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1990 yılında ince bir fasikül olarak yayın hayatına başlayan 

Harita Bülteni, 100. sayıya ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. 

Üyelerimizle geliştirdiğimiz ve her geçen gün artan bağda köprü 

görevi yapan unsurlardan biri olan Bültenimiz, zaman içerisinde 

değişim ve gelişim kaydederek aynı emek ve özveri ile

sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Nice 100. sayılara…

“Odamızın 17.2.1990 tarihin-
de yapılan 32. Dönem Ge-
nel Kurul seçimleri sonucu 

oluşan yeni Yönetim Kurulumuz, ül-
kemizin geçirmekte olduğu hassas dö-
nemde Oda üye ilişkilerini sıcak tutarak 
dönemin koşullarının getirdiği hareket 
sınırlılığı ve özellikle meslek kuruluş-
larına inancın sistemli bir biçimde yok 
edilmeye çalışıldığı bir dönemde Harita 
ve Kadastro Mühendisliği Dergisi dı-
şında güncel haberleri, komisyon çalış-
malarını, mesleki fıkra ve karikatürleri, 
üyelerinin anılarını, yine üyelerimizden 
bize ulaşan görüş ve temennileri içeren 
bir bülten çıkarmayı kararlaştırmıştır. 
Bu bülten üyelerimizle olan ilişkileri-
mizi daha kalıcı tutacak. Sorunlar ve 
bunlar karşısında alınan önlemler, yeni 
kararlar tüm üyelerimize daha çabuk 
duyurulacaktır.

Harita Bülteni

Umutla, Emekle, Birlikte Üreterek ve Paylaşarak

Kuşaktan Kuşağa
Haritacıların Sesi Olduk

1005 Harita Bülten

ren savunduğu değerler ile mesleğimi-
zin ve meslektaşlarımızın sorunlarına 
yaklaşımı konusunda hiçbir sapma ve 
savrulma olmadan ve hep üzerine kata-
rak, emekle, özveri ile, sevgi ile büyü-
yerek bugünlere kadar gelen bir yayın 
oldu. Başladığı tarihten bugüne kadar 
Yayın Kurullarında görev alanlara, ba-
sımı ve yayımında emek verenlere şük-
ran borçluyuz. 

Bugün geldiğimiz noktada Harita Bül-
teni; artık binlerce üyesine elektronik 
ortamda e-bülten yoluyla ve binlerce 
baskısı ile üyelerimizin kurumlarına, iş 
yerlerine posta yoluyla ulaşan, çeşit-
li etkinliklerde öğrencilerimizle en 
son sayılarını buluşturduğumuz, 
Oda birimlerimizde üyelerimize 
ulaşarak üyelerimizin zevkle 
okuduğu, ülkemizin kütüpha-

Bu amaç doğrultusunda bundan son-
raki sayılarımızda tüm meslektaşları-
mızla paylaşmak istediğiniz anılarınızı, 
görüş ve dileklerinizi, yöresel sorunla-
rınızı ayrıca karikatür, fıkra ve şiirleri-
nizi bize ilettiğinizde tüm üyelerimizle 
bu bülten aracılığıyla ortak haberleşme 
ortamını sağlamış olacağız. YAYIN KU-
RULU”

Yolculuk, 1990 yılında Yayın Kurulu-
nun “BAŞLARKEN” başlığı taşıyan bu 
ilk yazısı ile başladı. Harita Bülteni, Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
ve üyelerinin sesi olmak için yola çıktı. 
Yayın Kurulunda ilk görev alanlar; o ilk 
bülteni çıkarmanın heyecanı yanında, 
ilk olmanın gururunu da yaşıyordu. 
Bugün, Harita Bülteni yayın hayatına 
başlayalı 28 yıl oldu. Bu geçen sürede 
yayınlanan 99 sayı ile ilk günden itiba-

nelerinde yerini alan, içerik, görsellik 
ve manşetleri ile gündemi yakalayan 
ve “sürekli genç kalan” bir yayın haline 
geldi. Gururlu ve mutluyuz.

Harita Bülteni; yayın hayatına başladığı 
tarihlerde birkaç kişilik Yayın Kurulu 
ve ince bir fasikül formatında, siyah be-
yaz baskılı ve mesleki gündeme ilişkin 
özet haberler ile sınırlı iken zaman içe-
risinde Şubelerden haberlerin yer aldığı 

HKMO haberler
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renkli bir dergi formatına doğru dönüş-
tü. Bültenin 28. sayısından itibaren ka-
pak tasarımı değişti ve gündemi betim-
leyen görseller kullanılmaya başlandı. 
58. sayının Merhaba Yazısı TMMOB’un 
50. yılına, 59. sayı ise Odamızın 50. yıl 
kutlamalarına ayrıldı. İlk defa 
65. sayıda kültür sanat 
başlığı kullanılmaya baş-
landı; üyelerden gelen şi-
irler vs. de yayınlanır hale 
geldi. Bülten yayın hayatı 
içerisinde, FIG 2018 ‘e 
doğru giderken “FIG2018” 
adıyla bir özel sayı da yayın-
landı.

Uzun bir süre mesleki gelişme-
lerin ve sorunların ele alındığı 
yazıların yer aldığı bültende, değişen 
ya da tasarı halinde kalan kanun, yönet-
melik, yönerge vs.lere yer verildi; TM-
MOB, Genel Merkez ve Şube haberleri 
yer aldı, ziyaret ve etkinliklere yer ve-
rildi. Harita Teknik ve Bilimsel Kurul-
tayları, FIG etkinlikleri, CBS Kongresi 
gibi meslekle alakalı önemli etkinlikler 
geniş yer buldu. 

Zaman zaman Oda haberleri dışında 
güncel olaylara değinen haberlere de 
yer verildi; anmalar, gündeme dair ba-
sın açıklamaları da yer aldı. Gündeme 
dair haberler, bültenin sayfa sayısının 

da artması ile günümüze yaklaştık-
ça daha çok yer almaya başladı. 
Kültür sanat sayfaları da zamanla 
daha çok yer buldu. 

Aramızdan ayrılanlar, evle-
nenler, Şube haberleri gibi ko-
nular; bültenin değişmeyen 
başlıklarından olurken briç, 
bulmaca köşesi de zamanla 
bültende değişmezlerden 
oldu.

Son gelinen noktada ise Harita Bülte-
ni; her sayısı başka bir tat ve içerikte 
yazıların yer aldığı, sadece meslek ca-
miamızın haberleri ile sınırlı olmayan, 
her kesimden insanın zevkle ve ilgiyle 
okuyabildiği bir formata ulaştı. Bu yol-
culuk daha uzun yıllar ve sürekli artı 
ivme ile gelişecek. Üye sayımızın her yıl 
1500-2000 civarında arttığı bir dönemde 
Harita Bülteninin de buna koşut olarak 

geniş kitlelerce ilgi çeken, aranan ve her 
sayısı merakla beklenen bir dergi olma-
sı zor ve ciddi bir emek isteyen iş. Ama 
buna rağmen bu yapıya katkı verenler; 
ilk sayılardakinden sayıca biraz daha 
fazla olsa da gene aynı amatörlükle ve 
fakat özveriyle, hiçbir karşılık veya çı-
kar beklemeden çalışmaya, üretmeye 
devam eden, her türlü övgüyü ve alkışı 
hak eden emektarlardan oluşmakta. Bu 
güzel bültenin elinize ulaşması ile bül-
teni okurken arkasındaki bu emeği ve 
emek verenlerin bu özverisini umuyo-
ruz ki unutmazsınız.

Bu vesile ile bugüne kadar Harita Bül-
teni Yayın Kurullarında başta vefat 
ederek aramızdan ayrılmış dostlarımız 
olmak üzere tüm görev yapmış ve ha-
len yapmakta olan değerli arkadaşla-
rımıza bir kez daha teşekkür ediyor, 
sesimiz oldukları için şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Nice 100. sayılara. 

Umutla, emekle, birlikte üreterek ve 
paylaşarak… Kutlu olsun.       
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Hayatı Kolaylaştırmak Için
Gönüllü Kartograf Olmak Ister misiniz?

Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıma sunulan
Yandex Map Editor ile haritalar kullanıcılarıyla birlikte geliştiriyor.

Yandex Map Editor üzerinde her kullanıcı istediği yerin haritasını çizebiliyor, düzeltebiliyor.

Kullanıcılarını internet üzerinde harita çizen gönüllü kartograflar olmaya davet eden Yandex,
bu ortak çalışma sayesinde mahallelerden, sokaklara ve kapı numaralarına kadar

hayatı kolaylaştıran en güncel ve detaylı bilgiyi barındıran haritayı oluşturmayı hedefliyor.



2017 yılında, en uygun fiyatla ve konusunda 

uzman en iyi eğiticilerle, 22 il geneline 

dağıtılmış 24 eğitim merkezinde, 55 eğitimci 

ile 70 ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ düzenlendi. 

Düzenlenen eğitimlerle 1502 kişi ‘Bilirkişilik Temel 

Eğitim Sertifikası’ aldı.

Harita Bülteni

1502 Üyemize
Temel Bilirkişilik Eğitimi Verdik

Üyelerimiz Artık “Bilirkişi”
Ülkemizde tam 40 iş kolunda 35 

bin bilirkişi var. Mali müşavi-
rinden avukatına, mühendisin-

den tekstilcisine kadar pek çok kişi, pek 
çok alanda bilirkişilik yapabiliyor. Bilir-
kişilik; bir meslek değil, bir kamu hiz-
meti; ama uzmanlığını konuşturanlar, 
bu işten ek bir gelir de elde edebiliyor.

Yeni kanun ile adli ve idari yargı alanın-
da yürütülen her türlü bilirkişilik faa-
liyetinin yapılabilmesi için bilirkişilik 
eğitimi şartı getirilmesinin ardından, 
Adalet Bakanlığından yetki alan Oda-
mız; Türkiye’nin dört bir yanında bilir-
kişilik eğitimleri verdi. 

Odamız; TMMOB Bilirkişilik Çalıştay-
ları’nda, Çalışma Grubu’nda, atölye 
çalışmalarında, düzenleme ilgili kanun, 
yönetmelik ve yayınlanan genelgelerin 
takibi ve incelenmesinde, Adalet Ba-
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Eğitimler sonrası bilir-
kişilik yapmak üzere 
Bilirkişilik Bölge Kurullarına müracaat 
edecek olan üyelerimizin ibraz etmesi 
gereken belgelerden biri olarak sayılan 
uzmanlık belgesi, meslek alanlarımızı il-
gilendiren toplam 14 ana uzmanlık alanı-
nı kapsıyor. 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na göre 
mesleğimizle ilgili kesinleşen uzmanlık 
alanları ana başlıkları; Harita ve Hari-
ta Bilgileri Üretimi, Kadastro, Tapu ve 
Mülkiyet, İmar Uygulamaları, Kamu-
laştırma, Arazi Toplulaştırması, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri, Fotogrametri ve Uzak-
tan Algılama, Gayrimenkul Değerleme, 
Mühendislik Yapılarının Etüdü ve Pro-
jelendirilmesi, Kartografya, Kentsel Dö-
nüşüm, Mühendislik Ölçmeleri, Ölçme, 
Değerlendirme Jeodezi ve Navigasyon, 
İş Sağlığı ve Güvenliği olarak belirlendi.

kanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile 
TMMOB ortak toplantılarında katılım 
ve katkı sağlayarak, süreçte aktif olarak 
yer aldı.

Üyelerine düşük maliyetlerle bilirkişilik 
eğitimi alma imkanı tanımak amacıyla 
bu konudaki tüm çalışmalarını tamam-
layan Odamız da Temel Bilirkişilik Eği-
timi düzenleme yetkisini aldı. Gerekli 
çalışmalar ve hazırlıklar yapılarak; eği-
timciler ve eğitim verilecek mekanlar, 
genelge hükümlerine uygun şekilde 
oluşturuldu. Eğitimlere başlandı.

2017 yılında, en uygun fiyatla ve konu-
sunda uzman en iyi eğiticilerle, 22 il ge-
neline dağıtılmış 24 eğitim merkezinde, 
55 eğitimci ile 70 ‘Bilirkişilik Temel Eği-
timi’ düzenlendi. Düzenlenen eğitim-
lerle 1502 kişi ‘Bilirkişilik Temel Eğitim 
Sertifikası’ aldı.

HKMO haberler

1 Denizli

2 İzmir

3 Aydın

4 Muğla

5 Antalya

6 Konya

7 Van

8 Erzurum

9 Ankara

10 Samsun

11 Bursa

12 Trabzon

13 Yalova

14 İstanbul

15 Edirne

16 Adana

17 Hatay

18 Mersin

19 Diyarbakır

20 Kocaeli

21 Gaziantep

22 Çanakale

Eğitim
Verilen Merkezler
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Mesleki eğitim olanakları gençlere

vaat edilen istikbal seçenekleridir.

Bu konuda sorumluluk taşıyan HKMO,

Türkiye’de Harita/Geomatik Mühendislik Eğitimi 

Raporu ile görevini yerine getirdi.

hkmo haberler

Ülkemizdeki harita, geomatik, 
jeodezi, fotogrametri mühen-
disi sayısı 17000’e ulaştı. 2017 

yılı itibariyle ülkemizde, toplamda 23 
üniversitede, 18’i harita mühendisliği 
5’i geomatik mühendisliği bölümü adı 
altında lisans düzeyinde eğitim-öğre-
tim veriliyor. Bu bölümlerin 9’unda 
normal öğretimin yanında II. öğretim 
eğitimi de yapıyor. Bu 23 bölümün 2 
tanesi vakıf, 21’i devlet üniversitelerin-
de. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
harita/geomatik mühendisliği bölüm-
lerine toplam 1989 öğrenci alındı. Li-
sans bölümleri ve kontenjan değerleri 
neticesinde, önümüzdeki 10 yıl içinde 
ülkemizde 10x1989 ≅ 20.000 harita/ge-

Türkiye’de
Harita/Geomatik Mühendislik Eğitimi Raporu

İstikbal Kahvehane Olmasın
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Raporun 
tamamına 
bu linkten 

ulaşabilirsiniz.

Harita Bülteni

site mezunlarının hepsine iş bulmamız 
mümkün. Dünyanın hiçbir yerinde de 
her üniversite mezununa devlet iş ver-
miyor. Peki, işsiz mi kalsınlar? Hayır! 
Daha iyi planlama yapmalıyız.” diyerek 
yükseköğretimdeki plansızlığa dikkat 
çekti.

Bir tarafta ihtiyaç fazlası mühendis var-
ken, özellikle taşrada ve nispeten yeter-
siz altyapı koşullarında düşük nitelikli 
eğitim verilmesini ülkemizin geleceği, 
mesleğimizin geleceği ve bu gençlerin 
geleceği için sağlıklı ve olumlu bulmu-
yoruz. Bu bağlamda kısa ve orta vadede-
ki önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

1) Benzer işsizlik ve düşük nitelikli 
mühendis yetiştirme sorunları diğer 
mühendislik branşlarında da yaşanı-
yor. Son yıllarda üniversiteye girişte 
bazı bölümlere getirilen taban puan 
uygulaması yararlı oldu. Ancak mü-

omatik mühendisi arzı söz konusu. Bu 
durumda 2027 yılında mühendis sayısı 
mevcut sayının iki katının da üzerine 
çıkarak 37 bine ulaşacak.

Mevcutta lisans düzeyinde eğitim-öğre-
tim yapan 23 bölüme ilaveten, açık olan 
fakat henüz eğitim-öğretime başlama-
yan 16 üniversitede de harita/geomatik 
mühendisliği bölümü bulunuyor. 

Odamız, yapmış olduğu sektör araştır-
masında harita/geomatik mühendisliği 
alanında da işsizliğin kendisini gös-
termeye başladığını tespit etti. Henüz 
eğitim-öğretime başlamayan 16 üniver-
sitedeki yeni bölümlerin önümüzdeki 
yıl eğitime başlamaları durumunda, 
ülkemizdeki harita/geomatik mühendi-
si sayısının 10 yıl sonra yaklaşık 50 bine 
çıkması olası.

Mesleki eğitim olanakları, gençlere 
vaat edilen gelecek seçenekleridir. 
Dolayısıyla her meslek grubu için 
eğitim-öğretim politikaları belirlenir-
ken, bu sorumluluk taşınarak, gerekli 
önlemlerin alınması gerekir. HKMO 
bu konuda sorumluluk taşımaktadır. 
Gençlerin meslek seçimi yaparken, 
ümit dolu yarınları için kurdukları ha-
yallerini gerçekleştirmek, toplumda iyi 
bir yer edinmek ve yaşamlarını insanca 
sürdürebilmek için yaptıklarını belle-
ğimizden çıkarmamalıyız. Daha güçlü 
ve daha mutlu bir Türkiye için hepimiz 
gayret sarf etmeliyiz.

19 Kasım 2017’de bizzat Başbakan Sn. 
Binali Yıldırım “Üniversitesiz ilimiz 
kalmadı. Ama fakülteler açılırken, san-
ki üzerinde yeterince düşünülmemiş. 
Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. 
Devlet olarak ne onlara ne diğer üniver-
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Bizzat Başbakan Sn. Binali 
Yıldırım “Fakülteler açılırken, 

sanki üzerinde yeterince 
düşünülmemiş. Devlet olarak 

üniversite mezunlarının 
hepsine iş bulmamız 

mümkün değil. Peki, işsiz 
mi kalsınlar? Hayır! Daha iyi 

planlama yapmalıyız.” diyerek 
yükseköğretimdeki plansızlığa 

dikkat çekti.

hkmo haberler

hendislik branşlarına getirilen ilk 240 
bine girme kısıtı yeterli değil. Mühen-
dislikler uygulamalı matematiğin birer 
alt dallarıdır. Yeterli düzeyde mate-
matik ve fen bilgisine sahip olmayan 
öğrencilerin mühendislik öğrenimleri 
sırasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 
Bu nedenle 240 bin başarı sırası sını-
rının daha yukarılara çekilmesi, özel-
likle de harita/geomatik mühendisliği 
gibi matematiğin son derece ağırlıklı 
olduğu bir mühendislik dalı başta ol-
mak üzere, mühendislik bölümleri için 
“ilk 150 bin başarı sırasına girme” ön 
koşulunun ivedilikle getirilmesi, tüm 
mühendislik bölümlerinde yaşanan ta-
lep fazlası ve düşük nitelikli mühendis 
sorununun çözümüne katkı sağlaya-
caktır.

2) Harita/geomatik mühendisliği ala-
nında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 
mevcut tüm II. öğretim programları 
ivedilikle kapatılmalıdır. Genel olarak 

II. öğretim programlarında uygulama-
lı eğitim-öğretim vermenin güçlükleri 
ortadadır. Öte yandan bu II. öğretim 
programlarının bulunduğu bölümlerin 
çoğunluğunun taşrada yeni kurulan 
üniversitelerde olması buralarda veri-
len II. öğretimin niteliğini daha da tar-
tışmalı kılmaktadır.

3) Bu açıklamalarımız ışığında, talebin 
giderek daha fazla üzerine çıkan hari-
ta/geomatik mühendisi mezun sayıları 
ortadayken, yeni bölümlerin eğitim-öğ-
retime başlamasına izin verilmemelidir.

4) Yetersiz altyapı koşullarında (öğre-
tim üyesi azlığı, laboratuvar eksikliği, 
alet parkı yetersizliği, sosyal donatıların 
yetersizliği vb.) eğitim-öğretime devam 
eden mevcut bölümlerde, bu koşullar 
yeterli hale getirilinceye kadar öğrenci 
alımı durdurulmalıdır.

Mesleğimizin korunması, daha nitelik-
li mühendislerin yetişmesi, buna bağlı 

olarak daha nitelikli iş üretimlerinin 
ortaya konması, ülkemizin kalkınması, 
sosyal dengelerin iyileştirilmesi ve iş-
sizlik sorunlarının önüne geçilmesi için 
konu yüksek derecede önem arz etmek-
tedir.

Türkiye’de harita/geomatik Mühen-
dislik Eğitimi Raporu 08.01.2017 tarih 
ve 3/B15-39 sayı ile Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına sunuldu.
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Maçoğlu ile makamında gerçekleştirilen sohbette Belediyede 

yürütülen çalışmalar, ilçenin temel sorunları, harita mühendisleri 

olarak kendilerine verilebilecek bilimsel ve teknik katkılar üzerine 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplumcu Alternatif Belediyeciliğin

Gönlümüzde Yeri Ayrı

hkmo haberler

16 Mart Cuma günü Tunceli / Ova-
cık Belediyesi Belediye Başkanı 
Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu‘nu 

makamında ziyaret ettik.  Ziyarete Oda-
mız Genel Sekreteri Ali İpek, Ankara 
Şube Başkanı Hüseyin Arkan, Diyarba-
kır Şube Başkanı Can Deniz Akdemir 
ve İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca 
katıldı.

Toplumcu alternatif belediyecilik üze-
rine önemli çalışmaları olan Maçoğlu 
ile makamında gerçekleştirilen sohbette 
belediyede yürütülen çalışmalar, ilçe-
nin temel sorunları, harita mühendisleri 
olarak kendilerine verilebilecek bilimsel 
ve teknik katkılar üzerine görüş alış ve-

rişinde bulunuldu ve kendisine sembo-
lik hediyelerimiz takdim edildi. HKMO 
16. Yaz Eğitim Kampında konuşmacı 
olarak konuğumuz olan Maçoğlu ile 
HKMO Harita Bülteninde yaptığımız 
röportajı ve araştırma dosya konusu 
olarak ele aldığımız “Toplumcu Beledi-
yecilik” yazılarını içeren 99. Sayımızın 
basılı kopyalarından kendisine takdim 
edildi ve halka açık olan Belediye Kü-
tüphanesi’ne de bırakıldı.  

Akabinde, belediyede teknik inceleme-
ler yapılarak yürütülen çalışmalar ve 
veriler yerinde incelendi, teknik perso-
neller ile bilgi alış verişinde bulunula-
rak ileride yapılması planlanan çalış-

malar ve katkılara dair somut öneriler 
geliştirildi.

17 Mart Cumartesi günü yine aynı he-
yet ile Tunceli İl Temsilciliğimizin ev sa-
hipliğinde, Tunceli‘de kamuda çalışan 
üyelerimiz ve serbest mühendislik bü-
rosu olarak faaliyet gösteren üyelerimiz 
ile bir araya gelindi. İl temsilcimiz Savaş 
Demirtaş‘ın da yer aldığı toplantıda ye-
relde yaşanan mesleki sorunlar ve oda-
mızdan beklentiler ele alındı.

Toplumcu mühendisler olarak; top-
lumcu belediyecilik anlayışıyla çalış-
malar yürüterek ülkemizde bir sembol 
olan ve toplumdaki her kesimin sem-
pati duyduğu Ovacık Belediyesi için, 
bilimsel ve teknik katkılar vermekten 
geri durmayacağız. Sıcak ve samimi 
karşılamasından ve sohbetinden dolayı 
Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu’na, buluşmaları organize eden 
HKMO Diyarbakır Şube Yönetim Ku-
ruluna ve Tunceli İl Temsilcimize teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.
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Mesleğimizin bugününü mercek altına almak,

geleceğini planlamak ve geliştirmek

amacıyla başladığımız 4 aşamalı maraton

başarı ile sonuçlandı.

Mesleki Açılımlar Kurultayı 2017

meyvelerini verdi.

Harita Bülteni

Odamız, mesleğimize etki eden di-
namikleri, yaşanan sorunları mev-
cut ve gelecekte izlenmesi gereken 

politikaları tartışmaya açmaya her zaman 
özen göstermiştir. Bu alandaki çalışmaları-
mızın en güzel örneklerinden biri de Ara-
lık 2002 tarihlerinde Ankara`da gerçekleş-
tirilen “Mesleki Sorunların Tartışılması ve 
Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenme-
si Kurultayı”idi.

2002’den bu yana geçen zamanda teknolo-
jide yaşanan ilerlemelerin mühendislik di-
siplinleri üzerinde de önemli etkileri oldu. 
Yeni alt uzmanlık alanları ortaya çıktı. Di-
siplinlerarası çalışma süreçlerinin ağırlığı 
önemli oranda arttı. Yaşanan bu değişimin 
en çok etkilediği disiplinlerden birisi de 
harita/geomatik mühendisliği. Bu dina-
mik, ülkemizin öznel koşullarında geçmiş-
ten günümüze tartışılan bir dizi soruna 
yeni başlıklar eklenmesine de neden oldu. 
Sonuç olarak; bu dinamik sürece ilişkin 
yeni, somut ve sürdürülebilir politikaların 
geliştirilmesi / yaşama geçirilmesi artık bir 
zorunluluk.
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Gruplar üstlendikleri konular 
ile ilgili derin araştırmalar 

yapıp gözlemledikleri sorunları, 
çözüm önerilerini, oluşturulması 

gereken politikaları içeren birer 
rapor hazırladılar.

Tabii ki 2002’den bu yana yaşanan geliş-
meler salt teknolojinin yarattığı değişim-
le sınırlı kalmadı: Harita/geomatik mü-
hendisliği lisans programlarının sayıları 
giderek çoğaldı, istihdam alanına yöne-
lik kaygılar daha da boyutlandı. 2002 
yılında yaklaşık 7.800 üyeye sahip olan 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sının üye sayısı 2017`ye gelindiğinde bu 
sayının iki katına ulaştı. Bu durum Oda-
mızın örgütlenme modelinin de gözden 
geçirilmesini zorunlu kıldı.

Yaşanan bu değişime refleks olarak kısa, 
orta ve uzun erimli meslek politikaları-
nın geliştirilmesine kolektif bir biçimde 
odaklanma gereği, geleceğimiz için bü-
yük önem arz eder. Bu politikaların ge-
liştirilmesi kuşkusuz var olan durumun 
ve sorunların nesnel bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesi üzerinde şekillene-
cek; teknik, ekonomik, kültürel, sosyal, 
kısaca her ölçekteki faaliyetin mesleği-

miz açısından doğru ve derinlemesine 
değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Odamız, yukarıda saydığımız neden-
lerden ötürü mesleğimizin bu gününü 
mercek altına almak, geleceğini planla-
mak ve geliştirmek amacıyla 4 aşama-
dan oluşan uzun bir maratona başladı ve 
başarı ile sonuçlandırdı. Mesleki açılım-
lar Kurultayı 2018 ilk meyvelerini verdi.

Mesleki Açılımlar Kurultayı ve bağlı ça-
lışmaları 4 aşamada özetleyebiliriz:

İlk aşamada mesleğimizi etkileyen 8 te-
mel alan belirlendi ve her bir alan için 
konuyu tüm detayları ile ele alacak 
çalışma grupları kuruldu. Gruplar üst-
lendikleri konular ile ilgili derin araş-
tırmalar yapıp gözlemledikleri sorun-
ları, çözüm önerilerini, oluşturulması 
gereken politikaları içeren birer rapor 
hazırladılar.
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İkinci aşamada düzenlenen geniş ka-
tılımlı kurultay ile bu raporlar masaya 
yatırıldı ve üzerlerinde etraflıca çalışıldı.

Üçüncü aşamada kurultaydan elde edi-
len veriler ışığında çalışma gruplarının 
raporları son haline getirildi ve bir so-
nuç bildirgesi olarak yayınlandı.

Dördüncü aşamada ise kurultaydan 
elde edilen sonuçların tartışıldığı bir ça-
lıştay gerçekleştirildi.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı gele-
ceğe taşımayı kendine şiar edinmiş olan 
Odamız tarafndan başarıyla yürütülen 
bu önemli çalışmanın detaylarına gelin 
birlikte bakalım:

2. Aşama: Kurultaya Yoğun İlgi

Mesleğimizin geleceğini birlikte plan-
lamak ve mevcuttaki sorunları mercek 

hkmo haberler

altına almak amacıyla düzenlediğimiz 
Mesleki Açılımlar Kurultayı tüm pay-
daşlarımızın aktif katılımıyla gerçek-
leştirildi. Tüm paydaşların mesleğin 
geleceği için öneri ve taleplerini dile ge-
tirdiği kurultaya katılım beklenenin çok 
üstünde gerçekleşti.

Açılışta, Kurultay Başkanı Prof. Dr. 
Erol Köktürk, Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Alişan Çalcalı ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 45. Dönem Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş sırasıyla birer 
konuşma yaptılar.

Kurultayın ilk paneli olan “Bizleri Bek-
leyen Gelecek” Prof. Dr. Ruşen Keleş`in 

yürütücülüğünde gerçekleşti. Panelde 
mesleğimizin geldiği nokta ve gelecekte 
teknolojinin etkin kullanımını sağlaya-
cak olan gelişim politikaları tartışıldı. 

İkinci gün, Doç. Dr. Mustafa Tevfik Öz-
lüdemir`in kurultaydaki çalışma yön-
temlerini açıklama konuşmasıyla başla-
dı. Kurultay öncesi çalışmaya başlayan 
8 çalışma grubunun hazırladıkları ra-
porlar sıra ile sunuldu.

İlk sunum Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çe-
lik yürütücülüğündeki “Eğitim Sorun-
larımız ve Politikalar Çalışma Grubu” 
tarafından yapıldı. Konu etraflıca ele 
alınarak eğitimde yaşanan sorunlar için 
çözüm önerileri getirildi. 
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İkinci sunum Mertkan Akça yürütücü-
lüğündeki “Kamu Kurumlarında Yeni-
den Yapılanma Çalışma Grubu” tara-
fından gerçekleştirildi. Özel sektörün 
kamuya bakışı, haritacılık hizmetlerinin 
yürütülmesinde kamunun işleyişi hak-
kındaki görüşler tartışıldı. 

Mustafa Kubilay Yıldırım yürütücü-
lüğündeki “Yerel Yönetimler Çalışma 
Grubu”nun sunumunda Belediyelerde 
tip örgütlenme modellerinin oluşturul-
masının gerekliliği mercek altına alındı. 
Haritacılığın belediyelerde kurumsal-
laşması için yasalarda gereken düzenle-
melerin tartışıldı.

Yrd. Doç. Dr. Caner Güney yürütücülü-
ğündeki “Teknolojinin Mesleğe Uygula-
maları Çalışma Grubu”nun sunumunda 
ise; mekânsal bilgi sektöründe yaşanan 
hızlı teknolojik gelişmelere ilişkin nasıl 
bir strateji geliştirilmesinin gerektiği ve 
buna bağlı politikalar tartışıldı.

Kurultayın üçüncü günü Mehmet Hı-
şır yürütücülüğündeki “Arazi Yöne-
timi Alanındaki Yönelimler Çalışma 
Grubu”nun sunumu ile başladı. Arazi 
yönetiminin ekonomik kalkınma, top-
lumsal adalet ve eşitlik ile siyasal istik-
rarı destekleyen ulusal politikaların bir 
bileşeni olduğu ortaya kondu. 

Ali Fahri Özten`in yürütücülüğündeki; 
“HKMO Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri 
Çalışma Grubu”nun sunumunda TM-
MOB`un, Odamızın ve ülkemizdeki 
mühendis örgütlenmesinin tarihsel 
süreci anlatıldı. Odamızın güçlendiril-
mesi ve meslektaşlarımıza daha etkin 
hizmetler sunabilmesi için atılması ge-
reken adımlar ele alındı.

Hüseyin Arkan`ın yürütücülüğündeki 
“Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubu”n-
da ücretli çalışanlarının sorunlarının 
ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor 
sunuldu. 

Kurultayın ilk meyvesi olan 

Sonuç Raporu yayınlandı. 

Oldukça kapsamlı olan 

bu rapora ulaşmak için 

yukarıdaki QR kodu 

kullanabilirsiniz. 
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Ufuk Aydın yürütücülüğündeki “Özel 
Sektör Sorunları ve Yeniden Yapılanma 
Çalışma Grubu”nun sunumunda ise 
SHKMMB, LİHKAB ve aralarında ya-
şanan iş alanı karmaşası, birim fiyatlar, 
mesleki denetimler, ihale süreçlerinde 
yaşanan sıkıntılar, fiyat kırımları, oda-
nın yaptırımları ve sektörün diğer so-
runları mercek altına alınarak getirilen 
öneriler tartışıldı.

Kurultay Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen ka-
panış forumunu takiben Çalışma Grup-
larının forum esnasında salondan gelen 
öneriler ışığında raporlarına son şeklini 
vermeleri ve sonuçların hayata geçi-
rilmesi için Oda Genel Kuruluna sevk 
edilmesi kararlaştırılarak tamamlandı.

3. Aşama: Sonuç Raporu

Kurultayın tamamlanması ve grupla-
rının raporlarına son halini vermesini 

takiben kurultayın ilk meyvesi olan So-
nuç Raporu yayınlandı. Oldukça kap-
samlı olan bu rapora ulaşmak için say-
fadaki QR kodu kullanabilirsiniz. 

4. Aşama:                                                                                                          
Sonuç Değerlendirme Çalıştayı

4. aşama olarak Mesleki Açılımlar Ku-
rultayı’nın Sonuç Değerlendirme Ça-
lıştayı 17 Mart 2018 Cumartesi günü 
İstanbul Şube toplantı salonunda ger-
çekleştirildi. Toplantıya,  Odamız 2. 
Başkanı Turğay Erkan, Odamız Genel 

Sekreteri Ayhan Erdoğan ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten 
ve ile birlikte İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kurultay Yürütme Ku-
rulu Üyeleri ve Çalışma Gruplarından 
temsilciler katıldı.

Mesleğimizin daha parlak bir geleceğe 
ulaşması için faaliyetlerine geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de hızla devam 
edecek olan Odamız, Mesleki Açılımlar 
Kurultayı’nın amacına ulaşmış olma-
sından ve üyelerine fayda sağlamaktan 
büyük gurur ve mutluluk duyuyor.

hkmo haberler
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Konumsal mekansal bilgiler, kağıt 
üzerine aktarılmış ya da bilgisa-
yar ortamlarında depolanmış 

sıradan bilgiler olmanın çok ötesinde 
ülkelerin kaderlerini belirleyen yaşam-
sal bilgilerdir. Ülkelerin yönetimi için 
gerekli olan bilgilerin yaklaşık %90’ı 
konumsal nitelikteki bilgilerdir. CBS de 
dünya üzerindeki karmaşık sosyal, eko-
nomik, çevresel vb. sorunların çözümü 
için mekana/konuma dayalı bilgilerin 
etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. 
Bu bilinç ile düzenlediğimiz TMMOB 
Uluslararası CBS Kongresi mesleğimiz 
adına çok önemli çıktılar verdi. Bu çıktı-
ların yer aldığı sonuç bildirgesi ise web 
sitemizden yayınlanmaya başladı.

Harita Bülteni

Konumsal Veri Altyapıları (KVA) bağla-
mında, TMMOB bağlı odalarının kendi 
yaptıkları işlerden elde ettikleri verileri 
sunacakları bir konumsal veri altyapısı 
kurulabilir.

Kamu Projeleri ve Özel Sektör

Kamu projeleri dünyada kabul görmüş 
metodolojilere göre yönetilmelidir. 
Kamu proje sonuçları şeffaf bir şekilde 
izlenebilir olmalıdır. Kamu, ülke yöne-
timi politikaları doğrultusunda koor-
dinasyon ve denetime odaklanmalı, bu 
alanlarda kendini geliştirecek önlemleri 
almalı, özel sektörün gelişiminin ve bü-
yümesinin önünde engel teşkil edecek 
uygulamalara gitmemelidir.

Kent Yönetimi,                               
Planlama ve Plan Uygulama

3B Kent Modellerinin üretim ve kulla-
nımı teşvik edilmeli, kent yönetimi ile 
ilgili kararların alınmasında bu model-

 TMMOB Uluslararası CBS Kongresi mesleğimiz adına çok önemli 

çıktılar verdi. Bu çıktıların yer aldığı sonuç bildirgesi ise web 

sitemizde yayınlanlandı.

Konuyla ilgili başlıklarda yapılması ge-
rekenlerin geniş bir şekilde yer aldığı 
sonuç bildirgesinin ana başlıklarını ve 
özetini sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Ulusal Konumsal                                                                     
Veri Altyapısı (UKVA)

UKVA, bu alanda kaybedilen zamanın 
telafi edilebilmesi ve gelişmiş ülkelerin 
hızına bir an önce erişilebilmesi adına, 
Dünya genelinde halen başlıca eğilim-
lerden biri olan “Açık Veri” girişimleri 
ile birlikte düşünülerek acilen “kullanı-
labilir” bir boyuta taşınmalı ya da doğ-
rudan açık veri girişimlerinin başlatıl-
ması tercih edilmelidir. 

Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
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ler kullanılmalıdır. İmar planlarının ya-
pımı, uygulanması, değiştirilmesi, plan 
uygulama kararlarının yönetilmesi ve 
yapı denetimi gibi işlevler 3BKM’ler te-
melinde yürütülmelidir.

Taşınmaz Değerleme

Taşınmaz değerleme, konumsal veri alt-
yapıları (KVA) desteğinde yapılmalıdır. 
Değerlemeye esas veriler, sorumlusu 
kurum ya da taraflarca Web üzerin-
den “açık veri” olarak ya da değerleme 
amacına yönelik oluşturulacak bir ya 
da daha çok KVA üzerinden sunulabilir 
hale getirilmeli ve sunulmalıdır. 

Yerel Yönetimler ve MAKS Projesi

Burada en temel problem, numarataj 
veri setlerinin ülke genelinde tamam-
lanmasında bugüne kadar yaşanan ve 
bu proje modeli ile de yaşanmaya de-
vam edecek olan gecikmedir. Numa-
rataj verileri konusunda yeni bir yasal 
düzenleme yapılmalı, bu düzenlemede 

hkmo haberler

numarataj verilerinin açık veri ya da üc-
retli veri olarak Web servisleri ile sunul-
ması da yer almalıdır.

Tarım, Çevre ve                                                              
Doğal Kaynakların Yönetimi

İklim değişikliğine göre ürün politi-
kaları belirlemeden gıda güvenliğine, 
hassas tarımdan arazi değerlemesine 
pek çok uygulama için gerekli veri set-
lerinin üretimi ve üretilen verilerin açık 
veri olarak ya da KVA’lar üzerinden 
kullanıcılara sunulması için gerekli tek-
nik ve yasal altyapı hazırlanmalıdır. Bu 
bağlamda tarım arazilerinin kayıt altına 
alınması ile ilgili Çiftçi Kayıt Sistemi 
gibi projeler eksiklikleri giderilerek il-
gili kullanıcılara Web servisleri ile bilgi 
sunacak duruma getirilmelidir.

CBS Eğitimi ve CBS Uzmanlığı

Ülkemizde üniversitelerin harita – ge-
omatik mühendisliği bölümlerinde ve 
meslek yüksekokullarında (MYO) CBS 
ile ilgili eğitim programları zaten mev-

cuttur. İlgili iş ya da projelerin eleman 
ihtiyaçlarının tanımlanmasında, anılan 
bölüm veya MYO mezunu olma ko-
şulunun belirtilmesi, projelerdeki CBS 
uzmanlığı/operatörlüğü bağlamındaki 
ihtiyaçları karşılamaya yeterlidir. Bu-
nunla birlikte, eğer anılan verileri ve 
bunların gelecekle ilgili projeksiyonla-
rını irdeleyecek teknik çalışmalar, söz 
konusu ihtiyacı somut olarak ortaya ko-
yabilirse, bir “Ulusal Yeterlilikler Çerçe-
vesi (UYÇ)” tanımlanmalıdır. Örneğin, 
uzmanlık alanlarının belirlenmesinde 
2006 yılında ABD’de tamamlanan BoK 
(Body of Knowledge) ve 2016’da AB dü-
zeyinde gerçekleştirilen GI-N2K projesi 
sonucu ortaya çıkan revize edilmiş BoK 
esas alınmalıdır. Üniversitelerin hari-
ta-geomatik mühendisliği bölümleri ve 
CBS eğitimi veren MYO mezunlarının 
UYÇ’deki denklik durumları belirlen-
meli, bu mezunların CBS konusunda 
hiçbir eğitimi olmayanlarla eşdeğer tu-
tulmasının önüne geçilmelidir.

Bildirgenin
tamamı için
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FIG 2018’e Büyük İlgi

90’dan fazla ülkeden kongreye katılan 2300‘ü aşkın 

akademisyen, profesyonel ve araştırmacı; haritacılık 

ve ölçme mesleğinin bugünü, yarını ve geleceğine 

ilişkin konuları ve sorunları görüştü, deneyim 

değişiminde ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. 

Mesleğimizin Nabzı İstanbul’da Tutuldu

hkmo haberler

Uluslararası Haritacılar/Ölçme-
ciler Federasyonu, 4 yılda bir 
kongre ve genel kurul, ara yıl-

larda ise çalışma haftası düzenleyerek; 
üye kurumları, kişileri ve haritacılık 
mesleğiyle ilintili tüm paydaşları bir 
araya getiriyor. Bu sayede, değişen 
çevre ve dünya ekonomisi; toplum, bi-
lim ve teknolojinin haritacılık ve ölçme 
mesleği uygulamaları üzerindeki etkisi 
ile gelişmeler hakkında dünyadaki ha-
ritacılık kamuoyuna güncel ve dinamik 
bilgi ile değişim altyapısı sağlanıyor. 

FIG’in 26. Genel Kurul ve Kongresi 6-11 
Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Kongre Merkezinde, ülkemiz ev sahip-

liğinde ve Odamız yürütücülüğünde 
başarıyla gerçekleştirildi. Kongrede; 
özel oturumlar, teknik oturumlar, sosyal 
etkinlikler, teknik geziler, Ölçme ve Ge-
omatik Teknolojileri Fuarı başta olmak 
üzere kongre öncesinde düzenlenen 
‘Genç Haritacılar Konferansı’, ‘BIM-Yapı 
Bilgi Modellemesi Semineri’, ‘Jeodezik 
Referans Sistemi Uygulamaları Semine-
ri’ gibi etkinlikler başarıyla tamamlandı. 

Doksandan fazla ülkeden kongreye 
katılan 2300‘ü aşkın akademisyen, pro-
fesyonel ve araştırmacı; haritacılık ve 
ölçme mesleğinin bugünü, yarını ve 
geleceğine ilişkin konuları ve sorunları 
görüştü, deneyim değişiminde ve karşı-

lıklı fikir alışverişinde bulundu.    

Gerçekleştirilen kongre öncesi et-
kinlikler, özel oturumlar, ortak otu-

rumlar, teknik oturumlar, teknik 
ve sosyal geziler ile delegeler ve 

katılımcılar için mesleğin gün-
cel ve geleceğe dönük sorun-
larının tartışıldığı ve meslekte 
yaşanan dönüşümün izlendi-

ği ortamlar yaratıldı.
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ve sonrasında yapılan bağış dansı etkin-
likleri ile başarılı bir şekilde gerçekleş-
tirildi.

İnşaat projelerinde verimlilik, bina ele-
manlarının ölçülmesi ve izlenmesine 
dönük standartlar ile genel inşaat pro-
jelerinin izlenebilirliğine ilişkin teknik 
sunumlarla başlayan; “Haritacılar İçin 
BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Semine-
ri”nin ikinci gününde ise “Dünyanın En 
Büyük Havalimanında Uçtan Uca BIM” 
temasıyla yapımı devam eden İstanbul 
3. havaalanına teknik gezi düzenlendi 
ve yerinde bilgilendirme, gözlem ve in-
celeme yapıldı.

Kongre Açılışı

Kongre Açılış Töreni, Anadolu‘nun 
farklı yörelerine ait halk oyunlarının 
bir bütünlük içinde sunulduğu dans 
gösterisiyle başladı. FIG-2018 İstanbul 
Kongresi için özel olarak hazırlanan; 
ölçme ve haritacılık mesleği ile büyü-
yen dünya ekonomisi, değişen küresel 
olgular ve mekân tanımlamasında glo-
bal ortak paydayı vurgulayan kısa film 

timi süreci ile ilgili bilgi almak, yerinde 
incelemeler ve değerlendirmeler yap-
mak amacıyla katılımcılarla birlikte Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesine teknik bir 
gezi düzenlendi. 

FIG 4. Genç Haritacılar Konferansı

Kongre öncesinde, iki günlük bir ön 
etkinlik şeklinde düzenlenen 4. Genç 
Haritacılar Konferansı, “Sınırların 
Ötesinde: Haritacının Değişen Rolü” 
sloganıyla farklı ülkelerden ve farklı 
kültürlerden genç haritacıları buluştur-
du. Açılış konuşmalarıyla başlayan ve 
dünyanın birçok ülkesinden genç hari-
tacıların yer aldığı konferans; çalışma 
grupları, atölyeler, sunumlar, sosyal tur 

UN-GGIM, UN-Habitat, UN-FAO ve 
Dünya Bankası ile ortak düzenlenen 
oturumlar da dahil olmak üzere 100’e 
yakın oturumda 400’den fazla bildiri 
sunuldu. Bildirilerin %25‘nin Türk mes-
lektaşlarımıza ait olması; kongrenin ül-
kemiz yönünden önemini ve başarısını 
da ortaya koydu.  

Kongre Ön Etkinlikleri

Kongre öncesinde, ‘Jeodezik Referans 
Sistemi Uygulamaları Semineri’ etkinli-
ği, dünyadan önde gelen uzman, akade-
misyen ve konuşmacıların katılımıyla 4 
Mayıs 2018‘de gerçekleştirildi. Semineri 
takip eden ertesi gün; deprem, deprem 
öncesi ve sonrasını kapsayan afet yöne-
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Değişim Sürecindeki Ölçme Mesleği

Ölçme sektöründe yaşanan gelişmeleri 
ve değişimi gözlemlemek ve izlemek 
için, kongre uygun bir platform sağla-
dı. Katılımcılar, Sanayi 4.0 ile dijitalleş-
meye yönelik genel global eğilim, sanal 
gerçeklik ve bindirilmiş gerçeklik gibi 
yeniliklere ilişkin esin kaynağı olan bil-
giye erişebildi. Ayrıca katılımcılar, gele-
cekte ölçme sektörü tarafından üretilen 
mekansal veri kullanıcısının, insandan 
daha fazla robotların, sürücüsüz araç-
ların ve internet varlıklarının (IoT) ola-
cağı yönündeki genel trend hakkında 
izlenimde bulundu. Bu yeni iş ortamı, 
oluşturduğu güncel zorluk ve tehditlere 
karşın yarattığı yeni imkanlarla birlikte 
haritacılık mesleği ve iş ortamının gele-
ceğini şekillendirmektedir.

Etkinliğin Genel Karakteristiği           
ve Özel Oturumlar

Oylum Talu tarafından yönetilen, kong-
renin ‘Kentsel Gelişme’ konulu ilk özel 
oturumuna FIG Başkanı Prof. Dr. Chry-
ssy Potsiou, İngiltere‘den Kraliyet Ta-

Ölçme ve                                      
Haritacılık Teknolojileri Fuarı

Platin sponsorların yanı sıra toplamda 
51 adet kurum, kuruluş ve firmanın 
katıldığı “Ölçme ve Haritacılık Tekno-
lojileri Fuarı” kongre boyunca canlılı-
ğını korudu ve yoğun ziyaretçi trafiği, 
standları sürekli dolu ve meşgul tuttu.

Fuar alanındaki katılımcıların üçte biri-
ni kamu kurumları ile FIG’nin gelecek 
kongre ve çalışma haftalarını tanıtan 
ülkelerin ölçme ve haritacılık örgütleri 
ve sivil toplum kuruluşları oluşturdu. 
Kalan üçte ikilik bölümü ise uluslara-
rası teknoloji firmaları ve onların yerel 
distribütörlerinin yanı sıra Türkiye’den 
ölçme, haritacılık, yazılım gibi sektöre 
hizmet veren şirketlerden oluştu. 

Teknoloji firmaları; ölçme, CBS ve BIM 
konularındaki çözümlerini sunarken, 
Türkiye’den katılan yerel firmalar ise 
kadastro ölçmeleri, şehircilik, mekan-
sal veri yönetimi gibi farklı kesitlerde 
sundukları danışmanlık, mühendislik, 
yazılım alanındaki hizmetlerini tanıttı.

gösteriminin ardından açılış konuşma-
larına geçildi. HKMO 46. Dönem Ge-
nel Başkanı Orhan Kasap ve ardından 
kongre hazırlıklarının gerçekleştirildiği 
dönemde görev yapan, bir önceki dö-
nem Oda Başkanı Ertuğrul Candaş; açı-
lış konuşmalarında, Türkiye‘nin harita 
ve kadastro sektörüne ilişkin verdikleri 
bilgilerin yanı sıra kongrenin Odamız 
ve Türkiye için önemini vurguladılar.

Açılış konuşmaları; Kongre Direktörü 
ve FIG Başkan Yardımcısı Dr. Orhan 
Ercan’ın kongrenin hazırlanma süreci-
ne dair bilgilendirmesi ve FIG Başkanı 
Prof. Dr. Chryssy Potsiou‘nun FIG’in 
uluslararası işbirliklerine vurgu yapan 
konuşmaları ile sürdü. Kongre Açılış 
Töreni Onur Konuğu olan T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk, Türkiye’deki tapu ve 
kadastro çalışmalarının geçmişten bu-
güne geniş bir perspektifini verdikten 
sonra, gayrimenkul sektörünün Türk 
ekonomisinin itici unsurlarından biri 
olduğunu vurguladı ve kongrenin dü-
zenlenmesinde emeği ve katkısı olanla-
rı andı.
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bakış ve sistemin ayağa kaldırılması 
için yürütülen çalışmalar ve yaşanan 
sorunlar ile iş görme, iş çevresi yakla-
şımında keskin bir değişime sebep olan 
dönüştürücü (distruptive) teknolojinin 
toplum üzerindeki etkisi konularında 
sunum yapıldı ve canlı bir tartışma ger-
çekleştirildi. 

‘Mekânsal Düşünebilen Toplumlar’ ko-
nulu son özel oturumda; Dünya Ban-
kasından Dr. Keith Bell, Birleşmiş Mil-
letler Küresel Mekânsal Bilgi Yönetimi 
Akademi Ağı Yöneticisi Prof. Dr. Abbas 
Rajabifard, Singapur Arazi Kurumu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Dr. Victor Khoo; 
sunumlarında mesleğin ulaştığı sınırla-
rı ortaya koyarak bilgi ve deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. Bu oturumda, 

sensörlerin oluşturduğu akıllı bağlantı-
larla yaratılan büyük mekansal veri ile 
yaratılan sanal gerçeklik ve bindirilmiş 
gerçeklik teknolojilerinin akıllı şehir 
ve akıllı toplumlar üzerindeki etkisi; 
yatırımı teşvik edebilecek uluslararası 
tanınırlığı olan, ortak, standart bir de-
ğerleme yaklaşımının küresel ekonomi 
açısından önemi ve akıllı şehirlerde mo-
bil yaşamı destekleyen altyapılarla ilgili 
konular görüşüldü.

‘Kırsal Kalkınma’ konulu üçüncü ana 
oturumda ise; sürdürülebilir kırsal ve 
kentsel kalkınmanın bütünleşik uygu-
lamaları, Çin’de elde edilen sonuçlar, 
Türkiye’nin önemli katkı sağladığı Af-
ganistan’daki kadastro ve arazi yöne-
tim sistemine tarihsel bir perspektiften 

rım Üniversitesi Taşınmaz Mal ve Arazi 
Yönetimi Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Ali 
Parsa, Kayseri Talas Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa Palancıoğlu konuşmacı 
olarak katıldı. ‘Kentsel Gelişme’ özel 
oturumunda; FIG’nin BM, Dünya Ban-
kası gibi uluslararası örgütlerle ve di-
ğer uluslararası profesyonel örgütlerle 
ortak geliştirdiği strateji ve programlar, 
Endüstri 4.0’ın büyüyen dünya nüfusu 
bağlamında kentsel kalkınma ve emlak 
üzerindeki etkileri ve Türkiye şehirleş-
me politikaları görüşüldü.

‘Meslekte Modern Teknoloji Kullanı-
mı’ konulu ikinci ana oturumda; akıllı 
şehirlerin de katkısı ile realize edilen 
dijital dünyada çok sayıda sensör ağı, 
uydular ve IoT de dahil kişiselleşen 
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Genel Kurulda 2019-2022 dönemi için 
FIG Başkanı, iki Başkan Yardımcı-
sı ve Komisyon Başkanları seçimleri 
ile 2022‘de düzenlenecek olan 27. FIG 
Kongresine ev sahipliği yapacak ülke-
nin seçimleri yapıldı. Seçimler sonu-
cunda; Rudolf Staiger (DVW, Germany) 
FIG Başkanı, Diane Dumashie (RICS, 
UK) Başkan Yardımcısı ve Jixian Zhang 
(CSSMG, China) Başkan Yardımcısı ola-
rak seçildi.         

2022 yılında yapılacak olan 27. FIG 
Kongresi için aday olan Amerika Birle-
şik Devletleri (Orlando) ile Güney Afri-
ka Cumhuriyeti (Cape Town) arasında 
gerçekleşen yarış sonrasında, Afrika kı-
tasının ilk kongresini düzenlemek üze-
re ev sahibi olarak Güney Afrika Cum-
huriyeti seçildi. 

Kongrenin ve kongre öncesi etkinlik-
lerin büyük bir başarıyla gerçekleşti-
rilmesinde, hem FIG hem de ülkemiz, 
mesleğimiz ve Odamız için uzun dö-
nem anımsanacak izler bırakmasında 
katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşek-
kürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Dünya Bankası tarafından desteklenen, 
yatırım güvenliğini garanti altına alan; 
eşitlikçi mülkiyet hukuku, mülkiyet 
haklarının tesisi ve korunmasına dö-
nük çalışmalar, Singapur’da mekânsal 
verinin mekânsal veri altyapısı üzerin-
deki rolü ve mekânsal verinin kentsel 
yönetim, iş çevresi, mekânsal düşünen 
toplumlar, akıllı şehirler ve akıllı ulus-
lar için önemi üzerinde görüşmeler ger-
çekleştirildi.

Özel oturum salonlarının etkinlik bo-
yunca tamamen dolu olması hem konu 
hem de konuşmacı seçimindeki uyum 
ile konuşmacıların günceli yakalaya-
rak, etkinliğin katılımcılar için verimli 
ve anlaşılır olmasına sağladıkları katkı; 
kongrenin başarısı açısından önemli bir 
gösterge olarak not edildi. 

FIG 26. Genel Kurulu

FIG 26. Genel Kurulu, 74 ülke delegas-
yonunun ve temsilcilerinin rekor sayı-
da katılımıyla 6 Mayıs 2018 ve 11 Mayıs 
2018 tarihlerinde iki gün şeklinde ger-
çekleştirildi. 

* 93 Ülke
* 2320 Kongre Delegesi Katılımcı
* 812 Yabancı & 1508 Yerli Katılımcı
* 108 Fuar Katılımcısı Organizasyon
* 133 Genç Haritacı Katılımcı
* 400 Bildiri
* 27 Hakemli Dergi
* 15 FIG Oturumu
* 12 Kurumsal Oturum
* 3 Ön Etkinlik
* 2 Alt Etkinlik
* 63 Teknik Oturum
* 3 Platin Üye Oturumları
* 3 Kısa Oturum
* Firma Sunumları
* 51 Farklı Kurum ve Firma
* 70 Stant Alanı

Rakamlarla
FIG 2018 Kongresi
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Duruş

Odamız, bu büyük sorumluluğun bilinciyle mesleğimiz kadar 

mesleğimizin içinde yer aldığı sosyal, siyasal yapıya ve güncel 

olaylarla gelişmelere dair görüşlerini düzenli olarak yetkililerle, 

kamuoyu ile ve meslektaşlarımızla paylaşmaktadır.

Kadınlar Varsa Umut Vardır, Çare Vardır

Yasa ile kurulmuş bir Demokratik 
Meslek Örgütü olan Odamızın 
tüm faaliyetlerinin temelinde 

kamunun ve meslektaşlarımızın refahı 
ve geleceği yer alır. Yaptığımız tüm ça-
lışmaların temelinde bu bakış açısı yer 
almaktadır. Kamu kurumu niteliğinde 
demokratik bir meslek örgütü olmanın 
temel şartlarından biri de mesleğimize 
ve mesleğimizin içinde icra edildiği sos-
yal yapıya karşı sorumlu davranmaktır. 
Odamız, bu büyük sorumluluğun bilin-
ciyle mesleğimiz kadar mesleğimizin 
içinde yapıldığı sosyal, siyasal yapıya 
ve güncel olaylarla gelişmelere dair 
görüşlerini düzenli olarak yetkililerle, 
kamuoyu ile ve meslektaşlarımızla pay-
laşmaktadır.

Odamızın üzerine düşen sorumluluğun 
farkında olarak ve demokrasi bilinci ile 
yaptığı bu tip açıklamaları bundan böy-
le Duruş sayfalarımızdan sizlerle payla-
şacağız.

8 Mart                                                                                                        
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

Ekonomik kalkınmanın ve demokra-
sinin gelişmişliğinin, kadınların er-
keklerle eşit olarak toplum hayatının 
ekonomik ve yönetsel her alanında eşit 
olarak yer almasıyla sağlanabileceği, 
hem tarihsel hem de bilimsel bir ger-
çektir. Dünyaya hâkim olan mevcut 
ekonomik ve ona bağlı işleyen siyasal 
sistem nedeniyle kadınlarımız ve dünya 
kadınları bir türlü sömürü, şiddet, baskı 
ve ayrımcılıktan tam olarak kurtulama-
mışlardır.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD`de kadınlara 
karşı yapılan katliam nedeniyle Kopen-
hag‘da 1910 yılında toplanan Uluslara-
rası Sosyalist Kadınlar Konferansı‘nda 8 
Mart tarihinin “Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü” olarak kutlanmasına karar veril-
mesinden bu yana dünyanın emekçi ka-
dınları, demokrasi, özgürlük ve eşitlik 
mücadelesi içindedir.

Mücadelenin büyük kazanımlar sağla-
masına rağmen Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun 2017 raporuna göre kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip olması için 
100 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip ol-
ması içinse 217 yıl beklemesi gerekiyor. 
Rapora göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliği 
uçurumunda 140 ülke arasında 2016 yı-

lında 130’uncu sıradayken, 2017 yılında 
131’inci sıraya geriledi.

Kadınların her alanda eşit bir şekilde 
var olabilme mücadelesi, ülkemizin de 
laik, demokratik ve özgür bir ülke olma 
mücadelesidir. Yasaklara başkaldıran, 
biat etmeyi reddeden, kader belletilen 
şiddet ve ayrımcılığa karşı dünyanın 
tüm kadınları ile dayanışma gösteren, 
özgürlük ve eşitlik adına mücadele ve-
ren kadınlar, çağdaş ve demokratik bir 
toplumun oluşması yolunda onurlu 
bir şekilde yürümektedirler.  Odamız, 
bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla 
birlikte, dayanışma ve mücadele içinde 
olmayı sürdürecektir.

Kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadın-
larımızın hayatın her alanında var olma-
sını, eşit ve özgür bireyler olmasını istiyo-
ruz ve eşitlik ve özgürlük mücadelesinde 
bir simge haline gelen 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününü, ırkçılığın, ayrımcılığın ve 

2017 Yılının Utanç Raporu;

409 Kadın öldürüldü,

387 Çocuk istismara uğradı,

332 Kadın cinsel şiddet gördü.
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hkmo haberler

kadın cinayetlerinin yükseldiği bir döne-
min içinden selamlıyoruz.

Çanakkale Şehitlerimizi                        
Saygıyla Anıyoruz

18 Mart 1915`de bize bu ülkeyi bırak-
mak için emperyalizme karşı yiğitçe 
dövüşen şehitlerimizi saygıyla anıyo-
ruz. Onlar yalnızca Türkiye tarihini 
değil dünya tarihini de değiştirdiler.  
Çanakkale`de kazandığımız zafer İngi-
liz ve Fransızların müttefikleri olan ve 
ülkemizi Erzincan`a dek işgal etmiş bu-
lunan Rus Çarlığı`na yardım götürme-
sini engelledi.  

Çanakkale`de ünü her yere yayılan 
Mustafa Kemal, bu zaferdeki başarıları 
neticesinde Samsun`a çıktı ve Kurtuluş 
Savaşı`na dönüşen milli mücadeleyi 
aynı bilinç ve deneyimiyle sürdürüp 
zafere ulaştırdı.

Atatürk, Çanakkale Zaferinden sonra, 
savaşta hayatını kaybeden Anzak asker-
lerine ve annelerine hitaben söylediği 
“Onlar bu topraklarda canlarını verdik-
ten sonra bizim de evlatlarımız olmuş-
lardır.” sözleriyle savaşların milletlerin 
değil kişilerin işi olduğunu dünyaya 
duyurarak savaşı değil barışı savundu-
ğunu ilan etti.

Kurtuluş Savaşının kazanılması 

ve Cumhuriyetimizin 

kurulmasında erkeklerle birlikte 

omuz omuza savaşan, cepheye 

cephane taşıyan Anadolu 

kadınlarının rolü büyüktür. Bu 

nedenle kadınlar varsa umut 

vardır, çare vardır ve başarı 

kaçınılmazdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, en zor şartlarda dahi bu ülkenin 
kimseye verilecek bir karış toprağı olma-
dığını dosta düşmana kanıtlayan 250 bin 
şehidimizi minnet ve şükranla anıyoruz.
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HKMO 45. Dönem Yönetim Kurulu olarak geçen iki yılda 

Odamızı daha ileriye götürmek, mesleki faaliyetlerimizi 

arttırmak, üyelerimizin her türlü talep ve ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için çabaladık. İdari, hukuki, toplumsal, 

kültürel, eğitsel konularda dünden aldığımız birikimle 

yarına uzanmaya devam ediyoruz.

güncel

Geride bıraktığımız Olağan Ge-
nel Kurulun ardından yeni bir 
döneme başladık. Yeni döne-

me ışık tutması ve yeni yol haritamızı 
belirlememize yardımcı olması açısın-
dan geçtiğimiz iki yıl boyunca yaptık-
larımıza bakmak gerekirse:

45. Dönem Yönetim Kurulu olarak; bu 
dönemde 91 adet Olağan Yönetim Ku-
rulu Toplantısı gerçekleştirdik ve 1950 
adet Yönetim Kurulu Kararı aldık. Ha-
zırladığımız 23 Oda görüşünü, direkt 
ya da TMMOB kanalıyla ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına ilettik. Onur 
Kuruluna ilettiğimiz 60 dosyayı, Kurul 
kararları doğrultusunda uyguladık. 
Üye ve kurumlardan gelen şikayetleri 
değerlendirerek 163 soruşturma yü-
rüttük. 29 adet kamu kurumu ziyareti 
gerçekleştirdik. 

45. Dönemde Durmaksızın Çalıştık
Üyelerimiz ve Toplumumuz Adına
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yazılımsal olarak köklü değişikliklere 
gittik ve iyileştirme çalışmalarına de-
vam ediyoruz. 

HKMO yeni hizmet binası yapım süre-
ci için ihale, ruhsat, sözleşme ve diğer 
tüm işlemleri yürüttük ve tamamladık; 
ancak ruhsata esas projede bazı tartış-
malı tasarımların olduğunu düşüne-
rek ihtilafa düşülen teknik konularla 
ilgili adli tespit sürecine gittik. Tespit 
süreci halen devam ediyor. 

Yasayla kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşu olmanın da verdiği top-
lumsal bilinç dolayısıyla; ülke gün-
demine ve özel günlere dair 62 adet 
basın açıklaması ve bildiri metni ya-
yınladık. Kurum ve kuruluşlarla 337 
adet yazışma yaparak mesleğimiz ve 
Oda çalışmalarımızla ilgili talep ve 

Meslek profesyonellerinin, özellikle 
Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde tem-
sili ve çıkarlarının korunması amaçlı 
kurulmuş bir mesleki örgüt olan CL-
GE’ye (Avrupa Harita Mühendisle-
ri Konseyi) üye olduk. Uluslararası 
platformları takip ettiğimiz gibi FIG, 
CLGE gibi birçok uluslararası oluşu-
mun içinde yer almamız ve uluslarara-
sı etkinlikler düzenlememiz sebebiyle 
yenilediğimiz web sitemizin Odamız 
için artık elzem olan İngilizce versiyo-
nunu da hazırladık.

Odamızla olan iletişimin güçlenme-
si ve Oda faaliyetlerimize ulaşmanın 
kolaylaşması için çalışması tamam-
lanmak üzere olan HKMO Mobil Cep 
Telefonu Uygulamasını geliştirme 

çalışmalarını başlattık. Oda Bilgi Sis-
temi alt yapısını güçlendirdik, veri 
sunucularını yeniledik. Oda sosyal 
medya hesapları oluşturarak sosyal 
medya üzerinden iletişim çalışmala-
rına başladık. Odamız çalışmaların-
da kullanılan tüm görseller, baskılar, 
matbu evraklar ve tasarımların belirli 
bir standartta olması ve Şubelerimiz-
ce de bu standartların kullanılması 
amacıyla Oda Kurumsal Kimlik Kıla-
vuzu hazırlama çalışmaları yürüttük 
ve yakın zamanda bu çalışmayı tüm 
birimlerimizle paylaşacağız. IP tele-
fon sistemi ve akıllı santral sistemini 
kurarak Oda haberleşme alt yapısını 
çağın teknolojisine uygun hale getir-
dik ve telefon maliyetlerinde önemli 
oranda tasarruf sağladık. Oda muha-
sebe sistemini revize ederek işleyiş ve 
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bilgi alışverişinde bulunduk, üye ve 
vatandaşlarla toplamda 521 yazışma 
yaptık. 

Oda etkinliğimizin artması için tem-
silciliklerle olan iletişimin etkin ol-
ması gerektiği düşüncesi ile il ve ilçe 
temsilciliklerinde köklü değişiklikler 
yaptık. Tüm temsilcilikler ve HKMO 
BİS üzerindeki yetki alanlarını göz-
den geçirerek boşlukta hiçbir faaliyet 
alanının kalmayacağı şekilde yeniden 
yaptığımız düzenleme ile birlikte tüm 
temsilcilikler için yeniden atamalar 
yaptık. 

17 defa üyelerle, temsilcilerle ve Şube 
yönetim kurullarıyla ülkenin farklı 
yerlerinde toplantılar gerçekleştirdik. 
HKMO BIS yeni tip sözleşme sistemi-
ni kurduk ve gerek eğitim videolarıyla 
gerek uygulamalı eğitimlerle bilgi-

lendirmelerde bulunduk. STBK’ların 
daha aktif hale gelmesi için İznik’te 
tüm komisyon başkanlarının katılı-
mıyla bir çalıştay düzenledik.

Üyelerimizin mesleki gelişimi için 
önemli olan eğitimlere bu dönemde 
de hız kesmeden devam ettik: 210 ki-
şinin katılımıyla, insansız hava aracı 
kullanımı için yasal zorunluluk olan, 
sertifikalı İHA pilotluk eğitimini ger-
çekleştirdik. Tüm üyelerimizin İHA-0 
ve İHA-1 eğitimlerini daha uygun şart-
larda ve Odamız organizasyonlarında 
alabilmeleri için Türkiye’deki tüm yet-
kili eğitim kuruluşlarıyla görüşerek 3 
tanesi ile protokol imzaladık. Adalet 
Bakanlığına yaptığımız başvuru sonu-
cunda Temel Bilirkişilik Eğitimi ver-
meye yetkili kurumlar arasına girerek 
24 ilde eğitimler organize ettik ve 2017 
yılında 70 Temel Bilirkişilik Eğitimi 

verdik. Ayrıca bu kapsamda TMMOB 
Bilirkişilik Çalıştayı’nda Oda olarak 
aktif rol alıp katkı sunduk. 

Üyelerimizin sorunlarına ve taleple-
rine cevap verebilmek amacıyla; 1550 
üyemizin katılımı ile farklı sektör-
lerde çalışan tüm üyeleri kapsayacak 
şekilde detaylı bir araştırma anketi 
yaptık. Anketin sonuç raporunu önü-
müzdeki günlerde yayınlayacağız. 
Yine bu kapsamda özel sektör sorunla-
rının çözümüne yönelik iki alt çalışma 
grubu şeklinde çalışmalarını sürdüren 
kapsamlı bir komisyon kurulmasını 
sağladık. Ayrıca özel sektör sorunla-
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rına dair Ankara’da 2 günlük bir ça-
lıştay düzenledik, 16. THBTK’da özel 
bir oturum gerçekleştirdik ve Mesleki 
Açılımlar Kurultayında bağımsız bir 
çalışma grubu oluşturup sorunların 
kapsamlı bir çözümü için detaylı bir 
rapor hazırlanmasını sağladık.

Mesleğe yeni başlayan ve büro/şirket 
kuran üyelerimize yönelik mesleğe 
başlangıç eğitimleri programladık. 
İçeriği hazır ve eğitmenleri belirli olan 
eğitim programını, yaşanan bazı hu-
kuki gelişmeler nedeniyle askıya al-
mak durumunda kaldık. 

Üyelerimizin her alanda daha iyi hiz-
met alabilmesi için; indirimli akarya-
kıt alabilmeleri amacıyla çeşitli büyük 
akaryakıt perakende şirketleriyle gö-
rüşmeler yaptık. En yüksek indirimi 
sağlayan bir firmayla protokol imzala-
dık. İndirim kartlarının hazırlanması-
nı sağladık ve üyelerimize duyurusu-
nu yaptık. 

Mesleğimizin gelişerek daha etkin bir 
şekilde devam etmesinin öğrenci mes-

lektaşlarımızla olan güçlü iletişimle 
olacağının bilinciyle hareket ettiğimiz 
bu dönemde de öğrencileri unutma-
dık: Harita ve Kadastro Mühendisliği-
nin tanıtılması, üniversite sınavların-
da daha yüksek puan alan öğrencilerin 
bu bölümü seçmeye yönlendirilmesi 
ve mesleği anlatan Türkçe (gerektiğin-
de farklı dillere çevrilecek) bir kaynak 
film oluşturmak amacıyla bir kısa film 
çalışmasına başladık ve kapsamlı bir 
ön çalışma yaptık. Filmin yakın za-
manda yayınlanması ile farklı kanal-
lar üzerinden geniş kitlelere yayılma-
sını hedefliyoruz.

Üniversitelerdeki mevcut harita mü-
hendisliği eğitimi ve yeni açılan bö-
lümlerden kaynaklı yaşanan sorunları, 
mesleğimizin geleceği için duyduğu-
muz kaygıları ve somut önerileri içe-
ren bir rapor hazırlayarak YÖK’e ilet-
tik. Mühendislik eğitim sorunlarının 
çözümüne yönelik Bölüm Başkanları 
Çalışma Konseyini kurduk ve 2 kez 
toplantı yaptık. Grubun çalışmaları 
devam ediyor. Ayrıca Oda çalışmaları 
ve öğrenci etkinliklerinin anlatıldığı 
toplantılar ve kahvaltılar gerçekleşti-

rerek 9 defa birçok farklı ilde üniver-
site öğrencileriyle bir araya geldik. 
Tüm öğrenci temsilcileriyle birlikte 2 
kez Öğrenci Birliği Toplantısı gerçek-
leştirdik.

Üyelerimize daha iyi hukuki hizmet 
verebilmek adına; danışmanlık şek-
linde yürüyen Oda hukuk işlerini bir 
çerçevede toplayarak Hukuk Birimi 
kurduk ve güçlendirdik. Önceki dö-
nemlerde açılmış bulunan ve derdest 
olan toplam dava sayımız 62. Bu dö-
nemde sonuçlanan dava sayımız 30. 
Meslek ve kamu çıkarları için de bu 
dönemde toplam 14 dava açtık ve bu 
davalar halen devam ediyor. Üyelerin 
çalışma hayatı, mesleki hakları ve öz-
lük hakları ile ilgili sorularına dair 26 
hukuki destek taleplerini karşıladık. 

3 adet genelge yayınlayarak mesleği-
mize ve Oda işleyişine dair yeni dü-
zenlemeler yaptık. Personellerin ça-
lışma esaslarını ve görev tanımlarını 
ortaya koyan HKMO Personel Yöner-
gesini hazırladık. 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bil-
gileri Üretim Yönetmeliği’nin kısa 
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sürede yenilenmesi için girişimlerde 
bulunduk. Yönetmelik taslağıyla ilgili 
STBK’ların da katkısıyla kapsamlı bir 
çalışma yaparak eksiklikler ve gerek-
lilikleri tespit edip rapor halinde ilgili 
mercie ileterek, yönetmelik taslağının 
şekillenmesinde ve iyileştirilmesinde 
önemli ölçüde katkı sağladık. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile ortak bir çalışma grubu kurarak bir 
dizi toplantılar gerçekleştirdik. Mes-
lektaşlarımızın bazı sorunlarının çö-
züme kavuşması ve TİP sözleşmelerin 
kontrolünün sağlanması için hazırla-
nan protokolü Oda olarak imzalayarak 
TKGM’ye ilettik. Protokol şu an imza 
aşamasında.

Bu dönemde de mesleki gelişimlere 
önemli katkıları olan organizasyon-
ların içinde bulunmaya devam ettik: 
FIG2018 Kongre hazırlık çalışmalarını 
yoğun bir şekilde yürüttük. Bu amaçla 
birçok kamu kuruluşu ve özel sektör 
temsilcileriyle görüşmeler yaptık ve 
geniş katılım ve temsiliyetin olduğu 
birçok toplantı gerçekleştirdik. Bu 
yıl ilk defa uluslararası formatta olan 
CBS Kongresi ile Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı, Mühendislik Ölç-

meleri Sempozyumu gibi Odamızın 
sürekli faaliyetlerinden olan bilim-
sel ve teknik etkinlikleri başarıyla ve 
geliştirerek gerçekleştirdik. İstanbul 
Şubemizin yürütücülüğünde mes-
lek sorunlarımızın tüm yönleriyle ele 
alındığı, Odamızın ve mesleğimizin 
geleceğine yönelik politikaların ve so-
mut önerilerin geliştirildiği Mesleki 
Açılımlar Kurultayını düzenledik. Bu 
süreçte TMMOB bünyesinde düzen-
lenen birçok ulusal etkinliğe de aktif 
katkılar verdik. Özellikle TMMOB 
Enerji Sempozyumu, TMMOB Mü-
hendislik-Mimarlık Eğitimi Sempoz-
yumu gibi etkinliklerde Yürütme Ku-
rulu düzeyinde yer aldık.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin 
üyelerimize ulaşmasında önemli bir 
katkısı olan Harita Bülteni Dergimi-
zin yapı, tasarım ve içeriğini tamamen 
değiştirerek sadece Oda haberlerinin 
yer aldığı bir bülten olmaktan ziyade, 
toplumsal olayların, mesleğimizdeki 
gelişmelerin, köşe yazılarının ve daha 
yoğun bir kültür sanat içeriğinin yer 
aldığı; okunabilirliği daha yüksek bir 
dergi ortaya çıkardık. Ayrıca HKMO 

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisine 
olan talebin artırılması ve daha fazla 
makale başvurularının gelmesi için 
teşvik kurallarını iyileştirdik ve tüm 
akademisyenlere editör imzasıyla bir 
davet mektubu gönderdik. 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalara 
çok daha fazlasını ekleyerek; üzerinde 
çalışmaya başladığımız girişimler ve 
hedeflediğimiz yeni amaçlarla bu yeni 
dönemde de mesleğimizi daha ileri-
ye götürmek, üyelerimizle bağımızı 
güçlendirmek amacıyla ve toplumsal 
sorumluluk bilincimizle çalışmaya de-
vam ediyoruz.

güncel



10038Harita Bülten

Harita Bülteni

10039 Harita Bülten

“Her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz.  Bizler gerçek gündemi 

anlamaya, gösterilenin arkasını görmeye, söylenenlerden 

söylenmeyenleri duymaya, satır aralarını okumaya, olası tüm 

karşı hamlelerin sonrasını görüp ülkemizin ve mesleğimizin 

çıkarlarını savunmaya çalışıyoruz.”

güncel

46. Olağan Genel Kurulumuz 6-8 
Nisan 2018 tarihleri arasında 
“Hep Birlikte Daha İleriye” mot-

tosu ile gerçekleşti. Mesleğimizi ve 
meslektaşlarımızı her zaman olduğu 
gibi gelecekte de sürekli ileriye taşıma-
yı hedefleyen Odamızın yönetimi için 
adayların birlik ve beraberlik içinde 
yarıştığı genel kurul güzel bir demok-
rasi örneği de oluşturdu.

Genel Kurulun  açılış konuşmasını 
HKMO 45. Dönem Genel Başkanı Er-
tuğrul Candaş yaptı. Büyük ilgi gören 
açılış konuşmasından sizler için der-
lediğimiz satır başlarına gelin birlikte 
bakalım:

“Her gün yeni bir gündemle uyanıyo-
ruz.  Bizler gerçek gündemi anlamaya, 
gösterilenin arkasını görmeye, söyle-
nenlerden söylenmeyenleri duymaya, 
satır aralarını okumaya, olası tüm karşı 
hamlelerin sonrasını görüp ülkemizin 
ve mesleğimizin çıkarlarını savunmaya 
çalışıyoruz.  Son iki yılımız tam da böy-
le geçti. Ülkenin sıcak gündemleri ve 
siyasetin baskısı bizi arkamızdan çek-
meye çalıştı. Fakat bizler, aklın ve bili-

min yolunda sağlam ve güçlü adımlarla 
yürümeye devam ettik.

Bu iki yılda mesleki ve teknik alanda 
birçok çalışma yaparken, ülkemizin 
sorumluluk taşıyan yurttaşları olduğu-
muzu unutmadan, ülkemizin çağdaş ve 
demokratik bir ülke olarak kalabilmesi 
için, eşitliğin ve özgürlüğün anayasal 
güvenceye yeniden kavuşabilmesi için, 
doğası, kültürü, tarihi, kısacası maddi 
ve manevi tüm zenginlikleriyle yaşanı-
lır bir çevre, bir yeryüzü olabilmesi için, 
insanım diyen ve insanlığını bilen her 
onurlu birey için bir yurt, bir vatan ola-
bilmesi için verilen her türlü mücade-
lenin içinde, yanında, arkasında olduk; 
yaşam alanlarımızı, kentlerimizi, müş-
tereklerimizi, kültürel miraslarımızı, 
yeşilimizi, doğamızı korumaya çalıştık.

Odamızın 64 yıllık mücadele tarihinde 
benzerine az rastlanan saldırılara karşı, 
daha sık saf tutmamız gereken günler-
den geçiyoruz. Bu yüzden 46. Olağan 
Genel Kurulumuzun hem örgütümüze 
yönelik saldırıları püskürtmek, hem de 
ülkemizin geleceğine yönelik direnç 
haritasını ortaya çıkarmak için önemli 
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“Biz mühendislerin görevi 
yurttaşların yaşam düzeyini 
yükseltmektir. Mühendislik 

medeniyet yaratan meslektir. Biz 
mühendisler yalnızca bilimden 

ve yatırımdan besleniriz. 
Kıyılarımızdan ormanlarımıza, 

meralarımıza kadar her şey 
satılığa çıkarıldı. Yanlışlıkları 

bilimsel verilerle dile getirmek 
bizlerin görevidir. “

Harita Bülteni

olduğunu düşünüyor ve Genel Kurulu-
muzun eşit, özgür, laik, demokratik bir 
Türkiye mücadelemize, üreten, hakça 
bölüşen bir ülke özlemimize katkı ver-
mesi dileğimle hepimize kolaylıklar di-
liyorum”.

Açılış konuşmalarının ardından 45. Dö-
nem Çalışma, Mali, Denetleme ve Onur 
Kurulu Raporları okundu ve 45. Dönem 
Yönetim Kurulu, delegelerin oy birliği 
ile aklandı.

Divana sunulan Odamız ve TMMOB 
organları için asıl ve yedek adayların 
delegelere okunmasının ardından, TM-
MOB delegasyonu için liste şeklinde oy 
kullanılması önergesi oybirliği ile kabul 
edildi. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 
Komisyonunca hazırlanan sonuç bildir-
gesi Mert Özdağ tarafından okunarak 
Genel Kurulun olurlarına sunuldu ve 
oy birliğiyle kabul edildi. 

8 Nisan 2018 günü gerçekleştirilen se-
çimler sonucunda, HKMO 46. Dönem 
Oda organları ve TMMOB delegasyonu 
belirlendi. 

Sonuç Bildirgesi

Türkiye Cumhuriyeti‘nin temel yapısı 
olan güçler ayrılığı ilkesi tamamen or-
tadan kaldırılmıştır. Ayrıca hükümet 
yapısında meclisin yetkisi ve etkisi 
yok edilmiş, bu yetkiler tek bir nokta-
da toplanmıştır. Bu kurgulama adalet 
ve eşitlik ilkelerini ve TBMM‘yi devre 
dışı bırakarak, evrensel insan haklarını 
ve hukuku ayaklar altına almıştır. Ya-
şadığımız OHAL sürecinde kamudan 
kanun hükmünde kararnamelerle hu-
kuksuz olarak ihraç edilmiş, 200 bine 
yakın emekçi ve meslektaşlarımızın ya-
şam hakları ellerinden alınmıştır. Başta 
Odamız üyesi meslektaşlarımız olmak 
üzere, ihraç edilen tüm emekçilerin ya-

Emin Koramaz
TMMOB Başkanı
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şam ve özlük hakları için Odamız de-
mokratik mücadelesini sürdürmelidir.

Kapitalist sistemin 1970‘lerden beri için-
de bulunduğu krizleri çözme yöntemle-
rinden birisi olarak özelleştirme furyası 
ülkemizde de 12 Eylül darbesinden son-
ra yansımalarını bulmuş, Cumhuriyet‘in 
kuruluşundan beri büyük fedakârlıklar-
la oluşturulan kamu malları özelleştirme 
yoluyla elden çıkarılmıştır. Sümerbank, 
TEKEL, TÜPRAŞ, PETKİM, Et ve Balık 
Kurumu derken sıra günümüzde şeker 
fabrikalarına gelmiştir. İlk olarak Niğ-
de-Bor ve Kırşehir Şeker Fabrikaları özel 
sektöre ihale edilerek özelleştirilmiş, 
üretim gücü halkın elinden alınarak ser-
mayeye teslim edilmiştir. Kapitalizmin 
emperyalist aşamasıyla birlikte insan-
lığın en çok ihtiyacı olan temel yaşam 
unsurlarının talana kurban edilmesinin 
yansımalarını ülkemizde de yaşamak-
tayız.  Tarım alanlarının bir kısmının 

yabancılara ve küresel sanayi şirketleri-
ne satılması ve uzun süreli kiralanması 
sonucunda, kırsal alanda yaşayan insan-
lar tarımsal üretim sürecinin dışına itil-
miş ve bu bağlamda kentlere göç etme-
ye zorlanmışlardır. Tarımda kapitalizm 
tüm yıkıcılığıyla hayata geçmiş, kırsal 
alanda ve kentlerimizde sosyal-kültürel 
değerlerimiz yok edilmiştir.

Çevrenin flora ve faunasını, kırsal alan 
yerleşimlerinde yaşayan insanların ya-
şamlarını olumsuz biçimde etkileyen 
HES projelerine son verilmesi, son gün-
lerde gündeme gelen suyun ticarileş-
tirilmesi üzerine yapılan çalışmaların 
ortadan kaldırılması, derelerin ve ne-
hirlerin kirletilmesi önlenerek özgürce 

akmasının sağlanması, özellikle yeni 
yapılan yollarla baskılanan başta Kara-
deniz yaylaları olmak üzere ülkemiz-
deki tüm yaylaların doğal karakterinin 
korunması yönündeki çalışmalarımız 
daha etkin kılınmalıdır.

Ülkemiz, kendi coğrafyalarında yeni-
lenebilir enerjiyi destekleyen emperya-
list güçler tarafından dayatılan ve tüm 
dünyada terkedilen nükleer enerji sant-
ralleri ile enerji açığını kapatmak gibi 
bir politika seçmiştir. Ancak doğru olan 
ülkemizde de yenilenebilir enerji politi-
kasının desteklenerek kendi öz kaynak-
larımızın kullanıldığı, doğaya dost ve 
gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya 
bırakabilmektir.

güncel
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Toprak reformunun yapılmaması, ta-
rımsal üretimin demokratik biçimde 
planlanmaması, üreticilerin ürünlerinin 
pazarlanması yönünde kooperatifleş-
menin desteklenmemesi ile üreticiler 
pazar ekonomisinde sermayenin sö-
mürüsüne terk edilmiştir. Kırsal alanda 
insanca yaşamanın tüm koşulları ya-
ratılmadan kentlere göçün zamanında 
kontrol edilip önlenememesi nedeniyle 
çarpık kentlerin oluşması sonucunda 
gündeme gelen kentsel dönüşüm pro-
jelerinin rant amaçlı uygulamalarla hak 
sahiplerinin yerinden edilip, mülkiyet 
haklarının büyük bir kısmının elinden 
alınmasına neden olan yık-yap-sat mo-
delinin bugünkü Türkiye‘de sonuna ge-
linmiş, konut sektöründeki ekonomik 
kriz derinleşmiştir.

Tarih boyunca büyük ekonomik krizler 
hep büyük savaşlarla sonuçlanmıştır. 
Savaş sanayisi şirketleri kendi ülke-
lerindeki ekonomik krizi çözmek için 
sömürü alanı olarak gördüğü geri kal-
mış ülkelerde kendi orduları yanında 
taşeron profesyonel şirketlerden hizmet 
satın alarak yeni savaş modelleri geliş-
tirmiştir. Bugün gerekçesi ister petrol 

olsun, ister Fırat-Dicle suları olsun Bü-
yük Ortadoğu Projesinin yarattığı savaş 
bataklığına ülkemiz de dâhil edilmiştir.  
Dünyamızda ve ülkemizde ölüme karşı 
yaşamı, savaşa karşı barışı savunmaya 
devam edeceğiz.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere pa-
ralel olarak mesleğimizde de yeni ve 
modern teknoloji ürünleri yaygın bir şe-
kilde kullanılmaktadır. Harita Mühen-
dislik faaliyet alanlarında da yeni üre-
tim tekniklerinin kullanılması zorunlu 
olmaktadır. Bu durum mesleğimizin 
gelişmesine, niteliğinin artmasına, mes-
lek alanlarının genişlemesine, diğer 
meslek disiplinleriyle ortak çalışmala-
rın yapılmasına vesile olmaktadır.  

Odamızın İstanbul Şube yürütücülü-
ğünde gerçekleştirdiği ‘‘Mesleki Açı-
lımlar Kurultayı‘‘nda mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın geleceği için alı-
nan kararların yaşama geçirilmesi için 
bütün şubelerimizin, merkeze bağlı 
temsilciliklerimizin, üniversitelerdeki 
bölümlerimizin ve tüm üyelerimizin 
Genel Merkezimizle birlikte kollektif 
çalışmalar sürdürmeleri gerekmektedir.

Bu tespitlerimizin ışığında 

mesleğimiz ve ülkemiz adına; 

güzel bir dünya için barışı, 

kardeşliği, özgürlükleri, 

demokrasiyi, laikliği, adaleti 

hep birlikte daha ileriye 

taşıyacağız.
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Planlı ve sağlıklı kentleşmenin temelini, 
arsa ve arazi düzenlemesi sonucu elde 
edilen ve tapuya tescilleri yapılan par-
selasyon planları oluşturmaktadır. İmar 
planı uygulama işlemleri ister imar plan-
larının, ister parselasyon planlarının ip-
tali nedeniyle olsun, üretilen parsellerde 
yapılaşmanın gecikmesine, mülkiyeti el 
değiştiren parsellerde sorunlar yaşan-
masına neden olmaktadır. Bu olumsuz 
durumların yaşanmaması için ‘‘Arazi 
ve Arsa Düzenlemesi İş Süreçleri Parse-
lasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine 
İlişkin Açıklama Raporu Kılavuzu‘‘nun 
meslektaşlarımız tarafından uygulan-
ması bir zorunluluk oluşturmaktadır.

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün yıllardır dile getirdiği 
üç boyutlu kadastroya geçilmesinin 
hem toplumsal hem de mesleki açıdan 
ciddi katkıları olacaktır.  Bu sistem-
le şehirlerimizdeki her türlü yapılaş-
ma hakkında mekânsal veriler, dijital 
ortamda kayıt altına alınarak analiz 
edilebilir, raporlanabilir ve projelen-
dirilebilir olacaktır. Böylece bugün en 
önemli mesleki faaliyetlerimizden olan 
yapı kot, hat krokisi ve aplikasyon pro-

jeleri mekânsal anlamda üçüncü boyu-
ta taşınacaktır. Bu süreçte üçboyutlu 
mekânsal verilerin Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi’ne entegre olarak düzen-
lenmesi için Odamızca standartların 
belirlenmesi ve ilgili idarelere öneril-
mesi gerekmektedir.

Ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversi-
telerinde farklı isimler altında 39 adet 
mühendislik lisans bölümü mevcuttur. 
Bu bölümlerden 23 tanesi öğrenci ala-
rak aktif olarak eğitim-öğretim faali-
yetlerine devam etmekte ve mezun ver-
mektedir. 2017 yılı verilerine göre her 
yıl yaklaşık olarak 1750 civarında lisans 
öğrencisi mezun olmaktadır. Önümüz-
deki yıllarda ise 39 üniversitenin mezun 

vermeye başlamasıyla beraber sayı kat-
lanarak artacaktır. Ülkemizde kamu ve 
özel sektör incelendiğinde yeni mezun 
meslektaşlarımızın iş bulma olanakla-
rının azalacağı ve bu durumun mesle-
ki ve toplumsal anlamda büyük prob-
lemler oluşturacağı ortadadır. Bunun 
önüne geçmek için harita ve kadastro 
mühendisliği eğitimini veren üniver-
sitelerin ilgili bölümleri açarken eği-
tim-üretim-istihdam üçgenine dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

Bu tespitlerimizin ışığında mesleğimiz 
ve ülkemiz adına; güzel bir dünya için 
barışı, kardeşliği, özgürlükleri, demok-
rasiyi, laikliği, adaleti hep birlikte daha 
ileriye taşıyacağız.

güncel
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Gündemi sıkça değişen ve 

hatta takip etmekte zorlanılan 

bir ülkede yaşıyoruz. Son 

zamanlarda da ana gündemimiz; 

erken seçim kararı ve 

dolayısıyla da milletvekilliği 

ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 

oldu. Peki ama biz seçimleri takip 

ederken arka planda neler oldu?

dönük tüm başvurulara kulak tıkaması 
sonucunda alanın sahipleri tarafından 
35 milyon liraya satışa çıkarıldı.

05 Mayıs 2018: Ankara’nın Mamak ilçe-
sinde bulunan Boğaziçi Mahallesi’ni sel 
bastı. Baskın sonucunda yüzlerce ev ve 
araba zarar gördü.

07 Mayıs 2018: İstanbul Esenler’de bu-
lunan Metris Askeri Kışlası ve yeşil alan 
olmak üzere toplamda 191 hektarlık 
alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından plan tadilatıyla imara açıldı.

09 Mayıs 2018: Ankara’nın altyapı so-
runları bitmedi. Öğleden sonra baş-
layan sağanak yağmur nedeniyle Ye-
nimahalle’nin bazı noktalarında su 
birikintileri oluştu. Çok sayıda sürücü, 
su baskını nedeniyle araçlarında mah-
sur kaldı.

13 Mayıs 2018: Dersim’de Konaktepe 
Barajı ve HES I ve HES II projesi için alı-
nan ‘Acele Kamulaştırma Kararı’ Danış-
tay tarafından durduruldu.

14 Mayıs 2018: Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi, Ordu İdare Mahkemesinin ‘ip-
tal’ kararına rağmen Ünye-Cevizdere 

Harita Bülteni

Sandığın Gölgesinde Gündemden Kaçanlar

Hafıza-i Beşer Nisyan ile Maluldür

Seçimlere odaklanılmışken doğa ve 
kentlere dair pek çok olay, gelişme 
yaşandı; fakat bu haberler, bu yo-

ğunluğun içerisinde yeteri kadar dikkat 
çekemedi. Erken seçim kararının alın-
dığı tarihten seçimlere kadarki süreçte 
yaşanan; unutulmasını istemediğimiz 
olayları bir kez daha hatırlatmak istedik. 

19 Nisan 2018: Sinop’ta Nükleer Karşı-
tı Platform’un çağrıcısı olduğu, 22 Ni-
san’da yapılacak olan “Sinop Nükleer 
Santral İstemiyor” konulu miting ya-
saklandı.

20 Nisan 2018: Bursa’da Mandras De-
resi’ne dökülen sanayi atıklarının oluş-
turduğu kirlilik fotoğraflarla belgelenir-
ken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
‘düzenli denetim yaptığını ve kirlilik 
olmadığını’ iddia etti.

20 Nisan 2018: Ankara Büyükşehir Be-
lediye eski Başkanı Melih Gökçek’in 
rant girişimlerine karşı kazanım elde 
eden Dikmen Vadisi sakinlerinin evleri-
nin yıkım işlemlerine başlandı.

03 Mayıs 2018: Bodrum-Milas arasında-
ki 2500 yıllık Bargliya antik kenti, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının kenti korumaya 
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Havzası’ndaki çöp tesisinin inşasına 
devam etti.

18 Mayıs 2018: Ankara-İzmir Yüksek 
Hızlı Tren Projesi’nin mıcır ihtiyacını 
karşılamak için açılacak taş ocağı hak-
kında “ÇED gerekli değil kararı” verildi.

20 Mayıs 2018: Ankara, yıllardır iyi-
leştirilmeyen altyapısı nedeniyle bir 
yağmur yağışıyla birlikte yine sel bas-
kınıyla karşılaştı. Atatürk Bulvarı’nda 
bulunan altgeçitte sel baskını sonucu, 
sürücüler araçlarında mahsur kaldı. 

21 Mayıs 2018: Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, mahkeme kararına rağmen Ka-
dıköy’de bulunan tarihi Kuşdili Çayı-
rı’nı imara açtı.

25 Mayıs 2018: Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, İstanbul’un Kartal ilçesinde bu-
lunan Yakacık’taki 59 dönüm kamuya ait 
doğal sit alanını “mutlak korunması ge-
reken doğal sit alanı” olmaktan çıkardı.

30 Mayıs 2018: Ankara’da yine yağmur 
sonucunda oluşan sel ile Bala ilçesinde 
bir kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağış 
sırasında Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Tuna, Tayyip Erdo-

ğan adına seçimler için başlatılan bağış 
kampanyası için tweet atıyordu.

31 Mayıs 2018: Kartal’daki 176 dönüm 
şehir parkının rant uğruna yapılaşmaya 
açılmasına mahkeme “dur” dedi. İstan-
bul 10. İdare Mahkemesi, parkın imara 
açılmasına dair yürütmeyi durdurma 
kararı verdi.

Mayıs 2018: Türkiye’nin en çok yağış 
alana ili Rize’de yapılan HES’ler nede-
niyle Gürgen Deresi kurudu.

02 Haziran 2018: Ankara Büyükşehir 
Belediyesine 29 yıl süreyle tahsis edilen; 
AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan 
Ankapark alanının işletmeye verilmesi 
işinin ihalesinin yapılacağı açıklandı.

06 Haziran 2018: Yaklaşık 13 milyon ka-
çak yapıya af getiren, 10 Mayıs 2018’de 
TBMM’den geçen İmar Affında “Yapı 
Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar” Resmî Gazete’de yayınlandı.

07 Haziran 2018: Okluk Koyu’na inşa 
edilen 300 odalı, yazlık saraya yapay 
kumsal ve iskeleler yapmak için denizin 
doldurulmasına başlandı. Şile’den taşı-
nan 120 bin ton kum, gemilerden sahile 

püskürtülürken; denizde kirlilik yarattı. 
Doldurma, deniz ekosistemini bozacak.

14 Haziran 2018: Tarabya’daki Cumhur-
başkanlığı Huber Köşkü’nün yanındaki 
boş alan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararıyla imara açılarak otopark 
yapıldı. Üyelerin “park olsun” önerisi 
reddedildi.

17 Haziran 2018: Gelen büyük tepkile-
rin üzerine İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, Kınalıada’da fayton yerine top-
lu taşımada elektrikli araç kullanımını 
deneyeceğini duyurdu. Sonrasında tüm 
adalarda toplu taşıma için elektrikli 
araçların kullanılması planlanıyor.

21 Haziran 2018: AİHM, Türkiye’de yar-
gı ve iktidar tarafından kollanan ABD’li 
gıda tekeli Cargill’in Bursa’daki 1. sınıf 
tarım arazisine kurduğu nişasta bazlı 
şeker fabrikasını yasadışı buldu.

21 Haziran 2018: Ankara, yıllardır iyi-
leştirilmeyen altyapısı nedeniyle bir yağ-
mur yağışıyla birlikte yine sel baskınıyla 
karşılaştı. Sıhhiye’de bulunan Kızılay Ye-
nişehir Semt Pazarı’nı su bastı, mahsur 
kalanlar botla kurtarıldı. Kızılay metro-
su ise su baskını nedeniyle kapatıldı.

güncel



Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türk-
doğan, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Din-
çer Demirkent, İTÜ Vakfı Başkanı Serap 
Çatalpınar, Artvin Kültür Derneği Baş-
kanı Sabriye Tuncay, HTKP Başkanı Er-
kan Baş ve Türkiye Barolar Birliği Ge-
nel Sekreteri Sabiha Tekin de söz alarak 
ülke gündemine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

Genel Kurulun ilk günü; komisyon se-
çimleri ve çalışma raporlarının sunu-
mu ile sunulan raporlar üzerine delege 
görüşleri ile devam etti. Genel Kurulun 
ikinci gününde de devam eden bu gö-
rüşlerin ardından Emin Koramaz tara-
fından yapılan genel cevaplama konuş-
masının ardından 44. Dönem Yönetim 
Kurulu, yapılan oylama sonrasında oy-
birliği ile aklandı.

Komisyonların çalışmalarının değerlen-
dirilmesi ile devam eden Kurulda; Mali 
İşler, Yönetmelikler, Kararlar ve Sonuç 

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İçinde bulunulan 

OHAL döneminde gerçekleşecek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin önemine değinilen Genel Kurulda geride kalan iki yılda 

ülke ve meslek genelinde yaşananlar da dile getirildi. 

Koramaz’ın konuşması ile devam etti. 
Koramaz’ın kürsüye gelerek 2 yıllık 
çalışma dönemi boyunca TMMOB faa-
liyetlerine ve ülkenin içinde bulundu-
ğu duruma ilişkin değerlendirmelerini 
içeren konuşmasının ardından Genel 
Kurula katılan siyasi parti, emek-mes-
lek örgütleri ve sivil toplum örgütleri 
temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği Başkanı Seran Aysal, Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Onursal Adıgüzel, Halkların 
Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili 
Filiz Kerestecioğlu, Türk Tabipleri Birli-
ği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş genel Başkanı Aysun Gezen, 
TÜRMOB Başkanı Masis Yontan, Emek 

Partisi Başkanı Selma Gürkan, ÖDP 
Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Ba-

şer, TKP adına Ali Aydın, İnsan 

Harita Bülteni

TMMOB 45. Olağan Genel Kuru-
lu; 31 Mayıs-2 Haziran 2018 ta-
rihlerinde Türkiye Barolar Birliği 

Av. Özdemir Özok Konferans Salonu‘n-
da yapıldı.

Divan seçimlerinin ardından Divan 
Başkanı seçilen Mehmet Soğancı, Ku-
rulun açılış konuşmasını yaptı. TM-
MOB’un geçmişten gelen mücadeleci 
kimliğinin önümüzdeki dönemlerde 
de aynı kararlılıkla süreceğini belirten 
Soğancı’nın konuşmasının ardından 
oy birliği ile kabul edilen Genel Kurul 
Gündemi uyarınca Genel Kurul çalış-
maları başladı. 

Genel Kurul, ilke olarak TMMOB 44. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
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TMMOB haberler

45. Dönem Yönetim Kurulu

Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, Bülent 
Onat, Ufuk Ataç, Ekrem Poyraz, 
Can Durgu, Feramuz Aşkın, Yaşar 
Üzümcü, Asiye Ülkü Karaalioğlu, 
Ata Can Kale, Selçuk Uluata, Murat 
Fırat, Ali Burak Yener, Mehmet 
Besleme, Niyazi Karadeniz, Emin 
Koramaz, Cemalettin Küçük, 
Ayşegül Akıncı Yüksel, Tores 
Dinçöz, İsmet Aslan, Mehmet 
Çelik, Ayşegül Oruç Kaptan, Deniz 
Kimyon Tuna, Emre Fidan, Baki 
Remzi Suiçmez  

Yüksek Onur Kurulu

Ali Fahri Özten, Züber Akgöl, 
Hulusi Sarıkaya, Salim Melih Şahin, 
Semih Lütfi Temizkan 

Denetleme Kurulu

Halil İbrahim Yiğit, Nadir 
Avşaroğlu, İlter Çelik, Mehmet Zeki 
Barutçu, Mehmet Nuri Hatiçoğlu

TMMOB Kurulları

Bildirgesi Komisyonlarının çalışmaları 
ve sundukları raporlar okunarak Genel 
Kurulun onayına sunuldu.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ek göstergelerinin 
arttırılması için görev ve yetki verilme-
si, OHAL’in TMMOB’a bağlı odalara 
üye olan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına ve meslek alanlarına etki-
lerinin ele alınacağı bir çalıştay düzen-
lenmesi ve eylem planı oluşturulması 
gibi meslek alanlarına ve birlikte mü-
cadele etmeye ilişkin önergeler de Ge-
nel Kurulda görüşülen konular arasın-
da yer aldı.

Verilen önergelerden; KHK ile görevle-
rine son verilen akademisyenlere ilişkin 
olarak, bu son verme kararlarının altın-
da imzası olan rektörlerden mühendis, 
mimar ve şehir plancısı olanlar hakkın-
da bağlı oldukları Odalarınca soruştur-
ma başlatılarak Onur Kuruluna sevk 

edilmeleri kararı ise Genel Kurulda öne 
çıkan başlıklardan biri oldu. 

Genel Kurulun son günü olan 3 Hazi-
ran Pazar günü, Teoman Öztürk Öğ-
renci Evi’nde yapılan ve 2026 kayıtlı 
delegeden 1020 delegenin oy kullandığı 
seçimler sonucunda “Devrimci Demok-
rat Yurtsever İlerici Çağdaş Mühendis 
Mimar Şehir Plancıları”   listesi, tek liste 
olarak girilen seçimlerin kazananı oldu. 

Emek, ülke, halk, doğa düşmanı sö-
mürü ve rant politikaları ile cumhuri-
yet, laiklik, demokrasi düşmanı din-
ci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı 
TMMOB’un anti-emperyalist, kamucu, 
toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlik-
çi, özgürlükçü geleneklerine sahip çık-
maya devam edeceği bu dönemde de 
Genel Kurul sonuçlarının mesleğimiz 
ve ülkemize yararlı olacağının inancıyla 
seçilen üyeleri kutluyor ve başarılı bir 
çalışma dönemi diliyoruz.
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Akkaya: Ben kendimi bildim bileli şarkı 
söylüyordum zaten. Sonra da yönlen-
dirdiler işte, “Bunu yapmalısın” diye.

İlk Grup Yorum’la başladım. Sonra Kı-
zılırmak. Aslında ben gazeteci olmak is-
tiyordum; ama hayat böyle aktı, ben de 
önünde durmak istemedim yani. Sonra 
bunun da bir çeşit yayın olduğunu fark 
ettim. Düşüncelerimi hiç kimseden ica-
zet almadan; bir genel yayın yönetme-
ni olmadan; derginin çizgisi, gazetenin 
çizgisi, televizyonun çizgisi derdi ol-
madan paylaşabileceğim çok özgür bir 
alan. Bunu fark ettiğimde daha da kıy-
metlendi benim için ve şimdi o şekilde 
devam ediyorum. 

İlkay Akkaya

“İlk yöntemleri, anlaşma yaptığımız salonları elimizden almak 

oldu. Şimdi bunu daha büyük bir hızla devam ettiriyorlar; 

ama biz önceki dönemden şerbetli olduğumuz için onların o 

politikalarına karşı neler yapılabilir, onun bilgisine sahibiz. O 

konuda bizimle aşık atmaları biraz zor, biz o konserlerin hepsini 

yapıyoruz yani.”

1964 yılında İstanbul’da doğan İlkay 
Akkaya, lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi Basın-Yayın Yükseko-

kulunda tamamladı. Profesyonel müzik 
hayatına Grup Yorum’la başlayan Ak-
kaya, aynı zamanda İstanbul Üniver-
sitesinde konservatuar eğitimi almaya 
başladı. 1989 yılında Grup Yorum’dan 
ayrıldı. Tuncay Akdoğan’la birlikte, 
1990 yılında Grup Kızılırmak’ı kurdu. 
Grup Kızılırmak’la birlikte 13 albüm 
çıkaran İlkay Akkaya, 1998 yılından 
itibaren solo albümler çıkardı ve hem 
grupla hem bireysel olarak başarılı bir 
müzisyen olarak adını duyurdu. 

Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

O Konserlerin Hepsini Yapıyoruz

röportaj
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Son dönemde, sanatçı yetişmesinde 
neden bu kadar azlık çekiyoruz? Bu 
sürece nasıl bakıyorsunuz?

Akkaya: Her dönem kendi sanatçısı-
nı yetiştiriyor, ben buna inanıyorum. 
Ama şimdi çok hızlı bir değişim içinde 
dünya, iletişim olanakları da hızlı bir 
şekilde değişiyor. Ya günlük şöhretlerle 
karşılaşıyoruz ya da küçük üretimler-
le bir süre ayakta duran, sadece onun 
ekmeğini yiyen insanlar çıkıyor karşı-
mıza. İçinde bulunduğumuz dönem de 
kendi sanatçısını yaratacaktır, ben buna 
inanıyorum. 

Siz kimleri dinliyorsunuz?

Akkaya: Ben rastgele dinliyorum. Öyle 
özellikle şunu dinliyorum diye bir şey 
yok. Eşim çok iyi bir müzik dinleyicisi; 
Led Zepellin’den Mercedes Sosa’ya ka-
dar… Sonra bir bakıyoruz Hacı Taşan 
çıkıyor peşinden. Çok değişik bir skala-

da müzik dinliyoruz yani. Hem de peş 
peşe dinleyebiliyoruz bunları.

Sosyal hayatınızda müzikten başka 
neler yapmayı seviyorsunuz?

Akkaya: Benim hayvanlarla ilişkim çok 
yakın; kediler, köpekler. 6 köpek oldu 
şimdi. Onun dışında çok fazla dayanış-
ma konserleri, dayanışma toplantıları 
oluyor; onlara gidiyorum.

Zaten iki konser arasında dinlenebil-
mek için de bir zamana ihtiyaç var. 
Domates-biber ekiyorum, biçiyorum, 
çiçeklerim var; onlarla uğraşıyorum.

Hâlâ üretiyor musunuz?

Akkaya: Benim hayatımda hep şöyle 
oldu: İçimden albüm yapmak gelince 
hemen çalışmaya başladım yani “Bir al-
büm yapayım, zamanı geldi.” diye dü-
şünmedim hiç.  

Harita Bülteni

İlkay Akkaya

İnsan yolda yürürken birçok 
şey öğreniyor. Yolda yürürken 

dediğim, mecazi anlamda 
yolda yürümek. Mesela şöhret 
kavramı, para kavramı; bunlar 

aslında insana hayatı kısa yoldan 
öğretebilecek, dersler verebilecek 

kavramlar. Onu öğrenebilecek 
şekilde yavaş gideceklerse 

girsinler, hızla koşmasınlar.
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Yakın zamanda albüm yapmayı düşü-
nüyor musunuz?

Akkaya: Albüm değil de maxi sing-
le gibi bir şey. Böyle 6 şarkılık bir şey; 
çünkü tekeller oluştu. Yani ürettiğin 
şeyi yayabilmen, market raflarına gi-
rebilmen; birkaç şey dışında mümkün 
değil. TT Net bir tekel. MÜYAP’ın elin-
de birçok şey; ekonomisini onlar belir-
liyorlar, büyük bir sömürü alanı. Ben 
15 sene önce tövbe ettim Unkapanı’nda 
bir daha çalışmamaya. Bağımsız Müzik 
Ağı diye bir şey var, onun içindeyim; 
Ütopya Müzik’le birlikte çalışıyorum. 
Unkapanı mantığı dışında. Benim gitar-
cım aynı zamanda. Oradan yayınlanı-
yor albümler. 

Müziğe hevesi olan gençlere tavsiye-
niz nelerdir? 

röportaj

İlkay Akkaya

“Led Zepellin’den Mercedes 
Sosa’ya kadar… Sonra bir 
bakıyoruz Hacı Taşan çıkıyor 
peşinden. Çok değişik bir skalada 
müzik dinliyoruz yani. Hem 
de peş peşe dinleyebiliyoruz 
bunları.”

Akkaya: Aslına bakarsanız kolay bir 
şey değil. Hevesleri varsa denesinler; 
ama iş olarak düşünülüp yapılacak bir 
şey değil müzik. Eğer öyle yaşayabile-
ceklerse ve hayattan beklentileri çok 
üst düzeyde değilse, o yola girsinler ve 
yürüsünler. Aksi takdirde, çok büyük 
hayal kırıklığı yaşayabilirler; çünkü zor 
bir alan. 

İnsan yolda yürürken birçok şey öğre-
niyor. Yolda yürürken dediğim, mecazi 
anlamda yolda yürümek. Mesela şöhret 
kavramı, para kavramı; bunlar aslında 
insana hayatı kısa yoldan öğretebilecek, 
dersler verebilecek kavramlar. Onu öğ-
renebilecek şekilde yavaş gideceklerse 
girsinler, hızla koşmasınlar.

Türkiye’deki sanatın son zamanlardaki 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

“TT Net bir tekel. MÜYAP’ın elinde birçok şey; ekonomisini 
onlar belirliyorlar, büyük bir sömürü alanı. Ben 15 sene önce 
tövbe ettim Unkapanı’nda bir daha çalışmamaya. Bağımsız 
Müzik Ağı diye bir şey var, onun içindeyim.”

“Her dönem kendi sanatçısını yetiştiriyor, ben 
buna inanıyorum. Ama şimdi çok hızlı bir 

değişim içinde dünya, iletişim olanakları da 
hızlı bir şekilde değişiyor. Ya günlük şöhretlerle 

karşılaşıyoruz ya da küçük üretimlerle bir süre 
ayakta duran, sadece onun ekmeğini yiyen insanlar 

çıkıyor karşımıza. “
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Akkaya: Aslında OHAL’dan önce de 
sanat üzerinde baskılar hissetmeye 
başlamıştık. İlk yöntemleri, anlaşma 
yaptığımız salonları elimizden almak 
oldu. Şimdi bunu daha büyük bir hız-
la devam ettiriyorlar; ama biz önceki 
dönemden şerbetli olduğumuz için on-
ların o politikalarına karşı neler yapıla-
bilir, onun bilgisine sahibiz. O konuda 
bizimle aşık atmaları biraz zor, biz o 
konserlerin hepsini yapıyoruz yani.

Benim yeni öğrendiğim bir şey; ama bel-
ki çok önceden bilenler vardır içinizde: 
Gerçek ormanlar var ya; şimdiki bele-
diyelerin birkaç tane ağaç dikip, peyzaj 
çalışması yapıp, “İşte size orman.” diye 
önümüze koyduklarından değil ama. O 
gerçek ormanlar toprağın altındaymış. 
Bütün ormanın altını kaplayan bir ağ 
varmış ve türü tehlikeye düşen bir tek 
ağaç bile olduğunda diğer tüm ağaçlar, 
tüm orman; bütün gücüyle, onu besle-

mek üzere o kanallardan besinler gön-
derip onu ayakta tutmaya çalışırmış. 

Birbirine yakın düşünen insanlar da 
-topluluklar diyelim- dayanışmayı ha-
yata geçirebildikleri zaman ve içinden 
geçtikleri yolda birlikte yürüyebilmeyi 
öğrendikleri zaman güçlü olabilirler ve 
kendi inançlarını oluşturabilirler. 

Sanat ve sanatçı hakkındaki düşünce-
lerinizi öğrenebilir miyiz?

Akkaya: Sanatı bütün canlılar için, sa-
dece insanlar için değil; bütün canlılar 
için hayata geliş amacını tamamlama-
ya yönelik bir olgu olarak görüyorum 
ben. Özellikle de bu değeri yaratan 
insan için, sanatçı için yani. İnsan ken-
dine sorular sorar: Bu hayatta geçtiği 
yol üzerindeki amacı nedir ve nereye 
varmak istiyordur? Bu sorularla geçer 
aslında bütün insanların hayatı ya da İlkay Akkaya

Birbirine yakın düşünen 
insanlar da -topluluklar 

diyelim- dayanışmayı hayata 
geçirebildikleri zaman ve 

içinden geçtikleri yolda birlikte 
yürüyebilmeyi öğrendikleri 

zaman güçlü olabilirler ve kendi 
inançlarını oluşturabilirler.
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umuyorum öyle geçiyordur, benimki 
öyle geçiyor diye bana öyle gelmiyor-
dur umarım.

Sanat da bu araçlardan biri bence; ama 
güzel olabilmesi için sadece araç olarak 
düşünülmemesi gereken bir olgu. Yü-
rüdüğümüz yol üzerinde gördüğümüz 
her şeyi kendi süzgecimizden geçirip 
karşımıza yansıttığımız bir şey sanat. 
Bu anlamıyla da kişinin duygusu çok 
önemli ve sadece düşünce yok içinde, 
aynı zamanda duygu da var. Çünkü 
sadece düşünce değil, duygu barın-
dırdığı ve insanların birlikte bir şeyler 
üretmesine katkıda bulunduğu için bir 
değer aynı zamanda. Değer dediğim 
zaman da Shakespeare’in bir sonesi 
geliyor aklıma. “Değmez bu yangında 
avuç açmaya, değmez.” diyor ya. Ama 
neye değer? Acıları birlikte göğüsleme-
ye, mutluluğu gerçekten paylaşmaya, 
dayanışmaya, birbirimizin yarasını sar-

maya değer. Bunlara değer. Bu yüzden 
işte; birlikte olmak, sanatı üreten ile onu 
bölüşen insanların yan yana gelebilme-
si, bütün güçlükleri aşabilmek anlamın-
da bir değer. Ben bu yoldan, bu şekilde 
yürümeye çalışıyorum.

Niçin daha fazla genç sanatçı çıkmıyor?

Akkaya: Bizim gibi, toplumla birlik-
te davranan muhalif insanlar seslerini 
duyurabilecek medya kanallarını bu-
lamıyorlar ve müziğin üretilmesi anla-
mında da, tüketilmesine aracılık eden 
kurumlar anlamında da bir tekelleşme 
var ülkemizde. Eğer muhalif olursa-
nız o tekellere tosluyorsunuz ve zaten 
adınızı duyurma şansınız olmuyor hiç. 
Bu nedenlerle gençler seslerini duyura-
mıyorlar ve ortaya çıkamıyorlar, başka 
bir şekilde ses duyurmaya çalışıyorlar. 
Çünkü Gezi’de, birlikte davranabilece-
ğimiz insanlar olduğundan haberimi-

zin olmadığı birçok sanatçı genç çıktı, 
değil mi? Onların isimlerini duyduk. 
O nedenle, müzik alanında da vardır, 
tiyatroda da, edebiyatta da. Ama edebi-
yat zaten daha bağımsız, yazdıkları için 
onlardan haberimiz var, toplum olarak. 
Ama galiba en çok müzik alanında ve 
tiyatroda bu sıkıntı yaşanıyor. Ben ol-
duklarını düşünüyorum; ama biraz 
bekliyorlar herhalde.

Harita mühendislerini tanıyor musu-
nuz, hayatınızda bir şekilde haritacı-
lıkla veya harita mühendisliğiyle bir 
kesişmeniz oldu mu?

Akkaya: Oldu. Buradaki yani Seferi-
hisar’daki evi yaparken; onun sınırla-
rının belirlenmesi, arsanın sınırlarının 
belirlenmesi gibi konularda bir haritacı 
arkadaştan yardım aldık. Çok ince bir 
işleri olduğunu o zaman fark ettik. Zor 
bir iş yani, benim yapamayacağım bir iş.

röportaj

“Sanatı bütün canlılar için, 
sadece insanlar için değil; 
bütün canlılar için hayata 
geliş amacını tamamlamaya 
yönelik bir olgu olarak 
görüyorum ben. Özellikle de 
bu değeri yaratan insan için, 
sanatçı için...”

“Biz önceki dönemden 
şerbetli olduğumuz 

için onların o 
politikalarına karşı 

neler yapılabilir, onun 
bilgisine sahibiz.”
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Ülkemiz ve toplumumuzun ortak geleceğine sahip çıkmak, 

kamu yararı ilkesini gözetmek, halk ile olan ilişkilerde 

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini 

ve ahlakını korumak maksadı ile tüm üyelerimiz ve 

vatandaşlarımızı karşılaşabilecekleri olumsuz ve cezai 

durumlara karşı uyarmak için aşağıdaki hususları üyelerimizle 

ve vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz.

dosya

Kamuoyuna “İmar Barışı” olarak 
sunulan ve bugüne kadar seçim-
ler öncesi defalarca tekrarlanan 

yeni bir “İmar Affı” düzenlemesi ka-
nunlaşmış bulunmakta. Düzenlemeyle, 
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı, 
31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ya-
pılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve yetkilendireceği kurum ve kuruluş-
lara 31.10.2018 tarihine kadar başvurul-
ması ve 31.12.2018 tarihine kadar öngö-
rülen kayıt bedelinin ödenmesi halinde 
Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği, başvu-
ruya konu yapının ve arsanın mülkiyet 
durumunun, yapı sınıf ve grubunun ve 
diğer hususların Bakanlık tarafından 
hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı 
sahibinin beyanına göre kaydedileceği 
belirtildi.

Kanuna göre; Yapı Kayıt Belgesi alan 
yapılara, talep halinde geçici olarak su, 
elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, bu 
yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları 
ile tahsil edilemeyen idari para cezaları 
iptal edilebilecek. Kanun, yapı kullan-
ma izin belgesi almamış ve yapı ruhsatı 
bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Bel-
gesi ile maliklerin tamamının muvak-
katinin bulunması ve imar planlarında 

Her Yönüyle İmar Affı (Barışı)

Aslında Nedir?
Nasıl Baş Vurulur?
Akıllardaki Sorular Neler?

umumi hizmet alanlarına denk gelen 
alanların terk edilmesi halinde yapı 
kullanma izin belgesi aranmaksızın 
cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis 
edilebileceğini, bu durumda yapı kayıt 
bedeli olarak öngörülen bedelin iki katı 
bedel alınacağını da düzenledi.

Kanun ayrıca; Yapı Kayıt Belgesi alı-
nan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar 
üzerine inşa edilmiş olması halinde bu 
taşınmazların Bakanlığa tahsis edilece-
ğini, ilgililerin talepleri üzerine taşın-
mazların Bakanlıkça rayiç bedel üzerin-
den doğrudan; Yapı Kayıt Belgesi alınan 
yapıların belediyelere ait taşınmazlar 
üzerine inşa edilmiş olması halinde ilgi-
lilerin talepleri üzerine bedeli ilgili bele-
diyesine ödenmek kaydıyla taşınmazla-
rın rayiç bedel üzerinden belediyelerce 
doğrudan satılacağını düzenlerken, ya-
pının depreme dayanıklılığı hususunun 
malikin sorumluluğunda olduğuna iliş-
kin bir hükme de yer verdi.

Maalesef ki bu düzenleme sırasında 
başta Odamız olmak üzere kamu kuru-
mu niteliğinde bulunan meslek kuru-
luşlarından görüş alınmazken; yapının 
depreme dayanıklılığı, çevre, barınma 
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası olarak ülkemiz ve toplumu-
muzun ortak geleceğine sahip çıkmak, 
kamu yararı ilkesini gözetmek, halk ile 
olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak, meslek disiplini ve ah-
lakını korumak maksadı ile tüm üyele-
rimiz ve vatandaşlarımızı karşılaşabi-
lecekleri olumsuz ve cezai durumlara 
karşı uyarmak için aşağıdaki hususları 
üyelerimizle ve vatandaşlarımızla pay-
laşmak istiyoruz.

İmar Affından Nasıl Yararlanılır

Öncelikle bu süreçte temel iki aşama 
yer almaktadır. 

Birinci aşama; imara aykırı kaçak ya-
pının bilgilerinin beyan edilmesi, buna 
ilişkin hesaplanacak ve tahakkuk edi-
lecek harcın ödenmesi ve sonucunda 
Yapı Kayıt Belgesi`nin alındığı “Beyan” 
aşamasıdır. (Birinci aşama olan “Be-
yan” aşaması için son başvuru tarihi 
31.10.2018 olarak belirlendi. Beyanla-
rın sonrasında harçların son yatırılma 
ve Yapı Kayıt Belgesi alınma tarihi ise 
31.12.2018 olarak ilan edildi.)

ve yaşam hakkı, can ve mal güvenliği 
gibi alanlarda ağır sorun ve zararlara yol 
açabilecek belirsizlikler yaratıldı. Mü-
hendislik hizmetleri yönünden açık bir 
düzenleme yapılmayarak Devletin gö-
revleri, kamu denetimi sorumluluğu bir 
kenara koyularak süreç; vatandaşın ken-
di beyan ya da sorumluluğuna bırakıldı. 

İmar Barışı olarak sunulan, 1950`lerden 
bu yana defalarca düzenlenen ve genel-
likle seçimlerden önce yürürlüğe ko-
nulan, böylelikle süreğenleşen ve kural 
haline gelen “İmar Affı” uygulamasıyla 
bir kez daha:

Orman, mera, kıyı, kent toprakları gibi 
bütün kamusal alanların işgalinin ve ta-
lanının önü açıldı. Kaçak yapılaşma ile 
doğal değerlerin tahribatı arttı, hukuk-
suzluk özendirildi; çarpık ve düzensiz 
kentleşme kalıcılaştırıldı.

Üzerine kaçak yapı yapılan Hazine ya da 
belediye taşınmazlarının dahi ilgililere 
satışı öngörülerek; kamu taşınmazlarının 
işgalinin ve yağmalanmasının, çarpık ya-
pılaşmanın, düzensiz, plansız kentleşme-
nin hukuksal alt yapısı hazırlandı.

%66`sı birinci ve ikinci derece deprem 
kuşağında olan ülkemizde, depreme 
dayanıklı; bilime, tekniğe ve mühendis-
liğe uygun yapıların inşaası yerine, va-
tandaşlarımızın can ve mal güvenliğini 
tehdit edecek yapıların meşru kılınma-
sının önü açıldı.  

Yasalara ve kurallara uygun yaşayan 
bireyler için yasalara uymayanlar lehi-
ne yapılan düzenlemelerle oluşturulan 
eşitsizlik olgusuyla devlete, hukuka ve 
adalete olan güvenin sarsılmasına yol 
açıldı. 

Kamu yararını, bilimi, mühendisliği, 
toplumu, çevre ve yaşam hakkını esas 
almayan İmar Affı düzenlemesi; bu ül-
keye, bu topluma, geleceğimize ve gele-
cek kuşaklara ihanettir, kötülüktür.

Ne var ki tüm risk ve tehlikelere, ya-
pılan uyarılarımıza rağmen konu hak-
kında yayınlanan söz konusu tebliğ 
sonrasında yeni bir süreç başladı. Va-
tandaşlarımız tarafından e-Devlet siste-
mi üzerinden yapılan bireysel başvuru-
larla birlikte fiili olarak başvuru süreci 
başlamış bulunmakta.

% 66`sı birinci ve ikinci 

derece deprem kuşağında 

olan ülkemizde, depreme 

dayanıklı; bilime, tekniğe 

ve mühendisliğe uygun 

yapıların inşaası yerine, 

vatandaşlarımızın can ve mal 

güvenliğini tehdit edecek 

yapıların meşru kılınmasının 

önü açıldı.
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İkinci aşama ise yapının cins değişikliği 
işlemi yapılarak kat mülkiyetinin alına-
cağı ve tapuda tescil edileceği “Tescil” 
aşaması olarak tanımlanabilir. (İkinci 
aşama olan “Tescil” aşaması için ise teb-
liğde bir süre sınırı konulmadı, sadece 
bu aşamada gerekli olan belgeler ve so-
rumlular sıralandı.)

Her iki aşamayı kısaca açıklamak gere-
kirse:

1) Yürürlüğe giren bu yasal düzenleme; 
hâlihazırda vatandaşlarımızın kendi 
bireysel beyanlarını esas almakta, hu-
kuki ve cezai sorumluluğu öncelikle 
kendilerine bırakmakta.  İlgili kanun 
ve Bakanlıkça çıkarılan “Yapı Kayıt Bel-
gesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Tebliği”ne göre öncelikle e-Devlet sis-
temi üzerinden yapı sahibinin vereceği 
beyan esas alınıyor. 

Müracaatta yalan ve yanlış beyanda 
bulunanlar hakkında “26.09.2004 tarih 
ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 
‘Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan 
beyan` başlıklı 206`ncı maddesi uyarınca 
suç duyurusunda bulunulur.” deniliyor.

Başvuru süreci başlar başlamaz bazı 
kişi ve kuruluşların yaptıkları duyuru 
ve ilanlarla kendilerini “yetkili” veya 
“sorumlu” ilan ettikleri, durumu fırsa-
ta çevirmek adına vatandaşlardan bu 
konuda başvuru işlemi adı altında pa-
ralar istedikleri tespit edildi. Öncelikle 
bilinmelidir ki, bu ilk aşama olan beyan 
aşaması için ne yayınlanan tebliğde ne 
de yasa hükmünde böylesi bir görev ve 
yetki, yapı sahibi dışında kimseye veril-
miş değil. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
beyanları girmekte zorlanan ve gerekli 
bilgileri temin edememiş olan vatan-
daşlara yardım edilmesi noktasında 
yardım edecek kişiler seçilirken, haksız 
çıkar ve kâr amacı gözetmeyen, doğru, 
yasal ve bilimsel verileri kullanan, ko-
nunun uzmanı ve yetkilisi olan harita 
ve kadastro mühendislerinin veya mi-
marların tercih edilmesine dikkat edil-
mesi. Bu konu özellikle beyan edilen 
yapıların bağımsız bölümlerinin alanla-
rının hesaplanması ve mülkiyet durum-
larının doğru tespiti, yapı alanlarının 
ve buna bağlı olarak harçların doğru 
hesaplanması, beyanların doğruluğu ve 
sonrasında yapılacak mülkiyet tescilleri 
açısından çok önemli ve gerekli.  

Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın be-
yanlarında yer alan hususlar ile diğer 
teknik bilgileri doğru ve güvenilir bir 

biçimde sağlamaları ve e-Devlet siste-
mine girmeleri gerekiyor.

2) İlgili yasal düzenlemede vatandaş-
ların Tapu Müdürlüklerine başvurula-
rı sırasında istenen evraklar arasında 
“Yapı Kayıt Belgesi” ile zemin ve mi-
mari proje uyumunu gösteren “Zemin 
Tespit Tutanağı” isteniyor. 

İlgili tebliğe göre, “Zemin Tespit Tuta-
nağı”nın hazırlanması işlemini yetkili 
olan harita ve kadastro mühendisleri 
sorumluluğundaki, meslek odamıza 
kayıtlı ve tescilli harita mühendislik 
büro ve şirketleri (özel harita mühen-
dislik büroları/şirketleri veya lisanslı 
harita kadastro büroları) yapabilir. Dü-
zenlemede, zemin tespit tutanağını ha-
zırlayan mühendislerin de bu belgenin 
içeriğinin doğruluğundan yapı malikle-
ri ile birlikte hukuken sorumlu olduğu 
hüküm altına alınıyor.

Odamız her ne kadar gerekli uyarıla-
rı yapmış olsa da yapılacak işlemlerin 
doğru ve güvenilir olması, bundan son-
rası işleyecek sürecin disiplinize edil-
mesi, vatandaşların mağdur olmaması 
için beyana esas teşkil edecek olan öl-
çümlerin bu konuda tek yetkin meslek 
olan harita mühendisleri tarafından ya-
pılması gerektiğini ilgili platformlarda 
dile getirdi, ilgili kamu kurumlarının 
yetkilileriyle bir dizi toplantılar yaptı. 

dosya

17 Ağustos 
depreminin 
açtığı yaralar, 
çarpık ve kuralsız 
yapılaşmaya 
kurban edilen 
canlar henüz 
toplumsal 
hafızamızdan 
silinmedi.
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1. İmar Affında vatandaşın somut çı-
karı: Kaçak yapılara su, elektrik ve do-
ğalgaz bağlanabilecek, alınmış yıkım 
kararlarından ve tahsil edilmeyen para 
cezalarından vazgeçilecek. Her ne ka-
dar orta ve düşük gelirli vatandaşın çı-
karına gibi gözükse de bu süreçten en 
çok büyük rezidansların, konsept ya-
pıların ve plazaların sahibi olan büyük 
sermayedarların daha fazla faydalana-
cağı aşikardır.

2. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu 
taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye 
ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki 
yapılar ve yasada belirtilen istisnai alan-
lardaki (İstanbul Tarihi Yarımadası, Ça-
nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
vb.) yapılar faydalanamayacak.

3. Alınan Yapı Kayıt Belgesi, o yapı yıkı-
lana kadar geçerli. Dolayısıyla kayıt al-

tına alına yapı ile kentsel dönüşümden 
faydalanılması söz konusu değil. Yapı 
Kayıt Belgesi, yapının yıkılarak yeniden 
yapılmasına veya kentsel dönüşüm uy-
gulamasına kadar geçerli olacak.

4. Kayıt altına alına yapının depreme 
dayanıklılığı tamamen malikin sorum-
luluğunda. Devlet bu konuda herhangi 
bir sorumluluk almıyor.

5. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma 
izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı 
bulunmayan yapılarda, maliklerin yarı-
sının muvafakatinin bulunması halinde 
yapı kullanma izin belgesi aranmaksı-
zın tapuda cins değişikliği ve kat mül-
kiyeti tesis edilebilecek.

6. Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa 
edilen taşınmazlar kayıt sonrası Bakan-
lığa tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi 

sahipleri ile bunların kanunî veya akdi 
haleflerinin talepleri üzerine taşınmaz-
lar, Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden 
doğrudan satılacak ve elde edilen gelir-
ler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

7. Hazine taşınmazının yüzölçümü bü-
yük olup üzerindeki yapının küçük bir 
alanı kaplaması halinde yapının bulun-
duğu alan ifraz edilecek; ifrazın müm-
kün olmaması durumunda taşınmaz 
hisseli olarak satışa konu olacak.

8. Yapı Kayıt Belgesinin alınması ve 
ödemelerin en geç 31 Aralık 2018’e ka-
dar yapılması gerekiyor; ancak bağım-
sız yapıya kat mülkiyeti tapusu almak 
için bir süre sınırlaması bulunmuyor.

9. İmar Affı kaydı sonrasında; tarımsal 
amaçlı basit binalar için 200 lira, 1-2 
katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 

Sıkça Sorulan Sorular
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İmar Barışı Hakkında

dosya

metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar 
ve entegre sanayi yapıları için metre-
kareye 1000 lira, 8 ve daha yüksek katlı 
binalar için metrekareye 1600 lira, lüks 
binalarda metrekare başına 2000 lira, 
Güneş Enerjisi Santralleri için 100.000 
TL/MW rakamları ile inşaat metrekare 
fiyatı üzerinden değerleme yapılacak. 
Başvuruda bulunanlardan, buradaki 
yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin 
toplamı üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli 
tahsil edilecek. Bu oran ticari yapılarda 
yüzde 5 olacak.

10. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra 
kat mülkiyetine geçilebilmesi için daha 
evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen 
meblağ kadar bir bedelin tekrar öden-
mesi gerekecek.

11. Yapının bulunduğu arsanın emlak 
vergi değeri, ilgili belediyesinden temin 

edilen arsa ve arazi asgari metrekare 
birim değerleri esas alınarak hesapla-
nacak.

12. Yapı Kayıt Belgesi sonrası alınacak 
zemin tespit krokisinde harita mühen-
dislerinin sorumluluğu yalnızca bina-
nın zemindeki oturma alanı ile sınırlı. 
Düşeydeki durum ve katlar ile ilgili 
mimari proje ve projeye esas rölöve ya-
pılması gerekmekte. Bu kısım, mevcut 
duruma esas mimari proje hazırlanması 
şeklinde ayrı bir süreç.

13. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, 
yapının TKGM’ce tescili ve ilgili bele-
diyeden ruhsat alınması için zemin tes-
pit krokisi hazırlatılması gerekmekte. 
Resmî Gazete’de yayınlanan ilgili teb-
liğde belirtildiği üzere bu işi yapmaya 
yalnızca SHKMM veya LİHKAB büro-
ları yetkili.

14. Zemin tespit krokisi hazırlandıktan 
sonra TKGM ya da başka bir kuruluş 
tarafından herhangi bir saha kontrolü 
yapılmayacak olup beyan sorumluluğu, 
başvuru sahibi olan vatandaşta; ölçüm 
sorumluluğu ise harita mühendisinde.

15. Her ne kadar tebliğde açıkça belir-
tilmiş olsa da bu işi yetkisizce yapmaya 
başlayan şahıslar ticari çıkar sağlamaya 
yönelik çalışmalar yürütmekte. Odamız 
bu konuda vatandaşın mağduriyetinin 
önlenmesi ve meslek alanlarımızın sa-
vunulması için bazı önlemler geliştirdi.

16. Odamız ile TKGM arasında yapı-
lan bir dizi toplantılar ve çalışmalar 
sonucu LİHKAB ve SHKMMB büro-
larının İmar Affına esas teşkil edecek 
ölçümleri, eşit şartlarda ve aynı birim 
fiyatlarda yapması konusunda bir dizi 
kararlar alındı..
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güncel

Artan döviz kurları, sürekli gelen 
zam haberleri ile birlikte ekono-
mik gidişata dair sürecin nasıl 

geliştiğini, nasıl bir dönemle karşı kar-
şıya olduğumuzu, seçimler sonrası eko-
nomin nasıl bir seyir izleyeceğini, nasıl 
bir atmosferin bizi beklediğini konunun 
uzmanıyla, Gazi Üniversitesi İktisat Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Ko-
nukman ile konuştuk.

Ekonomi ile ilgili yaşadığımız bu 
problemlere neden olan süreç nasıl 
gelişti?

Krizin nedenlerini anlamak için önce 
Türkiye’nin uyguladığı ekonomik sis-
teme bakmalıyız. Türkiye; esnek kur, 
sermaye hareketlerinin serbest olduğu 
ve bağımsız para politikalarının izlen-
diği bir model uyguluyor. Uluslararası 
literatürde üç seçenekten (biz üçlü aç-
maz da diyebiliriz) bahsedilir: Birinci 
seçenek bizim ülkemizde uygulanan. 
İkincisi sabit kur, sermaye hareketleri 
serbest; ama Para Kurulu diye bir kurul 
var. Bu sistemde Merkez Bankası dolar 
geldikçe ancak para basabilir. Üçüncü 
model ise sabit kur sitemi, sermaye ha-
reketleri kontrol edilir yani bağımsız 
para politikası. Bu modelde faizle kur 
arasındaki fark, faiz lehine açıldıkça bu 
dış kaynaklarla finanse edilebilir. Para 
akışında herhangi bir sorun yok, sıcak 
para gelir, doğrudan yatırımlar gelir 
ve doğal olarak risk algılaması söz ko-
nusu değilse sistem işler gibi görünür. 
Burada temel kavram risk. “Herhalde 
yükselecek” dedikodusu bile yeter. 
Faiz yüksek bile olsa kur yükselecek 
beklentisi varsa para hemen kaçabilir. 
Bu kadar kırılgan bir ekonomidir bu. 
Türkiye de böyle kırılgan bir ekonomi-
nin içine girdi.

Kemer Sıkma Politikası Kaçınılmaz Olunca

“Fiyatları bugün hissetmeyeceğiz; ancak 

ilerleyen dönemde üretici fiyatlarının 

gecikmeli yansıması ve maaşların aynı 

oranda artmaması ile fatura emekçiye 

kesilmiş olacak.”

Mesele Bedeli Kimin Ödeyeceği
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bunu ciddiye almayın.” dedi; ama piya-
salar, danışmanı ciddiye almadı.

Üstelik Merkez Bankası’nın (MB) örtü-
lü faiz artışı bile bu gidişi durduramadı.  
12.75’ti faiz,13.50’ye yükseltildi.

Son zamanlarda artan döviz kurlarını 
ve hatta temel gıda maddelerinin zam-
lanmasını nasıl yorumlamak gerekir?

Türkiye ihracat yapıyor; ancak ithal gir-
dilere büyük bir bağımlılık ile bunu ger-
çekleştiriyor. 100 dolarlık bir mal üreti-
lirken bunun 65 doları ithal girdiler ile 
sağlanıyor, yani ihracata sevinilemiyor. 
Bu durumda da ihracat yapılsa dahi de-
vamlı olarak dış ticaret açığı veriliyor. 
Hal böyleyken, piyasa sürekli olarak 
dövize ihtiyaç duyar ki Türkiye bunu 
sıcak para ile finanse etmeye çalışıyor. 
Son dönemde sıcak parada kesilme ya-
şanırken, gelen doğrudan yatırımların 
bir kısmı da geri dönmeye başladı ve bu 
durumda da Türkiye’nin dövize olan 
talebi giderek arttırmaya başladı.

Mevcut durum önümüzdeki dönemde 
daha kötü bir hal alabilir; çünkü FED 
dünyanın çeşitli yerlerine dağıttığı pa-
raları geri toplayacağını açıkladı. Bu 
durumda da Türkiye’ye akan kaynaklar 
daha fazla dışarı seyredecek ve döviz 
kuru katlanarak artmaya devam edecek.

AKP’nin vaatlerinin bir kısmı hazineyi 
doldururken, bir kısmı da boşaltmaya 
yönelikti ki en nihayetinde gelen ta-
mamen gidecek. Ortaya çıkacak sıkın-
tı; yeni zamlar, ücret pazarlıklarında 

Ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız?

Türkiye ekonomisi dört kronik sorun 
ile karşı karşıya. Cari açık ve bütçe açı-
ğı, bunlardan ikisi ve bu ikisine iktisadi 
dilde ‘ikiz açık’ da denmekte. Geri ka-
lan ve Türkiye’nin kronik sorunların-
dan olan diğer iki sorun ise işsizlik ve 
enflasyon. Bir ülkenin ekonomisi için 
bu sorunları alt alta sıralıyorsak, orada 
iyi haberlerin olma ihtimali yok. Tür-
kiye ekonomisi saydığımız dört sorun 
ile aynı anda karşı karşıya olduğundan 
dolayı da kötü haberlerin her gün art-
tığı bir hale gelmiş durumda. Aslında 
bugün karşımızda duran sorunlar, bu-
günün sorunları değil; geçmişten gelen 
kronik sorunlar.

Ciddi bir krizin içeresinde miyiz?  
Yoksa bu muhaliflerin şişirmesi mi?

AKP saydığımız sorunları çözme iddia-
sı ile geldi; ancak bu sorunlar her geçen 
gün daha da büyüdü. AKP’nin açıkladığı 
seçim bildirgesi de bu bağlamda bir itiraf-
nameydi. Açıklanan metne her ne kadar 
manifesto deseler de tam anlamı ile bir iti-
rafname niteliği taşımaktaydı. AKP, ‘Ben 
16 yılda bunları beceremedim, söz veri-
yorum seçilirsem halledeceğim.’ dedi.

Bu süreçte, Cumhurbaşkanı danışmanı 
“Psikolojik algı yönetimi yapıyorlar, siz 

Vaatlerinin bir 
kısmı Hazineyi 

doldururken, bir 
kısmı da boşaltmaya 

yönelikti ki en 
nihayetinde gelen 
tamamen gidecek.
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reel ücretlerin aşağı inmesi ve iç ve dış 
borçlanmaları kendisiyle getirecek. Bu 
da tam anlamı ile bir IMF programı. 
IMF ile anlaşma olsun ya da olmasın, 
sürüklenilecek yer IMF programının 
uygulanması ve AKP geçmişte IMF ile 
anlaşmadan da programlarını uygula-
mış bir parti.

IMF Türkiye’yi nasıl görüyor sizce?

IMF’nin yayınlanan son raporunda da 
Türkiye’ye ilişkin ciddi eleştiriler mevcut.

Standard & Poor’s, Moddy’s ve Fitch 
açısından da Türkiye’nin ekonomik 
göstergeleri olumsuz.

Uluslararası sermaye de hem bu durum-
dan hem de Türkiye’de mali disiplin ol-
mayışından dolayı Türkiye’ye gelmiyor. 
Sermaye sahipleri, neoliberal ekonomik 
düzende, devletin piyasalardaki etkinli-
ğinin az olduğunu görmek ister. Kamu 
bütçesinin azaldığını, özel sermayenin 
güçlü olduğunu görmek ister. Ancak 
Varlık Fonu gibi yöntemler ile bütçede 
yapılabilecek harcamaları gizli hesaplar 
ile bütçe dışına çıkarıp harcama yapar-
sanız, bu durum sermaye çevrelerini 
rahatsız eder. Örneğin; yapılan köprü ve 
otoyollardan geçiş garantisi veriliyor ve 
sayı gerçekleşmediğinde ödemeler büt-
çeden gerçekleştiriliyor ki bu rakamlar 
bütçelerde yer almıyor. Bir de bahsi ge-
çen yatırımlar kamu yerine, kamu özel 
ortaklığı adıyla yapılıyor ve böylece yatı-
rım özele yaptırılırken, finansman kamu 
tarafından bulunuyor. Böylece bütçe kü-
çük gösteriliyor, yani vitrin düzeltiliyor. 

güncel

Ancak tüm bu durumlar IMF tarafından 
görülüyor ve mali disiplinin sağlanma-
dığını, harcamaların izlenemediğini söy-
lüyor. Tüm bu durumlar da uluslararası 
arenada Türkiye’yi mali disiplin açısın-
dan kötü gösteriyor.

Geride bıraktığımız seçim döneminin 
bu duruma etkisi nasıl olur? Bizi nasıl 
bir dönem bekliyor? Kemerde delik 
kalmadı; ama daha da sıkacak mıyız?

Bu sistemin içinde yapılabilecek bir se-
çenek kaldı: O da geçmişte olduğu gibi 
politika faizlerini yükselterek laboratu-
var denemesi yapmak. O seçenek daha 
uygulanmadı. O seçeneğe hükümet 
ambargo koydu. Dolayısıyla bu model 
sıkıştı. Yeni dönemde de büyük bir ih-
timalle uluslararası sermayenin öneri-
lerini dikkate alacaklar, politika faizini 
yükseltecekler. Sistem aynı şekilde de-
vam edecek. Ama bunun da bir çıkmaz 
sokak olduğu belli değil mi? Devamlı 
kırılgan bir ekonomi. Dışarıdan kay-
nak gelmesini zorunlu kılan bir model. 
İçeriden tasarrufları artırayım kendime 
göre planlı bir ekonomi çerçevesinde şu 
sektörleri geliştireyim diyemezsiniz.

Biz bu sistemde devam edeceğiz derse-
niz IMF’li ya da IMF’siz bir kemer sık-
ma politikası süreci takip etmek zorun-
da kalacaksınız demektir.

Tartışmasız olarak AKP bir daha seçilir 
ise kemer sıkma politikası kaçınılmaz 
olacak demiştik. Şimdi Türkiye ekono-
misinin geldiği durumun bedeli ödettiri-
lecek, mesele ise bedeli kimin ödeyeceği.

Bedeli emekçilerin ödemesi halinde 
bizleri neler bekliyor?

Başta belirtmek gerekir ki reel ücretler 
korkunç düzeyde düşecek. Aynı za-
manda Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici 
Fiyat Endeksi karşısında daha fazla 
artmış durumda. Yaşanan bu durumda 
da maliyet enflasyonu ile karşı karşıya 
kalacağız.

Maliyet enflasyonu demek, artan fi-
yatların gecikmeli olarak perakendeye 
yansıması demektir ki bu durumda da 
satın alma gücü oldukça aşağılara ine-
cek. Bizler fiyatları bugün hissetmeye-
ceğiz; ancak ilerleyen dönemde üretici 
fiyatlarının gecikmeli yansıması ve ma-
aşların aynı oranda artmaması ile fatura 
emekçiye kesilmiş olacak.

Peki açıklanan hedefler ve gelinen süreç 
farklı. Hedefler neden tutturulmuyor?

Cevap çok basit. Hazırlanan şeyler bir 
plan özelliği barındırmıyor, yalnızca 
göstermelik, yapmak için yapılan şey-
ler. Türkiye onuncu plan döneminde, 
2018 için ise yeni planın hazırlanma-
sı gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde 
planlar hazırlanırken, kimliklerine ba-
kılmadan iktisat hocaları plan aşamala-
rına davet edilirdi, şimdiyse Özel İhti-
sas Komisyonlarına muhalif hiç kimse 
davet edilmiyor.

Kapitalist sistemlerde piyasalar, ciddi 
bir plan ve program, yani iradi müda-
hale ile ayakta tutulabilir. Mevcut du-
rumda ise bu söz konusu değil.
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Fotoğraflar: Özgür Ölçer
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Ellerimizde fotoğraf makinelerimizle daldık, işgallerle 

yaşlanmış Tiflis’in ara sokaklarına. Tahta bahçe kapıları, 

ufacık avlulu derme çatma evler, taş toprak karışımı 

sokaklar, bahçeye akan delik deşik su olukları, oraya 

buraya sıkıştırılmış odunluklar... Şehrin henüz kentsel 

olarak dönüştürülememiş arka sokakları.

Tarih ve Sanat Dolu Gürcistan Sokakları
Batum Gecelerinden Ötede

Medyanın medya, gazetecinin 
gazeteci olduğu dönemlerde 
beraber kalem tokuşturmuş 4 

kadim dost; uzun bir aradan sonra bu-
luşup yola koyulduk. Yolculuğumuza 
soğuk, yağmurlu, gri bir Ankara gece-
sinden başladık. Tam Ankara’nın dışına 
çıkmıştık ki bir çantayı evde unuttuğu-
muzu fark edip söylene söylene, suçu 
birbirimize ata ata geri döndük. Bu se-
fer her şeyi aldığımızdan emin olarak 
tekrar düştük yola. Yol için hazırladı-
ğım 1000 şarkılık USB’yi arabanın za-
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şünürken çalmaya başlayan Bueno Vis-
ta’nın Hasta Siempre’si neşemizi tekrar 
yerine getirdi. Hep beraber bağıra ça-
ğıra şarkıyı söyleyerek girdik Hopa’ya. 
Sevgili Hopa’ya da bu şarkıyla girmek 
yakışık alırdı.

Güleç yüzlü bir pastaneci poğaçalarımızı 
uzatırken “Yolculuk nereye?” dedi. “Gür-
cistan’a.” cevabını vereceğimizden ol-
dukça emin olduğu belliydi. Pastaneciyi 
yanıltmadık biz de. O da zaten önceden 
hazırladığı “Aman dikkat, çok para kap-
tırmayın” esprisini paylaştı bıyık altından 
gülerek. Biz, her ne kadar “Yok yok, bi-
zim amacımız kültür gezisi. İşimiz olmaz 
gerisi ile.” desek de pek inanmayarak bı-
yık altından gülmesine devam etti, “İyi 
yolculuklar o zaman.” diyerek.

mazingosuna taktık. Kâh sohbet ederek 
kâh çalan şarkıya bağıra bağıra eşlik 
ederek sınıra doğru ilerlemeye başla-
dık. Yollar güzeldi. Hepsi yeni asfaltlı, 
pırıl pırıldı. Başka türlüsü de olamazdı 
zaten; tüm yollarımız yapımından bir 
yıl sonra çukurlarla dolduğundan her 
yıl yeniden yapılıyor çünkü. Önce Ka-
radeniz’e indik, ardından sahil boyunca 
ilerledik; ilk hedef mavi, yeşil Hopa idi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ufukta 
Hopa belirdi. Hopa’nın ufukta belirme-
siyle beraber pırıl pırıl asfaltlı yollar da 
bitti. Saatlerdir üzerinde adeta kayarak 
ilerlediğimiz asfalt delik deşik, tangır 
tungur eski bir yola dönüverdi birden. 
“Muhtemelen Hopalılar vergi verme-
dikleri için yolları yapılmıyor.” diye dü-
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Sınırı kolayca geçtik. Sınırın öte tara-
fı en az Hopa kadar bakımsız bırakıl-
mış bir yer. Bozuk yolda daha önce 
gidenlerin sıkı sıkı tembihlediği gibi 
50-60 km hız sınırına harfiyen uyarak 
ilerledik.

Yolda asfalta yatmış bekleyen inekler 
karşıladı bizi. O kadar sık bu manzara 
ile karşılaştık ki “Yanlışlıkla Hindistan’a 
mı geldik?” diye düşünmeden durama-
dık. Sonradan öğrendik; Gürcistan’da 
insanların ev hayvanı olarak inek bes-
lediğini ve kendi peynirlerini üretme-
yi sevdiklerini. Önceden gidenler bizi 
uyarmışlardı “Aman sakın ineklere 
çarpmayın korkunç cezası var.” diye. 
Ceza nedir hala bilemiyoruz; ama “kor-
kunç” kelimesi aklımızda.

gezi

İlk durak Batum. Şehrin dış kısımları 
hüsrana uğrattı bizi. İlk trafik cezamızı 
aldık. Yolun kenarında durmuş arabala-
rın arasına girip durduğumuz anda te-
pemizde bir polis belirip “Ceza.” dedi, 
Türkçe olarak. “30 lari.”. Anladık ki 
burada yabancı plakalara ceza kesmek 
otomatiğe bağlanmış. Neyse ki Türk pa-
rası ile sadece 45 liraydı. (şu anki kurla 
yaklaşık 60 lira) Parayı uzattık polise. 
Anında birkaç polis daha belirdi, “İnin 
aşağı.” diyerek. Rüşvet verdiğimizi sa-
nıp, çok kızmışlardı. Neyse ki birimiz 
Rusça biliyordu, derdimizi anlattık: 
Cezayı ödemek için para uzattığımızı, 
ilk gelişimiz olduğunu, raconu bilmedi-
ğimizi... Meğer bankaya yatırılacakmış 
para. Asla polise para uzatmayacakmı-
şız. Kötü olurmuş. Bir kural daha ek-
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tavelli Caddesi’ni geçerken ilk ışıkları 
yanmaya başladı kentin. Caddenin her 
tarafına serpiştirilmiş birbirinden hari-
ka heykelleri, ışıklı pubları incelemeyi 
ertesi güne bırakarak; internetten fo-
toğraflarını ve en çok da fiyatlarını be-
ğendiğimiz hostelimize yöneldik. “Bu 
mevsimde nasılsa oda vardır, yoksa da 
orada düşünürüz; ne yapacağımızı.” di-
yerek.

Hostelden içeri girdiğimizde uzun 
boylu ve kel biri gayet akıcı bir Türkçe 
ile karşıladı bizi. Şaşkın bakışlarımıza 
“Ben de Türküm, Hopalıyım. Burada 
hostel işletiyorum.” diye cevap verdi. 
Odamızı ayarladık. Hızlıca eşyaları atıp 
arabamızı sağlam bir yere çektikten 
sonra ilk gecemizin heyecanı ile hiç za-
man kaybetmeden Gürcistan sokakla-
rında aldık soluğu. 

“Bu kadar yolun ardından bunu hak 
ettik.” diyerek Maidan’da yenilen le-
ziz bir sosis tabağı ile başladı gecemiz. 
Uykusuz geçen onca zamanın ardın-
dan; yürüyerek gezilen ışıklı caddeler, 
kanımıza karışan Gürcü şarabı, tarih 
dolu binalar, kafelerden yükselen mü-
zikler… Hepsi birden bir sarhoşluk 
hissi verdi bize. Ufacık bir kafe önün-

lendi dağarcığımıza; ama ilk dakikadan 
saygımızı da kazandı Gürcü polisleri.

Yol kenarı bir benzincide durup kah-
ve içtikten sonra direkt Tiflis’e gidip 
oradan tüm ülkeyi geze geze döneriz 
diye karar aldık. Batum’un kenarından 
sıyrılıp Tiflis’e kırdık direksiyonu. Dar, 
çukur dolu, inekli yollardan geçtik ve 
kesinlikle hız sınırlarına uyduk.

Gün batmadan, üzeri bir gerdanlık 
gibi köprüler ile süslü Kura Nehri’nin 
kıyısındaki Tiflis’e ulaştık. Parlamen-
to Binası’nın önündeki bu muhteşem 
meydan, 23 saatlik yolun tüm yorgun-
luğunu unutturdu bize. Binaların gü-
zelliğine, nakış gibi işlenmiş motiflere 
ve muazzam heykele bakakaldık. Rus-

Barış Köprüsü ve AB Binası 

güzel olmasına güzeldi; ama 

en güzeli Tiflis Heykelleri idi. 

Şehir boyunca serpiştirilmiş 

birbirinden güzel heykelleri  

seyre daldık.
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odunluklar... Şehrin henüz kentsel ola-
rak dönüştürülememiş arka sokakları, 
yüzlerce enfes kare sundu objektifleri-
mize.

Barış Köprüsü ve AB Binası güzel olma-
sına güzeldi; ama en güzeli Tiflis Hey-
kelleri idi. Şehir boyunca serpiştirilmiş 
birbirinden güzel heykellerin her birini 
uzun uzun seyre daldık. Heykellerin 
bizde karşılık bulduğu duygular sana-
tın gücünü hatırlattı bir daha. Yıllardır 
özlemini çektiğimiz, özgür ifadeli, içine 
tükürülmemiş; yer yer coşkun, yer yer 
hüzün veren heykellere hayranlığımızı 
sunduk. Bira içen kel adamla bira to-
kuşturup sokak ışıklarını yaktık, dans 
edenlerin (Sculpture Group Berikao-
ba) arasına karışıp uzun adamın (Gurji 
Anıtı) yalnızlığını paylaştık. Kartalis 
Deda’nın ihtişamı, Shota Rustaveli’nin 
asaleti, müzisyenin melodisi… Hepsi 
can buldu ruhumuzda; ama en müthişi; 
Özgürlük Anıtı’ndaki kısrağın, kaide-
sinden atlayıp şaha kalkışını izlemek 
oldu. İstemsizce gözüm seğirerek “Ben 
böyle sanatın içine tükürürüm. Beni ne-
relere götürdü her biri.” dedim.

Gün yine Old Maidan’daki kafelerde 
sonlandı. Leziz et tabaklarının ardın-

de durduk. Tabelaya baktık; Caz Kafe. 
İçeride birkaç yeni yetme genç, enstrü-
manlarını sahneye kuruyordu. “Ama-
tör caz dinlenmez bu yorgunlukla.” 
itirazlarıma aldırmayan arkadaşlarım, 
“Bir şeyler içer çıkarız.” diyerek daldı-
lar ahşap dükkâna. Daha ilk içecekleri-
miz masaya gelmeden müzik başladı. 
Müzik ilerledikçe de benim utancım 
arttı. Dinlemeye başlamadan yaptığım 
öngörü yerle bir oldu. Notalar enstrü-
manlardan kulağımıza, kulağımızdan 
ruhumuza süzüldü sinsice. Derken 
başka müzisyenler de geldi. Her biri 
sırayla gruba katıldı. Bazısı sahneye 
bile çıkmadan -zaten sahne de yoktu, 
sadece gruba ayrılmış ufacık bir köşe 
– oturduğu masadan katıldı müziğe. 
Bir iki masa dışında kafedeki herkesin 
katıldığı bir jam session içinde bulduk 
kendimizi. Gece uzadı.

Ertesi gün, erkenden kalkmak üzere 
sözleşmiş olsak da öğlene doğru açtık 
Tiflis “sabahına” gözlerimizi. Elleri-
mizde fotoğraf makinelerimizle daldık, 
işgallerle yaşlanmış Tiflis’in ara sokak-
larına. Tahta bahçe kapıları, ufacık av-
lulu derme çatma evler, taş toprak karı-
şımı sokaklar, bahçeye akan delik deşik 
su olukları, oraya buraya sıkıştırılmış 

gezi
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Köprüsü, mimarisi açıdan kentin geri 
kalanından oldukça farklı bir tarzdaydı.

Tiflis’in görülmesi gereken bir diğer 
yeri ise meşhur Botanik Parkı idi. Kaf-
kasya’nın ilk botanik parkı olma özel-
liğine sahip olan bu park, 1845 yılında 
kurulmuş. İçindeki şelalenin şakırtısı ve 
kuş cıvıltıları ruhumuzu ferahlattı. İçin-
de yer alan tepeler, vadiler, dereler ve 
oyuncak köprüler, envaı çeşit bitki ve 
ağaçla dolu bir kent rüyası…

Tiflis’te gökdelenler gözümüze çarp-
madı; onun yerine insana kendini rahat 
hissettiren, kentin bir parçası olduğunu 
gösteren, yabancılaştırmayan bir ruh 
hakimdi. Her ne kadar Gürcü şoförle-
rin akıl almaz araba sürüşleri gezerken 
bizi biraz gerse de kentin geri kalanı bu 
duyguyu yok ederek bizi gerçekten ye-
niledi.

Yerimizin kısıtlılığı nedeni ile başta en 
büyük Gürcü, Stalin’in doğup büyüdü-
ğü kent olan Gori’yi, 2. Dünya Savaşı 
Müzesi’ni, kayak merkezi olan şirin 
mi şirin Mesthia’yı, Ucba Buzulu’nu ve 
gece hayatı ile meşhur Batum’u anlat-
mayı şimdilik gelecek zamana bırakıyo-
rum. O zamana kadar gezileriniz keyifli 
olsun. Sağlıcakla kalın.

Harita Bülteni

dan yavaşlayan adımlarımızla bir uçtan 
bir uca geçtiğimiz barlar sokağında ko-
lumuza yapışan çığırtkanların “Ladies 
inside”ını nazikçe reddederek sanattan 
yorgun vücutlarımızı hostelimize taşı-
dık.

Ertesi sabah kalk borusu yine öğlene 
doğru çaldı. İlk durağımız meşhur, bit 
pazarıydı. Neler yoktu ki pazarda: renk 
renk hediyelik eşyalar, kupalar, kalpak-
lar, kılıçlar, Sovyet döneminden kalma 
bin bir çeşit, plaklar, kitaplar… Uzunca 
bir süre pazarı gezip satıcılarla pazarlık 
edip; gözümüze kestirdiklerimizi en 
ucuza almaya, turist kazığı yememeye 
çalıştık acemice. 

Ara sokaklardaki Rus işgali dönemin-
den kalma yıkık dökük evlerin aksine 
kent merkezindeki binalar, Sovyetle-
rin gücünü ve ihtişamını yansıtmak 
istercesine görkemli ve zevkliydi. Rus 
işgali sonrası özgürlüğünü kazanan 
Gürcistan, bunu iki muhteşem yapı ile 
kutlamış: Bunlardan ilki Sameba Kilise-
si. 1995 yılında yeni dönemin sembolü 
olarak yapımına başlanmış. 84 metre 
yüksekliğindeki kilise, kentin her ya-
nından görülebiliyordu. Diğer önemli 
yapı ise Barış Köprüsü. Cam ve çelikten 
yapılma kabuğuyla dikkat çeken Barış 
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IPS

Gelişmekte olan IPS meslektaşlarımızın da çabalarıyla birçok GIS 

ve otomasyon sistemleriyle birleşme konusunda önemli yollar 

kat ederken, hayatı kolaylaştırma açısından da etkin roller almaya 

devam edecek gibi görünüyor.

Yasin YAMAN
Harita Mühendisi

Kapalı Alan Konumlandırma Sistemleri

Harita Bülteni

Kapalı bir alanda, dükkanların 
yoğun olduğu bir çarşıda iki 
arkadaş birbirinizi kaybettiniz. 

Nasıl bir araya gelirsiniz? Telefon açıp 
tarif etseniz, bütün dükkanlar birbirinin 
aynısı; WhatsApp veya mobil konum 
paylaşma uygulamalarından herhangi 
birini kullansanız, gönderilen konumla 
bulunduğunuz konum arasında büyük 
fark olacak. Senaryolar değiştirilebilir 
ve çoğaltılabilir; ancak bu gibi durum-
larda imdadınıza yetişecek sistemin adı 
kısaca “IPS” (Indoor Positioning Sys-
tem) olarak belirtebileceğimiz, “Kapalı 
Alan Konumlandırma Sistemi”.

IPS, açık veya kapalı alanlarda isteni-
len nesnelerin yerini belirleme ve bu 
nesneleri takip etme olanağı sunuyor. 
Kısacası IPS, GPS’in kapalı alanlar için 
özelleştirilmiş versiyonu. Dış mekan-
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larda konum bulmak GPS sinyalleri sa-
yesinde gayet kolayken, iç mekanlarda 
durum biraz farklılaşıyor. GPS sinyal-
leri içeriye düzgün bir şekilde u l a -
şamadığından konumlan-
dırma da yeterince hassas 
olmuyor.

İç mekân konumlandırma 
sistemlerinin giderek yay-
gınlaştığı günümüzde fark-
lı çözümler ele alınıyor: 
Radyo dalgaları, manye-
tik alanlar, akustik sinyal-
ler, Bluetooth sinyalleri, Wi-
Fi sinyalleri; iç mekân konumlandırma 
için kullanılan yaygın teknolojilerden. 
IPS, bu teknolojilerin aksine kullandığı 
UWB (Ultra-Wideband) ile konumla-
mada yüksek hassasiyet sağlıyor.

IPS’i öne çıkaran en önemli özellikleri 
ise yüksek hassasiyet (10 cm’ye kadar), 
geniş kapsama alanı (40 metreye ka-
dar), büyük veri kapasitesi, veri anali-
zi, çalışılan sektör için özelleştirme gibi 
başlıklar altında özetleyebiliriz.

Peki nasıl çalışıyor bu IPS? Basit bir 
anlatımla; kapalı alan içinde konumu 
bilinen belirli noktalara yerleştirilen 
vericilerden yayınlanan bluetooth ya 
da wi-fi sinyalleri ile çalışıyor. Özellikle 
binalarda konumlandırma söz konusu 
olduğunda, istemci tabanlı ve sunu-
cu tabanlı konumlandırma arasında 

bir ayrım yapılabiliyor. İstemci tabanlı 
konumlandırma, son kullanıcının ciha-
zında (örneğin akıllı telefon) doğrudan 

konumun belirlenmesini 
mümkün kılıyor. Sunu-
cu tabanlı konumlan-
dırma durumunda ise 
konumlandırma bir su-
nucuda gerçekleşiyor.

İstemci üzerinden ka-
palı konumlandırma, 

konumun doğrudan son 
kullanıcı cihazı (“istemci”- ge-

nellikle bir akıllı telefon) aracılığıyla 
belirlendiği anlamına geliyor. Bu yön-
tem, istemci tarafından mobil bir uy-
gulama gerektiriyor. En çok, iç mekân 
navigasyon projelerinde ve kullanıcıy-
la iletişim kurulması gereken yerlerde 
kullanılıyor.

Sunucu üzerinden kapalı konumlan-
dırma, konumun bir sunucu aracılığıy-
la belirlendiği anlamına geliyor ve bu 
yöntem herhangi bir uygulama (mobil 
vs.) gerektirmiyor. Sunucu aracılığıyla 
kapalı konumlandırma, nesnelerin ve 
kişilerin izlenmesinde veya ziyaretçi ve 
rota analizlerinin oluşturulmasında sık-
lıkla kullanılıyor.

IPS, geniş kullanım alanı ile birçok işlet-
meye entegre edilebiliyor. İşletmelerin 
istekleri doğrultusunda özel uygula-
malar gerçekleştirilebiliyor. Günümüz-

de güvenlik, navigasyon, ağır sanayi 
alanları, seri üretim tesisleri, tedarik 
zincirlerinde stok takibi, vb. uygula-
malarda araç, kişi veya eşyaların telsiz 
ve gerçek-zamanlı olarak konumlarının 
yüksek hassasiyet ile takip edilebilmesi 
önem kazanıyor. Ayrıca, günümüz mo-
dern şehirlerinde çok katlı, karmaşık ve 
geniş alanlara yayılmış binaların sayısı 
her geçen gün artıyor. Onlarca kat, yüz-
lerce koridor, oda ve geçitlerden oluşan 
bu binalar hem karmaşık yapıları hem 
de barındırdıkları nüfus itibarı ile ade-
ta birer küçük şehir gibiler. Dolayısı ile 
binaların büyüklüğü ve karmaşıklığına 
bağlı olarak, çözülmeyi bekleyen birçok 
yeni problem karşımıza çıkıyor. Meyda-
na gelebilecek acil durumlarda, kişiye 
özel navigasyon uygulamaları kullana-
rak binaların hızlı ve sorunsuz bir şekil-
de tahliyesi de bu problemlerin en başta 
geleni. Görme engellilerin yönlendiril-
mesi, güvenlik amaçlı uygulamalar, zi-
yaretçi takibi, adres bulma, hizmetlerin 
organizasyonu, otomatik turist rehber-
liği gibi uygulamalar ise diğer kullanım 
alanlarından bazıları. Gelişmekte olan 
bu sistemler meslektaşlarımızın da ça-
balarıyla birçok GIS ve otomasyon sis-
temleriyle birleşme konusunda önemli 
yollar kat ederken, hayatı kolaylaştırma 
açısından da etkin roller almaya devam 
edecek gibi görünüyor.

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle 
bol teknolojili, bilimli günler.

teknoloji

Binaların büyüklüğü ve 
karmaşıklığına bağlı olarak, 
birçok yeni problem karşımıza 
çıkıyor. Meydana gelebilecek 
acil durumlarda, kişiye özel 
navigasyon uygulamaları 
kullanarak binaların hızlı ve 
sorunsuz bir şekilde tahliyesi de 
bu problemlerin en başta geleni.

IPS’in nasıl 
işlediğine dair kısa 

bir örnek videoya bu 
QR kod yardımıyla 

ulaşabilirsiniz. 
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Arkeoloji ve Harita/Geomatik Mühendisliği Mühendisliği

Patara kazılarının 30. yılına 

adadığımız ve arkeolojide 

kullanılan mekânsal bilgi 

teknolojilerinin genç nesle 

ve bu konuda çalışmak 

isteyen genç akademisyenlere 

tanıtılmasına yönelik 

teknolojik ve teknik alandaki 

bilimsel gelişmelerin, harita 

mühendisi dahil diğer ilgili 

tüm disiplinlerin arkeoloji ile 

buluşturulması için bir kurs 

düzenledik. 

Dr. Nusret Demir
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Konum Bilgisi Gereken Her Alanda

Harita Bülteni

Harita mühendisliği, yeni adı 
ile geomatik mühendisliği, 
konum bilgisinin olduğu her 

alanda mutlaka sorumluluk alması ge-
reken bir meslek alanı. Konum; bazen 
parsel sınırları olur, bazen hareket ha-
lindeki aracın koordinatları, bazen de 
kuş sürülerinin göç yollarının rotası, 
hatta bazen kötü huylu bir tümörün vü-
cuttaki pozisyonu ya da kültürel mirası-
mız olan antik kentlerin planları…

Tarihe ışık tutarken de sadece bilim 
insanlarının değil, gönüllülerin de 
katkısı önemlidir. Tarihe, arkeolojiye 
ilgi duyan insanların bilimsel araş-
tırmalara katkısı ise sivil bilim ya da 
diğer bir ifade ile ‘vatandaş bilimi’ 
ile mümkündür. Önde gelen sivil bi-
lim araştırmacılarından Hacettepe 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümünden Dr. Berk Anbaroğlu’na 
göre sivil bilim, çoğunlukla profes-
yonel bilim insanları ve enstitülerin 
denetimi altında ya da iş birliği içinde 
halkın gerçekleştirdiği bilimsel çalış-
ma olarak tanımlanır. Yine Dr. An-
baroğlu’na göre sivil bilimin amacı, 
gönüllülerin bilimsel araştırma süreç-
lerine katılımını sağlamak ve bunun 
için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Profesyonel olmayan insanların kat-
kısını kazanmanın yanında teknik ve 
sosyal bilim alanlarında gerçekleşe-
cek ortak projelerde, ihtiyaç duyulan 
ortak bir dilin oluşturulması; kaliteli 
sonuçların elde edilmesinin olmazsa 
olmazıdır. Bu amaçla; Patara kazıları-
nın da 30. yılına adadığımız ve arke-
olojide kullanılan mekânsal bilgi tek-
nolojilerinin genç nesle ve bu konuda 

çalışmak isteyen genç akademisyenle-
re tanıtılmasına yönelik teknolojik ve 
teknik alandaki bilimsel gelişmelerin, 
harita mühendisi dahil diğer ilgili 
tüm disiplinlerin arkeoloji ile buluş-
turulması için bir kurs düzenledik. 
Patara’da üç gün teori-uygulama ve 
son gün de Likya bölgesindeki önemli 
antik kentleri kapsayan bir gezi planı 
ile duyuruya çıktık. 

Yapılan duyuruya çok yoğun bir talep 
oldu ve içlerinden belirlenen 25 öğ-
rencinin katılımıyla, Akdeniz Üniver-
sitesi ve Antalya Bilim Üniversitesinin 
ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi 
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uy-
gulama Merkezinin organizasyonu ile 
‘Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknoloji-
leri’ kursunu gerçekleştirdik.  Aslında 
bu organizasyona uluslararası bilim-
sel literatürde anıldığı şekliyle ‘yaz 
okulu’ ismini vermeyi uygun görmüş-
tük; fakat mevzuatlar nedeniyle ‘kurs’ 
olarak adlandırdık.

Kurs, Patara kazı evinde konaklamalı 
bir şekilde ve bir yaz kampı ortamın-
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da gerçekleştirildi. Kursun gerçekleş-
mesinde harita özel sektörünün ciddi 
katkıları oldu. 

Kursun ilk iki günü teorik derslerle 
geçti: Prof. Dr. Havva Işık, arkeoloji 
kavramlarını katılımcılara Patara’da 
tarihte bir yolculuk yaptırarak anlat-
tı. Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez, 
IHA’larla ilgili teknik bilgilerin yanın-
da, uçuş izni ve diğer mevzuatlarla il-
gili bilgilendirme gerçekleştirdi. Prof. 
Dr. Bülent Bayram ise uzaktan algı-
lama kavramlarını, arkeoloji ve diğer 
sosyal bilimlerde öğrenim gören ka-
tılımcıların dersi rahatlıkla takip ede-
bileceği sadelikte açıklayarak dersi 
tamamladı. Prof. Dr. Mustafa Ertürk, 
arkeoloji ve coğrafya ilişkisini Patara 
uydu görüntüleri üzerinden açıklaya-
rak, katılımcıları bilgilendirdi. Doç. 
Dr. Mustafa Koçak; yapı analizi dersi-
ni, antik kent alanında gerçekleştirdi. 
Hacettepe Üniversitesinden Berk An-
baroğlu, arkeoloji ve sivil bilim ilişki-
sini dünyadan çarpıcı örneklerle açık-
ladı. Antalya Bilim Üniversitesinden 
Dr. Esin Kuleli, mimari bakış açısıyla 

rölöve tekniklerini anlattı. Akdeniz 
Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’dan 
Ercüment Aksoy, arkeolojide kullanı-
lan jeodezik ölçme yöntemleri hakkın-
da bilgi verdi. Litech Mühendislik’ten 
Bora Yavuz, yersel lazer tarama hak-
kında bilgi verdi. Ben de arkeolojik 
çalışma örnekleri ile LIDAR hakkında 
kısa bir ders anlattım. Ayrıca özel du-
rumlarından dolayı kursa katılama-
yan hocalarımızın yerine fotogrametri 
ve RTI konularında bilgi verdim.

Üçüncü gün; antik kent alanında je-
odezik ölçme, lazer tarama, İHA ile 
görüntü alımı uygulamalarının ar-
dından, gece geç saatlere kadar za-
manın el verdiği ölçüde uygulama 
adımları paylaşıldı. Bu sayede arke-
oloji bilimi alanında çalışacak bilim 
insanı adayları; mekânsal bilgi tekno-
lojilerinin, çalışmalarında ne derece 
katkı verebileceğini anlamış oldular; 
meslek yaşamlarında karşılaşacakla-
rı problemlerde harita mühendisi ve 
de mekânsal bilgi konusunda çalışan 
diğer bilimcilerle ortak bir dil için alt-
yapı edindiler. Bunun yanı sıra; Hav-

va Işık’ın deyişiyle düzenlenen kurs, 
teknik alanlardan gelen katılımcılarda 
da kültürel miras bilincinin gelişme-
sinde önemli katkılar sundu. Kursun 
son günü de Likya bölgesinin önemli 
kentleri Xantos, Letoon ve Tlos, uz-
man arkeolog Semih Orhan’ın harika 
anlatımıyla gezildi ve harika bir ka-
panış gerçekleşti. Kültür gezisi kapsa-
mında katılımcıların çektiği fotoğraf-
lardan da arkeolojiye gönüllü katkısı 
olan sivil bilim kapsamında, kültür 
varlıklarının fotogrametri ile modelle-
ri üretildi.

Çok disiplinli çalışmalarla mesleğimi-
zin etki alanını genişletme ve dünya-
ya, insanlığa çok farklı alanlarda kat-
kı verme fırsatı elimizde. Yeter ki bu 
potansiyelin farkında olalım, bilgiyi 
kutsayalım.

teknoloji
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Nikola Tesla

Arada sırada nöbete benzer çırpınışlar 

içerisine giriyor ve zihninde ışık patlamaları 

yaşıyordu. Bu ışık patlamaları yeni bir fikrin 

zihninde patlayıvermesi gibi oluyordu. 

Nikola günümüzde yaşasaydı muhtemelen 

şizofreni tanısı konulacak ve yaratıcılığının 

önüne geçilecekti. 

İsmail Sayar 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Günümüzde Yaşasaydı Şizofreni Tanısı Konurdu

Harita Bülteni

Sırp kökenli, Amerikalı fizikçi, mu-
cit ve elektro fizik uzmanı Nikola 
Tesla; 10 Temmuz 1856-7 Ocak 

1943 yılları arasında yaşadı. Papaz bir 
babanın ve okuma yazma bilmemesine 
karşın halk arasında pratik ev gereçle-
ri mucidi olarak bilinen bir annenin 5 
çocuğundan 4.sü olarak dünyaya geldi. 
Tesla, annesinin isteğine uyarak mühen-
dislik okudu. En büyük kardeşi Daniel, 
12 yaşındayken Arap atının neden ol-
duğu sanılan bir kaza sonucu hayatı-
nı kaybetti. Bazı kaynaklarda kazanın 
Tesla’nın atı korkutmasından meydana 
geldiği söylenmektedir. Abisi öldü-
ğünde Tesla 5 yaşındaydı ve bu süreç 
sonunda abisinin hatıraları karşısında 
Nikola’nın yaptıkları her zaman sönük 
kaldı. Bunun nedeni olarak da Daniel’ın 
yaşarken Tesla’dan daha yetenekli ve 
zeki olması gösterilebilir.  Nikola’nın 
yaratıcılığı belki de bu sebepten daha 
küçük yaşlarda ortaya çıktı. Hayatının 
ilerleyen bölümlerinde bile abisi ile ilgi-
li birçok kâbus gördü. Tesla’nın gençlik 
yıllarında depresif ve asosyal bir yaşam 
sürdüğü, aynı zamanda kumar bağımlı-
sı olduğu biliniyordu. Tesla, tüm parası-
nı kumarda kaybederken annesi Djuka 

Mandic; “Git ve eğlen. Kısa zamanda 
her şeyimizi kaybedeceksin ve bu çok 
daha iyi olacak.” dedi. Kumar sevdası-
nın bitmesinde, annesinin bu sözleri et-
kili oldu.  Nikola’nın fotografik hafıza-
sını ve yaratıcı dehasını da annesinden 
aldığı söylenir. Küçüklüğünden itiba-
ren tıpkı annesi gibi küçük icatlar yaptı. 

Tesla, belki de ailevi sorunlarının etki-
siyle takıntılı ve şizofrenik denilebile-
cek bir yapıdaydı. Örneğin; yürürken 
adımlarını sayardı. Her zaman için 3’e 
bölünebilen rakamları tercih ederdi: 3 
dilim ekmek, 9 adet zeytin gibi. Mücev-
heratları seviyor; fakat onları kadınlar 
üzerinde görmek itici geliyordu. Aşırı 
duyarlılık reaksiyonları gösteriyordu: 
Yan odadaki bir saatin tik tak seslerini 
duyabiliyordu. Odada uçan bir sineğin 
vızıltısı, kulak zarını patlayacak gibi 
oluyordu. Arada sırada nöbete benzer 
çırpınışlar içerisine giriyor ve zihninde 
ışık patlamaları yaşıyordu. Bu ışık pat-
lamaları yeni bir fikrin zihninde patla-
yıvermesi gibi oluyordu. Nikola günü-
müzde yaşasaydı muhtemelen şizofreni 
tanısı konulacak ve yaratıcılığının önü-
ne geçilecekti. 

Tesla, Avrupa’da hayallerini gerçekleş-
tiremeyeceğini düşündüğü için 1884’te 
Amerika’ya gitti ve fikirlerini orada ha-
yata geçirmek istedi. Edison’la tanıştı. 
Edison, ampulün patentini henüz almış-
tı ve elektriğin dağıtımı için bir sisteme 
ihtiyaç duyuyordu. Tesla’ya yaptırdığı 
bu iş sonunda 50 bin dolar para vere-
ceğini söyledi; ancak sözünü tutmadı.  
Edison’un altında çalışması ve yıllar 
süren bilim savaşının başlaması da bu-
rada başladı. Tesla’nın parasını istemesi 
üzerine Edison, “Senin Amerikalıların 
espri anlayışından haberin yok anlaşı-
lan.” diyerek dalga bile geçti. Bu olay 
üzerine Edison’la yolları ayrıldı. Bunun 
üzerine 1900’lü yılların başlarında Edi-
son ve Tesla kıyasıya bir rekabetin içine 
girdi ve ikisi de insanları etkilemek ve 
prestij kazanmak adına insanlara içi boş 
hayaller sunmaya başladı. 

Tesla, hayal kuran ve hayaline ulaşmak 
için deneyler yapan bir bilim insanıydı. 
Teori ile uğraşmaktansa deneyler yapa-
rak pratikte hayallerine ulaşmayı hedef-
liyordu. Düşüncelerinin zamanının çok 
ilerisinde olması, onun hayalperest bir 
insan olarak anılmasına neden oldu. Bir 
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röportajında tüm dünyayı aydınlatmak 
istediğini, Dünya’nın Ekvator kısmın-
da Satürn’ün etrafındaki gibi bir halka 
oluşturarak Dünya’yı Güneş gibi ay-
dınlatacağını söyledi. Bunu günümüz 
teknolojisinde dahi bir bilim insanı dile 
getirse, ona en hafif tabirle hayalperest 
diyebiliriz. 

Belki de bu hayallerinden dolayı gü-
nümüzde Tesla ile ilgili yanlış bilinen 
birçok gerçek var: Bunlardan en yaygın 
bilineni ise Tesla’nın alternatif akımın 
mucidi olduğu. Alternatif akım (AC) 
Tesla’nın doğumundan 24 yıl önce, 
1832’de üretildi. Hatta Almanya’da 2 
ayrı AC jeneratörü başarıyla çalıştırıl-
dı. Tesla’nın başarısı ise Amerika’yı AC 
ile tanıştırmak oldu. Ancak bu nokta-
da yine Edison ile amansız bir AC-DC 
(doğru akım) savaşı başladı. Edison’un 
şirketi General Electric DC ile elektrik 
santralleri inşa ediyor; fakat verimli 
çalışmadığı ve akımı kısa mesafelere 
iletilebildiği için sık sık elektrik kesin-
tileri yaşanıyordu. Edison, Tesla’nın sis-
teminin daha verimli ve üstün nitelik-
lere sahip olduğunu bilmesine rağmen 
daha çok para kazanmak adına AC’yi 

karalama kampanyası başlattı. AC’nin 
ne kadar tehlikeli olduğunu insanlara 
göstermek için bir idam mahkumunun 
infazını gerçekleştirmek amacıyla kul-
landı. Amacı; dehşet verici manzarayı 
insanlara göstererek insanları korkut-
mak ve akımlar savaşını kazanmaktı. 
Ancak tüm bunlara rağmen alternatif 
akımın daha fazla avantajı olduğundan 
Amerikan Hükümeti Tesla’nın sistemi-
ni tercih etti. 

Tesla’nın bir diğer hayali ise tüm dün-
yaya ücretsiz elektrik sunmaktı. Bunu 
da kablosuz bir şekilde dünyaya dağı-
tabileceğini iddia etti. Nitekim kablosuz 
olarak elektriği iletmeyi başardı. Ancak 
kısa bir mesafeye iletebildi ve ciddi 
enerji kayıpları oldu. Bunun üzerine bir 
kule aracığıyla çok daha uzak mesafe-
lere iletebileceğini düşündü.  Araştır-
maları için Amerikalı bir yatırımcıdan 
patent gelirinden pay verme karşılığı 
para desteği buldu. Hemen işe koyul-
du, enerji kaynağı bir kule inşa etti ve 16 
çelik direk sütun aldı. Sütunları zemine 
gömerek Dünya’nın kendisini iletken 
olarak kullanmayı düşünüyordu. İnşa 
ettiği kule yine hayal kırıklığı oldu ve 

çalışmadı. Kimi Tesla taraftarları bu ku-
lenin yeterli finansal destek sağlanma-
dığı için başarısız olduğunu savunsa da 
günümüzde de bunun mümkün olma-
dığı açıkça gözükmektedir.

Tesla’nın parasal yönden de karmaşık 
bir hayatı oldu. Edison gibi iş insanı 
olmadığı için patentlerinin birçoğunu 
Edison’a kaptırdı. Para sahibi olduğun-
da da parayı yönetme ve kontrol etme 
anlamında oldukça kötüydü. Parasının 
hemen hepsini hayalperest diyebilece-
ğimiz projelere umursamadan yatırdı. 
Parası kalmadığı zaman arkadaşla-
rından borç aldı; ancak aldığı paraları 
borçlarını kapamak için değil lüks ya-
şantısını sürdürmek için kullandı.

Hayatının son yıllarını borçlarından 
kaçmak için sürekli otel değiştirerek 
geçirdi. 7 Ocak 1943 tarihinde, 86 ya-
şındayken New Yorker Oteli’nin bir 
odasında kalp yetmezliği sebebiyle 
hayata veda etti. Ölmeden önce tele-
force silahı adını verdiği bir çalışma 
yürütmekte olan Tesla’nın bütün do-
kümanlarına ABD hükümeti tarafın-
dan el konuldu.

özgür bilim

10077 Harita Bülten



Harita Bülteni

Şairliğinin yanı sıra öykü ve anı yazarı, senaryo ve tiyatro yazarı, 

çevirmen, gazeteci, yayıncı ve oyuncu da olan Ülkü Tamer; Türk 

Edebiyatının çok yönlü nadir isimlerinde biriydi. 1 Nisan 2018’de 

aramızdan ayrılan bizlere şiirleri ile birlikte pek çok eser bıraktı. 

İkinci Yeni Öksüz Kaldı

Ülkü Tamer Aramızdan Ayrıldı

“Nuh’un gemisi gibiydi Ülkü 
Tamer’in ilk şiirleri: kala-
balık, şenlikli, her türlü 

imgenin erkeğini ve dişisini barındıran, 
terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, kirpiler-
le, sansarlarla ve her şeyle dolu. Hayatın, 
ölümün ve her şeyin amatörüydü Ülkü 
Tamer bu şiirlerde… Baştan itibaren 
İkinci Yeni’nin önemli gelişme halkala-
rından biri de o oldu… En soyut anla-
tımını bile çok yalın bir dille yapan bir 
şairdir o… Kısa şiirlerinin çoğu karnaval 
bileti gibidir, sevinçle doludur; uzunları 
ise hemen her zaman trajik öğelerle çalı-
şır.” diye tanımlar Cemal Süreya, Ülkü 
Tamer şiirlerini. İkinci Yeni’nin son tem-
silcisi Ülkü Tamer de aramızdan ayrıldı-
ğında ondan geriye yalnızca şiir kalmaz. 
En çok şairliği ile hatırlansa da edebiya-
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tın ve hatta sanatın pek çok dalında yer 
almış bir isimdir; Ülkü Tamer.

1937’de Gaziantep’te dünyaya gelir ki 
pek çok eserinde Gaziantep yıllarının et-
kileri fazlasıyla görülür. Antep’ten son-
ra Robert Koleji’nde öğrenimine devam 
eder, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesine başlar; ancak yarıda bırakarak 
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Ensti-
tüsüne geçiş yapar. Bu dönemlerde özel 
tiyatrolarda oyunculuk yapmaya başlar; 
fakat sanatla tanışması çok daha önce-
dir. Küçük yaşlarda yazdığı Duygular 
Konuşuyor adlı okul piyesi ile Kaynak 
Dergisi’nde çıkan ilk şiiri Dünyanın Bir 
Köşesinden Lucia, Ülkü Tamer’in çok 
yönlülüğünün ilk izleridir bir nevi.

Çocuk yaşta başlayan şiir yolculuğunda 
İkinci Yeni’nin önemli temsilcilerinden 
biri olan Tamer’in şiirleri, akımın genel 
çizgisine uygun olarak soyut ve simge-
sel anlatımlara sahip olmanın yanı sıra 
kimi zaman bir halk şiiri edasında çıkar 
karşımıza. Toplumcu anlatıma yakın 
olmakla birlikte sanki anonim bir eser-
mişçesine duygu yoğunluğuna sahip 
bu şiirlerin bestelenmiş formlarının da 
halk müziğine yakın olması bu izlenimi 
kuvvetlendirmektedir.

Yalnızca bir şair olarak tanımlanmak Ta-
mer’e yapılacak en büyük haksızlıklardan 
biridir; öykü ve anı yazarlığı, senaryo ve 

tiyatro yazarlığı, çevirmenlik, gazetecilik, 
yayıncılık, oyunculuk yıllar içerisinde Ta-
mer’in elinin değdiği alanlardır. 

Şiirde olduğu gibi düz yazıda da kalemi 
kuvvetli olan Ülkü Tamer, iki alandaki 
başarısını hem kendi yazdığı eserlerle 
hem de yaptığı çevirilerle ortaya koyar. 
Çeviri yapmak, edebiyatın evrenselliği-
ni yeniden pekiştirmektir ki Tamer’in 
gerek roman, öykü çevirileri gerek de 
şiir çevirileri Türkçe’ye de kazandırıl-
mış eserler olmuştur. Özellikle Çağdaş 
Latin Amerika Şiir Antolojisi ile Lor-
ca’nın şiirlerinin çevrilmesi bu anlamda 
önemli bir örnektir.

Tamer’in sinema sevgisi ise çocuklu-
ğundan, Gaziantep’ten kalmadır ki 
anılarından öğrendiğimize şekliyle 
Türkiye’deki ilk sinematek -adının o 
zamanlar sinematek olduğu bilinmese 
de-  açılışı da Tamer ve arkadaşı Orhan 
Barlas öncülüğünde Gaziantep’te olur. 
Onlara Faruk Kutlar ve Nakip Ali des-
tek verir ki Antep ve sinema denince 
akla ilk gelen isim olan Nakip Ali’ye 
dair bir hikâye, Sinema Bir Mucizedir 
filmi ile sinemaya aktarılır. Filmin se-
naryosu da Ülkü Tamer’in eserinden 
yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Sinemaya ve tiyatroya her zaman tut-
kuyla bağlı olan Ülkü Tamer’in oyuncu-
luk serüveni ise öğrencilik döneminde 

özel tiyatrolarda başlar; ancak çok uzun 
süreli olmaz. Sonrasında birkaç dizide 
konuk oyuncu olarak ve en çok hatırla-
nan şekliyle Livaneli’nin Sis filmindeki 
savcı rolü ile karşımıza çıkar. 

Yayıncılığı döneminde Milliyet Çocuk 
ile pek çok çocuğun hafızasına kazınan 
Tamer gazeteciliği ile çocukluğuna etki 
ettiği kişilerin yetişkin hallerine de sesle-
nir. Sabah, Radikal, Cumhuriyet gibi ga-
zetelerde uzun süre köşe yazarlığı yapar. 

Ülkü Tamer’in çok yönlü bu yetenekleri 
elbette ödülle de taçlanır; çeviri, öykü ve 
şiirde ödüller alır. (Edith Hamilton’dan 
Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çevi-
ri Ödülü, “İçime Çektiğim Hava Değil 
Gökyüzüdür”(1966) adlı kitabıyla 1967 
Yeditepe Şiir Ödülü, 1979’da çevirileri 
dolayısıyla Macaristan Halk Cumhuri-
yetince verilen Endre Ady Ödülü, “Alle-
ben Öyküleri” adlı öykü kitabıyla 1991 
Yunus Nadi Ödülü, 2014 yılında “Bir 
Adın Yolculuktu” adlı kitabı ile Melih 
Cevdet Anday Şiir Ödülü)

Son dönem Türk Edebiyatının son 
temsilcilerinden Ülkü Tamer, 1 Nisan 
2018’de hayata veda ettiğinde İkinci 
Yeni de öksüz kalır. Geriye kalan şiirler, 
öyküler, yazılar, çeviriler edebiyat se-
ven herkesin usunda bir anı hatırlatarak 
yolcu eder Tamer’i ve ondan kalan bir 
dize noktalar hayat hikâyesini:

Ben belki dün ölmüştüm,
Belki de geçen hafta.
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Türkiye’de 1980’den sonra artık 
hiçbir şey eskisi gibi değildi. 1980 
darbesi; yeni bir dönüşümün to-

humlarını ekerken, müzik sektörü de 
bu dönüşümden nasibini aldı. O yıllara 
kadar TRT hegemonyası vardı. Bir ese-
rin tanıtılması için TRT’de yayınlanma-
sı, o eseri sunan sanatçının TRT’de gö-
rünmesi çok önemliydi. Ancak TRT’nin 

kuralları, önyargıları, statükoları ve 
kendi perspektifine göre bir siyaseti 
vardı. Eserlerin TRT denetiminden geç-
mesi çok zordu ya da eserler ciddi san-
sürlere uğratılarak yayınlanırdı. İşte bu 
sürecin sonucu olarak 1980’li yıllarda 
müzik piyasasına yön veren Unkapanı, 
devreye girdi. Aslında Unkapanı mıydı, 
kurt kapanı mıydı? Uzun yıllar müzik 
piyasasında tartışıldı.

Evet, 1980’li ve 
1990’lı yılların müzik 
piyasasını çok eleştirdik. 
Küçük sanatçılar bu yıllarda 
popüler oldu, orgların klavyelerine 
sıkışmış taverna müziği bu yıllarda tepe-
ye çıktı, arabesk ve pop-arabesk müzik 
bu yıllarda zirvesini yaşadı. Kentlerdeki 
kaotik yapı müziğe yansıdı. Unkapa-

nı’nın pompalaması, özel radyo ve 
televizyonların yayın hayatına 
girmesiyle müthiş bir kaset ve 

sanatçı borsası oluştu. Bu borsa, ta-
biri caizse para basıyordu. Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinden bir sürü insan, sa-
natçı olmak için Unkapanı’na akıyor; 
ama birçoğu “kurt kapanına” yakalanı-
yor ve hüsranı yaşıyordu. Şöhreti yaka-
layabilenlerin albümleri ise milyonlarca 
satabiliyordu. Her yıl birçoğu birbiri-
nin tekrarı olan binlerce eser piyasaya 
sürülüyordu. Büyük bir müzik sektörü 
vardı ve yüzbinlerce insan bu sektörden 
ekmek yiyordu. Tüm bu karmaşaya, ek-
sikliğe rağmen Unkapanı ve uzantıları 
bacasız bir fabrika gibiydi.

1980 Sonrası
Türkiye’de Müziğin Sektörsel Dönüşümü ve

MESAM ile ilgili bu gelişmeler de siyasetin ve rant savaşlarının her alana 

sirayet ettiğinin bir göstergesi. Henüz bitmeyen bu rant savaşı gibi son 

zamanlarda artan ve “Sadece benim gibi düşünenler var olsun.” bakış 

açısının da MESAM üzerinden devam edeceği aşikar. 

M. Özer İSKENDER
Harita Yüksek Mühendisi

MESAM’da Kıran Kırana Rant Savaşı

Harita Bülteni

Orhan Gencebay’ın kurumun yönetiminden 
istifası ile başlayan ve diğer yöneticileri hedef 
alan açıklamalar yaptığı son süreçte Kültür 
Bakanlığının teftişi sonucunda olağanüstü 
genel kurul yapılması kararı verildi
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2000’li yıllara girdikten son-
ra müzik piyasası tam anlamıy-

la teknoloji karşısında çaresiz kalmıştı. 
Ne yazık ki fabrika kapatılmış, işçiler 
işsiz kalmış, üretim durmuş ve müzik 
sektörü can çekişmeye başlamıştı. Tek-
nolojiye ayak uydurmayı başarabilen 
az sayıda yapımcı halen devam edebi-
liyor olsa bile birçoğunun iflas etmesi 
ile Unkapanı Dönemi kapanmış oldu. 
İnternet, teknoloji, sosyal medya, kor-
san; daha doğrusu kapitalizmin yeni 
yüzü, bu çöküşün asıl mimarıydı. Evet, 
Türkiye’de müziğin son düzlüğünü üç 
evreli bir süreç olarak değerlendirebili-
riz: TRT dönemi, Unkapanı dönemi, in-
ternet ve teknoloji dönemi. Acaba hangi 
dönem en iyisiydi, hangi dönemi doğru 
bir yönteme evirmeliydik? Türkiye sa-
natta doğru bir süreci hiçbir zaman ya-
şayamadı; çünkü bu ülke hiçbir zaman 
kendisi olmayı bilemedi ve Atatürk’ün 
“Sanatsız kalmış bir milletin hayat da-
marlarından birisi kopmuş demektir.” 
sözünü anlayamadı.

İşte Türkiye’nin hem siyasal hem sa-
natsal anlamda bir karmaşayı yaşadığı 
bu ortamda kuruldu, MESAM (Türki-
ye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Bir-

1980’li yıllarda müzik 
endüstrisinin kalbi 

Unkapanı’nındaki İMÇ 
çarşısında atıyordu. Yapımcıların 

pompalaması, özel radyo ve 
televizyonların yayın hayatına 
girmesiyle müthiş bir kaset ve 

sanatçı borsası oluştu. Bu borsa, 
tabiri caizse para basıyordu.

Kayyum yönetimindeki Onur 
Kurulu, Arif Sağ ve ekibinden pek 
çok ismin üyeliklerini iptal ederek 
ihraçları yönünde karar aldı; ancak 

Olağanüstü Genel Kuruldan bir 
gün önce alınan bu karar, Genel 

Kurulda üyeliklerin iadesi için 
verilen yönergenin kabulü ile 

geçerlilik kazanamadı. 
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liği). Kuruluştaki amacı; müzik emek-
çilerinin haklarını korumaktı. Ancak 
MESAM içerisinde de kısır tartışmalar 
gündemi belirledi ve son düzlükte bu 
tartışmalar, Arif Sağ ve Orhan Gence-
bay üzerinden yürüdü.

Orhan Gencebay’ın kurumun yöneti-
minden istifası ile başlayan ve diğer yö-
neticileri hedef alan açıklamalar yaptığı 
son süreçte Kültür Bakanlığının teftişi 
sonucunda olağanüstü genel kurul ya-
pılması kararı verildi ve genel kurula 
kadar da Kültür Bakanlığı; mevcut yö-
netim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, 
Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, 
Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun 
Sabah’ı üye olarak atadı. Konu yargı-
ya taşındı ve Arif Sağ başkanlığındaki 
MESAM Yönetim Kurulunun görev-
den alınması nedeniyle Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ali Haydar Timisi tarafından 
Kültür ve Turizm Bakanlığına açılan 

davadan yürütmeyi durdurma kara-
rı çıktı. Kayyum yönetimindeki Onur 
Kurulu, Arif Sağ ve ekibinden pek çok 
ismin üyeliklerini iptal ederek ihraçları 
yönünde karar aldı; ancak Olağanüstü 
Genel Kuruldan bir gün önce alınan bu 
karar, Genel Kurulda üyeliklerin iadesi 
için verilen yönergenin kabulü ile ge-
çerlilik kazanamadı. Yapılan seçimler 
neticesinde de Arif Sağ ve ekibi yeniden 
Yönetim Kuruluna seçildi.

MESAM ile ilgili bu gelişmeler de si-
yasetin ve rant savaşlarının her alana 
sirayet ettiğinin bir göstergesi. Henüz 
bitmeyen bu rant savaşı gibi son za-
manlarda artan ve “Sadece benim gibi 
düşünenler var olsun.” bakış açısının 
da MESAM üzerinden devam edeceği 
aşikar. MESAM üzerinden yürütülen 
bu tartışmalarda özgür düşünceye ve 
bağımsız yönetimin doğruluğuna vur-
gu yaparken, ülkede büyük kitleleri et-
kileyen ve çaldığı enstrümanlarda vir-
tüözite aşamasına ulaşmış sanatçıların 
magazinel kültür önünde karşı karşıya 
gelmemeleri gerekir. Eğer sanatı yücelt-
mek ve özgünleştirmek istiyorsak kişi-

sel hırs ve rant olgusundan uzaklaşıl-
ması gerekir. “İkilik kinini içinden atıp 
özde insan olmaya gelenler” ile “Nedir 
bu kin ne bu nefret, Hiç kalmamış cana 
kıymet” diyebilenler kurdukları bu 
cümlelerin anlamını yaşayabildiklerin-
de, ülkemizde sanat ve müzik daha bü-
yük gelişmeler kaydedecektir.   

2000’li yıllara girdikten sonra 
müzik piyasası gibi IMÇ de  

teknoloji karşısında çaresiz kaldı. 

Mesam’da yaşanan kargaşa  bir 
zamanlar yakın dost olan Arif 

Sağ ile Orhan Gencebayın 
dostluklarının da sonu oldu.
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DUYURU

13 Yıl Aradan Sonra

Birçok aşamasında Odamızın da önemli katkılar sunduğu ve mesleğimiz açısından oldukça önemli olan güncellenen 

yeni Yönetmelikte, başta teknolojideki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni ölçme sistem ve teknikleri,                   

TUSAGA-Aktif sisteminin kullanımı, GNSS ağlarının oluşturulması, sayısal hava kameralarının kullanımı                   

olmak üzere jeodezik ve fotogrametrik çalışmalar konusunda önemli değişiklikler yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün ihtiyaç duydukları ve farklı nitelikteki

birçok proje için temel girdi olan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimine ilişkin usul ve esasları belirleyen 

Yönetmelik için Odamız tarafından "AÇIKLAMALI VE ÖRNEKLEMELİ" Yönetmelik basım süreci ile 

"MESLEK İÇİ EĞİTİM" programı hazırlıkları başlatılmış olup, en kısa sürede üyelerimize duyurulacaktır. 



Harita Bülteni
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	 Bilirkişilik	için	temel	eğitim	belgesi	
almış	ve	bilirkişilik	yapmak	üzere	Bilirki-
şilik	 Bölge	 Kurullarına	 müracaat	 edecek	
olan	 üyelerimizin	 ibraz	 etmesi	 gereken	
belgelerden	 biri	 olarak	 sayılan	 uzmanlık	
belgeleri,	meslek	alanlarımızı	ilgilendiren	
ve	aşağıda	belirtilen	ana	uzmanlık	alanla-
rı	için	Şube	ve	Merkeze	Bağlı	Temsilcilik-
lerimizce	verilmeye	başlanmıştır.

Mesleğimizle	 ilgili	 uzmanlık	 alanlarına	
dair	en	az	5	 (Beş)	yıl	 içerisinde	fiili	mes-
leki	tecrübesi	olan,	uzmanlık	konularında	
bilgili,	birikimli	ve	uygulama	tecrübesine	
sahip	üyelerimizin	bu	temel	şartlara	sahip	
olduklarını	 belgelemeleri	 ve	 destekleyici	
dokümanlarla	 yazılı	 talep	 etmeleri	 ha-
linde	 Odamızın	 yapacağı	 değerlendirme	
sonucunda	 yeterli	 görülenlere	 1	 (Bir)	 yıl	
geçerli	olmak	üzere	“Bilirkişilik	Uzmanlık	
Belgesi”	verilecektir.

Belgelerin	 verilmesinde	 aranacak	 genel	
şartlar:	Faal	Oda	üyesi	olmak,	Oda	aidat	
borcu	 bulunmamak,	 Uzmanlık	 alanına	
ilişkin	en	az	5	(Beş)	yıl	fiili	mesleki	dene-
yime	 sahip	 olmak	 ve	 belgelemek	 şeklin-
dedir.

Özel	 şartlar	 ve	 diğer	 gereksinimler	 hak-
kında	bilgi	ve	gereği	için	Şube	ve	Merkeze	
Bağlı	 Temsilciliklerimize	 başvurulması	
gerekmektedir.

Harita	 Mühendisliği	 Temel	 Uzmanlık	
Alanları	 şunlardır;	 Kadastro,	 Tapu	 ve	
Mülkiyet,	İmar	Uygulamaları,	Arazi	Top-
lulaştırması,	 Harita	 ve	 Harita	 Bilgileri	
Üretimi,	 Kartografya,	 Kentsel	 Dönüşüm,	
Mühendislik	 Ölçmeleri,	 Ölçme	 Değer-
lendirme	 Jeodezi	 ve	Navigasyon,	Kamu-
laştırma,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	Fotogra-
metri	ve	Uzaktan	Algılama,	Mühendislik	
Yapılarının	 Etüdü	 ve	 Projelendirilmesi,	
Coğrafi	Bilgi	Sistemleri.

	 Odamızca,	 Tapu	 ve	 Kadastro	 Ge-
nel	 Müdürlüğüne	 karşı	 “Kat	 İrtifakının	
Kat	 Mülkiyetine	 Çevrilmesinde	 Röperli	

Kroki	 Düzenlenmesi”	 konulu	 13.02.2015	
tarih	ve	65565	sayılı	 talimat	yazısının	 ip-
tali	 istemiyle	 açılan	 davayı,	 uyuşmazlık	
konusu	düzenlemenin	üyelerin	bir	kısmı-
nın	lehine,	bir	kısmının	aleyhine	olduğu,	
dolayısıyla	 tüm	üyeler	 arasında	menfaat	
birlikteliği	ve	dava	konusu	işlem	ile	Oda	
arasında	 menfaat	 ilgisi	 bulunmadığı	 ge-
rekçesiyle	 ehliyet	 yönünden	 reddeden	
Danıştay	 Onuncu	 Dairesi`nin	 06.06.2016	
tarih	 ve	 E:2016/2233,	 K:2016/3079	 sayılı	
kararı,	 Odamızca	 temyiz	 edilmesi	 üzeri-
ne,	 Danıştay	 İdari	 Dava	 Daireleri	 Kuru-
lu`nun	 01.06.2017	 tarih	 ve	 E:2016/4128,	
K:2017/2408	sayılı	kararıyla	bozulmuştur.

İdari	 Dava	 Daireleri	 Kurulu`nun	 bozma	
kararında,	 mesleki	 denetim,	 disiplin	 ve	
diğer	 bir	 konularda	 kamusal	 yetkilerle	
donatılan	 “kamu	 kurumu	 niteliğindeki”	
meslek	 kuruluşlarının,	 kuruluş	 amaçla-
rı	 ve	 hukuki	 statüleri	 gereği	 üyelerinin	
çıkarlarının	 korunması	 yanında	 ve	 hat-
ta	 daha	 öncelikli	 olarak	 mesleğin	 genel	
menfaatlere	 uygun	 olarak	 gelişiminin	
sağlanması	 konusundaki	 yükümlülükle-
ri	 dikkate	 alındığında,	 “üyeleri	 arasında	
menfaat	birlikteliği”	koşulunun	aranması	
mümkün	olmadığından	 “ehliyet	 ret”	 ka-
rarında	 isabet	 görülmediği	 gerekçesine	
yer	verilmiştir.

	 “Sıvılaştırılmış	 Petrol	 Gazları	
(LPG)	Piyasası	Eğitim	ve	Sorumlu	Müdür	
Yönetmeliğinde	 Değişiklik	 Yapılmasına	
Dair	Yönetmelik”	21	Aralık	2017	tarihli	ve	
30277	 sayılı	 Resmi	 Gazete`de	 yayımlan-
mıştır.

Anılan	 yönetmelik	 değişikliği	 ile	 Sıvı-
laştırılmış	 Petrol	 Gazları	 (LPG)	 Piyasası	
Eğitim	ve	Sorumlu	Müdür	Yönetmeliği-
nin	 son	 hali	 Odamız	 web	 sayfası	 “Oda	
Mevzuatı”	bölümünde	yer	almakta	olup,	
sorumlu	 müdürlük	 ataması	 için	 Oda-
mıza,	 Şubelerimize	 veya	 Merkeze	 Bağlı	
Temsilciliklerimize	başvuracakların,	baş-
vurularını	anılan	değişikler	çerçevesinde	
yapması	gerekmektedir.

	 Türk	Mühendis	ve	Mimar	Odaları	
Birliği	 Harita	 ve	 Kadastro	 Mühendisle-
ri	 Odası	 Serbest	 Mühendislik	 Müşavir-
lik	 Büroları	 Tescil	 Yönetmeliği`nin	 bazı	
maddelerinin	 iptali	 ve	 yürütmesinin	
durdurulması	 istemiyle	 açılan	 davalarda	
Danıştay	Sekizinci	Dairesince	verilen	yar-
gı	 kararlarınca	 anılan	 yönetmeliğin	 bazı	
maddelerinin	 yürütmesi	 durdurulmuş-
tur.

Yeni	 bir	 yargı	 kararı	 verilinceye	 kadar	
yürütmesi	durdurulan	maddeler	uygula-
namayacağından,	 Oda	 Yönetim	 Kurulu-
muzun	12.03.2018	tarihli	ve	90/1899	sayılı	
kararıyla	yeni	bir	yargı	kararı	verilinceye	
kadar	yürütmesi	durdurulan	hükümlerin	
uygulanmamasına,	 yürütmesi	 durdu-
rulan	 hükümlerin	 Odamız	 Web	 sayfası	
“Oda	Mevzuatı”	bölümünde	yayımlanan	
yönetmelik	metninden	çıkarılmıştır.

	 Odamızca	 açılan	 dava	 sonu-
cunda,	 Danıştay	 Onuncu	 Dairesi`nin	
03.10.2017	tarih	ve	E:2017/735	sayılı	ka-
rarıyla;	dava	konusu	işlemlere	dayanak	
alınan	 Kayseri	 İdare	 Mahkemesi`nin	
ehliyet	 ret	 kararının	 usule	 ilişkin	 bir	
karar	olduğu,	esasa	ve	yürütmenin	dur-
durulmasına	 ilişkin	 uygulanması	 gere-
ken	 bir	 karar	 olmadığı,	 sadece	 lisanslı	
mühendislerce	 röperli	 kroki	 hazırlana-
bileceği	 yönündeki	 karar	 ve	 talimatın	
dayanağı	 bulunmadığı	 gerekçesiyle;	
Tapu	 ve	 Kadastro	 Kurulunun	 “Röperli	
Kroki	ile	İlgili	Mahkeme	Kararı”	konulu	
16/11/2016	 tarih	 ve	 67	 sayılı	 kararının,	
Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	Ka-
dastro	Dairesi	Başkanlığının	24/02/2017	
tarih	 ve	 447902	 sayılı	 “Röperli	 Kroki”	
konulu	 talimatının,	 27/02/2017	 tarihin-
den	 itibaren	uygulanacak	Lisanslı	Büro	
Hizmet	Ücretleri	Tarifesinin	açıklamalar	
kısmındaki	“Röperli	kroki	ücreti	hesap-
lanırken	 aplikasyon	 bedelindeki	 ücrete	
ek	olarak	parsel	üzerindeki	her	bina	için	
maktu	200	TL	ilave	ücret	tahakkuk	etti-
rilir.”	şeklindeki	kısmının	yürütmesinin	
durdurulmasına	karar	verilmiştir.

hkmo haberler
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Şiarımızın ışığında, üstatlarımıza 
saygımızı gösterirken genç mes-
lektaşlarımız için düzenlediğimiz 

meslek içi eğitimlere de ara vermeden 
devam ettik. Ücretli çalışanlarımızın 
sorunlarını, daha etkin bir gelecek için 
görüşlerini bir araya getirdiğimiz çalış-
tayımız ile mesleğimizin geleceğine ışık 
tuttuk. Mesleğimizin bugününü de ta-
bii ki unutmadık. Kamudan özel sektö-
re kadar meslektaşlarımızın olduğu her 
yerde biz de vardık. Ziyaretlerimiz ile 
Odamızın sahadaki etkinliğini ve gücü-
nü arttırdık. 

Ücretli Çalışan                                       
Harita Mühendisleri Çalıştayı

18-19 Kasım 2017 tarihinde “Ücretli 
Çalışan Harita Mühendisleri Çalıştayı” 
düzenledik.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde 
çalışma grupları oluşturarak daha önce 

yapılan üye profil anketi üzerinden üc-
retli çalışanların hem iş hem de sosyal 
hayatları hakkında genel raporlamalar 
yaptık ve en çok karşılaşılan problem-
leri tespit ederek bunlara karşı HKMO 
çatısı altında nasıl mücadele edilebile-
ceğine dair fikirler ürettik. 

Düşük ücret, işsizlik, uzun çalışma, iş 
cinayetleri, esneklik, taşeron çalıştırma, 
özel istihdam büroları, kıdem tazminatı 
hakkının alınma tehdidi başlıkları altın-
da tespit ettiğimiz bu sorunların yanı 
sıra kadın mühendislerin yaşadığı cinsi-
yet ayrımcılığı da ele aldığımız konular 
arasındaydı. Bu sorunlara karşı örgütlü 
ve ortak bir mücadele ile birlikte neler 
yapılabileceğimiz üzerinde de durduk. 

Bu sorunlara karşı yapılması gere-
kenleri ise şu şekilde belirledik: Yasal 
sınırlarla belirlenmiş olan çalışma sa-

Etkin üye, etkin Oda şiarımızın 

gereği olarak üyelerimizle sık 

sık bir araya gelmeye devam 

ediyoruz.

Etkin Oda Etkin Üye Şiarıyla

Mesleğimizin Dününü Andık, Yarınını Planladık

Harita Bülteni

HKMO Ankara Şubesi
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DİSK’ten Sendika Uzmanı Umar Kara-
tepe; işçi sınıfı ve mühendislerin temel 
olarak problemlerinin birbiriyle aynı ol-
duğunu ve bu sınıfların birbirlerinden 
ayrı olarak ele alınamayacağını değer-
lendirerek dünyada işçi sınıfı mücade-
lelerinden örnekler sundu. 

12. Dönem Şube Saymanı Hüseyin Ar-
kan’ın harita mühendislerinin yaşadığı 
sorunları ve bugünlere hangi evrelerle 
geldiğini anlatan konuşmasının ardın-
dan soru-cevap bölümü ile panel son 
buldu.

Meslekte 30. Yılını Dolduran               
Üyelerimizle Buluştuk

Oda, Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz 
arasında birlikteliğin ve dostluğun arta-
rak yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz; bu yıl 1987 me-
zunu üyelerimizin 30. hizmet yıllarını 
doldurmaları vesilesiyle 23 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleşti. 1987 yılı mezunla-
rı ve eşleri, Oda ve Şubelerimiz yöneti-
cileri, kamu kurum ve kuruluş temsilci-
leri, daire başkanları, Oda ve Şube eski 
yöneticileri, il/ilçe temsilcilerimiz ve 
meslektaşlarımızın katıldığı gecede 30 
hizmet yılını dolduran üyelerimize “30. 
Hizmet Yılı Plaketleri”ni takdim ettik. 

atlerinin uygulanması için yaptırımlar 
gerekmektedir. Yeni üniversitelerin 
açılmaması için mücadele verilmeli ve 
bilimden uzak, niteliksiz eğitimin önü-
ne geçilmelidir. Özellikle öğrenci mes-
lektaşlar olmak üzere genç meslektaşla-
ra çalışma yaşamındaki hakları ile ilgili 
bilgilendirme yapılmalı ve panel, kon-
ferans vb. düzenlenmelidir.  Şube yö-
netimlerince bu sorunlar üzerinde daha 
çok durulmalı, Şube hukuk birimleri 
güncel bilgilendirmelerde bulunarak 
çalışan üyelerin sorunları ile daha çok 
ilgilenmelidir. Harita mühendislerine 
kadro açılması için mücadele edilmeli, 
ayrımcılığa karşı yasal uygulamaların 
hayata geçirilmesi hızlandırılmalıdır. 
Meslek içi eğitimlere ağırlık verilmeli, 
iş yeri ziyaretleri arttırılarak üyelerle 
iletişim güçlendirilmelidir. 

İkinci gün gerçekleşen panelde ise 
Şube Avukatı Sercan Aran; çalışma ya-
şamında haklarımız ile ilgili bilgilen-
dirmelerde bulunurken iş hayatında 
karşılaşılacak problemlerle hukuksal 
mücadelenin yollarını ve genellikle 
doğru bilinen; ancak hukuksal olarak 
doğruluğu olmayan olayların örnekle-
rini anlattı. 

06şubelerimizden  /  ankara

Meslek İçi Eğitimler

Şubemiz 13. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde; 22 kişilik kontenjanlarla, 
toplam eğitim süresi 12-15 saat arası 
olan eğitimler düzenledik:

17 Şubat 2018 tarihinde TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Mes-
lek İçi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (Mİ-
SEM)” Fotogrametri Eğitimi” verdik.

24-25 Mart 2018 tarihlerinde MİSEM’de 
“Bentley Microstation SS2 V8i Eğitimi” 
verdik.

31 Mart 2018 Cumartesi günü itibariyle 
MİSEM’de HKMO Ankara Şubesi Öğ-
renci Temsilciliği olarak düzenlediği-
miz, 5 hafta süren “Matlab Eğitimi”ni 
verdik.

ZİYARETLER

Geçtiğimiz dönemde kamu kurumları, 
belediyeler, üniversiteler başta olmak 
üzere meslektaşlarımızın bulunduğu 
her yere ulaştık. Kah sohbet ettik kah 
meslektaşlarımızın sorunlarına cözüm-
ler ürettik. Aralık 2017 - Mart 2018 dö-
neminde toplam 19 ziyaret ile mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımızın yanında 
yer aldık.  



10088Harita Bülten

Harita Bülteni

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olarak mesleğimizi yakından 
ilgilendiren olayların yanı sıra 

ülke kazanımlarını ve değerlerini de 
yakından ilgilendiren konularda, içeri-
sinde bulunduğumuz toplumsal hassa-
siyetler doğrultusunda basın açıklama-
ları yapmaya devam ediyoruz.

Yasa ile kurulmuş bir sivil toplum ör-
gütü olarak birinci görevimiz toplumu-
muzun çıkarlarını ve yararını gözetmek 
ve bunun için gerekli tüm çabayı sarf 
etmektir.

Yerli ve Milli                                   
Şeker Fabrikaları Satılıyor!

Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanan 
yerli kalkınma politikaları kapsamında 
Anadolu’da birçok fabrikanın kurul-
ması ve ülke topraklarında üretilen 
hammaddenin yine ülkemiz sınırların-
da işlenmesi ile dışa bağımlı yapıdan 
kurtulma sürecine girildi. Bu fabrika 
gruplarından bir tanesi de şeker fabri-
kalarıdır. İlk Şeker Fabrikası 17.12.1926 
tarihinde işletmeye açıldı. Ardından bu 
hareketlilik Anadolu’nun birçok köşe-
sinde devam etti ve şeker fabrikaları za-
man içerisinde yaygınlaştı.

21.02.2018 tarihli Resmî Gazete’de ya-
yınlanan habere göre Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı, ülkemizde bulunan ve 
tamamı TÜRKŞEKER hissesine ait 14 
şeker fabrikasının özelleştirmelerinin 
ayrı ayrı yapılacağını duyurdu. Daha 

önce de son 7 yılda 2 kez gündeme 
gelen bu durum sonuçları açısından 
yaratacak tehlike nedeniyle iptal edil-
di. Kamuoyuna herhangi bir açıklama 
yapılmadan yeniden gündeme gelen 
özelleştirme sürecinin hızlı bir şekil-
de yürütülmesi ve 2018 yılı sonunda 
14 fabrikanın özelleştirme işlemlerinin 
tamamlanması bekleniyor. Daha önce 
TEKEL sigara fabrikalarının özelleşti-
rilmesiyle fabrika çalışanları işsiz kaldı 
ve fabrikalar var olan taşınmazları ile 
satıldı. Sürecin sonunda açığa çıkacak 
ekonomi, gıda ve istihdam açısından 
yaşanacak problemlerin ise nasıl çözü-
leceği ise tam bir muamma.

Öte yandan şeker fabrikalarının üzerin-
de kurulu olduğu araziler ihale süreç-
lerinde fabrikalardan ayrı ve ‘ihtiyaç 
fazlası‘ olarak değerlendirilecek. Bu 
durum ise fabrikalarla bu fabrikalara 
bağlı bölge müdürlüklerinin taşınmaz-
larının ayrı ayrı satılabilmesinin önünü 
açacak. Sadece fabrikaların değil devlet 
arazilerinin de satılarak mülksüzleşme 
sürecinin hızlanması diğer fabrikaları-
mızın ve taşınmazlarının da satışının 
önünü açacaktır. Yakın tarihlerdeki ör-
neklere bakacak olursak; Ankara Emni-
yet Müdürlüğünün yanında bulunan Et 
Balık Kurumu binası arazisiyle birlikte 
satıldı, yerine AVM yapıldı. Adana’da 
TEKEL Sigara Fabrikası yerine 3 AVM 
yapıldı. Çanakkale’de Tekel Kanyak 
Fabrikası satıldı ve yerine AVM yapıldı. 
Değerli arazilerimiz farklı amaçlar gü-
dülerek ve ülke çıkarlarımız hiçe sayı-

larak birilerine peşkeş çekiliyor. Ayrıca 
fabrikaların özelleştirilmesine yönelik 
belli şartlar öne sürüldüğü ve çıkarların 
korunmayacağı yönünde endişelerimi-
zin yersiz olduğu ifade ediliyor. Yine 
geçmiş tarihte özelleştirilen Tokat Siga-
ra Fabrikasına çalışması için 5 yıl şartı 
konulmuştu; fakat fabrika sadece 1 yıl 
çalıştı. Tüm bu özelleştirme senaryo-
larına bakacak olursak ülke olarak bu 
durumdan mağdur olduğumuz orta-
da. Değerli arazi ve taşınmazlarımıza 
yönelik endişelerimizdeki haklılığımız 
geçmişe yönelik özelleştirme örnekleri 
ve sonuçlarıyla gözler önüne seriliyor. 
İletişimden ulaşıma, enerjiden gıda-
ya birçok üretim tesis ve kuruluşunun 
özelleşmesi sürecine bugün şeker fabri-
kaları da eklendi. Savaştan çıkmış genç 
bir Cumhuriyet’in kalkınma için verdi-
ği mücadele bugün birçok defa olduğu 
gibi ayaklar altına alınmak isteniyor. 
Yerli ve milli tartışmalarının gündemde 
olduğu bir zamanda bu değerlerimizin 
peşkeş çekilmesi kabul edilebilir bir 
ülke politikası olamaz.

Yerli ve Milli Olan Ne Varsa Satılık

Toplumumuzun Değerlerini Korumak İçin Ayaktayız

Şeker fabrikalarının üzerinde kurulu olduğu araziler ihale 

süreçlerinde fabrikalardan ayrı ve ‘ihtiyaç fazlası‘ olarak 

değerlendirilecek. Bu durum ise fabrikalarla bu fabrikalara bağlı 

bölge müdürlüklerinin taşınmazlarının ayrı ayrı satılabilmesinin 

önünü açacak.
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Bu çerçevede; son günlerde popülerlik 
kazanmış bir söylem olan; ancak gerçek 
anlamda yerli ve milli olmaktan çok çok 
uzak bir yönetim biçimine karşı ülke-
mizin değeri olan Şeker Fabrikalarının 
satışından bir an önce vazgeçilmesini 
önerir, sermayeden yiyen değil üretim 
yapan bir ekonomi ile ancak ayakta du-
rabileceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Satış Sırası İlbank’ta!

Satılma sırası bu kez de İller Bankası’n-
da. Toplam yüzölçümü 16795 metreka-
re ve muhammen bedeli 56.922.000 TL 
olan 3 ayrı gayrimenkul 11-13 Nisan 
tarihleri arasında açık arttırma ile satışa 
sunulacak.

Asli görevi; İl Özel İdareler ve Belediye-
lerin finansman ihtiyacını karşılamak, 
mahalli-müşterek hizmetlere ilişkin pro-
je üretmek olan İlbank yine amacından 
sapan yönetim ve üretim politikaları yü-
zünden kaynak sağlamak amacıyla diğer 
devlet kurumlarında olduğu gibi gayri-

menkul satışı ile çözüm arayışına girdi. 
Cumhuriyet döneminden bugüne dek 
gelen tüm süreçlerde uygulanan gerçek 
anlamda “Yerli ve Milli” politikalar terk 
edilerek yerini milli görünümlü çakma 
“Yap-İşlet-Devret” politikaları ile dev-
letin kurumları zarara uğratıldı. Devlet 
kurumlarının içinde bulunduğu bu va-
him durum, geçici çözüm arayışlarıyla 
yamanarak çözülemez.

Esas olan devletin kendi öz yapısında 
ürettiği ve halka hizmet amaçlı yapılan 
projelerle yeniden kalkınmanın önünü 
açarak, girilen bu zarar sürecinin bir 
an önce sonlandırılmasıdır. Bu şekilde 
ulusal ekonomisinin çarklarını döndü-
remeyip yerel piyasanın nakit ihtiyacını 
gayrimenkul satışlarıyla karşılamaya 
çalışan bir devlet, bekasını sürdüremez 
ve kaosla, ekonomik çöküşle karşı kar-
şıya kalmaya mahkûm olur. Unutulma-
malıdır ki satılan milli servetler Türkiye 
Cumhuriyeti halkının ortak kazanımı-
dır, kimsenin hatalarını kapatmak için 
peşkeş çekilemez.

Toplumumuzun Değerlerini Korumak İçin Ayaktayız

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

Genel Kurulu 13 Ocak 2018 tarihinde 

gerçekleşti.

Seçimler sonucunda yeniden Çağdaş 

Demokrat Harita Mühendisleri listesi 

seçimi kazandı.

Yeni görev dağılımı

Başkan- Hüseyin Arkan

2.Başkan- Yusuf Bahri Ceyhan

Şube Sekreteri- Mert Özdağ

Şube Saymanı- Pınar Yeşim Limandal

Üye- Serap Özada

Üye- Özgür Yanıt Kaya

Üye- Can Tekin Al

Çağına Yakışan
Hizmetler Hız Kesmedi
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TMMOB Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası 13. Dönem An-
kara Şubesi olarak kadın çalışma-

larına büyük önem veriyoruz. Kadın 
Komisyonumuz geçtiğimiz dönemde 
üyelerimiz ile bir araya gelerek önemli 
çalışmalar gerçekleştirdi.

Kadın Üyelerimize Ziyaretler 

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
kapsamında, hem özel hem de kamu 
kurumlarında çalışan kadın meslektaş-
larımız iş yerlerinde ziyaret ettik. Dün-
ya Kadınlar Gününü kutladık. Birlikte 
hareket edebileceğimiz plan ve projele-
rimizi paylaştık. Üyelerimizin iş ve sos-
yal hayatlarında karşılaştıkları sorunla-
rı dinlendik, Şubemizden beklentilerini 
öğrendik. 

HKMO ile Kadınlar El Ele

Vardık, Varız, Var Olacağız
HKMO Ankara Şubesi 13. Dönem Kadın Komisyonu olarak 

kadın çalışmalarımıza ve eğitimlerine ağırlık vererek hem 

kadınların bilinçlenmesi hem de kadın dayanışması için 

önemli adımlar atıldı.

Baskıya, şiddete, tacize, tecavüze karşı 
var olma mücadelesi veren tüm kadın-
ların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününü kutlar, bu anlamlı günün ka-
dınların sorunlarına çözüm üretileceği 
yolda anlamlı adımların atılacağı ilk 
gün olmasını temenni ederiz.

8 Mart Kadın Şenliği

10 Mart 2018 tarihinde, Kadın Şenliği 
düzenledik. Oldukça önemli sunum-
lar ve eğlenceli etkinliklerle renklenen 
şenliğin açılış konuşmasını 741 sicil 
numaralı kadın üyemiz Sayın Güner 
ERDEN yaptı.

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Serap ÖZADA tarafından ha-
zırlanan, dünümüzden bugüne kadın 
hareketleri ve yakın tarihte Türkiye’de-
ki kadınların yaşadıklarına dair kısa 
film gösterimi, üyelerimize sunuldu. 

Hacettepe Üniversitesinden öğrenci 
meslektaşımız Hatice Keleş, “Milyon 
Kere Ayten” adlı şiiri seslendirdi. 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mü-
hendislik” konulu söyleşimizde Yonca 
Alemdar ve Odamız Avukatı Sevinç 
Hocaoğulları bizleri bilgilendirdi.

Hacettepe Üniversitesinden öğ-
renci meslektaşlarımızdan 

Zeynep Sönmez “Fiziksel 
Engelli Bir Öğrenci Bö-

lüme Gelirken Hangi 
Yolları Kullanabi-

lir?”, Gizem Kurt-
ça“Vergiye Tabii 

İlan ve Reklam Tabelalarının Ölçülme-
si”, Merve Damla Keleş “Mobil Lidar 
Verisi ile Kente Ait Envanter Bilgileri-
nin Toplanması” konulu proje sunum-
larını gerçekleştirdiler. 

Basın Açıklaması

Çalışma hayatının neredeyse yarısını 
oluşturan biz kadınlar, tüm çalışanla-
rın yaşadığı ortak sorunların yanı sıra 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kay-
naklanan, sadece kadın olmamızdan 
ötürü daha başkaca birçok sorunla kar-
şılaşmaktayız. Tanımında herhangi bir 
cinsiyetçi yaklaşım olmasa da erkek 
egemen bir meslekmiş gibi gösterilen 
Mühendislik mesleğinin, biz kadınlar 
tarafından icra edilemeyeceği olgusu 
gün geçtikçe daha sesli bir şekilde dil-
lendirilmektedir. Bu durum, biz ka-
dınlar üzerinden yürütülen merkezi 
siyasetle de birebir örtüşmektedir. Çı-
karılan kanun hükmünde kararname-
lerle, yasalarla ve geleneksel yapılara 
dayandırılan bakış açısıyla biz kadınlar 
ezilmekte, baskı altına almakta, iş haya-
tından çok eve hapsedilmektedir.
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Tüm bunlar yaşanırken; Anadolu Üni-
versitesi Açık Öğretim Fakültesi Sına-
vı Çalışma Kitabında toplumda infial 
uyandıran, gerçekliğine inanmak iste-
mediğimiz, akla, bilime ve çağdaş dün-
yaya tepki niteliğinde bir soru karşımı-
za çıktı. Kendisi ve cevabı skandal olan 
soru, kitapçığında aşağıdaki gibi yer 
aldığı iddia edilmekte:

“Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha 
çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da 
evdeki sorumluluklarını aksatmayacak 
işler arasında yer almaz?” Cevap şıkları 
ise sorudan daha da ilginç: Hemşirelik, 
Hasta bakıcılık, Ev temizliği, Mühen-
dislik, Öğretmenlik

Sorunun çözümünde de en az soru ka-
dar skandal ifadelere yer verildi:

“Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile 
ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi 
ve ev işlerini (yemek ve temizlik vb.) 
kadın tarafından üstlenilir. Mühendis-
lik, kadının bu işlerini aksatmasına yol 
açacak bir meslek dalıdır. Toplumda 
bakım ve çocuk yetiştirme gibi kadınla 

ilişkilendirilen yükümlülükleri özünde 
taşıyan diğer meslekler, kadına yakıştı-
rılan basmakalıp meslekler arasında yer 
alır. Doğru cevap D’ dir.”

Anadolu Üniversitesine                        
cevabımız: “F=Hiçbiri”

Mühendislik, modern ve çağdaş top-
lumun inşası, yaşatılması ve devamlı-
lığının sürdürülmesi ile ilgili her şeyin 
temelinde yer alan meslek dalıdır. Bün-
yesinde Mühendislik Fakültesi bulun-
duran Anadolu Üniversitesinin Kurp 
Hesabını erkeklere ayrı, biz kadınlara 
ayrı anlattığına inanmıyoruz. Öğretim 
görevlileri arasında; Coğrafi Bilgi Sis-
temleri’nde, toplulaştırma projelerinde, 
imar uygulamalarında erkeklerin biz 
kadınlardan farklı metod izlediği dü-
şünenler var ise çağdaş ve ilerici toplu-
mun gereğini yaparak derhal cübbesini 
çıkarmalıdır.

Mühendislik, cinsiyet ayrımı gözet-
meden toplum gelişimi için çalışan bir 
meslek dalıdır. Toplumun yarısını dı-
şarıda bırakacak şekilde düşünülmesi 

imkansızdır. Oluşturulmaya çalışılan 
bu eşitsizlik, kadın bakış açısının mü-
hendislik faaliyetlerinden uzaklaştır-
maya çalışılması toplumsal bir ayıp ve 
kayıptır.

Vardık, Varız, Var Olacağız!

Biz kadın mühendisler, önümüze çıkarı-
lan her türlü engellere rağmen, mühen-
disliğin her alanında yer alacağımızın 
bilinmesini ister, Açık Öğretim Fakülte-
si sınavında sorulduğu iddia edilen bu 
sorunun gerçekten sorulmuş ise derhal 
iptal edilmesi ve soruyu soran öğretim 
görevlileri hakkında idari soruşturma 
başlatılması gerektiğini belirtiriz.



Harita Bülteni

HKMO İstanbul Şubesi

Meslektaşlarımız Kadar Topluma Karşı da

Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz

Meslek alanımızı ilgilendiren 
konularda olduğu gibi top-
lumsal konularda da aktif bir 

rol aldığımız bir dönem geçirdik. Üye-
lerimizin yaşadığı haksızlıklara karşı 
durduğumuz gibi meslektaşlarımızın 
bilgilendirilmeleri için de etkinliklerimi-
ze devam ettik. 

İstanbul başta olmak üzere Şubemize 
bağlı diğer illerde de gerçekleştirdiği-
miz toplantı ve ziyaretlerle mesleki da-
yanışmamızı devam ettiriyoruz.

Kent ve Adalet

1-3 Aralık 2017 tarihleri arasında TM-
MOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından İstanbul Kent Sempozyu-

mu’nun dördüncüsü “Kent ve Adalet” 
temasıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını 
takiben ilgi çekici isimler kürsüye çık-
tılar. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, 
CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Güler 
Yedekçi, KESK Eş Genel Başkanı Aysun 
Gezen, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu...

Sempozyumun ilk gününün konuları 
da oldukça dikkat çekiciydi: “Kent ve 
Adalet”, “Emek, Meslek Örgütlerinin 
Gözünden Kent ve Adalet”, “Kent Po-
litikalarının Mekânsal ve Toplumsal 
Etkileri”...

İkinci günde ise oturum başkanı Yöne-
tim Kurulu üyemiz Nail Güler oldu. 2. 
günün konuları ise “Göç Mekanları ve 
Kent Yurttaşlığı”, “Kentsel Yaşamda 
Adalet”, “İstanbul‘un Doğal Yapısının 
Dönüşümü” ve “Kentsel ve İklimsel 
Dönüşümü” idi.

Sempozyumun son gününde ise su-
nulara yer verildi: Şube üyemiz Prof. 
Dr. Erol Köktürk ‘Arazi Yönetimi 
ve İstanbul Yansımaları’ başlığı ile, 
Yrd. Doç. Dr. Caner Güney ise ‘Akıllı 
Kentler ve Kent Bilgi Sistemi’ başlığı 
ile katılımcıların karşısına geldiler. 
Sempozyum “Mekân, Kimlik, Kül-

Kentimiz, paydaşlarımız ve 
tabiiki de meslektaşlarımız   

geçtiğimiz dönem 
çalışmalarımızın odağını 

oluşturdu.
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tür” ve “Medya, Kent ve İletişim” 
oturumları ile sona erdi.

Akademisyenlerin Yanındayız

2016 yılının aralık ayında açılan soruş-
turma sonucu Eğitim Sen üyesi akade-
misyenler ile üyemiz Hüseyin Mercan 
açığa alındı.

Eğitim Sen İstanbul 6 No.lu Üniversite-
ler Şubesinin yaptığı açıklamada; soruş-
turmanın usulsüz olduğu belirtilirken, 
“İTÜ`de yüzlerce araştırma görevlisini 
işsiz bırakan 50/d maddesine karşı gece 
gündüz mücadele sürdüren İTÜ Asis-
tan Dayanışması üyelerinden intikam 
alınmaktadır.” dendi.

HKMO İstanbul Şubesi olarak başta 
üyemiz Hüseyin Mercan olmak üzere 
hukuksuz biçimde görevinden açığa 
alınan akademisyenlerin görevlerine 
iade edilmelerini talep ediyoruz.

“Hukuksuz İhraçlar Son Bulsun!” 

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 695 
ve 696 Sayılı KHK`lar ile Fizik Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Üyesi Öz-
can Doğan; memur olarak görev yap-
tığı Sağlık Bakanlığından ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Üyesi Taylan Hüseyin Mercan; öğ-
retim görevlisi olarak görev yaptığı İs-
tanbul Teknik Üniversitesinden hukuk-

suz ve haksız bir şekilde ihraç edildi. 

Bunun üzerine düzenlenen basın top-
lantısında; Şube Başkanımız Alişan 
Çalcalı’nın yanı sıra TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik, Fizik Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şube Başkanı Alper Mertoğlu, 
Eğitim Sen 6 Nolu Şube Başkanı Gör-
kem Doğan da söz alarak ihraç karar-
larının kaldırılmasını ve göreve iade 
edilmelerini belirterek bunun mücade-
lesini sürdüreceklerini belirtti. Hüseyin 
Mercan ve Özcan Doğan da söz alarak 
yaşadıkları süreçler ve karşı karşıya 
kaldıkları hukuksuzluklar konusunda 
bilgi verdi.

Toplantılar

• 12 Ocak 2018 tarihinde Trakya Bölge 
Etkinlikleri çerçevesinde Edirne-Keşan 
İlçesinde bulunan üyelerimizle toplan-
tı yaptık. Toplantıda 25. Dönem Genel 
Kurul çalışmalarını ve gelecek döneme 
ilişkin önerileri görüştük.

• 13 Ocak 2018 tarihinde Edirne’de ve 
Kırklareli’nde bulunan üyelerimizle bir 
araya geldik.  Toplantıda 24. Dönem 
Çalışmalarını ve oda faaliyetlerini gö-
rüştük.

• 17 Mart 2018 tarihinde 1. Danışma 
Kurulu Toplantısını yaptık. Toplantıda, 
Şube Yönetim Kurulumuzun dönem içe-

risinde gerçekleştireceği çalışmalara yön 
verecek Çalışma Programını sunduk.

Mekansal Bilişim İnsiyatifi

Mekansal Bilişim İnisiyatifi (MBId); tek-
nolojideki hızlı gelişime ve uygulama-
lardaki köklü değişikliklere neden olan 
yapay zekâ teknolojisinin mekânsal bil-
gi sektörüne olan etkilerini tartışmayı 
amaçlayan bir oluşumdur. 

Teknolojideki hızlı gelişim, mesleğimizi 
de etkilemektedir. Bu nedenle üyeleri-
miz ile birlikte gelişimleri takip etmek 
amacıyla ilkini 28 Şubat 2018’te gerçek-
leştirdiğimiz ve Mekansal Bilişim İni-
siyatifi tarafından başlatılan meet-up 
(buluşma) etkinliğini ayda bir kez ger-
çekleştirmeyi hedefliyoruz. 

Arazi Yönetimi, Akıllı Kentler ve                 
Kent Bilgi Sistemleri Etkinliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak’ın konuşması ile başla-
yan etkinlikte Şube Başkanımız Alişan 
Çalcalı, bir açılış konuşması yaptı. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak 
ve İstimlâk Daire Başkanı Yüksel Öz-
dal`ın yürütücü olduğu etkinlikte Prof. 
Dr. Erol Köktürk “Arazi Yönetimi”, 
Yrd. Doç Dr. Caner Güney “Akıllı Kent-
ler ve Kent Bilgi Sistemi” konularında 
sunum yaptı. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu 
10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti.11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri listesi yeniden seçimi 
kazandı.

İstanbul Şube 25. Dönem Şube Yönetim Kurulu:

Başkan- Alişan Çalcalı
2.Başkan- Hasan Yalçın Arıpınar
Şube Sekreteri- Yaşar Belen
Şube Saymanı- Yelda Ademoğlu Gülkılık 
Üye- Mustafa Gürsoy
Üye- Yük. Müh. Alişir Özperçin
Üye- Nail Güler

25. Olağan Genel Kurul Sonuçlandı
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Ücretli Çalışan Harita               
Mühendisleri Yerel Çalıştayı

26 Kasım 2017 tarihinde Şubemizde 
“Ücretli Çalışan Harita Mühendisleri 
Çalıştayı” düzenledik.

Çalıştayda konuşmacı olarak HKMO 
Hukuk Danışmanı Sercan Aran, DİSK 
Sendika Uzmanı Umar Karatepe ve 
Şube üyemiz Özge Karaman sunumla-
rını gerçekleştirdi. Konuşmacılarımız-
dan Umar Karatepe, ‘‘Güvencesizlik 
Kıskacında Emek ve Mühendisler” baş-
lıklı sunumunda; farklı sektörlerde üc-
retli olarak çalışanlar ile ücretli çalışan 
mühendislerin temel olarak problemle-
rinin birbiriyle aynı olduğunu, birbirle-
rinden ayrı olarak ele alınamayacağını 
belirtti. HKMO Hukuk Danışmanı Ser-
can Aran çalışma yaşamında haklarımız 
ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken 
iş hayatında karşılaşılacak problemler-
le hukuksal mücadelenin yollarını an-
lattı ve genellikle doğru bilinen; ancak 
hukuksal olarak doğruluğu olmayan 
olayların örnekleriyle sözlerini sonlan-
dırıldı. Katılımcılarımızın sorularının 
cevaplanmasıyla etkinliğimiz sona erdi.

HKMO İzmir Şubesi

Etkinlikler

24 Kasım 2017 tarihinde Şubemizde 
“Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Günü” kapsamında etkinlik dü-
zenledik. Odamız öğrenci üyesi Gözde 
Şimşek, “Kadına Yönelik Şiddet Türleri 
ve Bunlarla Mücadele” başlıklı bir ko-
nuşma yaptı. Ardından “Persepolis” 
isimli filmin gösterimini yaptık.

Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlik-
lerimiz kapsamında Şubemizde “Diren, 
Zamanı Geldi” isimli filmin gösterimini 
yaptık. Ayrıca Bornova’daki üyelerimiz-
den gelen videolarla hazırlanan ‘Harita 
Mühendisliği`nde Kadın Olmak` temalı 
video gösterimini yaptık. Gösterimin 
ardından Ferda Yamanlar ile ‘Çalışma 
Yaşamında Kadın Örgütlülüğü` konulu 
söyleşiyi gerçekleştirdik.

Menemen`de öğrenci meslektaşları-
mızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada; 
İKÇÜ Öğrenci Temsilcilerimizden İs-
temihan Dinç`in açılış konuşmasının 
ardından Yönetim Kurulumuz adına 2. 
Başkanımız Ömer Güney konuşma yap-
tı. Daha sonra Örgütlenme Sekreterimiz 
Oğulcan Cengiz, ‘Oda yapısı, görevleri 
ve amaçları”, ‘Oda bizim için ne yapar? 
ve ‘Mezun olduk, ya sonra?’ başlıklarını 
içeren bir sunum yaptı.

1 Nisan 2018 tarihinde Konak Belediye-
si Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 16. Filmmor Kadın Filmleri 
Festivali’nde gösterimi gerçekleştirilen 
‘İlahi Düzen’ filmine ve ‘Kadınlar Var-
dır’ forumuna Kadın Komisyonu olarak 
katılım sağladık.

30 Mart 2018 tarihinde organ bağışı 
kampanyamız kapsamında Aşık Vey-
sel`i Anma Gecesi düzenledik. 

Eğitimler

Sapmaz Müh. Ltd. Şti. eğitmenleri tara-
fından Şubemizde 6 –8 Ocak 2018 tarih-
leri arasında İHA 0 ve İHA 1 teorik ve 
pratik eğitimleri verildi. Meslektaşları-
mızın son dönemde kullanmaya başla-
dığı, gelecekte de çalışma alanlarında 
önemli yer tutacak olan İnsansız Hava 
Araçlarının eğitimi sonunda katılımcı-
lar sertifika almaya hak kazandı.

Toplantılar

İzmir Şube 15. Dönem 4. Danışma Ku-
rulu Toplantısını 27 Aralık 2017 tari-
hinde, İl-İlçe Temsilciliklerimiz, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimi-
zin katılımıyla gerçekleştirdik. Şube 
Yönetim Kurulu seçimlerinin öncesinde 
yapılan son Danışma Kurulu olması se-
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bebiyle gündemin büyük bir kısmı yeni 
dönemde yapılması gerekenler oldu. 
Aynı tarihte, alanındaki temsilci ve 
temsilci yardımcılarının katıldığı Tem-
silciler Toplantısını da gerçekleştirdik.

İzmir Şube 16. Dönem 1. Danışma Ku-
rulu Toplantısını 24 Şubat 2018 tari-
hinde, Danışma Kurulu üyeleri, İl-İlçe 
Temsilci/Temsilci Yardımcıları, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimi-
zin katılımıyla gerçekleştirdik. Aynı 
tarihte temsilci ve temsilci yardımcıları-
nın katıldığı Temsilciler Toplantısını da 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde 
Şubemizce yapılması gerekli çalışmalar 
konusunda karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunduk.

Ziyaretler

16. Dönem yol haritamızı çizmek ve
üyelerimizle fikir alışverişinde bulun-
mak üzere;  30 Ocak 2018 tarihinde
Manisa İl Temsilciliğini, 31 Ocak 2018
tarihinde Aydın Temsilciliğini, 09 Şubat
2018 tarihinde Nazilli İlçe Temsilcili-
ği ve Denizli İl Temsilciliğini, 10 Şubat
2018 tarihinde Fethiye İlçe Temsilciliği-
ni ve Köyceğiz‘deki meslektaşlarımızı,
16 Şubat 2018 tarihinde Bodrum İlçe
Temsilciliğini, 17 Şubat 2018 tarihinde
Muğla İl Temsilciliği ve Milas İlçe Tem-

silciliğini, 20 Şubat 2018 tarihinde Ak-
hisar  İlçe Temsilciliğini, 21 Şubat 2018 
tarihinde Uşak İl Temsilciliğini, 22 Mart 
2018 tarihinde Söke İlçe Temsilciliği ve  
Didim İlçe Temsilciliğini, 24 Mart 2018 
tarihinde Bergama ve Dikili İlçe Temsil-
ciliğini ziyaret ettik.

Denizli Temsilciliğince 22.02.2018 ta-
rihinde Tavas Belediye Başkanı Sayın 
Turhan Veli Akyol’u, 27.02.2018 tarihin-
de ise Beyağaç Belediye Başkanı Sayın 
Mustafa Akçay’ı makamlarında ziyaret 
ettik.

22.02.2018 tarihinde İzmir Şube Yöne-
tim Kurulu üyeleri olarak Menemen 
Belediye Başkanı Sayın Tahir Şahin ve 
Menemen Ticaret Odası Başkanı Sayın 
Yılmaz Güral’ı makamlarında ziyaret 
ettik.

07.03.2018 tarihinde DSİ Denizli İl Mü-
dürü Sayın Mehmet Hakan İlhan ve 
meslektaşımız Hasan Aktaş’ı makamla-
rında ziyaret ettik. 

13 Mart 2018 tarihinde İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz 
Kocaoğlu’nu HKMO 45. Dönem Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş, HKMO İzmir 
Şube Başkanı Özhan Kaynarca, Şube 
2. Başkanı Ömer Güney, HKMO İzmir

Şube 15. Dönem Başkanı M. Kubilay 
Yıldırım makamında ziyaret etti. Ziya-
rette FIG 2018 Kongresi ve Genel Kurul 
sürecine dair bilgi verildi ve Kocaoğlu 
kongreye davet edildi. 

23.03.2018 tarihinde Kâtip Çelebi Üni-
versitesi Harita Mühendisliği Bölümü-
nü ziyaret ettik. Şubemiz ile Kâtip Çe-
lebi Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin mesleki, teknik 
ve sosyal etkinliklere yönelik ortaklaşa-
cakları çalışmalar ve eğitim faaliyetleri-
ne ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. 

16. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası İzmir Şubesi Genel Kurulu 
13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşti. 14 
Ocak 2018 tarihindeki seçimler sonu-
cunda HKMO İzmir Şubesi 16. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyelikleri aşağı-
daki gibi şekillendi:

Başkan: Özhan Kaynarca
2. Başkan: Ömer Güney
Şube Sekreteri: Enver Uzer
Şube Saymanı: Erdem Deniz
Üye: Betül Çölbay
Üye: Azmi Çetiner
Üye: Oğulcan Cengiz
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Paydaşlarla El Ele CBS

Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü etkinliği; 
Antalya Kültür Merkezi’nde, HKMO 
Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi 
TBMYO ve Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğinde gerçekleşti. Harita Mü-
hendisleri tarafından üretilen konum 
verisi kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ile gücün kaynağı olan bilginin, her-
kesin hayatına nasıl girdiğini bir kere 
daha farklı sunumlarla görmüş olduk.

Üretilen haritayı, koordinatı, veriyi; su-
nulacak, kullanılacak, karar mekaniz-
malarında destek haline getirecek bilgi, 
kazanç ve güç haline dönüştürebilmek 
adına yapılanları, yapılacakları göste-
ren sunumlar ve geniş bir katılım ile 
etkinliğimiz son buldu.

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalışta-
yı’nda HKMO adına Antalya Şubemiz 
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı 
Ramazan Eciş bir sunum gerçekleştirdi. 

Şubemiz Öncülüğünde              
Mesleğimiz İçin Buluştuk

24.11.2017 tarihinde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ha-
rita Mühendisliği Bölümü Ders Planı 
(Lisans Ders Müfredatı) güncelleştirme 
çalışmaları kapsamında bölümden ge-
len talep doğrultusunda Şubemizde Dış 
Paydaş Toplantısı düzenledik.

Harita Mühendisliği Bölümünün günü-
müz ihtiyaçlarına cevap veren ve Bolog-
na Süreci ve MÜDEK gerekliliklerine 
uygun 8 yarı yıllık lisans eğitim-öğre-
tim planının gözden geçirilmesi ama-
cıyla yapılan toplantıya, farklı kamu ku-
rum ve kuruluşlarında ve özel sektörde 
görev yapan yönetici, işveren ve çalışan 
olmak üzere mesleğin farklı alanlarında 
faaliyet gösteren Harita Mühendisleri 
katıldı. 

Toplantıda; Harita Mühendisliği Bö-
lüm eğitim planı (müfredat) değişiklik 
taslağının incelenmesi, OMÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünün mevcut müf-
redatının güncel beklentileri karşılama 
yeteneği, Mesleki Uygulama Progra-
mı`nın irdelenmesi ve öğrenci kariyer 

HKMO Antalya Şubesi HKMO Samsun Şubesi

Ramazan Eciş “Antalya İlinde Kentsel 
Dönüşüm Uygulamaları” konulu sunu-
munda; mülkiyet kavramı, değer artış-
ları, süreçte harita mühendislerinin yeri 
ve sürecin yönetilmesi hakkında bilgi 
verdi.

Yeni Dönem Yeni Ekip Aynı Ruh

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Antalya Şubesi Genel Kurulu 
24 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. 25 
Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen se-
çimler sonucunda HKMO Antalya Şu-
besi 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
üyelikleri aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan: Ufuk Aydın
Iı. Başkan: Okan Hançer
Şube Sekreteri: Serter Kocababa
Şube Saymanı: Serap Sengir
Üye: Nusret Demir
Üye: Emre Vural
Üye: Süleyman Hilmi Dal

10096Harita Bülten

le 13 Mart 2018 tarihinde bir araya gel-
dik. Toplantıda kadın üyelerin meslek-
te yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunduk. Odamıza yeni 
üye olan meslektaşlarımızın diğer üye-
lerimiz ile tanışmasına olanak sağlayan 
toplantı dolayısıyla kadın üyelerimiz; 
Yönetim Kurulu Üyesi Banu Yılmaz 
Aygül`e memnuniyetlerini dile getirdi.

13. Olağan Genel Kurul 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Samsun Şubesi Genel Kurulu 
20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşti. 21 
Ocak 2018 Pazar tarihinde gerçekleşen 
seçimler sonucunda HKMO Samsun 
Şubesi 13. Dönem Şube Yönetim Kuru-
lu üyelikleri aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan- Doç. Dr. Aziz Şişman

2.Başkan- Hakan Bursa

Şube Sekreteri- Emre Hiçsönmez

Şube Yazmanı- Yasin Turgut
Üye- Banu Yılmaz Aygül
Üye- Mehmet Ali Tosun
Üye- İbrahim Özdemir

planlamasının irdelenmesi gibi pek çok 
konuda görüşler paylaşıldı; paydaş gö-
rüşler ve öneriler, bölüm öğretim üyele-
ri tarafından kayıt altına alındı.

Ziyaret

Ordu Kadastro Müdürlüğü görevine 
atanan Muhammet Akyazı`yı maka-
mında ziyaret eden Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Aziz Şişman, yeni görevinde 
Akyazı’ya Şube adına başarı dilekleri 
ileterek mesleki konular hakkında gö-
rüş alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulumuz, Samsun Valisi 
Sayın Osman Kaymak’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette meslek odamız 
ve Şubemiz çalışmaları hakkında bilgi 
verdik.

Toplantılar

12.12.2017 tarihinde Şubemizin etkinlik 
alanında olan lisanslı büro müellifleri 
ile toplantı yaptık. Toplantıda aylık iş 
listeleri ve mesleki faaliyet denetimleri 
ile mesleki konularda yaşanılan sorun-
ları tartışarak bilgi alışverişinde bulun-
duk.

şubelerimizden  /  antalya, samsun

09 Mart 2018 tarihinde Samsun’da Bu-
lunan Büro/Şirket/Lihkab Sahipleri ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz bir araya 
geldi. Toplantıda yeni kurulan büro ve 
şirketlerin tanıtımını takiben diğer mes-
leki sorunları tartıştık. Özellikle kamu 
kurumları ile ilişkilerde yaşanan sorun-
lar ve irtibat büroları konusunu gün-
deme aldık. Tartışılan konuların ilgili 
komisyonlarda görüşülerek yazılı gö-
rüş haline getirilmesi kararını aldığımız 
toplantının, katılan üyelerin memnuni-
yeti dolayısıyla belli aralıklarla tekrar 
düzenlenmesine karar verdik. 

Etkinlikler

Şubemiz tarafından, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ha-
rita Mühendisliği Bölümüne 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran 
öğrencilerle tanışma toplantısı düzen-
ledik. Tanışma toplantısına Şube yö-
netimimiz, bölüm öğrenci temsilcileri, 
birinci sınıf öğrencileri, Harita Mühen-
disliği Bölümü öğretim üyeleri ve araş-
tırma görevlileri katıldı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel 
Şubemize bağlı olan kadın üyelerimiz-
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Ziyaretler

20.03.2018 tarihinde Seyhan İlçe Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Sayın Hıdır Çak, 
Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

LİHKAB Toplantısı

13.02.2018 tarihinde LİHKAB’ların so-
runları ve çözüm önerilerinin görüşül-
mesi amacıyla Şube etkinlik alanımızda 
bulunan tüm LİHKAB’ların davetli ol-
duğu bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı sonrasında Kadastro Müdürlü-
ğünün, LİHKAB‘ların ve SHKMMB‘la-
rın bir arada organize olarak çalışması-
nın mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarını çözeceği, LİHKAB‘ların da 
Odanın ayrılmaz bir parçası olduğu ve 
yaşanılan sorunların Odanın nezdinde 

Toplantı ve Ziyaretler

26 Şubat 2018 tarihinde serbest çalışan 
meslektaşlarımızın kurumlarda karşı-
laştıkları sorunlarla ilgili fikir alışveri-
şinde bulunmak amacıyla 14. Dönem 
Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Toplantılarından birincisini gerçekleş-
tirdik. 

17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
14. Çalışma Dönemi 1. Danışma Ku-
rulu Toplantısında Şube Sekreterimiz 
Mehmet Öksüz, 14. Dönem Etkinlik 
Takvimini detaylı olarak anlattı. Ayrıca 
toplantıda üyelerimizin talep ettiği et-
kinlikler üzerine de görüş alışverişinde 
bulunduk.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 33. Mes-
lek Komite Üyelerinin, 14. Dönem Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyareti ile mes-

HKMO Adana Şubesi HKMO Bursa Şubesi

ortak çalışmalar yapılarak ortak akıl-or-
tak fikir ile hareket edilmesi ile çözüle-
bileceği görüşünde anlaştık.

13. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Adana Şubesi Genel Kurulu 
13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşti.14 
Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen seçim-
ler sonucunda  HKMO Adana Şubesi 
13. Dönem Şube Yönetim Kurulu üye-
likleri aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan- Cem Küçükekmekci
2.Başkan- Eray Yıldız
Şube Sekreteri- İlyas Küçüktopana
Sayman- Cavit Ant
Üye- Yaşar Tanrıverdi
Üye- Hasan Fehmi Tayfun
Üye- Ali Kuzu
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leki konular, sektör sorunları ve çözüm 
önerileri hakkında kendileri ile fikir 
alışverişinde bulunduk.

14. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Bursa Şubesi Genel Kurulu 
27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşti. 28 
Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen se-
çimler sonucunda HKMO Bursa Şubesi 
14. Dönem Şube Yönetim Kurulu üye-
likleri aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan – Ali Faruk Çolak
2. Başkan – Başar Bulut
Şube Sekreteri - Mehmet Öksüz
Şube Saymanı – Burak Muhammet Kaplan
Üye – Cüneyt Taşkesen
Üye – Fatih Aliyazıcıoğlu
Üye – Murat Aydın

çalışan kadın üyelerimizi iş yerlerinde 
ziyaret ettik. Ziyarette, kadın meslektaş-
larımızın karşılaştıkları sorunlara dair, 
ortak çözüm adına fikir alışverişinde 
bulunduk.

13. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Diyarbakır Şubesi Genel Ku-
rulu 3 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. 
4 Şubat 2018 tarihindeki seçimler sonu-
cunda  “Çağdaş, Yurtsever ve Demok-
rat Harita Mühendisleri” listesi seçimi 
kazandı.

HKMO Diyarbakır Şubesi 13. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyelikleri aşağı-
daki gibi şekillendi:

Şube Başkanı: Can Deniz Akdemir
2. Başkan: Helin İpek
Şube Sekreteri: Faruk Kent
Şube Saymanı: Ramazan Akkoç
Üye: Berçim Aytek
Üye: Sidar Baygeldi
Üye: Ahmet Dönmez

şubelerimizden  /  adana, bursa, diyarbakır

Toplantılar

13. Dönem Yönetim Kurulu ve İl Tem-
silciliğimiz; Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret dolayı-
sıyla gerçekleşen toplantıda SHKMMB 
ve kamuda çalışan meslektaşlarımızla 
bir araya geldiler.

Ziyaretler

16 Mart 2018 tarihinde Ovacık Belediye 
Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğ-
lu’nu makamında ziyaret ettik. Ardın-
dan Tunceli İl Temsilciliğimizde mes-
lektaşlarımızla bir araya geldik.

Harran Üniversitesi Harita Mühendisli-
ği bölümünde okuyan genç ve dinamik 
meslektaş adaylarımızla bir araya gele-
rek mesleğimiz ve meslek örgütlülüğü-
müz hakkında bilgi verdik ve mesleğe 
dair merak ettikleri soruları yanıtladık. 

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
kapsamında özel sektörde ve kamuda 

HKMO Diyarbakır Şubesi
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Ziyaretler

09 Şubat 2018 tarihinde Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünde görevli üyelerimiz 14. Dö-
nem Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etti.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesinde görevlerini yürütmekte olan 
üyelerimiz Ayhan Ceylan ve İ. Bülent 
Gündoğdu’nun “Prof. Dr.” ünvanı ka-
zanmaları sebebiyle Yönetim Kurulu 
olarak makamlarında hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunduk.

21 Şubat 2018 tarihinde Konya Kadast-
ro İl Müdürü Bahattin Kozlu ile Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğünde görevli üyele-
rimiz, 14. Dönem Şube Yönetim Kuru-
lumuzu ziyaret etti.

22 Şubat 2018 tarihinde Selçuk Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
sayın Prof. Dr. Ferruh Yıldız ve Dekan 
Yardımcıları Sayın Doç. Dr. Sami Dön-
düren ve Sayın Doç. Dr. Bilgehan Ke-

üyemiz Yaşar Köklü’yü ziyaret etti.

09 Mart 2018 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz,14. Dönem Makine Mühen-
disleri Odası Konya Şube Yönetim Ku-
rulunu ziyaret etti. 

9 Mart 2018 tarihinde Şube Yönetim Kuru-
lumuz, İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 

09 Mart 2018 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz, Mimarlar Odası Konya 
Şube Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla etkinlik düzenledik. Etkin-
liğimizin açılışında Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Fatih İşcan, katılım sağlayan 
üyelerimize günün anlam ve önemi 
hakkında bir konuşma yaptı. Etkinliği-
mize katılan çok sayıda kadın üyemize 
yemek sonrası günün hatırası olarak bi-
rer hediye ve çiçek takdim ettik.

HKMO Konya Şubesi

keç şube yönetim kurulumuzu ziyaret 
etti.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Sayın Şaban Dalgıç ve Öğre-
tim Görevlisi Üyemiz Abdullah Akçay, 
Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulu olarak IMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 
ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında bö-
lüm öğrencilerine mesleğimiz hakkında 
bilgilendirme yaptık. 

06 Mart 2018 tarihinde Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay 
ve Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı 
Üyemiz Ahmet Furkan Kuşdemir, Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

07 Mart 2018 tarihinde Makine Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz 
Hakan Altun ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Şubemizi ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulumuz, AK Par-
ti Konya İl Yönetim Kuruluna seçilen 
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14. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Konya Şubesi Genel Kurulu 
03 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. 04 
Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen seçim-
ler sonucunda HKMO Konya Şubesi 14. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu üyelikleri 
aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan: Doç. Dr. Fatih İşcan 
II. Başkan: Mustafa Gediz
Şube Sekreteri: Serdar Şahingeri
Şube Saymanı: Okan Bekdik
Üye: Ömer Rıza Zorlu
Üye: Abdullah Tekin Turanoğlu
Üye: Serkan Tunca

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Hüsem, Dekan Yardım-
cıları Prof. Dr. Tevfik Küçükömeroğlu 
ve Doç. Dr. Ebru Çolak ile KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fevzi Karslı Şubemize ziyarette bulun-
du. 

13. Olağan Genel Kurul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Trabzon Şubesi Genel Kurulu 
03 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. 04 
Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen seçim-
ler sonucunda HKMO Trabzon Şubesi 
13. Dönem Şube Yönetim Kurulu üye-
likleri aşağıdaki gibi şekillendi:

Başkan- Yük.müh. Adem Abdioğlu
2. Başkan- Yük.müh. Mustafa Özer İskender
Şube Sekr.- Yük.müh. Şeniz Turhan
Şube Saymanı- Yük.müh. Muhammet 
Hanefi Fidan
Üye- Serkan Coşkun
Üye- Yük.müh. Necati Şahin
Üye- Okan Öztürk

şubelerimizden  /  konya, trabzon

Toplantılar

28.03.2018 tarihinde HKMO Trabzon 
Şubesi Yönetim Kurulu ve İşyeri Tem-
silcilerimiz ile bir toplantı yaptık. Top-
lantıda kamu ve özel sektörde olmak 
üzere; ülke kalkınmasında ve mühen-
dislik projelerinin hayata geçirilme-
sinde önemli rolü olan mesleğimiz ve 
mesleki sorunlarımıza yönelik fikir alış-
verişinde bulunduk.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon 
Kurulunun 19.04.2018 tarihli toplantısı 
Şubemiz ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Ziyaretler

03.04.2018 tarihinde Şube olarak KTÜ 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Ebru Çolak, KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fevzi Karslı, Avrasya Üniversitesi Ha-
rita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nihat Akyol’u ziyaret ettik ve mes-
leki fikir alışverişinde bulunduk. 

HKMO Trabzon Şubesi
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14559 sicil numaralı üyemiz Atahan Ceyhan 01.03.2018 tari-
hinde Kübra Köşger ile evlenmiştir.

14938 sicil numaralı üyemiz Sidar Baygeldi evlenmiştir. 

13417 sicil numaralı üyemiz Enes Cihan Yalman 25.01.2017 
tarihinde evlenmiştir. 

Çiftlerimizi tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenenler

13500 sicil numaralı üyemiz Oktay Kendirci & Seda Kendir-
ci çiftinin 24.03.2018 tarihinde  Mehmet Yiğit adını verdikleri 
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 

12078 sicil numaralı üyemiz Abdurrahman Atmaca‘nın 
25.11.2017  tarihinde Betül adını verdiği bir kız çocuğu dün-
yaya gelmiştir.

8125 sicil numaralı üyemiz Ali Mehmetçik Oğuz & Özge 
Oğuz çiftinin 14.02.2018 tarihinde Muzaffer Selim adını ver-
dikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

12925 sicil numaralı üyemiz Mehmet Atmaca & Selda Atma-
ca çiftinin 11.11.2017  tarihinde Atlas Caner  adını  verdikleri 
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

6799 sicil numaralı üyemiz Ziya Ünsal‘ın 07.02.2018 tarihinde  
Yıldırım Ege adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

10528 sicil numaralı üyemiz Ekrem Alp & Ahsen Alp çifti-
nin 13.01.2018 tarihinde Meyra adını verdikleri bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

13675 sicil numaralı üyemiz Şura Altunkaya Geçgel & Öz-
can Geçgel çiftinin 30.11.2017  tarihinde Duru adını verdiği 
bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

10599 sicil numaralı üyemiz Onur Sevencan & Cansev Se-
vencan çiftinin 12.02.2018 tarihinde Defne adını verdikleri bir 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

HKMO Ailesine yeni katılan miniklere uzun ve sağlıklı bir 
ömür, ailelerine mutluluklar dileriz.

Yeni Doğanlar

8691 sicil numaralı üyemiz Volkan Tombul  Karayolları 
14.Bölge Müdürlüğü Taşınmazlar Başmühendisliği  görevine 
başlamıştır.

13244 sicil numaralı üyemiz Muhammed Kürşat Gürsoy 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürü   görevine 
atanmıştır. 

11465 sicil numaralı üyemiz İsmail Mutaf İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygula-
ma 2.Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır.

9703 sicil numaralı üyemiz Elif Öztürk 27 Aralık 2017  tari-
hinde Samsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma birimi-
ne atanmıştır. 

3472 sicil numaralı üyemiz Mehmet Selim Alabaş Nevşehir 
Kadastro Müdürlüğüne Kadastro Müdürü olarak atanmıştır.

Meslektaşlarımıza başarılarının devamını dileriz.

Atananlar, Emekli Olanlar
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429 sicil numaralı üyemiz Erdoğan Karadağ 15.12.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

2351 sicil numaralı üyemiz Murat Çelik`in annesi 12.12.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

2560 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emini 09.12.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

9284 sicil numaralı üyemiz Mustafa Erdem`in annesi 
05.12.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

5761 sicil numaralı üyemiz Cengiz Yıldırım`ın babası 
04.12.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

6699 sicil numaralı üyemiz Umut Erdil`in babası 30.11.2017 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

13 sicil numaralı üyemiz Servet Çetintaş 03.04.2018 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 

3240 sicil numaralı üyemiz Uygun Alkan ve 4675 sicil nu-
maralı üyemiz Selim Alkan‘ın anneleri yaşamını yitirmiştir. 

805 sicil numaralı üyemiz Hasan Öden 15.02.2018 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 

387 sicil numaralı üyemiz İlhan Selvi 13.01.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

8386 sicil numaralı üyemiz Kürşat Parlar`ın eşi Neslihan Par-
lar yaşamını yitirmiştir. 

13427 sicil numaralı üyemiz Yunus Tuğlu`nun babası Meh-
met Tuğlu yaşamını yitirmiştir. 

1128 sicil numaralı üyemiz Hüsnü Gökdoğan`ın eşi Belkıs 
Gökdoğan yaşamını yitirmiştir. 

2049 sicil numaralı üyemiz Esin Gürlek 11.03.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

4939 sicil numaralı üyemiz ve Çorlu İlçe Temsilcimiz Erol 
Gölçek‘in babası Hüseyin Gölçek yaşamını yitirmiştir.

3062 sicil numaralı üyemiz Yılmaz Yıldız`ın annesi Cemile 
Yıldız yaşamını yitirmiştir. 

2058 sicil numaralı üyemiz Necat Ertez 08.01.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3885 sicil numaralı üyemiz Kazım Yavuz`un annesi Azize 
Yavuz 03.01.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

710 sicil numaralı üyemiz Gündüz Gülgen 29.12.2017 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

2056 sicil numaralı üyemiz Adil Yıldırım`ın babası Nevzat 
Yıldırım 21.12.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

3319 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz 
Kadir Özdemir`in annesi Şükriye  Özdemir  yaşamını  yitir-
miştir. 

3076 sicil numaralı üyemiz Turgay Küçük`ün annesi Zennu-
re Küçük yaşamını yitirmiştir. 

247 sicil numaralı üyemiz Nurettin Sürücüoğlu 03.04.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

5557 sicil numaralı üyemiz Murat Çayırlı’nın babası 
06.02.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

254 sicil numaralı üyemiz Feridun Ülsever 23.01.2018 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

3617 sicil numaralı üyemiz Hamza Aldeniz’in babası  
30.11.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

7048 sicil numaralı üyemiz Çetin Çelik’in babası  06.11.2017  
tarihinde yaşamını yitirmiştir.

11057 sicil numaralı üyemiz Durmuş Üstdağ’ın babası Mus-
tafa Tekin Üstdağ 24.02.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyelerimizin yakınlarına, 
ailelerine, sevenlerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı 
dileriz.

duyurular

Aramızdan Ayrılanlar

NOT: Burada yayınlanan bilgiler 15 Kasım - 6 Nisan 2018 tarihleri arasında olan ve Odamıza bildirilen 
gelişmelerden derlenmiştir. Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır.
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Briç Ellerinin, Dört Bilinmeyenli Bir Denklemin
On Üçüncü Dereceden Açınım Formülüne Uygulanması

Briç
Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi

100. sayısı yayınlanan “Harita Bülteni” 
nin özel sayısında “Briç” yazımızında 
özel olmasını istedik. İlk briç yazımız 
“Harita Bülteni”nin Eylül 2007 yılın-
da yayınlanan 68. sayıda “Briç Elleri 
ve Gelme Olasılıkları” başlığı altında 
“Her Hakkı HKMO Tarafından Saklı-
dır” dipnotu ile yayınlanmıştı. Bu briç 
yazımız da kuramsal içerikli olduğu 
için “Her hakkı HKMO tarafından 
saklıdır.”.

Briç Ellerinin  XY Düzlemi                 
Üzerindeki Kuramsal Dağılımları

Ortaklık oyunu olarak bildiğimiz briç 
oyununda ilk ortaklık doğu ve batı yö-
nünde oturan oyuncular, ikinci ortak-
lıkta güney ve kuzey yönünde oturan 
oyuncular olur. Birinci ve ikinci or-
takların ellerinde yirmi altışar karttan 
toplamda elli iki kart bulunur. Birinci 
ortaklığın elindeki kartları “X” doğru-
su ve ikinci ortaklığın elideki kartları 
ise “Y” doğrusu üzerinde gösterelim. 
Bunun için belli bir aralıkta açılmış bir 
pergelin ayağını “X” doğrusu üzerin-
de herhangi bir yere koyalım. Pergelin 
ayağını koyduğumuz yerden sonra per-
gelin ucundaki kalem ile “X” doğrusu 
üzerinde işaretleme yapalım. İşaretle-
me yaptığımız yere 1diyelim. Bu bir bi-
rim uzunluğundaki doğru parçası, her 
hangi bir oyun kartını göstersin. Daha 
sonra pergelin ayağı ile ucu arasındaki 
açıklığı hiç bozmadan pergelin ayağını 
bir yazılı yere koyalım. Pergelin ucun-
daki kalem ile “X” doğrusu üzerinde 
ikinci bir nokta işaretleyelim. Bu işaretli 
yere 2 yazalım. Bu işlemlere yirmi altı 
sayısına ulaşıncaya kadar devam ede-
lim. Bu durumda “X” doğrusu üzerinde 
bir ile yirmi altı sayısı arasında aynı bü-
yüklükte yirmi altı doğru parçası-yirmi 

altı kart- ile bu doğru parçalarının oluş-
turduğu yirmi yedi adet nokta bulunur. 
Yirmi yedi sıyısının matematiksel gös-
terimi; “n” bir eldeki on üç kartı olmak 
üzere; “nokta sayısı” eşittir, “2n” artı 
birdir.  “X” doğrusu üzerinde bulunan 
yirmi yedi noktanın aritmetik ortalama-
sı ise on dört olarak bulunur. 

Aritmetik ortalamayı “X” doğrusu  üze-
rindeki birden yirmi yediye kadar olan 
nokta sayılarınından teker teker çıka-
rırsak çıkarma işleminde ilk sayıyı 
eksi on üç, ikinci sayıyı eksi on 
iki ,..,on dörtdüncü sayı sı-
fır,..,sondan bir önceki sayı 
artı on iki ve sonuncu sayı ise 
artı on üç olarak bulunur. Eksi on 
üç ile artı on üç (±13) ve aralarında 
kalan sayılar X doğrusu üzerindeki 
maça, kupa, karo, sinek serilerinden 
ikisinde ya da iki serinin karışımımdan 
meydana gelen on üçer kartlık iki elin 
doğru üzerindeki dağılımlarının bulun-
dukları noktasal yerleri gösterir. Başka 
bir deyim ile iki bilinmeyenli işlevin on 
üçüncü dereceden açınımından elde 
edilen alt kümelerin katsayıları ile bu-
lundukları noktaların yeri ana nirengi 
ağlarında ölçülen bazlardaki olabilecek 
hata kat sayısı ile hata büyüklüğünü 
gösterir.

“X” doğrusu üzerinde yapılan işlemler 
“Y” doğrusu üzerinde yapıldığında; 
“Y” doğrusu üzerindeki sayılar ile “X” 
doğrusu üzerindeki sayılara eşit ve ay-
nısıdır.

Kuramsal modelimize ulaşmak için  
“X” ve “Y” doğrularını birbirilerine dik 
ve “0” sıfır noktaları üst üste gelecek 
şekilde çakıştırarak XY düzlemini elde 
ederiz. Bu düzlemin eksenleri üzerinde 
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bulunan on üçer elamanlı maça, kupa, 
karo ve sinek serilerinden her bir seriyi 
bir bilinmeyen olarak alırsak dört bilin-
meyenli on üçüncü dereceden bir işlev 
elde ederiz. Dört bilinmeyenli bir denk-
lemin on üçüncü 
derece açını-

zihin oyunları

100105Harita Bülteni

N
W

S
E

Briç Elleri Dağılımının İşlevi: f(♣+♦+♥+♠ )13

X= |X1|+X2   ve   Y= Y1+|Y2| Şeklinde gösterelim.
f(♣+♦+♥+♠ )13=(N1+N2+N3+N4)13=(|X1|+X2+Y1+|Y2|)13=olarak tanımlanır.
Şayet; N1=N2=N3=N4 ve |X1|=X2=Y1=|Y2|= ise 
(N1+N2+N3+N4)13=(|X1|+X2+Y1+|Y2|)13= (1+1+1+1)13= 413=67108864 olarak bulu-
nur.
f(♣+♣+♣+♣ )13 İşlevinden elde edilen on üçer elamanlı alt kümelerin dağılımların gö-
rünümü dört, üç, iki ve bir elamanlı alt kümeler şeklinde olacaktır. Bu dağılımlardan 
bazılarını bir tablo da göstererek inceleyelim.

mından bulunan katsayılar birbirileri-
nin aynı ya da farklı olan beş yüz altmış 
adet alt kümeyi içerir. Beş yüz altmış 
kümenin katsayıları toplamı ise 4 üzeri 
on üçe eşittir. Bu dağılımın XY düzlemi 
üzerindeki görünümü köşegenleri bir-
birine dik ve köşegenlerin uç noktaları 
X, Y doğruları üzerindeki artı eksi on üç 
(±13) sayılarının bulunduğu yerdedir. 
Şekli ise eşkenar dörtgendir. 

Eşkenar dörtgen üzerinde on üç ela-
manlı beş yüz altmış adet “sayısal nok-
ta” vardır. Bu noktalar üzerinde; bir, 
iki, üç ve dört elamanlı oyun kartlarının 
serileri bulunur. 

X ve Y sayısal doğruları üzerindeki kart 
dağılımlarını başka bir açıdan inceleye-
lim:
X ve Y doğruları sıfır noktasında dik ke-
sişirler. Sıfır noktasına göre:
1- X1 Yarım Doğrusu = Batı yönünde 
üzerinde sıfırdan on üçe kadar elamanı 
olan sinek serisini göstersin = ♣

2- X2 Yarım Doğrusu = Doğu yönün-
de üzerinde sıfırdan on üçe kadar 

elamanı olan karo serisini göster-
sin = ♦

3- Y1 Yarım Doğrusu = Kuzey 
yönünde üzerinde sıfırdan 

on üçe kadar elamanı olan 
kupa serisini göstersin 

= ♥
4- Y2 Yarım Doğ-

rusu = Güney 
y ö n ü n d e 
üzerinde sı-
fırdan on üçe 
kadar elama-
nı olan maça 
serisini gös-
tersin = ♠.
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BRİÇ ELLERİ DAĞILIMININ İŞLEVİ: f(♣+♦+♥+♠ )13

X= |X1|+X2 ve   Y= Y1+ Y2| Şeklinde gösterelim.

f(♣+♦+♥+♠ )13=(N1+N2+N3+N4)13=(|X1 +X2+Y1+ Y2 )13=olarak tanımlanır.

Şayet; N1=N2=N3=N4 ve X1 =X2=Y1= Y2 = ise 

(N1+N2+N3+N4)13=(|X1 +X2+Y1+ Y2 )13= (1+1+1+1)13= 413=67108864 olarak bulunur.
f(♣+♦+♥+♠ )13 İşlevinden elde edilen onüçer elamanlı alt kümelerin dağılımların görünümü dört, üç, iki ve bir elamanlı alt
kümeler şeklinde olacaktır. Bu dağılımlardan bazılarını bir tablo da göstererek inceleyeli.

Eller
hakkında

1 renkli 
ellerin 
görünümü

2 renkli 
ellerin 
görünümü

3 renkli 
ellerin
görü-
nümü

4 renkli 
ellerin
görünümü

Birinin
gelme 
sayısı

Gelme 
olasalığı Dağılımlar hakkında yorumlar

1renkli 
ellerden 

♣,
♦,
♥,
♠

4
Yüz 
milyonda 
4

Kartlar yüz milyon kere dağıtılsa
4 kere aynı renkli el gelebilir

2  renkli ellerden

♣♦,
♣♥,
♣♠,
♦♥,
♦♠,
♥♠

50856 Yüz binde
76

Kartlar yüz bin kere dağıtılsa
76  kere 2 renkli el gelebilir

3 renkli
ellerden 

♣♦♥,
♣♦♠,
♦♥♠

5990712 Binde 
89

Kartlar bin kere dağıtılsa, 89 kere 
3 renkli el gelebilir

Dört Renk-
li ellerden ♣♦♥♠ 61067292 Yüzde 

91
Kartlar yüz kere dağıtılsa, 91
kere 4 renkli eller gelebilir

Toplam 67108864 Yüzde yüz Kartlar 67108864 kere dağıtılsa
tüm dağılımlar gelebilir.

İki renkli 
ellerden En az

gelme
olasılığı 
olan El 1♥,12♦ 156

Bir
milyonda
3

Kartlar bir milyon kere dağıtılsa, 
(1♥,12♦) gibi 2 renkli (2 elamanlı)
eller 2  kere gelebilir

İki renkli 
Ellerden En fazla

gelme
olasılığı  
olan El 6♥,7♣ 22308

On
binde
3

Kartlar on bin kere dağıtılsa
(6♥,7♣) gibi 2 renkli

(2 elamanlı) eller 3 kere gelebilir
Üç renkli 
ellerden En az

gelme
olasılığı  
olan El 1♣,1♦,11♥ 1872

On 
binde 
3

Kartlar on bin kere dağıtılsa, 
(1♥,1♦,11♣) gibi 3  renkli 
(3 elamanlı) eller üç kere gelebilir. 

Üç renkli 
ellerden

En fazla
gelme

olasılığı  
olan El 3♥,4♦,6♠ 1441440 Yüzde

2

Kartlar yüz kere dağıtılsa 
(3♥,4♦,6♠) gibi 3  renkli
(3 elamanlı) eller 2 kere gelebilir

Dört renkli
ellerden

En az
gelme

olasılığı 
olan El 1♣,1♦,1♥,10♠ 5148

Yüz
binde 

8

 Kartlar yüz bin kere dağıtılsa 
(1♣,1♦,1♥,10♠) gibi dört renkli 
(4 elamanlı) eller 8 kere gelebilir 

Dört 
renkli 
ellerden

En fazla
gelme

olasılığı 
olan El 2♣,3♦,4♥,4♠ 10810800 Yüzde 

16

Kartlar yüz kere dağıtılsa
(2♣,3♦,4♥,4♠) gibi 4 renkli 

(4 elamanlı) eller 16  kere 
gelebilir

Tablo incelendiğinde briç ellerinin dağılımları hakkında genel bir bilgi edinmek olasıdır. Briç ellerinin tüm dağılım 
sayısı (413) (dört üzeri onüç)'e eşit olup 67108864(altmış yedi milyon yüz sekiz bin sekiz yüz altmış dört) olarak elde 
edilir. Kuramsal açınım sonucunda bir eldeki on üç kartın dağılımı; tek renkli, iki renkli, üç renkli ya da dört renkli 
olabilir. İyi oyunlar.
SORU: On sekiz kartlı briç oyunu olur mu?   Gelecek sayılarda bu konu hakkında sizlerle görüşümü 
paylaşacağım.

Tablo incelendiğinde briç ellerinin dağılımları hakkında genel bir  bilgi edinmek ola-
sıdır. Briç ellerinin tüm dağılım sayısı (413) (dört üzeri on üç)’e eşit olup 67108864 
(altmış yedi milyon yüz sekiz bin sekiz yüz altmış dört) olarak elde edilir. Kuramsal 
açınım sonucunda bir eldeki on üç kartın dağılımı; tek renkli, iki renkli, üç renkli ya 
da dört renkli olabilir. İyi oyunlar.

SORU:

On sekiz kartlı briç oyunu olur mu?  Gelecek sayılarda bu konu hakkında sizlerle 
görüşümü paylaşacağım.
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Çengel Bulmaca

Soldan Sağa

1. Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları arasın-
daki uzaklık
5. Osman İmparatorluğunda, bir hizmetin karşılığında kulla-
nım hakkı verilen taşınmaz mal ve bu nitelikteki toprak kul-
lanım sistemi
7. Yerleşme bölgelerinin gelişip güzelleşmesi, yaşam koşul-
larına uygun hale getirilmesi, bununla iligi kurallar bütünü, 
bayındırma
9. Hava fotogrametrisinde, aynı uçuş çizgisi boyunca çekilen 
ve ortak alanları bulunan ardışık fotoğraflar dizisi, fotoğraf 
şeridi, şerit
10. Harita ve plan dizgelerinden her biri
13. Dik ya da eğik koordinatlar sisteminde, bir a noktasının 
yatay ya da x ekseninden y eksenine paralel olarak ölçülen 
mesafesi
14. Üçüncü kişileri uyarmak için, tapu kütüğünün ilgili bölü-
müne yazılan bilgi, not
16. Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları bulu-
nan paralel kolonlardan, modellerden, ya da fotoğraflardan 
oluşan topluluk
18. Teodolit, teleskop ve fotogrametrik kıymetlendirme aletle-
rinde bulunan optik sistemin, oluşturulan görüntüyü büyül-
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SOLDAN SAĞA

1. Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları
arasındaki uzaklık.

5. Osman İmparatorluğunda, bir hizmetin
karşılığında kullanım hakkı verilen taşınmaz mal
ve bu nitelikteki toprak kullanım sistemi

7. Yerleşme bölgelerinin gelişip güzelleşmesi,
yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi,
bununla iligi kurallar bütünü, bayındırma

9. Hava fotogrametrisinde, aynı uçuş çizgisi
boyunca çekilen ve ortak alanları bulunan
ardışık fotoğraflar dizisi, fotoğraf şeridi, şerit.

10. Harita ve plan dizgelerinden herbiri

13. Dik ya da eğik koordinatlar sisteminde, bir a
noktasının yatay ya da x ekseninden y eksenine
paralel olarak ölçülen mesafesi.

14. Üçüncü kişileri uyarmak için, tapu kütüğünün
ilgili bölümüne yazılan bilgi, not

16. Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları
bulunan paralel kolonlardan, modellerden, ya da
fotoğraflardan oluşan topluluk

18. Teodolit, teleskop ve fotogrametrik
kıymetlendirme aletlerinde bulunan optik
sistemin, oluşturulan görüntüyü büyülterek
gözlemeye yarayan optik kısmı veya merceği.

19. Bir taşınmaz malda tam iyeliğin bir bölümüne
karşılık gelen oran

20. Nirengi poligon vb. kontrol noktalarının kolayca
bulunması, yok edilmeleri halinde yeniden
oluşturulması amacıyla yakın çevredeki belirgin
ve değişmez noktaların uzaklıklarını ölçerek
ilişkilendirilmesi

23. Selçuklular ve Osmanlılarda belirli görevler
karşılığı kullanım hakkı kişilere verilen ve yıllık
geliri 3-20 bin akçe olan toprak

26. Kitab-ı Bahriye kim tarafından yazılmıştır

27. Kutur

28. Membadaki su seviyesinin kontrolünde
kullanılabilen üzerinden su aşan yapı.

29. Raster, vektör, veritabanı ve metin biçimlerinde
olabilen, bütünleşmiş ve düzenlenmiş veri
parçası.

YUKARDAN AŞAĞI

2. Eğik resimde izdüşüm merkezinden geçen
düşey doğrunun fotoğraf düzlemini kestiği nokta?

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

4. Genel olarak trafiğe kapalı, dolaşmaya ve
dinlenmeye elverişli duruma getirilmiş, konser

terek gözlemeye yarayan optik kısmı veya merceği
19. Bir taşınmaz malda tam iyeliğin bir bölümüne karşılık ge-
len oran
20. Nirengi poligon vb. kontrol noktalarının kolayca bulun-
ması, yok edilmeleri halinde yeniden oluşturulması amacıyla 
yakın çevredeki belirgin ve değişmez noktaların uzaklıklarını 
ölçerek ilişkilendirilmesi
23. Selçuklular ve Osmanlılarda belirli görevler karşılığı kul-
lanım hakkı kişilere verilen ve yıllık geliri 3-20 bin akçe olan 
toprak
26. Kitab-ı Bahriye’nin yazarı
27. Kutur
28. Membadaki su seviyesinin kontrolünde kullanılabilen, 
üzerinden su aşan yapı
29. Raster, vektör, veritabanı ve metin biçimlerinde olabilen, 
bütünleşmiş ve düzenlenmiş veri parçası.

Yukarıdan Aşağı

2. Eğik resimde izdüşüm merkezinden geçen düşey doğru-
nun fotoğraf düzlemini kestiği nokta
3. Tarayıcı, bilgisayar ekranı ya da yazıcının çözünürlüğünü 
gösteren bir ölçüt
4. Genel olarak trafiğe kapalı, dolaşmaya ve dinlenmeye el-
verişli duruma getirilmiş, konser toplantı vb. etkinlikler için 
kullanılan kent içindeki geniş alanlar
6. Kışın barınılan yer
8. Ana GPS ağı kısaltması
10. Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir ada-
nın parçalarından her biri
11. Suyun yüzey akışını denetlemek ve toprak erozyonunu en 
aza indirmek için bir yamaçta eş yükseklik eğrilerine paralel 
toprak basamaklarının oluşturulması
12. Tarım amaçlı kullanılan arazi
15. Yer küresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile 
ekvator dairesi arasında kalan meridyen yayının küre merke-
zindeki açısal değer, arz
17. Enlem, boylam ve yüksekliğin ortak adı
21. Haritada, plan veya fotoğraf üzerindeki mesafenin, yer 
üzerinde karşılık geldiği mesafeye oranı
22. En düşük seviyede anlam içeren bir grup karakterden olu-
şan, ham gerçek ve düşüncelerden ibaret olan bilgi
23. Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi
24. Karada 1609 metre uzunluğa tekabul eden uzunluk birimi
25. Bir taşınmaz malın iyesi olmaksızın ondan yararlanan ve 
onu kullanan
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