesi, Orta-
hisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Mü-
dürü ile Etüt Proje Müdürü ‘nün katı-
lımları ile düzenlenen etkinlik, olumsuz 
hava koşullarına rağmen 50’den fazla 
üyemizin teşrifleri ile gerçekleştirildi. 
Katılan tüm üyelerimize teşekkürleri-
mizi sunarız.

61şubelerimizden  /  trabzon
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SOLDAN SAĞA
4. Gök küresi ve dünyanın güneş etrafındaki

yörüngesinin (veya güneşin dünya etrafındaki
görünür yörüngesi) kesişimiyle oluşan büyük
daire.

7. Elde edilen sonuçlardaki iç tutarsızlıkları ortadan
kaldıran veya hataları en aza indirmek amacıyla
ölçülere ait düzeltmelerin belirlenmesi ve
uygulanması işlemi.

8. Sürekli çayır ve otlak olarak yararlanılan yer
11. İki büyüklük arasındaki istatistiki iç bağımlılık.
14. Çalışma bölgesinde tesis edilmiş ve yeni tesis

edilen noktaların birbirine göre konumlarının,
yükseklik ve koordinat çıkış planlarının
belirlendiği çizim.

17. Tarayıcı, bilgisayar ekranı ya da yazıcının
çözünürlüğünü gösteren bir ölçüt

19. Bir cisim için konum ölçülerinin veya yörünge
oryantasyonun ilişkilendirildiği zaman içinde
isteğe bağlı bir an.

21. Sayısal yükseklik modeli
24. Fig 2017 çalışma haftası hangi şehirde

yapılacaktır?

25 rüTriB. Yüksekli ızahiCemçlök
26. Miras Bırakan
27. Hassasiyet
29. Arazide tespit edilmiş noktalar ara sındaki

yükseklik farklarının belirlenmesi işi.
30. Eş yükselti eğrisi
31. Raster, vektör, veritabanı ve metin biçimlerinde

olabilen, bütünleşmiş ve düzenlenmiş veri
parçası.

YUKARDAN AŞAĞI
1. Bir yol geçirmek veya kanal açmak gibi

amaçlarla bir yeryüzü parçasını istenilen düzey
elde edilinceye kadar kazıp indirerek meydana
getirilen geçit. diğer tanımla, karayolu veya
demiryolu üzerinde yol yapmak üzere arazi
arızasını kazarak yapılan toprak hafriyatı.

2. Dünya dönme eksenine dik ve kutupların orta
noktasında bulunan dünya üzerindeki büyük
daire.

3. Akarsuyun yatağında akıntıyı keserek geride
toplayan yapı.

Çengel Bulmaca

Soldan Sağa

4. Gök küresi ve dünyanın güneş et-
rafındaki yörüngesinin (veya güneşin 
dünya etrafındaki görünür yörüngesi) 
kesişimiyle oluşan büyük daire.
7. Elde edilen sonuçlardaki iç tutarsız-
lıkları ortadan kaldıran veya hataları en 
aza indirmek amacıyla ölçülere ait dü-
zeltmelerin belirlenmesi ve uygulanması 
işlemi.
8. Sürekli çayır ve otlak olarak yararlanı-
lan yer
11. İki büyüklük arasındaki istatistiki iç 
bağımlılık.
14. Çalışma bölgesinde tesis edilmiş ve 
yeni tesis edilen noktaların birbirine göre 
konumlarının, yükseklik ve koordinat 
çıkış planlarının belirlendiği çizim.
17. Tarayıcı, bilgisayar ekranı ya da yazı-
cının çözünürlüğünü gösteren bir ölçüt
19. Bir cisim için konum ölçülerinin veya 
yörünge oryantasyonun ilişkilendirildiği 
zaman içinde isteğe bağlı bir an.
21. Sayısal yükseklik modeli

24. Fig 2017 çalışma haftası hangi şehirde 
yapılacaktır?
26. Miras Bırakan
27. Hassasiyet
29. Arazide tespit edilmiş noktalar ara 
sındaki yükseklik farklarının belirlenmesi 
işi.
30. Eş yükselti eğrisi
31. Raster, vektör, veritabanı ve metin 
biçimlerinde olabilen, bütünleşmiş ve 
düzenlenmiş veri parçası.

Yukarıdan Aşağı

1. Bir yol geçirmek veya kanal açmak 
gibi amaçlarla bir yeryüzü parçasını iste-
nilen düzey elde edilinceye kadar kazıp 
indirerek meydana getirilen geçit. diğer 
tanımla, karayolu veya demiryolu üze-
rinde yol yapmak üzere arazi arızasını 
kazarak yapılan toprak hafriyatı.
2. Dünya dönme eksenine dik ve ku-
tupların orta noktasında bulunan dünya 
üzerindeki büyük daire.

3. Akarsuyun yatağında akıntıyı keserek 
geride toplayan yapı.
5. yerküre üzerinde bulunulan yerin 
enlemini belirlemek amacıyla, bir gök 
cismiyle ufuk düzlemi arasındaki açısal 
mesafeyi ölçmekte kullanılan optik seyir 
cihazı
6. Dik ya da eğik koordinatlar sistemin-
de, bir a noktasının yatay ya da x ekse-
ninden y eksenine paralel olarak ölçülen 
mesafesi.
9. Birleştirme
10. Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araş-
tırma
Enstitüsü Müdürü meslektaşımız?
12. Membadaki su seviyesinin kontrolün-
de kullanılabilen üzerinden su aşan yapı.
13. Üçgen ağının ya da bir zincirin köşe-
lerine yerleştirilen noktaların konumları-
nın belirlenmesi yöntemi.
15.     Mercek aberasyonları ve hataları 
nedeniyle oluşan, görüntülerin konum 
kayıklığı olacak biçimde ve hatalı bir 
şekilde oluşmasına yol açan bir mercek 
bozulması ve hatası.
16. Enlem, boylam ve yüksekliğin ortak 
adı.
18. İl ve ilçe sınırları içinde taşınmaz mal-
ların hukuki ve geometrik durumlarını, 
konumlarını,
alanlarını, değerlerini ve üzerindeki her 
türlü hak ve yükümlülükleri tespit ede-
rek bir plana bağlama işi.
20. Teodolit, teleskop ve fotogrametrik 
kıymetlendirme aletlerinde bulunan 
optik sistemin, oluşturulan görüntüyü 
büyülterek gözlemeye yarayan optik 
kısmı veya merceği.
22. Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış 
arazi
parçası; bir adanın parçalarından her biri.
23. Astronomide çeşitli problemlerin 
grafik olarak gösterilmesi, yıldızların 
yükseklik açılarının ölçülmesi, enlem da-
irelerinin belirlenmesi, zaman ölçülmesi, 
burçlarla ilgili bilgilerin elde edilmesi vb. 
işlerde kullanılan alet
27. Durgun sıvı yüzeyinin yatay olma-
sı prensibine dayanan ve bir doğruyu 
yataylamak veya düşeylemek amacıyla 
kullanılan aletlere genel olarak verilen 
isim.
28. Uzayda veya yeryüzünde bir nokta-
nın kapladığı yer.

Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi

RQ5
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 V3
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V4
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A62
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zihin oyunları
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SOLDAN SAĞA
4. TERKIN — Tapu kütüğündeki bir bilginin

geçersiz duruma getirilmesi, yok edilmesi
7. ALTIMETRE — rakım veya irtifa ölçmekte

kullanılan cihaz.
9. AGA — Ana GPS ağı kısaltması
11. LAPLACE — Üzerinde astronomik gözlemlerle

enlem, boylam ve azimut değerlerinin
belirlendiği üçgenleme noktası

15. BATIMETRI —
Su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin
yapılmasının adı

16. KAKS — Katlar alanı katsayısı
17. GPS — Küresel Konumlama Sistesmi
19. ANAGLIF — birbiriyle bindirme alanına sahip iki

görüntünün, genellikle kırmızı ve mavi veya
kırmızı ve yeşil gibi uygun iki renkte üst üste
basıldığı veya yansıtıldığı görüntü

20. İFRAZ — Ayırma
23. JEOID — Durgun okyanus yüzeyi ile özdeş olan

ve karaların altında da devam eden
eşpotansiyelli bir yüzeydir

25. ŞERH — Üçüncü kişileri uyarmak için, tapu
kütüğünün ilgili bölümüne yazılan bilgi, not

26. PIKETAJ — Yol projesinde mevcut yol ekseninin
kazık çakılarak doğal zeminde işaretlenmesi
işlemi

27. BOYKESIT — Yol ekseni boyunca geçirilen
düşey düzlem ile doğal zeminin ara kesiti

28. BEYANLAR — Kıyı Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak
sahil şeridinde yapılan yapıların niteliklerinin,
tapu kütüğünde hangi bölüme işlenmesi
zorunludur?

29. KADASTRO — Bir ülkedeki her türlü taşınmaz
malın, sahibi, yeri, yüzölçümü, sınır ve
değerlerinin devlet eliyle saptanıp plana
bağlanması işi

Briç

Geçen Sayının Cevapları

Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
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Bu ve bundan sonraki sayılarda verilen 
briç ellerinde kuramsal olarak kayıp 
kart sayıları ile alınacak el sayılarının 
bir tablosu kısaca verildikten sonra 
oyunun nasıl yapılacağı yada nasıl batı-
rılacağı kısaca anlatmaya çalışılacaktır.

Güneyin kart dağılımı Kayıp kart sayısı Alacağı el sayısı

♠A62 İki kart Bir el

 RDV82 Bir kart İki el

♦D4 İki kart Almaz

♣ V53 İki yada bir Almaz

Altı  kayıp kart Toplamda: Üç el alır

Kuzeyin kart dağılımı Kayıp kart sayısı Alacağı el sayısı

♠RD5 İki kart İki el

 743 Üç kart Almaz

♦V3 İki kart Almaz

♣ ARD109 Yok Üç el

Altı  kayıp kart Toplamda: Beş el alır

Batının kart dağılımı Kayıp kart sayısı Alacağı el sayısı

♠V4 İki kart Almaz

 A95 İki kart Bir el

♦AR8752 Bir kart İki el

♣ 87 İki kart Almaz

Yedi  kayıp kart Toplamda: Üç el alır

Aşağıda verilen el dağılımı değişik yer-
lerden alındı. El dağılımlarında bazı 
düzenlemeler yapıldıktan sonra buraya 
aktarıldı.

Konuşmalar

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 geçmiş-
tir. Açık olarak verilen bu dört elde, Batı 
as rua karosunu çeker. Daha sonra Bir 
kaç saniye düşünüp oyunu batırmak 
için kendince bir yol takip eder. Batının 
oyunu batırmak için nasıl bir yol takip 
ettiğini görebildinizmi? Eğer göremedi-
ğseniz lütfen üzülmeyin. Gelecek sayı-
ya kadar zamanınız var. İyi oyunlar.

Güney Batı Kuzey Doğu

1 Kör  2 Karo 3 Sinek Pas

3 Kör  Pas 4 Kör Pas

Pas Pas

  



3493 sicil numaralı üyemiz Abuzer Yıldız, 26.10.2016 tarihin-
de İski Genel Müdürlüğü emlak ve istimlak Daire Başkanlı-
ğı‘ndan emekli olmuştur. 

3934 sicil numaralı üyemiz Abdulkadir Karakuş, Tarım Ba-
kanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri De-
ğerlendirme Daire Başkanlığı‘na Daire Başkanı görevine atan-
mıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

11596 sicil numaralı üyemiz Çağrı Erden, 02.02.2016 tarihin-
de Samsun Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Meslektaşımı-
za başarılar ve mutluluklar dileriz.

15459 sicil numaralı üyemiz Harun Eyüboğlu, 10.10.2016 ta-
rihinde Samsun Kadastro Müdürlüğüne  atanmıştır. Meslek-
taşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

10375 sicil numaralı üyemiz Arzu Yılmazoğlu, 16.07.2016 
tarihinde Hüseyin Doğan ile evlenmiştir. Ömür boyu mutlu-
luklar dileriz.

11580 sicil numaralı üyemiz Faruk Özdemir, 27.11.2016 tari-
hinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

15405 sicil numaralı üyemiz Kübra Demirel, 06.11.2016 tari-
hinde 12344 sicil numaralı üyemiz Hasan Akar ile evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

7937 sicil numaralı üyemiz Seyhan Soman ile Gülcan So-
man çiftinin, 02.11.2016 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Ahmet Ege adını verdikleri bebeğe aramıza hoş geldin diye-
rek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

9857 sicil numaralı üyemiz Seher Köksal‘ın 21.10.2016 tari-
hinde bir çocuğu olmuştur. Eymen Batu adını verdikleri be-
beğe aramıza hoş geldin diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

11578 sicil numaralı üyemiz Mehmet Öksüz‘ün, 13.01.2017 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Doğa adını verdikleri bebe-
ğe “aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

12210 sicil numaralı üyemiz Serter Kocababa ile F. Ceyda 
Kocababa çiftinin, 07.11.2016 tarihinde bir kız çocuğu dünya-
ya gelmiştir. Ilgın ismini verdikleri bebeğe aramıza hoş geldin 
der, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

296 sicil numaralı üyemiz Davut Hilmi Çeviker 14.12.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

358 sicil numaralı üyemiz Ahmet Yiğit‘in oğlu Ömer Kenan 
Yiğit yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

464 sicil numaralı üyemiz Necati Çevik, 11.12.2016 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşla-
rımıza başsağlığı dileriz.

531 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Ayhan Alkış`ın babası 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 

Emekli Öğretim Üyesi, 644 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. 
Zübeyde Alkış`ın kayın pederi Mustafa Alkış 26 Ocak 2017 
Perşembe günü yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, aile-
lerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

534 sicil numaralı üyemiz Mustafa Aytaç 19.01.2017 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailelerine ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.

1146 sicil numaralı üyemiz Kamil Doğan Arkun,  10.11.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

1218 sicil numaralı üyemiz Hasan Aydoğdu`nun annesi Hür-
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müs Aydoğdu yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

1349 sicil numaralı üyemiz Halil İbrahim Öztürk, 25.11.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

1879 sicil numaralı üyemiz Mithat Öncel‘in kardeşi Mehmet 
Şevket Öncel, 4 Ocak 2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Mes-
lektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

1966 YTÜ mezunu 469 sicil numaralı üyemiz Enver Palan-
duz, yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

2200 sicil numaralı üyemiz Ayhan Gürsoy‘un babası 
10.09.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

2733 sicil numaralı üyemiz Sefa Belgücan`ın babası İhsan 
Belgücan 2 Aralık 2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslek-
taşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

2775 sicil numaralı üyemiz Hürriyet Ali Uslu`nun babası Ha-
san Uslu, 10 Ocak 2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslek-
taşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

2903 sicil numaralı üyemiz Mahmut Demir Özkoral`ın ba-
bası Tahir Özkoral, 24.11.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

3262 sicil numaralı üyemiz Sadık Demir, 06.01.2017 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

3339 sicil numaralı üyemiz Mehmet Yalçın‘ın babası 
31.10.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

3343 sicil numaralı üyemiz Ali Doğru`nun abisi Sait Doğru 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 

4191 sicil numaralı üyemiz Ayhan Ügüdür, 18.01.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

4322 sicil numaralı üyemiz Abdurrahman Aktaş’ın annesi 
19.01.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

4380 sicil numaralı üyemiz Turgay Şahin‘in babası 29.12.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

4960 sicil numaralı üyemiz Ersel Ok`un babası Yüksel Ok, 
01.12.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ai-
lesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

7722 sicil numaralı üyemiz Bahar Karabaş‘ın babası 
21.12.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

7927 sicil numaralı üyemiz Berkay Keleş’in Babası 22.09.2016 
tarihinde  yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

8659 sicil numaralı üyemiz Volkan Eren`in babası Yaşar Eren 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

9462 sicil numaralı üyemiz Ünal Eser‘in annesi 21.11.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

12937 sicil numaralı üyemiz Merve Akgöz Mersinkaya‘nın 
abisi 07.11.2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

14952 sicil numaralı üyemiz Adem Çakır‘ın Babası 27.12.2016 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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V- YAPI APLİKASYON PROJESİ İÇİN ETÜT, PROJE YAPIMI VE UYGULAMASI

2.750,00 TL

(01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arası)

VII- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT VB. SAHALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ
SAYISAL HARİTA YAPIMI

BİRLEŞTİRİLECEK PARSELLERİN İMAR HAKLARININ TESPİTİ VE PROJELENDİRİLMESİ
İLE İDARİ İŞLEMLERİN YAPILMASI 

NOT 1: Fenni Mesuliyet Görev içinde kanal kotu istenirse fiyata 250,00 TL eklenir. 

630,00 TL

545,00 TL

750,00 TL

900,00 TL

1.100,00 TL

130,00 TL

80,00 TL

38,00 TL

9,00 TL

240,00 TL

158,00 TL

115,00 TL

95,00 TL

480,00 TL

63,00 TL

36,00 TL

23,00 TL

8,00 TL

9,00 TL

1.730,00 TL

10

6.000,00 TL

I- İMAR PLANI UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ)

1 (Bir) kadastro parseli bazında yapılan 18. madde uygulamalarında çarpan 1'dir. 

Birden fazla kadastro parselinde yapılan 18. madde uygulamalarında çarpan 1,25'dir.

II- AYIRMA (İFRAZ) VE TERK İŞLEMLERİ 

A

Oluşmuş imar adalarında ayırma yapılması veya imar adaları içinde oluşmuş parsellerin 
birleştirilmesi ve yeniden ayrılması durumunda çarpan 0,60'tır.

15. ve 16. madde uygulamalarında (köy yerleşik alanları dahil) çarpan 0,75'tir.

2   0-500 m arası

2 501-1000 m arası

İmar Planı Kapsamında Uygulama Görmüş Parsellerde Terk İşlemi (Tek bir parselin 
terk işlemi için uygulanır)

2 21000 m 'den sonraki her bin m  için 250,00 TL eklenir.

İmar planı dışında yapılan ifrazlarda

Mimari proje öncesi (kot ve hat krokisine esas olacak) parselde yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler (etüt)

Yapı aplikasyon projesi (3 boyutlu vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı) yapımı ve yapı yerine aplikasyonu (Aynı parselde birden fazla bina varsa
binaların taban alanlarının ortalaması, hesapta kullanılacak bir bina için taban alanı kabul edilecektir.)

0-100

101-150

151-250

500,00 TL

600,00 TL

700,00 TL

54,00 TL

30,00 TL

16,00 TL

82,00 TL

İnşaat Taban Alanı (bir yapı için)

Aynı parselde birden fazla bina varsa

* A değişkeni yöresel katsayılar tablosundaki ilgili bölümden alınır.

Gabari içeriyorsa

1001

501

2001

5001

1.850,00 TL

2.100,00 TL

Kübaj hesabı için a ve b maddelerinden hesaplanacak toplam yapım fiyatlarına %25 eklenir.

(01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arası)

, Detay Alımı

Yaklaşık 10 x 10 m aralıklı Plankote yapımı

Yaklaşık 5 x 5 m aralıklı Plankote yapımı

XV - YOL PROFİLİ BELİRLENMESİ

XVI - DANIŞMANLIK ÜCRETİ

den büyük alanlarda her ha. Için 1.000,00 TL eklenir. 

- 0 m - 200 m arası
- 200 m - 1000 m arası 
- 1000 m ve üzeri her 100 m için 

575,00 TL
865,00 TL
  58,00 TL eklenir.

5.500,00 TL

3.150,00 TL

1.050,00 TL

1.730,00 TL

9.650,00 TL

3.150,00 TL

8.100,00 TL

3.000,00 TL

6.500,00 TL

740,00 TL

460,00 TL
17,00 TL
9,00 TL
4,00 TL

1.680,00 TL

525,00 TL
35,00 TL
23,00 TL
9,00 TL
3,00 TL

170,00 TL

27,00 TL
15,00 TL

630,00 TL
35,00 TL
23,00 TL
8,00 TL

170,00 TL

260,00 TL
160,00 TL

XIII - VAZİYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI

XIV - RÖPERLİ KROKİ

İmar planı içinde ya da dışında yer alanlarda taban alanı katsayısı (TAKS) %5'i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m² inşaat alanı (KAKS) olan parsellerde 0,50
çarpan katsayısı uygulanır.

İmar planı içinde ya da dışında yer alanlarda taban alanı katsayısı (TAKS) %5'i aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m² inşaat alanı (KAKS) olan parsellerde 0,50
çarpan katsayısı uygulanır.

  1- HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği esastır.
  2- Müellif ve işveren arasında HKMO tarafından hazırlanan "Tip 1, Tip 2, Tip 3 Sözleşme" yapılması zorunludur.
  3- Büro ve şirketler her denetimde Tescil Yenileme kartlarını ilgili Temsilciliğe ibraz etmekle yükümlüdürler.
  4- Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde tanımlanan projeler için yapılacak TİP1 Sözleşme için MFD dahil bedel 55,00 TL, TİP2 veya
      TİP3 Sözleşmeler ile ekleri Oda Sicil Kayıt belgesi için MFD dahil bedel 60,00 TL'dir.
  5- Fiyatlara ruhsat, tapu ve kadastro vb. harçları, damga vergisi, pul giderleri, gereğinde teknik danışmanlık giderleri, laboratuvar giderleri, harita ve planların onay giderleri gibi 
      çeşitli giderler ve KDV dahil değildir.
  6- Bu tarife yöresel katsayılar eki ile bir bütündür.
  7- Bilirkişilik Danışmanlık Hizmet ücretlerinin belirlenmesinde TMMOB Bilirkişi Eksperlik - Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği uygulanır.  
  8- Yöresel Katsayılar aksi belirtilmedikçe belediye sınırı veya köy idari sınırları içinde geçerlidir.
  9- Bu çizelgede yer almayan diğer harita mühendislik hizmetlerine ilişkin birim fiyatlar Odamızın web sitesinde (http://www.hkmo.org.tr/birim_fiyatlar/linkinde bulunmaktadır.
10- Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'ndeki iş kalemlerinin hesaplama modüllerine www.hkmo.org.tr adresindeki üye girişi'nden kullanıcı şifrenizle ulaşabilirsiniz.
11- SHKMM tarafından denetimi yapılacak işin bedeli, ilgili bölümde tanımlanan iş bedelinin %30'udur.
12- Kat ilavesi yapılarak ruhsat alınan yerlerde aplikasyon ve TUS bedelinin %70'i uygulanır.
13- 3'ten fazla parselde uygulama yapılması durumunda, 18. Madde uygulamalarından hesaplama yapılır.
14- 18. Madde uygulama alan büyüklüğü düzenleme sınırı içinde kalan alan büyüklüğüne göre belirlenir. 
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