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Harita Bültenimizin 105. sayısı ile siz değerli 
meslektaşlarımız ve okurlarımızla yeniden 
buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu ne yazık 

ki zor günlerde geçirdiğimiz şu günlerde biraz buruk 
yaşıyoruz. 

Bir yılı aşkın süredir yaşamak zorunda olduğumuz bir 
salgınla birlikte son dönemlerde yaşadığımız orman 
yangınları, sel baskınları hepimizi derinden etkilerken 105. 
sayımızı sizlerle buluşturup gündemin yoruculuğundan 
sizleri bir nebze olsun uzaklaştırmak istedik. 

Bu sayımızda da yine Odamızdan haberlere yer verdik, 47. 
Dönem Yönetim Kurulumuzla bir söyleşi gerçekleştirerek 
hem bugüne kadar yapılanları hem de bundan sonra 
yapılacak olanları konuştuk. 

Gerçekleştirdiğimiz eğitimlere, söyleşilere yer vermenin 
yanı sıra 21 Mart Dünya Haritacılar Günü kutlamalarımızı 
sizlerle paylaştık. 

Mesleğimizi gerek değişen iklim koşulları üzerinden gerek 
büyük veri üzerinden gerek mülkiyet hakkı üzerinden 
ele alırken başarıyla gerçekleştirdiğimiz Arazi ve Arsa 
Düzenlemeleri Çalıştayı ile 18. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı’na yer verdik. 

105. sayımızda “Haberleşme Hakkı”nı kapsamlı bir 
şekilde ele alarak güncel gelişmelerle birlikte hangi 
uygulamanın daha güvenli olduğunu, uygulamaların 
kişisel verilerimize bakış açısını değerlendirdik.  

Röportaj köşemizde Mustafa Seven’i ağırladık, gezi 
köşemizde Geyikbayırı’na bir yolculuk yaptık; her 
zamanki gibi teknolojiye, gündeme, bilime, kültür ve 
sanata dair dopdolu içeriklere yer verdik.  

HKMO Yayın Kurulu olarak içerisinde bulunduğumuz 
bu zor zamanları en kısa sürede geride bırakmayı 
ümit ederken Odamızın çalışmalarına, mesleğimize, 
güncel gelişmelere yakından baktığımız 105. sayımızı 
beğeneceğinizi umuyor ve güzel günlerde, dopdolu yeni 
içeriklerle sizlerle buluşmayı diliyoruz.

106. sayımızda buluşmak üzere…

Onların Gözünden Mesleğimiz
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Harita Bülteni

Bilirkişilik Alanlarımızı Koruyoruz

Uzmanlık Alanlarımız Korumamız Altında

hkmo haberler

Kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olarak Oda-
mızın asli görevlerinden olan 

“mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve 
ülkemizin menfaatlerini korumak” ilke-
leri doğrultusunda,  bilirkişilik temel ve 
alt uzmanlık alanlarımızda harita/ge-
omatik mühendisi olmadığı halde yet-
kisizce bilirkişilik yapan kişileri tespit 
ederek ve işleyişte eksik gördüğümüz 
hususlar üzerinden değerlendirmeler 
yaparak T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Da-
ire Başkanlığına 18.11.2020 tarih ve 3/
B15-1479 sayılı yazımızı ilettik, bu kişi-
lerin bilirkişi listelerinden çıkartılması 
ve bilirkişilik süreçlerinde yaşanan so-
runlara yönelik önerilerimiz doğrultu-
sunda gerekli çalışmaların yapılmasını 
talep ettik.

Odamızca TMMOB bünyesindeki di-
ğer meslek odaları ile mutabık kalına-
rak hazırlanan ve Adalet Bakanlığına 

sunulması sonucu yürürlüğe konan 
uzmanlık alanlarından bizim için ön-
cel olan “05 Kodlu Kamulaştırma” ve 
“10 Kodlu Harita ve Kadastro” temel 
uzmanlık alanlarımız ve bilirkişilik 
mevzuatı göz önünde bulundurularak 
yürürlükte olan tüm bilirkişi listeleri 
tek tek kontrol edildi ve meslek alan-
larımıza yönelik yapılan ihlaller tespit 
edildi. T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İş-
leri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire 
Başkanlığının resmî web sitesinde ka-
muoyuna sunulmuş olan Temel ve Alt 
Uzmanlık Alanları – Aranan Nitelikler 
kısmındaki düzenlemelerin ve 6754 
sayılı Kanun hükümlerinin gereği gibi 
uygulanmadığı görüldü, uygulamada 
liyakat tanımı doğru işletilemediğinden 
tanımlı olduğumuz  alanlarımızda başta 
harita/geomatik mühendisliği mezunu 
olmak üzere gerekli kriterleri taşıma-
yan, uzmanlığı olmayan veya uzmanlık 
eğitimi yeterli olmayan kişilerin bilir-

kişi listelerinde yer aldığı tespit edildi. 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ilet-
tiğimiz yazımızda tüm bu hususlardan 
bahsederek tespit ettiğimiz isimler liste 
halinde sunuldu, bu kişilerin hazırla-
yacağı bilirkişi raporlarının yaratacağı 
sorunlar dolayısıyla ilgili mevzuat hü-
kümlerinin doğru işletilmesi gerektiği 
ifade edildi, hazırlanan listelerin ilan 
edilmeden önce ilgili meslek odalarına 
gönderilerek kontrolleri sağlandıktan 
sonra ilan edilmesinin birçok yanlışlı-
ğı da ortadan kaldıracağı vurgulandı 
ve bu konuda yapılacak tüm çalışma-
lara gerekli desteği sunacağımızın altı 
çizildi. Ayrıca tüm bu sorunları sözlü 
olarak da aktarmak ve çözüm önerile-
rimizi sunmak için de Adalet Bakanlığı 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden 
görüşme talep edildi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak meslektaşlarımızın sorunlarına 
çözüm üretmek için gerekli girişimler-
de bulunmaya devam edeceğimizi yine-
lerken kamusal önem taşıyan hususlara 
da dikkat çekmek için gerekenleri yap-
maya devam edeceğimizi bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik 
Daire Başkanlığına 18.11.2020 tarih ve 3/B15-1479 sayılı 
yazımızı ilettik, bu kişilerin bilirkişi listelerinden çıkartılması ve 
bilirkişilik süreçlerinde yaşanan sorunlara yönelik önerilerimiz 
doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettik.
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İlgili yazımıza 
ulaşmak için:

DUYURU

Ücretsiz HKMO MİSEM Eğitimleri

Hız Kesmeden Devam Ediyor

Web sitesine
ulaşmak için



TBMM Deprem Riskinin 

Araştırılarak Deprem 

Yönetiminde Alınması 

Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonuna depremlere 

karşı alınacak önlemlere ilişkin 

Odamızın görüş ve önerilerini 

sunduk. 

Harita Bülteni
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonuna Önerilerimizi Aktardık

TBMM’de gerçekleşen ve Yönetim 
Kurulumuz adına Genel Başka-
nımız Ali İpek ve II. Başkanımız 

Ayhan Erdoğan’ın katıldığı toplantıda; 
Odamızın depremlere ilişkin genel de-
ğerlendirmelerinin yanında,  meslek 
alanlarımız özelinde alınması gereken 
önlemlere dikkat çekilerek ‘Kentsel Dö-
nüşüm, Yapı Denetim Sistemi ve Fenni 
Mesuliyet Süreçlerinde Yaşanan So-
runlar, Jeodezik Yöntemlerle Depreme 
Karşı Alınabilecek Önlemler, Açık Veri, 
Coğrafi / Mekânsal Bilgi Sistemleri, 
Kamuda Harita/Geomatik Mühendis-
lerinin İstihdamındaki Yetersizlikler ve 
Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde 
Yaşanan Sorunlar’a değinerek tüm bun-
ların deprem öncesi ve deprem sonra-
sındaki süreçlere olan etkilerini vurgu-
ladık. Akabinde, aktardığımız önerilere 
yönelik Komisyon üyesi milletvekilleri-
nin yönelttiği soruları yanıtladık.

Yapı denetim sürecinde, her ne kadar 
yasa ve yönetmeliklerde olmasına rağ-
men harita mühendislik hizmetlerinin 
ilgili idareler tarafından çoğu zaman 

aranmadığını, mevzuatın kâğıt üzerin-
de kaldığını, depreme dayanıklı planla-
ma ve yapı projelendirme süreçleri işle-
tilse bile proje ve yapım süreçleri harita 
mühendislerince kontrol edilemeyen 
yapılarda çok ciddi sorunların yaşandı-
ğını ve mevzuatın uygulanması gerekti-
ğini vurguladık.

Kamu kurumlarında çok ciddi bir hari-
ta mühendisi ihtiyacı olduğu bilinmesi-
ne ve bazı kurumlarca talep edilmesine 
rağmen ekonomik veya başka gerekçe-
lerle bu kadroların açılmadığını, altya-
pıdan planlı kentleşmeye, ulaşımdan 
afet yönetimine kadar mesleğimiz öze-
lindeki birçok alanda kamu işleyişinde 
ciddi aksamaların olduğunu ve kamu-
da kontenjanların artırılması gerektiği-
ni vurguladık.

Mühendislik eğitiminde yaşanan so-
runların sağlıklı kentleşmeye, yapı üre-
tim ve denetim süreçlerine olan etkileri-
ni vurgulayarak, bu konuda daha önce 
YÖK’e sunduğumuz taleplerimiz ve 
raporlarımızdan söz ettik. Mühendislik 
eğitiminde mutlaka daha gerçekçi bir 
barajın uygulanması ya da mesleğimiz 

hkmo haberler
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özelinde matematik neti barajı getiril-
mesi gerektiğini ifade ettik.

Sunulan somut önerilerimiz özetle aşa-
ğıdaki gibidir: 

• Ülkemizde farklı kurum ve kuruluş-
larca işletilen ve sayıları toplamda 470 
olan sabit GNSS istasyonlarının Hari-
ta Genel Müdürlüğü gibi bu konuda 
deneyimli bir kurumun çatısı altında 
birleştirilmesi, tek bir jeodezik ağa dö-
nüştürülmesi, bu konuda kurum bün-
yesinde yetkin bir birim kurularak ülke 
çapında fay ve yer kabuğu hareketleri-
nin milimetre doğruluğunda ve 4 bo-
yutlu olarak izlenmesi ve değerlendiril-
mesi sağlanmalıdır.  

Bu sayede fay hatlarındaki olası sıkışma 
ve biriken enerjinin tespit edilerek ilgili 
farklı meslek disiplinleri ile birlikte risk 
değerlendirmelerinin yapılması, dep-
remsellik hakkında kestirim yapılması 
ve bu sonuçların düzenli olarak yetkili 
kurumlarla paylaşılması, deprem önce-
si eylem planı için son derece önemlidir. 

• Kamu yararı ve deprem kuşağında 
yaşayan ülkemizde birçok problemin 
çözümü için harita/geomatik mühen-
dislerinin kamudaki kontenjanları artı-
rılmalıdır. 

• Mevcut yasa ve yönetmelik hükümle-
rine uygun olarak;  yapı ruhsatına esas 
olacak tüm projelerin ruhsat öncesinde 
kendi meslek alanındaki fenni mesul-
lerce kontrol edilmesi, bu kontrollerin 
yapıldığına ve fenni mesuliyetlerinin 
üstlenildiğine ilişkin hizmet satın alma 
sözleşmesinin ilgili idarelerce mutlaka 
aranması, yapı yapım sürecinin bilimsel 
ve teknik yönden ve yine ilgili meslek 
mensubu tarafından eksiksiz denetlen-
mesi ve ülke düzeyinde uygulama birli-
ğinin sağlanması gerekmektedir.   

• Yapılar için afet kimlik belgesi oluş-
turulmalı, her binanın deprem risk kat-
sayısı belirlenmeli, DASK başta olmak 
üzere binaların depreme karşı güvenli 
olup olmadığı o binaya dair her işlem 
esnasında sorgulamalı, yüksek riskli 
tespit edilen binalarda tapuya şerh dü-
şülerek alım-satıma kapatılmalı ve yı-
kım süreçleri başlatılmalıdır.  

• Kentsel dönüşüm için bütçeden daha 
fazla miktarda pay ayrılmalı ve sosyal 
adaleti gözeten kamucu bir dönüşüm 
anlayışı ile kentsel dönüşüm çalışmala-
rına hız verilmelidir. 

• Mevcut konut durumuna ilişkin da-
yanıklılık, değer, sahiplik ve kullanım 
dökümleri yapılmalı, kent genelinde, 
mülkiyet analizleri ile birlikte kentsel 
dönüşüm planlarına altlık teşkil edecek 

şekilde taşınmaz malların genel envan-
terleri çıkartılmalıdır. 

• Afet öncesinde ve afet sonrasında 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden etkin bir 
şekilde yararlanılmalı, depreme dönük 
ve Türkiye çapında her bir vatandaşın 
ve tüm kamu kurumlarının erişimine 
açık bir mekânsal bilgi sistemi kurul-
malı, kitle kaynaklı haritacılık ile va-
tandaşın da sisteme veri girebilmesine 
olanak verilerek halk bu sürecin içine 
katılmalıdır.  

• Açık veri olgusu desteklenmeli, ülke 
güvenliği ile ilgili olmayan ve kişisel 
veri içermeyen tüm veriler (meteoroloji, 
ulaşım, enerji, planlama, altyapı, jeolo-
ji, tektonik, ekonomik vb.) kamu yara-
rı için açık ve ücretsiz hale getirilmeli, 
şeffaflığın sağlanmasının beraberinde 
üniversitelerin ve özel sektörün yeni 
çalışmalar ve geliştirmeler yapabilme-
sinin ve verinin özgür olmasının önü 
açılmalıdır. 

• İmar affı olarak da bilinen 3194 sa-
yılı Kanun’un geçici 16. maddesinden 
yararlanan tüm yapıların depreme da-
yanıklılığı kamu tarafından kontrol 
edilmeli, yeterli şartları sağlamayan 
yapıların yapı kayıt belgeleri iptal edi-
lerek yapılar yıkılmalı, vatandaşlara pa-
raları iade edilmeli ve barınma hakkına 
yönelik güvence sağlanmalıdır. 



Avrupa Haritacılar Konseyi-

CLGE’nin Genel Kurulu; 

18-19 Eylül 2020 tarihlerinde 

Yunanistan/Atina merkezli 

olarak gerçekleştirildi. 

Genel Kurul’da fiziki olarak 

bulunamayan üye ülke 

delegeleri de online katılım 

sağladılar. Karadağ’ın 

gözlemci olarak katıldığı 

Genel Kurula 31 ülke katıldı. 

Genel Kurula, Odamız 

adına Genel Başkanımız Ali 

İpek, Uluslararası İlişkiler 

Komisyonu Başkanımız Prof. 

Dr. Haluk Özener, Uluslararası 

İlişkiler Komisyonu üyelerimiz 

Ayfer Kaynarca ve Ferah 

Pırlanta Köksal video 

konferans yolu ile katıldılar. 
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CLGE Genel Kurulu Online Gerçekleştirildi

Mesleğimizi Avrupa’da da Temsil Ediyoruz

CLGE; 1962 yılında FIG (Ulus-
lararası Haritacılar Federasyo-
nu) bünyesinde kurulmuş olup 

1972 yılında mevcut ismini almış olan, 
yaklaşık 57 yıllık geçmişi ile Avrupa 
kıtasındaki özel ve kamu sektörlerin-
de faaliyet gösteren haritacılık meslek 
profesyonellerinin özellikle Avrupa 
Birliği (AB) nezdinde temsil edilmesi 
ve çıkarlarının korunması amaçlı kurul-
muş uluslararası bir meslek örgütüdür. 
Üye ülkelerin meslek odaları tarafından 
oluşturulan bu konseyin ülkemiz adına 
üyesi, Odamızdır.  

CLGE’nin üçüncü ve son dönem baş-
kanlığını yürütmekte olan Maurice Bar-
bieri’nin açılış konuşması ile başlayan 
Genel Kurulda; Yunanistan HARSE 
Başkanı Michalis Kologiannkis ile FIG 
Onursal Başkanı Chrissy Potsiou, EGos 
Başkanı Nicos Zacharias ve CEPLIS Ge-
nel Müdürü Theodoros Koutrubas da 
birer konuşma gerçekleştirdi. Konuş-
maların ortak konusu; gelişen teknoloji, 
covid-19 salgının genel olarak hayata ve 
mesleğimize etkisi, meslek odalarımı-
zın prodüktiviteyi arttırmak amacı 
ile neler yapabileceği oldu.  

Ardından Maurice Barbieri, 2014’te 
başladığı CLGE Başkanlığı boyunca 
yapmayı planladığı ve gerçekleşmiş olan 
projeleri özetleyerek Çalışma Raporunu 
sundu. CLGE Saymanı Nicolas Smith ise 
Mali Raporu, 2019 Yılı Denetleme Rapo-
runu ve 2021 Tahmini Bütçesini sundu ve 
bu raporlar katılımcı delegelerin oylarına 
sunuldu. Raporların onaylanmasının ar-
dından yapılacak seçimler öncesi mevcut 
adaylar açıklandı. 

Akabinde Tüzük ve Yönetmelikler Ko-
misyonu Başkanı Thomas Jacubeit ta-
rafından Komisyonun yönetmelik ve 
tüzüklerde yapılacak değişiklik ve iyi-
leştirmelere dair öneri çalışmaları, Ge-

nel Kurula sunuldu ve Genel Kurul ta-
rafından kabul edildi. Maurice Barbieri 
tarafından web sayfası, Dinamik Mesle-
ki Bilgi Veri Tabanı (DPKB), çevrim içi 
seminer ve çalıştaylar vb. gibi unsurları 
içeren CLGE Dijital Strateji Raporu su-
numu yapıldı. 

Sonrasında gerçekleştirilen ana otu-
rumda; “CEPLIS, CLGE 2020–2022 Stra-
tejileri, GISCAD-OV Projesi, Mülkiyet 

Ölçmelerinde Blockchain Uygula-
maları ve Haritacılıkta Kadın” adlı 
sunumlar gerçekleştirildi.

Genel Kurulun ikinci gününde ilk 
olarak CLGE’nin dijital stratejisi ve özel-
likle yeni web sitesi ile ilgili olarak Eylül 
2019’da İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan 
Genel Kurulda ortaya koyulmuş olan he-
deflerin ne kadarının gerçekleştirildiği 
Duncon Moss tarafından anlatıldı. Diğer 
tüm konularda olduğu gibi web sitesinin 
maliyetinin de artmaması için teknik ola-
rak yapılabileceklere değinildi. 

Genel Kurulun ikinci gününün diğer bir 
oturumunda ise Florian Lebourdais ta-
rafından BLUE PARKING isimli sosyal 
projenin detayları anlatıldı. OGE’nin 
‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ yakla-
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şımı doğrultusunda hayata geçirilmiş 
olan bu proje, engelliler için park soru-
nunu ortadan kaldırmaya yönelik olup 
pilot uygulama olarak toplu taşımanın 
elverişli olmadığı Madagaskar yakı-
nındaki La Reunion adası seçilmiştir 
ve proje şimdiden pek çok ödüle layık 
görülmüştür.

Daha sonra ise 2021 yılında ger-
çekleştirilecek Genel Kurul ve 
Avrupa Haritacılar Konferansı 
hazırlıkları, Intergeo ve FIG et-
kinlikleri görüşüldü. FIG Genç 
Haritacılar Ağı Avrupa (YSEN) 
Sorumlusu Ferah Pırlanta Köksal tara-
fından YSEN Raporu sunuldu. 

Sonrasında Odamız başta olmak üzere 
üye ülkelerin katkıları ile geliştirilen 
Uluslararası Arazi Ölçmeleri Standart-
ları (ILMS), Mülkiyet Ölçmecilerine 
Dair Avrupa Standartları, Avrupa Birli-
ği sözleşmeleri ve diğer ortak çalışma-
lar ele alınarak gerçekleşen ilerlemeler 
hakkında bilgiler verildi.

CLGE yeni dönem başkanı olarak seçi-
len Vladimir Krupa, CLGE 2020-2022 

stratejilerine değindi ve temel olarak 
CEPLIS, Avrupa Birliği lobi çalış-
malarının önemi, covid-19, GIS-
CAD –OV, veri harmonizasyonu, 
IPMS (Uluslararası Mülkiyet Ölçme 

Standartları) gibi konulara değinerek 
katılımcıların fikirlerine başvurdu. Flo-
rian Romanowski (Polonya) söz alarak 
Avrupa Birliği’nin pandemi sebebi ile 7 
milyon Euro`lük bütçe sağladığını, Dİ-
JİTAL başlığı altında bir Avrupa kuru-
mu ile (örneğin EUROGRAPHICS) CL-
GE’nin ortak proje oluşturup bu fondan 
yararlanılabileceğini hatırlattı ve fikir 
üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.

İsviçre’de haritacılığı yakından ilgi-
lendiren yasanın değişmekte olduğu 
anlatıldı ve özellikle yürürlüğe yeni 
girecek olan yasaya göre insansız hava 

araçlarının/droneların insana 25 metre-
den daha fazla yaklaşamayacağına, 150 
metreden daha yüksek irtifada uçuşa 
izin verilmeyeceğine değinildi ve hari-
tacıların mevcut donanımlarını yeni ya-
salar doğrultusunda revize etmelerinin 
gerekliliği vurgulandı.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrası 
CLGE yeni dönem görev dağılımında ise;  
FIG Avrupa Genç Haritacılar Ağı Sorum-
lusu üyemiz Ferah Pırlanta Köksal seçildi.

Genel Kurulun ikinci gününün son otu-
rumunda ise Başkan Mauris Barbieri 
tarafından FIG’nin mevzuat ve finansal 
yapısı ile ilgili bilgiler verildi, toplantı-
larda tecrübe edilmiş olan problemlerin 
bir kısmı (yabancı dil sorunu vb.) ve 
öneriler ile katkılar paylaşıldı



Köklü bir geçmişe sahip olan ve farklı meslek disiplinleri ile iş 

birliği yaparak daha da gelişen mesleğimizin tanıtımını, önemini 

anlatmayı, meslek alanlarımızın korunmasını ve geliştirilmesini 

hedefleyerek çalışan ve mesleğimizin ulusal temsilcisi olan bir 

meslek örgütü olarak ve 21 Mart Dünya Haritacılık Günü’nü her 

koşulda kutlamayı önemseyerek salgın koşulları nedeniyle bu yıla 

özel çevrim içi etkinlikler düzenledik. 
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21 Mart Dünya Haritacılar Günü

Mesleğimizi Onların Gözünden Tanıttık

21 Mart Dünya Haritacılar Günü, 
Odamızın üyesi ve Türkiye adına 
tek temsilcisi olduğu uluslararası 

organizasyonlardan olan Avrupa Ha-
rita Mühendisleri Konseyi (CLGE) ve 
Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG) ile Amerikan Harita Mühendisle-
ri Topluluğu tarafından kabul edilmiş 
olup 2018 yılından itibaren olarak dün-
ya çapında kutlanmaktadır.

Mesleğimize dair bu anlamlı günün be-
lirlenmesindeki kısa tarihsel süreç ise 
şu şekildedir:

1988 yılında Amerikan Ulusal Hari-
ta Mühendisleri Topluluğu (NSPS) ve 
Amerikan Ölçme ve Haritacılık Kong-
resi (ACSM) tarafından Ulusal Hari-
tacılar Haftası şeklinde ilk kutlamalar 
başladı. 2008 yılında ilk defa Dünya 
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Haritacılar Günü şeklinde bir günün 
belirlenmesi ve kutlanması fikri ortaya 
atılarak Uluslararası Haritacılar Fede-
rasyonu (FIG) ile tartışılmaya başlandı. 
2012 yılında Avrupa Harita Mühendis-
leri Konseyi (CLGE) tarafından, Mer-
cator’ün 500. doğum günü vesilesiyle 
Avrupa Haritacılar Günü olarak bir gün 
belirlenip kutlanmaya başlandı. 2013 
yılında CLGE ve NSPS, dünya çapında 
kutlanmak üzere bir Haritacılar Günü 
belirlenmesi ve kutlanması konusunda 
FIG’nin de görüşünü alarak Budapeşte 
Deklarasyonu’nu yayımladı. 2018 yı-
lında ise 21 Mart’ta Dünya Haritacılar 
Günü’nün lansmanı yapılarak CLGE, 
NSPS ve FIG bünyesinde dünya çapın-
da kutlanmaya başlandı. 

Köklü bir geçmişe sahip olan ve farklı 
meslek disiplinleri ile iş birliği yaparak 

daha da gelişen mesleğimizin tanıtımı-
nı, önemini anlatmayı, meslek alanla-
rımızın korunmasını ve geliştirilmesini 
hedefleyerek çalışan ve mesleğimizin 
ulusal temsilcisi olan bir meslek örgütü 
olarak ve 21 Mart Dünya Haritacılık Gü-
nü’nü her koşulda kutlamayı önemse-
yerek salgın koşulları nedeniyle bu yıla 
özel çevrim içi etkinlikler düzenledik. 

İlk olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile 
“Türk Haritacılık Tarihi ve Piri Reis” 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 21 
Mart’ta Odamız Youtube kanalı üzerin-
den yayımlanan, Oda Genel Başkanı-
mız Ali İpek moderatörlüğünde gerçek-
leşen söyleşi kapsamında Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, 2020 Yılı Avrupa Yılın Harita-
cısı seçilen Piri Reis ve Türk denizciliği 
hakkında bilgiler verdi. 

Piri Reis’in haritasının Topkapı Sara-
yı’nda parçalar halinde olduğunu söy-
leyen Ortaylı, Piri Reis’in başka hari-

Bir diğer 
etkinliğimiz 

ise “Geçmişten 
Geleceğe 

Türkiye’de 
Haritacılık ve 

HKMO” söyleşisi 
oldu. 
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taları kopyaladığı iddialarının gerçeği 
yansıtmadığını; ancak farklı kaynaklar-
dan yararlandığını söyledi. 

Ortaylı, Türk haritacılığının geliş-
mesinin Mühendishane-i Bahr-i 
Hümâyun ve Mühendishane-i Berrî-i 
Hümâyûn’un yani denizcilik mektebi 
ve teknik üniversitenin kurulması ile 
olduğunu belirtti ve 19. yy.’da alaylı za-
bitlerin de kartogrofyayı çok iyi bildik-
lerini ekledi. Mustafa Kemal’in de çok 
iyi harita okuduğunu, Anafartalar’da 
bu bilgisini gösterdiğini de ekledi. 

Genel Başkanımız Ali İpek, Piri Reis’in 
Kitab-ı Bahriye’sinin pek çok bilgi içer-
mekle birlikte bir başucu kitabı olduğu-
nu belirtirken Ortaylı da tarihi coğrafya 
bilgilerinin ölmeyeceğini, bu eserlerden 
istifade edildiğinin üzerinde durdu. 
Genel Başkanımızın Kitab-ı Bahriye’de 

yer adları ile ilgili çok ciddi bilgilerin 
olduğunu hatırlatması üzerine Ortaylı 
da uluslararası yaşanan sorunlarda bu 
tür kaynaklara başvurulması gerektiği-
ni anımsattı. 

Ayrıca 5 Aralık Dünya Mühendisler 
Günü diye bir gün olmadığının da 
hatırlatıldığı söyleşi, Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’nın tüm haritacıların 21 Mart 
Dünya Haritacılar Günü’nü kutlaması 
ile son buldu.  

21 Mart Dünya Haritacılar Günü etkin-
likleri kapsamında 22 Mart’ta ilk ola-
rak Örgütlenme Sekreterimiz Hüseyin 
Arkan moderatörlüğünde Sunay Akın 
ile “Piri Reis Haritasına Dair” söyleşi 
gerçekleştirdik. Hüseyin Arkan’ın 21 
Mart Dünya Haritacılar Günü ve 2020 
yılında Piri Reis’in “Avrupa Yılın Hari-
tacısı” seçilmesi ile ilgili kısa bir bilgi-

lendirme yapması ile başlayan söyleşi, 
Sunay Akın’ın haritacılık ile yolunun 
ilk olarak nasıl kesiştiğini anlatması ile 
devam etti. 

Babasının terzi dükkanından aldığı 
kumaş parçalarını Orta Atlas’taki ha-
ritalarda yer alan ülkelere benzettiğini 
söyleyen Akın, çocukluğundan kalan 
bu harita sevgisini hiçbir zaman kay-
betmediğini ifade etti. Amcasının Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlerinden 
Yüksel Akın olduğu söyleyen Sunay 
Akın, amcasının haritalarla çalışmala-
rını izlediğini anlattı. Ayrıca haritaların 
en iyi ressamlar tarafından hazırlandı-
ğından da bahseden Akın, bu nedenle 
haritaların edebi birer metin olduğunu 
belirtti. Piri Reis’in de haritada harita 
bilgisi ve edebiyatı kurguladığını ve 
Piri Reis haritasının nasıl bulunduğu-
nu da anlattı. 
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22 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz bir di-
ğer etkinlik ise “Geçmişten Gelece-
ğe Türkiye’de Haritacılık ve HKMO” 
söyleşisi oldu. Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Özener’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen söyleşi, Odamı-
zın XVII.  Dönem Genel Başkanı Arif 
Delikanlı ve 18. Türkiye Harita Bilim-
sel ve Teknik Kurultayı Başkanı Prof. 
Dr. Aydın Üstün’ün katılımlarıyla ger-
çekleşti. 

Arif Delikanlı’nın Haritacılık Müzesi 
kurulması için bugüne kadar yürütülen 
çalışmaları, gelinen noktayı ve müzenin 
kurulması için daha çok desteğe ihtiyaç 
olduğunu belirtmesi ile başlayan söy-
leşi; harita ve kadastro mühendisliği 
eğitiminin yıllar içerisinde ne gibi de-
ğişimlere uğradığı, saha çalışmalarında 
kullanılan aletlerin teknoloji ile birlikte 

nasıl geliştiği konuları ile birlikte sami-
mi bir sohbet havasında ilerledi. 

Prof. Dr. Aydın Üstün’ün 26-29 Mayıs 
2021 tarihleri arasında çevrim içi ger-
çekleştirilecek olan 18. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı hakkında 
bilgiler de verdiği söyleşi, canlı yayın 
esnasında gelen sorular ve yorumlarla 
birlikte keyifli bir şekilde tamamlandı. 

21 Mart Dünya Haritacılar Günü kap-
samında CLGE’nin düzenlemiş ol-
duğu “Avrupa Harita Mühendisleri 
Konseyinin Dünya Haritacılar Günü 
Çevrim İçi Kutlama Etkinliği” ise 23 
Mart tarihinde gerçekleşti ve bu glo-
bal kutlamaya video konferans yönte-
mi ile katılım sağlandı.

Haritacılığın 5000 yıllık bir geçmişe 
sahip olan bir meslek olmasının yanı 

sıra değişen ve gelişen şartlar ve tek-
nolojik gelişmelerle birlikte harita 
mühendisliği, önemini koruyan bir 
mühendislik disiplini haline geldi. 
İşin özü gereği her zaman canlı bir 
meslek olan haritacılık, pek çok fark-
lı meslek disiplinleri ile de iş birliği 
halinde ve meslek alanları dolayısıyla 
pek çok alanda haritacılığın önemi her 
geçen gün artmakta.  

Bu anlayış ve bilinç ile yerin altından 
uzayın derinliklerine, kırsal ve kent-
sel gelişimden toplumsal gelişime ka-
dar hayatın her alanında yer alarak, 
dünyayı güzelleştirmek ve anlamak 
adına en önemli dokunuşları yapan 
bir meslek grubunun mensupları 
olan bizler de tüm saygıdeğer mes-
lektaşlarımızın Dünya Haritacılar 
Günü’nü bir kez daha en içten sevgi-
lerimizle kutluyoruz. 

Tarihte haritaların en ünlü ressamlar tarafından 

hazırlandığından bahseden Akın, bu nedenle 

haritaların edebi birer metin olduğunu belirtti. 

Piri Reis’in de harita bilgisi ve edebiyatı 

birleştirdiğini anlattıktan sonra Piri Reis 

haritasının bulunuşu hakkında bilgiler de verdi.

hkmo haberler
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Söyleşilerimiz

Hem Mesleki Hem Gündeme Dair

İlk olarak 30 Ocak 2021 tarihinde 
Genel Başkanımız Ali İpek’in mo-
deratörlüğünde Boğaziçi Üniver-

sitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü-Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisi Prof. Dr. 
Haluk Özener ve Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı-Je-
ofizik Mühendisi Prof. Dr. Ali Pınar’ın 
katılımlarıyla “Deprem İzleme Çalış-
maları ve Afet Farkındalığı” söyleşisini 
gerçekleştirdik. 

Rasathanesinin deprem çalışmalarında 
ülkemiz açısından önemi, beklenen İs-
tanbul depremi ile afet bilinci gibi pek 
çok konuya değinildi. 

Prof. Dr. Haluk Özener ve Prof. Dr. Ali 
Pınar’ın deprem ülkesi olduğumuz ger-
çeği ile birlikte geç kalınmadan alınma-
sı gereken önlemler kapsamında gerekli 
uyarıları bir kez daha yaptıkları söyle-
şide kamuoyu tarafından merak edilen, 
sıkça sorulan soruların cevapları da iz-
leyicilerimizle paylaşıldı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkin-
likleri kapsamında düzenlediğimiz 
“Siyasilerin Gözünden İstanbul Sözleş-
mesi” paneli ise 6 Mart 2021 tarihinde 

Bilim ve tekniği hayatımızın her alanında ve her döneminde yoğun 

olarak kullanan bir meslek grubunun temsilcisi olarak çevrim içi 

eğitimlerin yanı sıra söyleşi, panel gibi etkinlikler düzenleyerek 

güncel konulara dair içeriklerle herkese ulaşmayı da hedefliyoruz.
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Söyleşide; Kandilli Rasathanesindeki 
birçok farklı mühendislik disiplini ta-
rafından ve mesleğimiz özelinde yü-
rütülen izleme çalışmaları, alınan ve 
alınması gereken önlemler, Kandilli 

“Deprem İzleme
Çalışmaları ve
Afet Farkındalığı”
söyleşisini
izlemek için

“Siyasilerin
Gözünden
İstanbul
Sözleşmesi”
panelini izlemek için

hkmo haberler

gerçekleştirildi. Genel Merkez Hukuk 
Biriminden Avukat Betül Önder mode-
ratörlüğünde CHP Parti Meclisi Üyesi, 
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, 24, 
25, 26. Dönem Milletvekili Aylin Naz-
lıaka ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Kâtip Üyesi, 25, 26, 27. Dö-
nem HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğ-
lu’nun katılımlarıyla gerçekleşen panel-
de İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar için 
öneminden bahsedildi. 
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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi ile 
ilgili oluşturulmaya çalışılan olumsuz 
algı ve yanlış bilgilendirmelerin geniş 
bir kesime mal edilemeyeceği üzerinde 
durulan panelde İstanbul Sözleşme-
si’nin kaldırılmasının siyasi nedenler-
le tartışıldığından bahsedildi ve kadın 
hareketinin buna izin vermeyeceği ha-
tırlatıldı. (Ancak ne yazık ki 20.03.2021 
tarih ve 31429 sayılı Resmî Gazete`de 
yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşka-
nı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak 
bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlar-
la Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”nin Türkiye Açısından fes-
hedilmesine karar verildiği öğrenildi.) 

Kadın dayanışmasının önemine dikkat 
çekilen panel, Aylin Nazlıaka ve Filiz 
Kerestecioğlu’nun 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü ile ilgili dilekleri ile son buldu. 

Odamızca düzenlenen panel, söyleşi 
gibi etkinliklerimiz herkese açık gerçek-
leştiriliyor ve Odamızın Youtube kana-
lından yayımlanıyor. Etkinliklerimizi 
kaçırmamak için Youtube sayfamıza 
abone olmayı unutmayınız. 
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Odamızca 1987 yılından bu yana iki yılda bir 

düzenlenen ve meslek alanımızın en büyük 

ulusal etkinliği olan Türkiye Harita Bilimsel 

ve Teknik Kurultaylarının on sekizincisi 

“Çoklu Afetler Çağında Kamucu 

Politikalar” teması ve “Örgütlü Toplum, 

Mekânsal Zekâ” sloganı ile 26-29 Mayıs 

2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak 

gerçekleştirildi ve başarıyla tamamlandı. 

Harita Bülteni
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İlk defa çevrim içi olarak dijital or-
tamda gerçekleştirdiğimiz Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; 

sanal konferans salonlarında gerçekle-
şen canlı paneller ve bildiri sunumları, 
sanal fuar, kısa video sunumları, katı-
lımcıların birbirleriyle iletişim kurabi-
lecekleri sosyalleşme alanları ile gerek 
panel ve teknik oturumlarda konuşma-
cılarla gerekse fuar alanında firmalarla 
canlı iletişim kurabilecekleri ara yüzler 
ile gerçek bir kurultay deneyimi yaşat-
maya dönük bir etkinlik oldu. 

Etkinlik süresince; 7 panel, 10 sözlü ve 
7 kısa sunulu video teknik oturumu 
düzenlendi, panel oturumlarında 10 
moderatör ve raportör yönetiminde 31 
konuk panelist Kurultay temasına fark-
lı başlıklarla mekân ve insan ilişkisinde 
afet algısı üzerine katkılarını sundu. 

Kurultay’da sunulmak üzere 268 ya-
zarın katkı verdiği 96 bildiri programa 
alındı; bildirilerin 44’ü sözlü, 51’i kısa 
sunulu video formatında teknik otu-
rumda katılımcılarla paylaşıldı. 

Mekânsal Bilgi Teknolojileri Dijital Fu-
arı’na 2 kamu kurumu, 10 üniversite ve 
13 özel firma katılım sağladı; ürün ve 
hizmetlerini katılımcılar ile paylaşarak 
etkileşim kurdu. 

Türkiye’nin tüm illerinden ve yurtdışın-
dan Kurultayımızı takip etmek için sis-

teme kayıt yaptıran kişi sayısının yak-
laşık 4000 kişi (3200 kişi Türkiye’den) 
olduğu tespit edildi ve aktif izleyici 
sayısının 1800’leri bulduğu paneller ve 
oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcıla-
rın yaklaşık %60’ının çalışan, %10’unun 
çalışmayan ve %30’unun öğrenci oldu-
ğu gözlemlendi. 

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı; Oda Genel Merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz piyano-flüt dinle-
tisinin ardından saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı ile başladı. Sırası ile Kurultay 
Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün, HKMO 
Genel Başkanı Ali İpek, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Meh-
met Zeki Adlı, Harita Genel Müdürü 
Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Ge-
nel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bay-
raktar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener, TBMM 27. Dönem 
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şe-
ker, TBMM 27. Dönem MHP Mersin 
Milletvekili Baki Şimşek ve TBMM 27. 
Dönem CHP Kastamonu Milletvekili 
Hasan Baltacı’nın konuşmalarıyla açılış 
bölümü gerçekleştirildi. 

Kurultayımızın açılışının ardından et-
kinliğimizi kendisine ithaf ettiğimiz; 
geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz ve 
bizlere her alanda rehber olan değer-
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netimi”, Dr. Öğr. Üyesi İlkay Buğdaycı 
başkanlığında “Kartografya ve Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri”, Dr. Öğr. Üyesi M. 
Can İban başkanlığında “Arazi Yöneti-
mi” ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uluka-
vak başkanlığında “Jeodezi” kısa video 
sunumları gerçekleştirildi. 

Odamız Genel Başkanı Ali İpek mode-
ratörlüğünde YTÜ Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Taylan Öcalan, TKGM Genel Müdü-
rü M. Zeki Adlı, TBMM Harita Mühen-
disi milletvekilleri Baki Şimşek, Hasan 
Baltacı ve İlyas Şeker’in ko-
nuşmacı olarak yer 

li hocamız, emekli öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Aksoy anısına hazırlanan 
kısa belgesel filmin ilk gösterimi yapıl-
dı ve özellikle genç meslektaşlarımız 
ve öğrencilerimizle hocamızın tanış-
ması sağlandı. (Kısa belgesel filmimizi 
Odamızın YouTube kanalından tekrar 
izleyebilirsiniz. https://www.youtube.
com/c/HKMOGenelMerkezi) 

Kurultay Tema Konuşmacısı olan İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in “Yerel Yönetimlerde Afet Poli-
tikaları” üzerine kısa konuşmasının ar-
dından, teknik oturumlara ve panellere 
geçmeden önce Prof. Dr. Mehmet Sel-
çuk, Harita Tapu Kadastro Müze çalış-
maları hakkında kısa bir bilgilendirme 
konuşması gerçekleştirdi. 

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün 
moderatörlüğünde Kandilli Rasathane-
si ve DAE müdürü Prof. Dr. Haluk Öze-
ner, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı 
Muhittin Selvitopu ve Covid-19 Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın 
konuşmacı olarak katıldığı “İnsan Çev-
re Etkileşiminde Afetler ve Yönetimi” 
panelinde; kuraklık sorunundan, yerel 
yönetimlerde su kaynaklarının yöne-
timine ilişkin çözümlerin artan nüfusa 
oranla yetersiz kaldığından, olası dep-
rem risklerinden ve covid-19 pandemi-

sinin toplumun en öncelikli sağlık soru-
nu olduğundan söz edildi.

Oda Genel Sekreterimiz Murat Türüdü 
moderatörlüğünde gerçekleşen “Çoklu 
Afetler Çağında Kamucu Politikalar ve 
Örgütlülük” başlıklı ilk günün diğer 
panelinde ise TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz, TTB Merkez Konsey Başka-
nı Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı 
ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
Ekonomist/Yazar Doç. Dr. Aziz Çelik 
konuşmacı olarak yer aldı ve ülkemizi 
ve dünyayı etkisi altına alan covid-19 
salgının etkileri üzerinden mevcut poli-
tikalar ve örgütlülük konuları ele alındı. 

Kurultay’ın ikinci gününde; Prof. Dr. 
Füsun Balık Şanlı başkanlığında 
“Afetler ve Afet Yönetimi”, Prof. 
Dr. Türkay Gökgöz başkanlı-
ğında “Kartografya ve Coğra-
fi Bilgi Teknolojileri” teknik 
oturumları ile Dr. Fatma 
Canaslan Çomut başkanlı-
ğında “Afetler ve Afet Yö-
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aldığı “Harita Mühendisliğinin Meslek 
Politikaları” panelinde Oda ve meslek 
gündemimizde yer alan sorunlar, bö-
lüm isimlerindeki farklılıklardan kay-
naklı yaşanan sıkıntılar ile değişen ve 
değişmesi öngörülen mevzuat üzerin-
den mesleğimizin sorunları ve çözüm 

önerileri ele alındı. 

İkinci günün son paneli 
olan “Harita Mühen-

disliği ve Mekansal 
Zekâ” paneli ise 

Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici moderatör-
lüğünde Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney, 
Serdar Ak, Alim Küçükpehlivan ve İb-
rahim Cankurt’un katılımlarıyla ger-
çekleşti. 

Kurultay’ın üçüncü gününde; Doç. 
Dr. Emine Tanır Kayıkçı başkanlığın-
da “Jeodezi I”, Doç. Dr. Halil Akdeniz 
başkanlığında “Arazi Yönetimi”, Doç. 
Dr. M. Tevfik Özlüdemir başkanlığın-
da “Harita/Geomatik Mühendisliği 
Eğitimi” teknik oturumları ile Prof. Dr. 
Hüseyin Topan başkanlığında “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri”, Doç. Dr. Özgün Akçay 
başkanlığında “Uzaktan Algılama” ve 
Doç. Dr. Zaide Duran başkanlığında 
“Fotogrametri” kısa video sunumu otu-
rumları gerçekleştirildi. 

Üçüncü günde ayrıca HKMO Öğrenci 
Birliğinden Hilal Akın ve Rukiye Benli 
moderatörlüğünde; Oda Örgütlenme 
Sekreterimiz Hüseyin Arkan, Öğrenci 
Temsilcisi Yunus Bayhan, Akdeniz Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret 
Demir, Harita Mühendisliği öğrencisi 
Melih Altay ve NASA’da görev yapan 
meslektaşımız Dr. Emre Havazlı’nın 
katılımlarıyla “Öğrenci Paneli” gerçek-
leştirildi.

Akabinde Prof. Dr. Rahmi N. Çelik ve 
Arş. Gör. Deniz Başar moderatörlüğün-
de Prof. Dr. Doğan Uğur Şanlı, Prof. Dr. 
Çetin Cömert, Prof. Dr. Mustafa Türker, 
Prof. Dr. Arzu Erener, Prof. Dr. Rasim 
Deniz ve Melisa N. Meral’in katılımlarıy-
la “Harita/Geomatik Mühendisliği Eğiti-
mi-Öğretimi” paneli gerçekleştirildi.

Üçüncü günün akşamında ise öğrenci 
meslektaşlarımızın katılımıyla çevrim 
içi-ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. 

Kurultay’ın son gününde; Prof. Dr. Ha-
lil Akıncı başkanlığında “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri”, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ 
başkanlığında “Jeodezi II”, Prof. Dr. 
Semih Ekercin başkanlığında “Uzak-
tan Algılama”, Prof. Dr. Cemal Özer 
Yiğit başkanlığında “Yer Gözlem Tek-
nolojileri” ve Prof. Dr. Fevzi Karslı 
başkanlığında “Fotogrametri” teknik 
oturumları ile Doç. Dr. Volkan Çağdaş 
moderatörlüğünde Odamız Mekânsal 
Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Ülkü, Gazeteci-Yazar Murat 
Ağırel ve Muğla Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreter Yrd.-meslektaşımız 
Emin Madran’ın katılımlarıyla “Çoklu 
Afetler Çağında Arazi Yönetimi Politi-
kaları” paneli gerçekleştirildi. 

Kurultayın kapanış oturumunda En 
İyi Video Sunum Ödülü sahipleri tak-
dim edildikten sonra Kurultay Başkanı 
Prof. Dr. Aydın Üstün tarafından taslak 
Sonuç Bildirgesi okundu ve Prof. Dr. 
Aydın Üstün ile Oda Genel Başkanımız 
Ali İpek’in kapanış konuşmaları ile 18. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Ku-
rultayı başarıyla tamamlandı. 

Kurultay sonrası Odamızca dijital katı-
lım belgeleri düzenlenerek tüm kayıtlı 
katılımcılara gönderildi.

Soldan sağa:
Ali İpek

HKMO 47. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı,

Prof. Dr. Haluk Özener
Boğaziçi Ünv. Kandilli
Rasathanesi Müdürü,

Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

hkmo haberler
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HKMO Yanınızda

Üyelerimiz ve Mesleğimizin Olduğu Her Yerde

Yönetim Kurulumuzca gerçek-
leştirilen kurum ziyaretleri ile 
Odamızın yürüteceği çalışmalar 

ve ortak yürütülmesi düşünülen çalış-
malar hakkında önerileri ve karşılıklı 
görüşleri dile getiriyor, meslek gün-
demimize ilişkin karşılıklı bilgi ve fi-
kir alışverişlerinde bulunuyor, meslek 
alanlarımıza dönük sorunları ve çözüm 
önerilerini dile getiriyoruz ve ziyaret-
lerimize devam edeceğimizi de yinele-
mek istiyoruz. Bu kapsamda;  

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğra-
fi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü-
nü 14.10.2020 tarihinde ziyaret ederek 
CBS Genel Müdürlüğü tarafından yü-
rütülmekte olan TUCBS projesini, CBS 
uzman yardımcılığı hakkında Cumhur-
başkanı imzası ile 01.10.2020 tarih ve 
31261 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yö-

netmeliği’ni, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından düzenlenen CBS Uzmanlı-
ğı-Seviye 6’yı ve Odamızın bu uzmanlık 
hakkında daha önce Danıştay’da açtığı 
dava süreçlerini görüştük. Bir sonraki 
ziyaretimizde ise; 10.02.2021 tarih ve 
31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve 
Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği ile il-
gili Odamızca tespit edilen eksiklikleri, 
yönetmeliklerin uygulanması sırasında 
yaşanabilecek sorunları ve çekinceleri 
belirttik. 

• Altyapı Yatırımları Genel Müdür-
lüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi 
Başkanı Hakan Bozkurt’u 23.11.2020 
tarihinde makamında ziyaret ederek 

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak 

meslek alanlarımızla ilgili görüş 
alışverişlerinde bulunmak, 

mesleki sorunlarımıza 
çözüm üretebilmek için 

gerekli temasları sağlamak 
ve tüm paydaşlarımızla bir 

arada olabilmek amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere 

devam ediyor ve her alanda
tüm üyelerimizin

yanında olabilmek için
gereken çabayı gösteriyoruz.  
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Daire Başkanlığı bünyesine harita mü-
hendisi alımlarına, üniversite eğitimine, 
kurum bünyesinde çalışan harita mü-
hendisi meslektaşlarımızın konumları-
na ve önemine değindik. 

• Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başka-
nı İzzet Başara’yı 30.11.2020 tarihinde 
makamında ziyaret ederek bilirkişilik 
temel ve alt uzmanlık alanlarımızda ha-
rita/geomatik mühendisi olmadığı hal-

de yetkisizce bilirkişilik yapan kişileri 
tespit ettiğimizi ve işleyişte eksik gör-
düğümüz hususları yineledik. 

•Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Mehmet Zeki Adlı’yı 05.01.2021 tari-
hinde ziyaret ederek TKGM özelinde 
üyelerimizin taleplerini ve TKGM’ye 
sunmak üzere yürüttükleri iş süreçleri-
nin daha da iyileştirilmesi için talep ve 
önerilerimizi dile getirdik ve Odamız ile 
TKGM arasında tapu ve kadastro veri-
lerinin HKMO Bilgi Sistemi üzerinden 
TAKBİS entegrasyonu yapılarak üyele-
rimiz ile paylaşılmasına ilişkin Mayıs 
2019 tarihinde imzalanan protokolle ilgi-
li ek bir protokol yapılması konusunda 
mutabakat sağladık. Bu sürecin hayata 
geçirilmesi için TKGM tarafından ek ya-
zılım geliştirme süreçlerinin başlatıldığı, 
geliştirme ve test çalışmalarının tamam-
lanmasıyla birlikte imzalanacak ek bir 
protokol ile üyelerimizin kullanımına 
açılabileceğinin bilgisini sizlere sunarız.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Genel Mü-
dür Yrd. İsmail Tuna Cebecioğlu, Yapı 
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Denetimi Dairesi Başkanı Tuna Acar 
ve Denetim Şube Müdürü Ercan Gül-
tekin’i makamlarında ziyaret ederek 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57 
ve 58. maddeleri ile diğer ilgili madde-
leri ve yapı denetim mevzuatı gereğince 
yapı aplikasyon projesinin zorunlu ruh-
sat eki projeler arasında sayıldığından 
bahisle; proje müellifi harita/geomatik 
mühendislerince (SHKM) yapı aplikas-
yon projesi düzenlenmesini, projenin 
sahada aplikasyonunun yapılmasını ve 
hem projenin hem de uygulamanın ata-
nan yapı denetim kuruluşu adına baş-
ka bir SHKM tarafından denetlenmesi 
gerektiğini; dolayısıyla proje müellifi 
ve fenni mesul olarak ayrı ayrı harita 
mühendislerinin bu süreçte imzalarının 
aranması gerektiğini, ancak uygulama-
da bu işlemlerin ihmal edildiğini, harita 
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makamında ziyaret ederek Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
yayımlanan Seviye-6 düzeyindeki ulu-
sal yeterlilikler, Odamızca hazırlıkları 
sürdürülen Mesleki Belgelendirme Ku-
ruluşunun kurulması, MYK yeterlilik-
leri ve akreditasyon süreçleri, Sorumlu 
Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alımında muafiyet sağlanan bö-
lümlere harita ve kadastro mühendis-
liğinin de eklenmesi konularında bilgi 
alışverişi yaptık. 

• Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü, mes-
lektaşımız ve Odamız Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Özener’i ziyaret ederek Kandil-
li Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsünün seçimle göreve gelen ilk 
müdürü olan ve iki dönemdir görevini 
başarıyla devam ettiren Özener’in ma-
yıs ayında tekrar bu göreve getirilmesi 
dolayısıyla kendisini tebrik ettik. 

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-
nü ziyaret ederek üyelerimizin insansız 

hayırlı olsun dileklerini iletti. Daha son-
ra yaptığımız ziyarette ise Harita Genel 
Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan’ı 
makamında ziyaret ederek meslek gün-
demimize ilişkin görüş ve değerlendir-
melerde bulunduk.

• T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akredi-
tasyon Kurumu Belgelendirme Akre-
ditasyon Başkanı Sayın Seher Batur’u 
makamında ziyaret ederek HKMO Mes-
leki Belgelendirme Kuruluşunun kurul-
ması kapsamında fizibilite ve başvuru 
süreçleri hakkında bilgi aldık. 

• Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Daire Başkanı ve aynı za-
manda Odamız önceki dönemler Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş’ı makamında 
ziyaret ederek Ankara Büyükşehir Bele-
diyesinde mesleğimiz ile ilgili yürütülen 
çalışmalar ve meslek gündemimiz üzeri-
ne görüşmelerde bulunduk.

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ı 

mühendislik hizmetlerinden yararla-
nılmadığı için ise geri dönülemez so-
nuçların ortaya çıktığını, deprem kuşa-
ğındaki ülkemizde sağlıklı yaşanabilir 
kentlerin, depreme dayanıklı binaların 
ve mülkiyet sorunlarından arındırılmış 
yaşam alanlarının inşa edilemediği hu-
suslarını vurguladık.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürü Murat 
Oral’ı 22.03.2021 tarihinde makamında 
ziyaret ederek yapı aplikasyon proje-
sinin ve uygulamasının müellifliği ile 
fenni mesuliyetinin üstlenilmesiyle il-
gili uygulamada yaşanan problemlerin 
giderilmesi için Yapı Denetimi Uygula-
ma Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde ve 
eklerinde yapılmasını gerekli gördüğü-
müz değişiklikler hakkındaki görüş ve 
önerilerimizi ilettik.

• Harita Genel Müdürü Tuğgeneral 
Hurşit Ağırcan, 25.03.2021 tarihinde 
Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kuru-
lumuza görevlerinden dolayı tebrik ve 
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• 03.10.2020’de Merkeze Bağlı Çorum 
Temsilciliğimizde,
• 30.10.2020’de Kahramanmaraş İl Tem-
silciliğimizde, 
• 31.10.2020’de Adıyaman Bölge Tem-
silciliğimizde,
• 01.11.2020’de Malatya İl Temsilciliği-
mizde, 
• 13.03.2021’de Erzurum Bölge Temsil-
ciğimizde, 
• 14.03.2021’de Kars İl Temsilciliğimizde,
• 03.07.2021’de Tokat İl Temsilciliğimiz-
de,
• 09.07.2021’de Hatay İl Temsilciliği-
mizde,
• 28.07.2021’de ise Kahramanmaraş 
İl Temsilciliğimizin açılışına katılarak 
üyelerimizle bir araya geldik.

Bizleri misafirperverlikle ağırlayan ve 
gerekli aksiyonları alan yerel yöneticile-
re, tüm organizasyonda emeği geçen İl 
Temsilcilerimize, Temsilci Yardımcıları-
mıza teşekkür eder; mesleki sorunları-
mızın çözümü ve birliktelik noktasında 
benzer ziyaretlerimizin devam edeceği-
ni üyelerimizin bilgisine sunarız.

lerinden Prof. Dr. Mehmet Şişman ile 
görüşmeler gerçekleştirdik. 

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu, 
Odamızı Ziyaret Etti

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
adına Şube Başkanı Mert Özdağ, Şube 
Sekreteri Özgür Yanıt Kaya ve Şube Say-
manı Gizem Gürlek Cangür; 30.09.2020 
tarihinde Genel Merkezimizi ziyaret 
ederek göreve başlayan 47. Dönem Yö-
netim Kurulumuzu tebrik ettiler. Yö-
netim Kurulumuza başarılı bir dönem 
dileyen Ankara Şube Yönetim Kurulu, 
Yönetim Kurulumuza tüm çalışmalarda 
destek olacaklarını ve her türlü katkıyı 
vermeye hazır olduklarını dile getirdi. 

Üyelerimizle Bir Araya Geldik

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsilci-
liklerimizin gündem ve taleplerini doğ-
rudan dinlemek, birlikte karar almak, 
birlikte üretmek ve ilişkileri geliştirmek 
adına gerçekleştirdiğimiz ortak toplan-
tılar kapsamında; 

hava aracı ile harita yapımı sürecinde 
SHGM’ye uçuş izni için başvurmaları-
na rağmen cevap ya da izin alamama-
ları, uçuş izni alınan yerlerde dahi sin-
yal bozucu ya da yanıltıcı yayınlardan 
ötürü İHA’ların kaybolması veya zarar 
görmesi, GNSS sinyallerinin bozulma-
sı, İHA ile fotogrametrik harita yapımı 
süreçlerinde yetkisi olmayan kişilere 
uçuş izni verilmesi gibi sorunları Genel 
Müdür Yrd. Üyemiz Serdar Karabulut 
ve Hava Seyrüsefer Daire Başkanı Oğuz 
Aldemir ile konuştuk. 

• Yükseköğretim Kurulunu ziyaret 
ederek YÖK ile imzalanacak protokol 
ile yürürlüğe girecek olan HKMO Ba-
şarı Bursu, teknik ve akademik alt ya-
pısı yetersiz olan bölümlerin kapatıl-
ması ve Sorumlu Emlak Danışmanlığı 
Mesleki Yeterlilik Belgesinden harita/
geomatik mühendislerinin muaf tutul-
ması gibi konular başta olmak üzere 
eğitim-öğretim ve çalışma alanlarımız-
la ilgili önemli konuları ele aldık, YÖK 
Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer 
Açıkgöz ve YÖK Yürütme Kurulu üye-
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Toplantılar

Hep Birlikte Aynı Hedefe

HKMO olarak birlikte karar al-
mak, meslek alanlarımızla ilgili 
gelişmeleri birlikte takip ede-

rek mesleğimizi ileriye taşımak, şube ve 
temsilciliklerimizle ilişkilerimizi güç-
lendirmek ve bilimsel, teknik, mesleki, 
hukuki gelişmeleri takip etmek amacıy-
la üyelerimizle bir araya gelmeye, ortak 
Yönetim Kurulu toplantıları yapmaya, 
kurul ve komisyonlarımızla ortak çalış-
malar yapmaya devam ediyoruz.

47. Dönem I. Saymanlar  Toplantısı

HKMO 47. Dönem I. Saymanlar Top-
lantısı; 7 Ekim 2020 tarihinde pandemi 
şartlarından dolayı video konferans şek-
linde Oda Genel Saymanı, Şube sayman-
ları, Oda Müdürü, Oda Mali Müşaviri, 
Mali İşler Şube Müdürü ve Mali İşler gö-
revlilerimizin katılımları ile gerçekleşti. 

Genel Saymanımız Yeliz Karaarslan’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplantı;  
Şube saymanlarımızdan gelen sorularla 
birlikte soru-cevap şeklinde devam etti ve 
birlikte karar alma ve birlikte üretme ilke-
sinin önemli bir unsuru olarak son derece 
verimli geçti. 

Ankara Şubemizle Ortak              
Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsil-
ciliklerimizin gündem ve taleplerini 
doğrudan dinlemek, Genel Merkez 
gündem ve çalışmalarını Şube Yöne-
tim Kurullarıyla ve Bağlı Temsilcikler-
le doğrudan paylaşmak, birlikte karar 
almak, birlikte üretmek ve ilişkileri ge-
liştirmek adına başlattığımız ortak gün-
demli yönetim kurulu toplantılarımı-
za devam ederek 12.10.2020 tarihinde 
Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak 

Odamızın bilimsel, teknik, 

mesleki ve hukuki gelişmeleri 

takip ederek yön vermesi ve 

gelişmelere katkı sunması 

öncelikli amaçları arasında 

yer almaktadır. Amaçlarımız 

doğrultusunda gerçekleştirilen 

toplantılara gelin birlikte 

bakalım. 
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Ankara Şube Yönetim Kurulumuzla bir 
toplantı gerçekleştirdik. 

Ankara Şubemizde gerçekleşen toplantı-
da; Genel Merkez Yönetim Kurulu top-
lantı gündemi ile Ankara Şube Yönetim 
Kurulu toplantı gündeminin birlikte ele 
alınmasının yanı sıra Şube özelindeki so-
runlara ve beklentilere de yer verildi ve 
Genel Merkez ve Şube çalışma ve etkin-
liklerine dair görüş ve öneriler de değer-
lendirildi. 

Adana Şubemizle                            
Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı

6.10.2020 tarihinde Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu olarak Adana Şube Yönetim 
Kurulumuzla bir toplantı gerçekleş-
tirerek Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerimizin gündem ve taleple-
rini doğrudan dinlemek, Genel Merkez 

gündem ve çalışmalarını Şube Yönetim 
Kurullarıyla ve Bağlı Temsilciklerle 
doğrudan paylaşmak, birlikte karar 
almak, birlikte üretmek ve ilişkileri ge-
liştirmek adına başlattığımız ortak gün-
demli yönetim kurulu toplantılarımıza 
devam ettik. 

Adana Şubemizde gerçekleşen toplantı-
da; Genel Merkez Yönetim Kurulu top-
lantı gündeminin birlikte ele alınmasının 
yanı sıra Şube özelindeki sorunlara ve 
beklentilere yer verildi ve Genel Merkez 
ve Şube çalışma ve etkinliklerine dair gö-
rüş ve öneriler de değerlendirildi. 

Kocaeli Bölge Temsilciliği 
Yönetim Kurulu

Üyelerimizle olan ilişkilerimizi güçlen-
dirmek, taleplerini doğrudan dinlemek, 
birlikte üretmek ve birlikte karar almak 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz toplan-
tılar kapsamında 28.11.2020 tarihinde 
Kocaeli Bölge Temsilciliği Yönetim Ku-

rulu ile Temsilcilik hizmet mekanında 
bir araya geldik. 

Toplantıda; serbest harita ve kadastro 
mühendislik müşavirlik büroları ile li-
sanslı harita ve kadastro mühendislik bü-
roları arasında yaşanan sorunlar, serbest 
harita ve kadastro mühendislik büroları 
arasındaki haksız rekabet, mesleki faali-
yet denetimleri, yapı aplikasyon projesi 
ve uygulanmasının müellifliği ile fenni 
mesuliyet, mesleki uygulamalarda yaşa-
nan sorunlar, harita ve kadastro mühen-
disi olmayanlar ile kamu kurumlarında 
görev alan personeller tarafından serbest 
harita ve kadastro mühendislik müşavir-
lik hizmetlerinin yürütülmesinin mesle-
ğimize olan olumsuz etkilerinden ve ya-
pılması gerekenlerden de söz edildi. 

Şube Başkanları                          
Çevrim İçi Toplantısı

Odamız Şube Başkanları ile 3 Ocak 2021 
tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek 
Şube ve Genel Merkez işleyişleri ile ilgi-
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li güncel konuları ve Şube çalışmalarını 
ele aldık. Oda Yönetim Kurulu üyeleri, 
Şube başkanları, Oda Genel Sekreter 
Yardımcısı, Oda Müdürü ve Oda Tek-
nik İşler Biriminin katıldığı çevrim içi 
toplantıda; Şube sorumluluk sınırında 
faaliyet gösteren serbest harita ve ka-
dastro mühendislik müşavirlik bürola-
rının yüklenicisi oldukları ihaleli işler 
ve yapı ruhsatına esas mühendislik hiz-
metleri ile ilgili Şubelerimizde yürütü-
len mesleki faaliyet denetim süreçleri, 
yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri 
ele alındı. 

Temsilci, Temsilci Yardımcısı 
ve Mesleki Faaliyet Denetim 
Görevlilerimize Yönelik Eğitim

Odamızca temsilcilerimizi, temsilci yar-
dımcılarımızı ve mesleki faaliyet denetim 
görevlilerimizi Odamız işleyişi ve mesle-
ki faaliyet denetimi uygulamaları hakkın-
da bilgilendirmek, yaşadıkları sorunları 

ve taleplerini doğrudan dinlemek, Oda 
çalışmaları hakkında bilgilendirmek, so-
rularını cevaplamak ve ilişkilerimizi ge-
liştirmek adına 23.01.2021 tarihinde, Oda 
birimlerimizde görev yapan toplam 195 
kişinin katılımı ile  çevrim içi olarak bir 
eğitim toplantısı düzenledik.

Tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek, bilgi eksikliğini gidermek, 
yaşanan sorunları ve talepleri doğrudan 
dinlemek ve çözüm üretmek, üyelerimize 
daha iyi hizmet sunmak amaçlarıyla ger-
çekleştirdiğimiz toplantılarımızın salgın 
koşullarına rağmen devam edeceği bilgi-
sini üyelerimize sunarız.

STBK Başkanları Toplantısı

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komis-
yonları (STBK) Toplantısı; Oda Yönetim 
Kurulu üyeleri, STBK başkanları, 18. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurul-
tayı Başkanı, HKMO Jeodezi ve Jeoinfor-
masyon Hakemli Dergisi Editörü, Oda 
Genel Sekreter Yardımcımız ve teknik 
görevli harita mühendisi personellerimi-
zin katılımıyla 13 Şubat 2021 Cumartesi 
günü çevrim içi olarak yapıldı.

Oda Genel Başkanımız Ali İpek’in açı-
lış konuşması ve değerlendirmeleriyle 
başlayan toplantıda; ilk olarak Oda Yö-
netim Kurulunun 47. Dönem çalışmaları 

hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı, 
ardından 18. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Üstün tarafından Kurultay hazırlık süreci 
hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantıda gündem konuları olarak; CBS 
Veri İzinleri ve Lisans Yönetmeliği, birim 
fiyat çalışmaları, TUSAGA Aktif sorunu, 
Odamıza sabit GNSS istasyonu ve kalib-
rasyon merkezi kurulması çalışmaları, 
açık veri, UKVA ve CBS Özel Sektörünün 
Sorunları Çalıştayı, Kentsel Dönüşüm 
Çalıştayı ve yeni komisyon kurulması, 
yasa ve yönetmelik çalışmaları, meslek içi 
eğitim çalışmaları ve online uzaktan eği-
tim sistemi tek tek ele alındı. 

LİHKAB Yasa Tasarısı 
Değerlendirme Toplantısı

Şube Başkanlarımız ve Bölge Tem-
silcilerimizle 22 Mart 2021 tarihinde 
çevrim içi toplantı yapılarak üyelerle 

Harita Bülteni
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yapılan toplantılarda oluşan eğilim-
ler ve bu doğrultuda oluşan görüş ve 
öneriler hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu. Mesleğimizi ve meslektaş-
larımızı doğrudan ilgilendiren Kanun 
Teklifi hakkında sürece doğru bir şekil-
de müdahil olabilmek amacıyla; Yerel-
deki üyelerin geniş kapsamlı katılımı 
sağlanarak ivedilikle çevrim içi olarak 
toplantı yapılması ve toplantıda oluşan 
eğilim doğrultusunda Şube/Merkeze 
Bağlı Temsilciliklerin görüş ve önerile-
rinin oluşturulması istenildi.

İzmir Şubemizle                        
Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı

19 Mart 2021 tarihinde Genel Merkez Yö-
netim Kurulu olarak İzmir Şube Yönetim 
Kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik.

Bakanlıklararası                        
Harita İşlerini Koordinasyon 
ve Planlama Kurulu                          
Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordi-
nasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) 
Olağan Genel Kurul Toplantısı; 30 Mart 
2021 tarihinde, başta Harita Genel Mü-
dürü, TKGM Genel Müdürü, CBS Ge-
nel Müdürü ve Odamız Genel Başkanı 
olmak üzere kurul üyesi kamu kurum 
ve kuruluşlarının genel müdürleri/baş-

kanları, temsilcileri ve BHİKPK ihtisas 
komisyonları üyelerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Toplantıda ayrıca BHİKPK 
İhtisas Komisyonlarının dönem içeri-
sinde yaptıkları çalışmaların sonuçları-
nın anlatıldığı sunumlar gerçekleştiril-
di, Harita Genel Müdürlüğü tarafından 
Türkiye Yükseklik Sisteminin Moderni-
zasyonu ve Türkiye hız alanı belirleme 
çalışmaları kapsamında bilgilendirme-
ler yapıldı.

Bölüm Başkanları Toplantısı

24 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi ola-
rak Harita/Geomatik Mühendisliği Bö-
lüm Başkanları Toplantısı düzenlendi. 
Ana gündemi “Mühendislik Eğitimin-
de Nasıl bir Uzaktan Eğitim? Çözüm 
Önerileri ve İyi Uygulamalar” olan top-
lantıda; uzaktan eğitimde mesleki uy-
gulamalar ve staj, uzaktan eğitimde ölç-
me ve değerlendirme, uzaktan eğitimde 
derse katılım, uzaktan eğitimde öğrenci 
ve öğretim elemanı motivasyonu, dijital 
ders materyali üretme ve müfredat gün-
celleme hakkında görüş, öneri ve uygu-
lamalar konuşuldu.

Özel Sektör Komisyonlarının 
Toplantıları

47. Dönem Oda Yönetim Kurulumuzca 
oluşturulan 1 No.lu Özel Sektör Ko-

misyonu (Talebe Bağlı İşler) Toplantısı 
1 Mayıs 2021 tarihinde, 2 No.lu Özel 
Sektör Komisyonu (İhaleli İşler) Top-
lantısı ise 2 Mayıs 2021 tarihinde dijital 
platform üzerinden çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

1 No.lu Özel Sektör Komisyonu (Talebe 
Bağlı İşler) toplantısında; toplantı günde-
mini talebe bağlı işlerin üretiminde yaşa-
nılan sorunların pandemi sürecinde daha 
da artması ile birlikte sunulan çözüm 
önerileri oluşturuldu.

2 No.lu Özel Sektör Komisyonu (İhaleli 
İşler) toplantısında ise harita mühendis-
lik hizmetlerinde; ihale yolu ile alınan iş-
ler ve doğrudan temin yolu ile alınan işler 
hakkında Komisyon üyelerince sunulan 
görüşler üzerine gündem şekillenirken 
yaşanılan sorunlara ve mevzuatlardaki 
eksikliklere dikkat çekilerek çözüm öne-
rileri paylaşıldı.

Tüm birimlerimiz arasındaki 
ilişkileri güçlendirmek, 

bilgi eksikliğini gidermek, 
yaşanan sorunları ve talepleri 

doğrudan dinlemek ve 
çözüm üretmek, üyelerimize 

daha iyi hizmet sunmak 
amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz 

toplantılarımızın salgın 
koşullarına rağmen devam edeceği 

bilgisini üyelerimize sunarız.
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Eğitimlerimiz

Hız Kesmeden Devam Ediyor
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik-

lerimizce bugüne kadar düzenle-
nen ve bundan sonra da devam 

edecek olan eğitim, panel ve söyleşile-
rin beraberinde bilginin daha geniş kit-
lelere ulaşması ve Oda birimlerimizce 
düzenlenen bu etkinliklerin ortaklaştı-
rılması adına Genel Merkezimizce dü-
zenli olarak çevrim içi eğitim ve etkin-
likler düzenlenecek, öncesinde her ay 
sizlere duyurulacaktır.

Üyelerimizin ve aday meslektaşlarımı-
zın teknolojik tüm gelişmeleri yakından 
takip etmesi, yeniliklere açık olması, öğ-
renme hevesi ile ilerlemesi için özenle 

Bilimi ve tekniği hayatımızın her alanında ve her döneminde yoğun 

olarak kullanan bir meslek grubunun temsilcisi olarak çevrim içi 

(online) webinar, söyleşi, eğitim, uygulamalı eğitim, panel vb. 

etkinlikler düzenlemeye başladık. 
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hazırlayacağımız etkinlik takvimimizde 
yazılımdan mesleki panel ve söyleşile-
re, seminerlerden uygulamalı eğitimle-
re yer vereceğimiz içeriklerimizle hem 
teknik bilgilerimizi hem de mesleğimi-
zin yapı taşlarını oluşturan mevzuat bil-
gilerimizi güncelleyeceğiz.

Odamızca ya da Odamızla anlaşmalı 
yetkili kuruluşlarca sağlanacak sertifika-
lı eğitimler ve katılımı zorunlu olan bazı 
eğitimler hariç olmak üzere tüm eğitim-
lerimizin, panellerimizin ve seminerle-
rimizin ücretsiz olması esastır. Teknik 
içerikli eğitim/uygulamalı eğitimlerde, 
eğitimcilerimiz aracılığıyla canlı yayında 
sorularına yanıt bulmak isteyen üyeleri-
miz www.hkmomisem.org  web sayfası 
üzerinden kayıt formu doldurmalıdır. 
Kayıtlar, eğitim tarihinden bir gün önce-
ye kadar web sayfamız üzerinden alın-
maya devam edilecek olup Odamız ve 
Bağlı Birimlerince Düzenlenecek Meslek 
İçi Eğitim ve Etkinliklere (Panel, Söyleşi 
vb.) Yönelik Genel Usul ve Esaslar Yö-

105
Harita Bülteni29

Eğitimler

• 08.12.2020 Netcad 8.0’a Geçiş İçin 
Kullanım Kolaylıkları ve Gelişmiş 
Fonksiyonlar

• 12-13.12.2020 Arcgis Temel 
Fonksiyonları ve Haritacılık 
Uygulamaları

• 21-22.12.2020 Veri Tabanına Giriş 
ve Veri Tabanı Tasarımı

• 26-27.12.2020 Bentley Inroads V8i 
SS2 Eğitimi

• 17.01.2021 Güncellenen “Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği” Semineri

• 13-14.02. 2021 NETCAD 
8.0 ile İmar Uygulamaları ve 
Kamulaştırma Eğitimi (Netmap/
Netkamu)

• 27.02.2021 PIX4D Yazılımı ile İHA 
Fotogrametrisi ve Ortofoto, Sayısal 
Yükseklik Modeli Üretimi Eğitimi

• 27-28.03.2021 Global Mapper 
Yazılımı Eğitimi

• 15-16.05.2021 Uygulamalı Netcad 
Harita ve İmar Uygulamaları 
Sertifikalı Eğitimi

• 25-28.06.2021 İHA1 Ticari Pilotluk 
Eğitimi

• 14-15.08.2021 Baştan Sona 
Karayolu Projelendirme Sertifikalı 
Eğitimi

nergesi’ne göre yapılacak değerlendirme 
sonucunda eğitime katılım için uygun 
görülen üyelerimizle eğitim linki mail 
ortamında paylaşılacaktır. 

Panel, söyleşi vb. etkinliklerde kayıt alın-
mayacak ve herkese açık olarak gerçek-
leştirilecektir. Şube/Merkeze Bağlı Tem-
silciliklerimizin ve Genel Merkezimizin 
hazırladığı tüm etkinlikler hakkında 
detaylı bilgi için www.hkmomisem.org 
sayfasını ziyaret edebilir, etkinliklerimi-
zi dijital takvimlerinize ekleyerek hatır-
latmalarınızı kurabilirsiniz.

Her etkinlik için ayrıca konu başlıkları 
ve içerik ile ilgili detaylar, ilave duyu-
rular paylaşılacaktır. Aylık olarak plan-
lanacak etkinlikler ile özellikle salgın 
nedeniyle yeniden evlerimize kapan-
dığımız şu günlerde bizlerden uzak 
kalmamanız, gelişmelerden haberdar 
olmak için web sayfamızı ve sosyal 
medya hesaplarımızı takip etmeniz ve 
etkinliklerimize uzaktan katılmanız di-
leğiyle bilgilerinize sunar, sağlıklı gün-
ler dileriz.  

Odamızca ve Odamızla 
anlaşmalı yetkili kuruluşlarca 

sağlanacak sertifikalı eğitimler 
ve katılımı zorunlu olan 

bazı eğitimler hariç olmak 
üzere tüm eğitimlerimizin, 

panellerimizin ve 
seminerlerimizin ücretsiz 

olması esastır.
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Mesleğimizin Geleceğini  Şekillendiriyoruz

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Çalıştayı

04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nun’un 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanması ve 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 13, 15, 16, 18 
ve 19’uncu maddelerinin de yeniden 
düzenlenmiş olmasına dayanılarak ha-
zırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri 
Hakkında Yönetmelik, 22.02.2020 tarih 
ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
landı ve yürürlüğe girdi.

Odamızca da yakından takip edile-
rek geliştirilmesi aşamasında önemli 
katkılar verilen Arazi ve Arsa Düzen-
lemeleri Hakkında Yönetmelik’in ya-

“Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları” 

konulu Çalıştay’da; “Düzenleme Ortaklık Payı”, “Parselasyon 

Planları ve Dağıtım Sorunları”, “Parselasyon Planı Açıklama Raporu” 

ve “İfraz ve Tevhit” konuları olmak üzere dört ana çalışma grubu 

oluşturuldu.
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yımlanması sonrasında, uygulamada 
mesleğimizi etkileyecek pek çok de-
ğişiklik gündeme geldi. Uygulamada 
yer alan paydaşlarda konunun uzmanı 
olarak çalışan üyelerimizin bir araya 
getirilmesi ile yaşanabilecek sorunların 
ele alınması, çözüm önerilerinin geliş-
tirilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi 
ve ülke genelinde uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla bir çalıştay dü-
zenlendi.

10-11 Aralık 2020 tarihlerinde, salgın 
şartlarından dolayı dijital ortamda 
gerçekleştirilen “Arazi ve Arsa Düzen-
lemeleri Hakkında Yönetmelik Uy-
gulamaları” konulu Çalıştay’da; “Dü-
zenleme Ortaklık Payı”, “Parselasyon 
Planları ve Dağıtım Sorunları”, “Par-
selasyon Planı Açıklama Raporu” ve 
“İfraz ve Tevhit” konuları olmak üzere 
dört ana çalışma grubu oluşturuldu. 

Çalışma gruplarının kendi aralarında 
çalışma konularına ilişkin Yönetmelik 
ve Yönetmelik uygulaması hakkında 
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görüşlerini tartışarak oluşturdukları 
taslak raporlar tamamlanarak Çalıştay 
Düzenleme Kuruluna sunuldu. 

Çalıştayın ikinci aşaması olarak sonuç 
raporlarının sunulması, tartışılması, 
görüş ve önerilerin alınması amacıy-
la 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 
10.00’da ‘Sonuç ve Kapanış Oturumu’ 
gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar ve çözüm önerileri sonu-
cunda olgunlaştırılarak üyelerimizin, 
meslek kamuoyunun ve tüm konunun 
bileşeni olan kurum ve kuruluşların 
değerlendirme ve görüşlerine açılmak 
üzere Odamız yayın kanallarında ya-
yımlanmasına karar verilen Arazi ve 
Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönet-
melik Uygulamaları Çalıştayı Sonuç 
Raporu; yayımı sonrasında üyeleri-
mizden olası ilave katkı ve görüşlerin 
gelmesi durumunda değerlendirilerek 

Linkler

Çalıştay hakkında
detaylı bilgi

Çalıştay
Sonuç Raporu

rapora dahil edilebilecek, önümüzdeki 
süreçte idarelerin katılımı ile yapılacak 
etkinlikler ve idarelerle yapılacak gö-
rüşmelerde Odamız raporu olarak su-
nulacaktır. 



HKMO Yayın Kurulu

olarak 47. Dönem Yönetim

Kurulumuzla bir söyleşi gerçekleştirerek 

47. Dönemde Çalışma Programı ile 

hedeflenen çalışmaları, kısaca bugüne 

kadar gerçekleştirilenleri ve önümüzdeki 

günlerde neler yapılacağını konuştuk. 

Gelin hep birlikte Toplantı Odasında 

alınan notlara yani mesleğimiz, 

meslektaşlarımız ve toplumumuz için 

hedeflediklerine bakalım. 

Harita Bülteni
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47. Dönem Yönetim Kurulu Vizyonu

Gerçekleştireceklerimizin Heyacanını da Paylaşalım

hkmo haberler 
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47. Dönem Yönetim Kurulu ola-
rak göreve başladığımızda ül-
kemiz, mesleğimiz, geleceğimiz 

için birlikte üretme ve birlikte karar 
alma ilkesi doğrultusunda; aklın, bi-
limin, demokrasinin ve hukukun ışı-
ğında geçmişten beri verdiğimiz mü-
cadelelerin üzerine yeni mücadeleler 
ekleyerek çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi, içerisine sürüklenmeye 
çalışıldığımız olumsuzlukları; mes-
leğimizin, meslek etik ilkelerimizin, 
aydın olma sorumluluğumuzun sa-
yesinde aşacağımızı belirtmiştik. 

Dünya ve ülke gerçeklerini göz önü-
ne alarak katılımcı, şeffaf ve toplum-
cu bir anlayışla, üyelerimizin hak 
ve çıkarlarının halkın, mesleğin ve 
meslektaşların çıkarlarıyla uyumuna 
özen göstererek, meslek alanlarımı-

zın korunması ve genişletilmesine 
yönelik ilkeleri dikkate alarak, aklın 
ve bilimin yol göstericiliğinde oluş-
turduğumuz Çalışma Programımız 
kapsamında hedeflediğimiz pek çok 
şeyi gerçekleştirmenin mutluluğu-
nun yanı sıra gerçekleştireceklerimi-
zin heyecanını da yaşıyoruz. 

Bugüne değin yaptığımız çalışmaları, 
üyelerimizle gerek web sitemizden 
gerek sosyal medya hesaplarımızdan 
anında paylaştık ve çalışmalarımızı 
tüm birimlerimizle doğrudan pay-
laşmak, birlikte karar almak, birlikte 
üretmek ve ilişkileri geliştirmek ga-
yemizi hayata geçirmeye çalıştık.

Göreve geldiğimiz andan itibaren 
Şubelerimizle ve Merkeze Bağlı Tem-
silciliklerimizle ortak toplantılar yap-

tık, üyelerimizle bir araya geldiğimiz 
toplantılar gerçekleştirdik ve gerçek-
leştirmeye devam ediyoruz. Kurum 
ve kuruluşlarla ilişkiler ve birlik-
te çalışabilirlik kapsamında, salgın 
koşulların elverdiği ölçüde pek çok 
kurumu ziyaret ederek meslek gün-
demimize ilişkin sorunlar, çözüm 
önerileri ve gelişmeler ile meslek-
taşlarımızın beklentileri ve talepleri 
doğrultusunda kurumsal görüşmeler 
yapıyoruz. Meslek alanlarımızın ko-
runması için idari girişimlerde bu-
lunduğumuz kadar hukuki girişim-
lerde de bulunmaya devam ediyoruz 
ve mahkemelerce verilen lehimize 
kararları üyelerimizle paylaşarak sü-
reçler hakkında bilgi sahibi olmaları-
nı sağlıyoruz. Aralık 2020 itibariyle 
düzenlemeye başladığımız ücretsiz 
çevrim içi eğitimlere devam ediyoruz 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 

eklerinin güncellenmesi üzerine ÇŞB 

ile görüşmeler.

YÖK toplantıları.

Yapı aplikasyon projesi ve 

fenni mesuliyetinin üstlenilmesi 

konularında ulusal standartların 

oluşturulması.

HKMO Mesleki Belgelendirme 

Kuruluşu kurulması ve akredite 

edilmesi

...
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ve eğitimlerimize süre olarak yüksek 
oranda devam sağlayan katılımcılara, 
hazırlamış olduğumuz dijital katılım 
belgelerini iletiyoruz. 

Kamuda harita/geomatik mühendisi 
kontenjan sayılarının artırılmasına 
yönelik çalışmalar kapsamında ha-
rita/geomatik mühendisliği konten-
janları artırılması için görüşmeler ve 
kurumlara çağrılar yapıp imza kam-
panyası başlatmıştık ve gerçekleştir-
diğimiz tüm kurum ziyaretlerinde de 
bu hususu sürekli dile getirmeye de-
vam ediyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla 
birlikte halihazırda devam ettirdiği-
miz çalışmalarımızdan söz ederek bu 
konularda da üyelerimizi ayrıca bil-
gilendirmeyi isteriz:

47. Olağan Genel Kurulumuzda Oda-
mız yönetmelikleri ile ilgili birtakım 
değişiklikler olmuştu. Bu değişiklik-
lerin Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmesi için söz konusu 
değişiklikleri TMMOB ile paylaş-
tık.  Ayrıca Genel Kurulda Personel 
Yönergesi, Satın Alma Yönergesi ve 
Burs Yönergesi’nin hazırlanması için 
Yönetim Kurulumuza yetki veril-
mişti. Bu kapsamda hazırlıklarımızı 
tamamladık, Odamız kurul ve ko-
misyonlarından gelecek görüşlerle 
birlikte nihai halleri verilecek ve önü-
müzdeki günlerde yönergeleri yürür-
lüğe koyacağız. 

Ayrıca YÖK’e yaptığımız ziyaretler 
sırasında Burs Yönergesi kapsamın-
da YÖK ile ortak yürütülecek bir burs 
projesi ile üstün başarılı öğrencilerin 

harita/geomatik mühendisliğini ter-
cih etmesi durumunda Odamızca 
burs verilmesi ve bunun tercih kıla-
vuzunda önden yayımlanması için 
birlikte çalışma yapılmasını önerdik 
ve bu öneri üzerinde mutabakat sağ-
ladık. Eylül ayı içerisinde YÖK ile bu 
konuda tüm meslek paydaşlarımızı 
ve üniversite bölüm başkanlarımızı 
da davet ederek kapsamlı bir toplantı 
daha gerçekleştireceğiz. 

Yapı aplikasyon projesi ve fenni me-
suliyetinin üstlenilmesi konularında 
çalışmalar kapsamında Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürü ile Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünü ziyaret ederek bu ko-
nuda yapılması gerekenleri tekrar 
anlatarak yineledik.  Tüm Türkiye’de 
fenni mesullük konularında harita ve 

Aralık 2020 itibariyle 

düzenlemeye başladığımız ve 

yoğun ilgi gören ücretsiz çevrim 

içi eğitimler hız kesmeden devam 

ediyor. Eğitimlerden haberdar 

olmak için MİSEM sayfamızı 

takip edebilirsiniz. 

hkmo haberler 
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kadastro mühendislerinin mevzuatta 
tanımlı yetki ve sorumluluklarının 
hayata geçirilmesi için talebimiz doğ-
rultusunda Bakanlık tarafından 81 il 
valiliğine gönderilmek üzere bir ta-
limat yayımlandı. Ayrıca mevzuatın 
iyileştirilmesi, Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği eklerinin güncellenmesi 
üzerine ÇŞB ile görüşme ve çalışma-
larımız da devam ediyor. 

Ayrıca yapı aplikasyon projesi ve 
fenni mesuliyetinin üstlenilmesi ko-
nularında ulusal standartları oluştur-
mak üzere çalışmalarımıza hız verdik 
ve bir çalıştay düzenlemek üzere ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Odamızın 45. Olağan Genel Kurulun-
da alınan karar gereği Odamızca yü-
rütülen belgelendirme faaliyetlerinin 
kalite güvence sistemi çerçevesinde 
değerlendirilmesi ve meslek içi eği-
timler sonrası verilen belgelerin Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ta-

rafından TS EN ISO/IEC 17024 stan-
dardında akredite edilmiş ulusal ve 
uluslararası geçerliliğe sahip belge 
olabilmesi için TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası Mesleki 
Belgelendirme Kuruluşunun (HKMO 
MBK) kurulması konusunda yürüt-
tüğümüz hazırlık çalışmaları kapsa-
mında, T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk 
Akreditasyon Kurumunu ve Çalışma 
Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kuru-
munu ziyaret ettik, sürecin takipçisi 
olma adına sözlü ve yazılı girişimler-
de bulunmaya devam ediyoruz. 

Odamıza sabit GNSS istasyonu ve 
kalibrasyon merkezi kurulması sü-
recini, ihale süreci gibi kurgulayarak 
bir teknik şartname hazırladık ve bu 
şartnamede yer alan kriterleri sağla-
ması muhtemel firmalara davet gön-
derdik. Bu firmalar tarafından Oda-
mız Genel Merkez hizmet binasının 
çatısına geçici sabit GNNS istasyo-

Oda Yönetim Bilgi Sisteminin 

tamamlanmasına müteakip tüm 

bu hizmetlerin mobil cihazlar 

üzerinden de üyelerimize 

verilebilmesi için mobil uygulama 

geliştirme süreçleri için de 

çalışmalara başladık, Oda Bilgi 

Sisteminin tamamlanmasından 

sonra HKMO Mobil Uygulaması 

da tamamlanmış olacak.

105
Harita Bülteni37

nunun kurulması ile firmaların alıcı-
ları test edildi. Toplanan verilerin ir-
delenmesi ile sinyal kalitesi, civarda 
sinyal bozucu bir unsur olup olmadı-
ğı ve anten performanslarını değer-
lendirerek sonuçlara göre en uygun 
alıcının belirlenmesi çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Tüm kurumsal işleyişimizin parçası 
olan idari, mali sicillerin tutulması, 
mesleki faaliyet denetimlerinin ta-
kibi, eğitim, tip sözleşme, arşiv, de-
mirbaş, etkinlikler vb. iş ve işlemle-
rin dijital ortamda takibini sağlayan 
Oda Yönetim Bilgi Sistemi yazılımın 
çağın güncel gereksinimlerine göre 
baştan oluşturulması çalışmalarını 
başlattık ve önemli ölçüde yol kat 
ettik, çalışmalarımız sona gelmek 
üzere. Oda Yönetim Bilgi Sisteminin 
tamamlanmasına müteakip tüm bu 

hizmetlerin mobil cihazlar üzerin-
den de üyelerimize verilebilmesi için 
mobil uygulama geliştirme süreçle-
ri için de çalışmalara başladık, Oda 
Bilgi Sisteminin tamamlanmasından 
sonra HKMO Mobil Uygulaması da 
tamamlanmış olacak. 

Yeni Oda Bilgi Sistemimizin hayata 
geçirilmesi ile birlikte dijital ortam-
da uzaktan mesleki faaliyet denetim 
sistemi de uygulanmaya başlayacak. 

Yöresel katsayıların ilçe-köy-mahalle 
düzeyinde belirlenmesi çalışmala-
rı da tamamlanmış olup geliştirilen 
Oda Yönetim Bilgi Sisteminin hayata 
geçmesi ile birlikte bunun bir parça-
sı olan tip sözleşmeler kapsamında 

yöresel katsayıların ilçe-köy-mahal-
le düzeyinde belirlenmesi de uygu-
lamaya geçecek. Bu sayede işin ya-
pıldığı coğrafi konuma ait yöresel 
katsayılar kullanıcının seçimine bıra-
kılmaksızın birim fiyatlara otomatik 
yansıtılacak. 

Mesleğimizin tanıtılması için hazır-
ladığımız film çalışmaları da devam 
ediyor ve film, tamamlanmak üzere.

Göreve başladığımız Eylül 2020’den 
bugüne kadar yapabildiğimiz çalış-
malarımızın yanı sıra devam ettirdi-
ğimiz çalışmalar, ana başlıkları ile bu 
şekildeydi. 47. Dönemi, hedeflediği-
miz tüm çalışmaları gerçekleştirmiş 
olarak tamamlamayı amaçlıyor; ça-
lışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğimizi bir kez daha yinelemek 
istiyoruz.

hkmo haberler 

Kamuda harita/
geomatik mühendisi 
kontenjan sayılarının 
artırılmasına 
yönelik çalışmalar 
kapsamında harita/
geomatik mühendisliği 
kontenjanları artırılması 
için görüşmeler, resmi 
yazışmalar ve çağrılar 
yapıp imza kampanyası 
başlattık.
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Meslek Alanlarımızı Savunmaya Devam Ediyoruz

Yargı Kararları Haklılığımızı Tescil Ediyor

Bir önceki sayımızda son zamanlar-
da hukuka aykırı bir şekilde ilan 
edilen ihaleler hakkında açtığımız 

davalardan ve kazanımlarımızdan söz 
etmiştik. Orman Genel Müdürlüğünün 
çeşitli birimlerince ihale edilen ve serbest 
harita ve kadastro mühendislik ve mü-
şavirlik büro ve şirketlerinin katılımının 
engellendiği orman kadastrosu ve 2/B 
işleriyle ilgili ihalelerin iptalleri için dava 
açmaya devam ettiğimizi belirtmek iste-
riz. Son dönemde bu gibi hukuksuz ve 
meslek alanlarımızı yok sayan ihalelerin 

Meslek alanlarımızın korunması, meslektaşlarımızın menfaatlerinin 

gözetilmesi ve de kamusal çıkarların korunması amacıyla Odamız 

Hukuk Birimi kanalıyla yürüttüğümüz hukuki süreçlere Harita 

Bültenimizde de yer veriyor, gelişmeler hakkında sizleri de 

bilgilendirmeye devam ediyoruz.

105
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iptali istemiyle 19 adet dava açtık ve bu 
yazımızın kaleme alındığı tarih itibariyle 
olumlu kararlar gelmeye başladı.  

10.02.2021 tarih ve 31391 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan hem Coğrafi Veri 
İzinleri Yönetmeliği’nin hem de Coğrafi 
Veri Lisans Yönetmeliği’nin tamamının 
iptali istemiyle de Odamızca dava açıl-
dı. Söz konusu yönetmelikler; Odamıza 
kayıtlı ve tescilli olarak faaliyetlerini 
yürüten ve ülkemizde veri üreten tüm 
serbest ve lisanslı harita ve kadastro 
mühendislik müşavirlik bürolarının, 
içerisinde konum bilgisi olan tüm veri-
lerin üretimine dönük yapacakları tüm 
işler için öncesinde CBS Genel Müdür-
lüğünden izin almalarını ve ücret öde-
melerini gerektiriyor.

Açılan davalarda öncelikle Coğrafi Veri 
İzinleri Yönetmeliği ile Coğrafi Veri Li-
sans Yönetmeliği arasında kapsam ve 
uygulama bakımından ne gibi bir fark 
olduğunu, hangi durumlarda Coğrafi 
Veri İzinleri Yönetmeliği’ne hangi du-
rumlarda Coğrafi Veri Lisans Yönetme-
liği’ne göre başvuru yapılması gerektiği 
hususunun belirsiz olduğunu ve her iki 
yönetmelikte de bu farkın açıklanmasına 
yönelik bir düzenlemenin mevcut olma-
dığını ifade ettik ve bu yönetmeliklerle 
düzenlenmiş olan özel sektörün veri 
üretimi için izin alması ve bu veriyi pay-
laşması durumunun örneği bulunan bir 
uygulama olmadığını vurguladık. 

Gerçek kişilerin coğrafi veri izin belgesi 
almasının düzenlenmiş olmasına rağ-
men coğrafi veri lisans belgesi almala-
rının söz konusu olmaması nedeniyle 
serbest harita ve kadastro mühendislik 
müşavirlik bürosu sahibi olan gerçek 
kişi ve tüzel kişiler arasında ayrım yara-
tılmasının ve Coğrafi Veri Lisans Yönet-
meliği’nin yalnızca gerçek kişi ve özel 
hukuk tüzel kişilerini kapsaması, lisanlı 
harita ve kadastro mühendislik bürola-
rının tüzel kişiliği haiz olmaması dola-
yısıyla LİHKAB’ların gerçek kişiler gibi 
kapsam dışı bırakılmasının hukuka ve 
eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirttik. 

Ayrıca genel olarak her iki yönetmelikte 
de birbiri ile çelişen maddelerin olduğu-
nu; anlaşılamayan, belirsiz düzenlemele-
re yer verildiğini; henüz Resmî Gazete’de 
yayımlanmamış olan “standartlar”a atıf 
yapılarak belirlilik ilkesinin ihlal edildi-
ğini; dolayısıyla her iki yönetmeliğin de 
özensiz, mevzuat hazırlama tekniklerine 
ve temel ilkelere aykırı bir şekilde hazır-
landığı belirtilerek yönetmeliklerin bu 
halleri ile uygulanmasının mümkün ol-
madığına dikkat çektik ve öncelikle yü-
rütmelerinin durdurulmasını, akabinde 
de iptallerini talep ettik. 

Meslek alanlarımızı yakından ilgilen-
diren bu davaların güncel süreçleri ile 
ilgili gelişmeleri üyelerimizle paylaş-
maya devam edeceğiz. 

Son dönemlerde ayrıca Cumhurbaş-
kanlığı’nın 06.01.2021 tarih ve 3413 No.
lu kararnamesi ile kabul edilen “6831 
Sayılı Orman Kanunun Ek 16. Madde-
si Kapsamında Orman Sınırları Dışına 
Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetme-
lik”in bazı maddelerinin iptalini talep 
ederek dava açtık. 

Bu Yönetmelik’in 9. maddesinin 2. fık-
rasında yer alan “ya da harita teknike-
rince” ibaresinin iptali istemiyle harita 
ve kadastro mühendislerinin yetki ve 
sorumluluğunda olan hizmetlerin ha-
rita teknikerleri eliyle yürütülemeyece-
ğini, bu durumun gerek Orman Kanu-
nu’na gerekse Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne 
aykırı olduğunu vurguladık.   

Yine TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi, Kimya Mühendis-
leri Odası, Şehir Plancıları Odası İstan-
bul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası İstanbul Şubesi, Elekt-
rik Mühendisleri Odası İstanbul Şube-
si, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası, 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ile birlikte Kanal İstanbul’la ilgili 
İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı 
Alanı 1. Etap-2. Etap-3. Etap 1/5.000 
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Etap-2. 
Etap-3. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planlarının iptali istemiyle davalar 
açarak hukuka ve kamu yararına aykırı-
lıklardan bahsettik.   

Bir önceki sayımızda bahsettiğimiz 
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Ka-
dastro Şube Müdürlüğünce 2020/237708 
ihale kayıt numarası ile yayımlanan 
ihalenin iptali istemiyle açtığımız dava 
neticesinde ihalenin iptal edildiği bilgi-
sini ve 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma 
Tamimi’nin bazı maddelerinin iptali 
istemiyle açtığımız davada yürütmenin 
durdurulması kararı verildiğini de üye-
lerimizle paylaşmak isteriz. 

Hukuki süreçlerle ilgili üyelerimizi bil-
gilendirmeye ve meslek alanlarımıza yö-
nelik her türlü müdahaleye karşı gerekli 
girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.
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Coğrafi Veri Lisans 
Yönetmeliği’nin yalnızca gerçek 
kişi ve özel hukuk tüzel kişilerini 
kapsaması, lisanlı harita ve 
kadastro mühendislik bürolarının 
tüzel kişiliği haiz olmaması 
dolayısıyla LİHKAB’ların ve 
gerçek kişi SHKMMB’lerin 
gerçek kişiler gibi kapsam dışı 
bırakılmasının hukuka ve eşitlik 
ilkesine aykırı olduğunu belirttik.

Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği 

ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği 

arasında kapsam ve uygulama 

bakımından belirsizlik olduğunu 

ve her iki yönetmelikte de

bu farkın açıklanmasına yönelik

bir düzenlemenin

mevcut olmadığını ifade ettik.



Harita Bülteni

HKMO Duruşu

Basın Açıklamalarımız

Kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olan Odamız, 
mesleğimize olduğu kadar mes-

leğimizin içinde bulunduğu sosyal yapı-
ya karşı da sorumludur. Bu sorumluluk 
bilinciyle de hem meslek alanlarımızla 
ilgili hem de toplumsal, sosyal, siyasal 
alanlarla ve güncel gelişmelerle ilgili 
düşünce, görüş ve açıklamalarını ka-
muoyu ile paylaşmaktadır. Odamızın 
bu bilinçle yaptığı basın açıklamalarını 
kısaltarak HKMO Duruş sayfamızda 
sizlerle bir kez daha paylaşıyoruz. 

Demokratik ve İlerici                                            
Türkiye Hedefine Bir Darbe Daha

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmî 
Gazete`de yayımlanan 3718 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleş-
mesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Açı-
sından feshedilmesine karar verildiği 
öğrenilmiştir. 

Sözleşme`nin aile yapısına zarar ver-
diği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 
evli olsun olmasın tüm kadınların bu 
Sözleşme kapsamında değerlendirildi-
ği, yine iddia edildiği gibi son yıllarda 
artan boşanma oranlarının bu Sözleş-
me`den kaynaklanmadığı ısrarla dile 
getirilmiş ve İstanbul Sözleşmesi`nin 
kadınları yaşatacağı yüksek sesle belir-
tilmiştir. Tüm bu gerçekliklere rağmen 
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Türkiye bakımından İstanbul Sözleş-
mesi`nin feshedilmesi; kamuoyunda 

tartışılmadan alınan bir karar olarak 
demokrasiye aykırı olmanın yanı sıra 
Anayasa hükümlerinin aksine TBMM`-
yi devre dışı bırakması dolayısıyla hu-
kuka da aykırıdır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak demokrasiye ve hukuka aykırı 
olan her kararın karşısında durmaya, 
kadın dayanışması ve mücadelesinde 
var olmaya ve bunu ihlal edecek her 
türlü girişime karşı çıkmaya devam 
edeceğimizi yineliyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik                   
Şiddete Karşı Uluslararası          
Mücadele Günü

Kadınlar fiziksel, psikolojik, cinsel, ekono-
mik şiddetle karşılaşmakta, bunlarla mü-
cadele etmek zorunda kalmakta ve maale-
sef çoğu zaman bu mücadelenin bedelini 
hayatı ile ödemek zorunda kalmaktadır. 

Ülkemizde de kadınlar gerek özel ya-
şantılarında gerek iş yaşantılarında 
psikolojik ve ekonomik şiddetle müca-
dele etmek zorunda kalmakta; cinsel is-
tismar, taciz ve tecavüz vakalarının bir 
türlü önüne geçilememektedir. Ancak 
ne yazık ki yaşanan bu saldırılara karşı 
daha caydırıcı önlemler almak yerine 
şiddetin önlenmesi, mağdurların ko-
runması, suçların kovuşturulması, suç-
luların cezalandırılması ve kadına karşı 
şiddet ile mücadele alanında dünyada 
bütüncül, eş güdümlü ve etkili iş birliği 
içeren politikaların hayata geçirilmesi 
ilkeleri ile oluşturulan; 24 Kasım 2011 
tarihinde TBMM’de grubu bulunan tüm 

partilerin mu-
tabakatı sonucu 
sıfır ret oyu ile 
onaylanarak im-
zalanan İstanbul 
Sözleşmesi’nden 
çıkmanın tartışıldığı 
dönemler yaşıyoruz. 
Bu nedenle kadına yö-
nelik şiddete karşı yal-
nızca kadınların değil her 
bireyin mücadele etmesi ge-
rektiğinin altını bir kez daha çiz-
mek istiyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadınlara yönelik fiziksel, ekonomik, 
psikolojik şiddet; emek mücadelesine 
yaşam mücadelesini de eklemiş, cinsi-
yet ayrımcılığıyla hayatın çoğu nokta-
sında karşılaşılır hale gelinmiş, kadın 
hakları ve eşitlik kâğıt üzerinde kalmış 
ve hatta dönem dönem kâğıt üzerinde 
yazan hakların dahi kaldırılması gün-
deme gelmiştir. Oysaki çağdaş ve de-
mokratik bir toplum olmanın en önemli 
adımlarından biri herkesi eşit görebil-
mekte ve bu eşitliği sağlayacak uygula-
maları hayata geçirip koruyabilmekten 
geçmektedir. Dolayısıyla bu dayanışma 
yalnızca kadınlar ile sınırlı kalmamalı, 
kadın-erkek herkes tarafından mücade-
leye devam edilmelidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak tüm üyelerimizle kadın daya-
nışması ve mücadelesinde var olmaya 
ve bunu ihlal edecek her türlü girişime 
karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Odamız, bu büyük sorumluluğun bilinciyle mesleğimiz kadar 

mesleğimizin içinde yer aldığı sosyal, siyasal yapıya ve güncel 

olaylara ve gelişmelere dair görüşlerini düzenli olarak yetkililerle, 

kamuoyuyla ve meslektaşlarımızla paylaşmaktadır.
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hkmo haberler
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30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Amasya`da 11, Bolu`da 2, Trabzon`da 2 olmak 

üzere toplam 15 bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması 

hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 

tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Doğal Kaynaklarımızı
Rantçı Kafalar Yönetemez

Rantçı Kafalara Geçit Yok
Doğal kaynaklar, ekosistem ve 

doğal ortam içerisindeki şartlara 
bağlı olarak oluşmuştur. Oluşu-

munda insan emeğine ihtiyaç duyma-
yan bu kaynaklar üzerinde, herhangi 
gerekçeyle, hiçbir kimse veya hiçbir ke-
sim sahiplik iddiasında bulunamaz. Bu 
kaynakların tasarruf hakkı topluma ve 
orada yaşayan tüm canlılara aittir. Bir 
gecede imzalanan kararnamelerle do-
ğal kaynaklarımızın rant kaynağı haline 
dönüştürülmesine ve zarar görmesine 
neden olmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Bu kaynakların nasıl korunacağına veya 
kullanılacağına karar verilirken, bu ka-
rarların ekosistemi nasıl etkileyeceğini 
bilimsel veriler dikkate alınmalıdır.

Üretim ekonomisi yerine rant ve faiz 
ekonomisiyle her şeyin serbest piya-
sada pazarlanmaya/alınıp satılmaya 
çalışıldığı günümüzde, ülkemizin do-
ğal, tarihi, kültürel miras alanları satı-
şa çıkarılmakta ve hızla talan edilmek-
tedir. Tek adam rejimi altında alınan 
keyfi kararlarla Fırtına Vadisi`nden 
Munzur Gözeleri`ne, Salda Gölü`nden 
Kaz Dağları`na ve Karadeniz yaylala-
rına kadar birbirinden değerli pek çok 
kamusal alan arazi rantı ile biçimlen-
dirilmek istenmektedir.

Doğaya yönelik bu açgözlü saldırı, kamu-
sal alanlarımızın yağmalanması anlamı-
na geldiği gibi, doğal dengenin de bozul-

Harita Bülteni
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ması anlamına gelmektedir. Son yıllarda 
sıkça yaşadığımız doğal afetlerin temel 
nedeni insan kaynaklı doğa tahribatları, 
yanlış toprak ve su politikaları, sınırsız 
enerji-maden yatırımları ve plansız-çar-
pık kentleşme uygulamalarıdır.

Doğa talanına resmi izin veren son örnek, 
30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi 
Gazete`de yayınlanan 3461 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile Amasya`da 11, 
Bolu`da 2, Trabzon`da 2 olmak üzere 15 
adet yaylanın “yayla alanı” statüsünün 
kaldırılmasıdır. Aynı tarihli Resmi Gaze-
te`de yayınlanan 3456 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararı ile çeşitli illerde 8 adet ye-
rin turizm merkezi statüsü iptal edilmiş, 
8 adet yerin de sınırları ve bazılarının 
statüsü değiştirilmiştir. 6 Şubat 2021 tarih 
ve 3138 sayılı Resmi Gazete`de yayınla-
nan 3510 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile de Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları 
içerinde Fırtına Deresi kenarındaki ta-
şınmazların acele kamulaştırma yoluyla 
imara açılmasına izin verilmiştir.

2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 
yayla statüsü kabul edilen söz konusu 
15 bölgenin bu statülerinin 2021 yılında 
kaldırılma tercihi, doğal yaşam alanları, 
imar ve rant politikaları, yayla/yaylacı-
lık kültürü ve hayvancılık açılarından 
ciddi anlamda irdelenmelidir.

tmmob haberler

Alınan son kararla, yeniden yayla-or-
man statü değişikliği gündeme gelmiş-
tir. Orman Yasası`nın 17. maddesindeki 
istisnalar buraların yapılaşmaya açılma-
sına olanak tanımaktadır. Halen kaçak 
binalarla ciddi bir düzensiz yapılaşma 
yaşanan pek çok yaylamızda, 2018 yı-
lında çıkarılan 7143 sayılı “torba yasa” 
ile gündeme gelen “imar affı(barışı)” 
bu kararla birlikte değerlendirilmelidir. 
Süreci 6 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 
“6831 Sayılı Orman Kanunu`nun Ek 16. 
maddesi Kapsamında Orman Sınırları 
Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yö-
netmelik” ile birlikte değerlendirdiği-
mizde, yaylalarımızda yeni talanlar adı-
na neler yaşanabileceğini tahmin etmek 
güç olmasa gerekir.

Son yıllarda yaylalarımızın özellikle 
yerleşim yeri, rekreasyon ve turizm 
faaliyetleri açısından gündeme gelme-
siyle beraber yaylaların kullanım amacı 
farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu durum 
düzensiz yapılaşma, özgün mimaride-
ki bozulmalar, çevre kirliliği, çayır ve 
mera alanlarının azalması ve yaylacılık 
kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalması gibi pek çok sorunun 
yaşanmasına yol açmaktadır.

Su ve oksijen deposu olan  orman, yay-
la, mera gibi doğal alanlarımızın doğal 
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haliyle korunması ve kullanılması ge-
rekir. Doğal alanlar ticarileştirilmeme-
lidir. İmar ve rant politikaları ile yerli 
ya da yabancı kişiler/kesimler için ya-
pılaşmaya açılan/açılacak yaylalarımız 
doğal özelliklerini yitirir, amacına uy-
gun kullanılamaz.

Bitkisel ve hayvansal üretimin devam-
lılığı için verimli tarım arazilerimiz 
gibi, yaylalarımızın da amacı dışında 
kullanılmaması gerekir. Çayır, mera 
ve yaylalarımızı korumamanın sonucu, 
hayvansal gıda ürünlerinde ve hayvan-
cılığın temel girdisi olan yemde dışarıya 
bağımlılığın artmasıdır. Oysa GDO`lu 
yemlere yeniden izin verilen günümüz-
de doğal yemle beslenen doğal üretim 
temel tercihimiz olmalıdır.

Doğal varlıklarımız ülkemizin dört bir 
yanında yağma ve talan projeleri ile teh-
dit altındadır. Bu doğa bizim, bu dünya 
bizim, bu ülke bizim. Ülkesini, halkını 
ve doğasını seven her yurttaşımızın gö-
revi bu talana karşı durmaktır.

TMMOB son yasal düzenlemelerle yay-
lalarımızın da farklı kullanım amaçla-
rıyla planlanarak doğal yapısını ve yay-
la özelliğini kaybetmemesi için alınan 
yanlış kararlara karşı yargı yolu dâhil 
gerekli mücadeleyi sürdürecektir.



Harita Bülteni

Değişen İklim...

Peki Odamız üyeleri hem birer mühendis hem de toplumsal birer 

varlık olarak ne yapabilir? Eğer bir krize iyi hazırlanırsanız onu 

hayatınızda bir fırsata çevirebilirsiniz; ama hazırlanmazsanız o 

kriz felaketiniz olabilir.

Peki Ne Yapmalı?

Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu 
yazıda sizinle iklim değişikliğini, 
onun bizler için ne anlama geldi-

ğini ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
konusundaki düşüncelerimi paylaşaca-
ğım. Bunun için de ilk önce iklim sistemi 
nedir, iklim değişikliği nedir, insan kay-
naklı iklim değişimi var mı, iklim neden 
ve nasıl değişir, dünyanın enerji sistemi 
nasıl işler, karbon döngüsü nedir, iklim 
modelleri nedir, iklim değişikliğinin 
etkileri nelerdir, iklim adaptasyonu ve 
mitigasyonu kavramları ne anlama ge-
lir ve bütün bunların sonunda birey ve 
mühendis olarak yapmamız gerekenler 
ve önümüze çıkan fırsat ve sorumluluk-

lar nelerdir gibi konulara değinmeye 
çalışacağım. Gördüğünüz gibi konu, 
alt başlıklarıyla hayli bir yükün barın-
dırmakta. O nedenle okuyucu profilini 
biraz daraltarak gitmek taraftarıyım. Bu 
yazıyı okuyan kişinin HKMO üyesi, 30 
yaşından genç, öğrenmeye ve kendini 
geliştirmeye açık biri olduğunu varsa-
yarak yazacağım. Eğer bu profile uygun 
düşmüyorsanız üzülmeyin, okumaya 
devam edin; keyifli bir on dakika geçi-
rebilirsiniz. Böylelikle can sıkıntınızı iyi 
değerlendirerek zihniniz için neşelendi-
rici bir faaliyet yapmış olursunuz. 

Dr. Star Karabil
Utrecht Üniversitesi

Başlamadan önce iki şeyi açıklığa ka-
vuşturmak isterim: Birincisi; iklim deği-
şikliği, içinde birçok farklı katmanı bu-
lunduran bir konu. O yüzden bazılarına 
belki de hiç değinemeyeceğim ya da 
üstünkörü değineceğim için şimdiden 
bu konunun uzmanlarından beni anla-
yışla karşılamalarını isterim. Hatta bu 
yazıyı okuyorlarsa kendileri de Odaya 
yazı gönderip konunun etraflıca işlen-
mesine katkıda bulunurlarsa bundan 
sevinç duyarım. İkincisi; Oda üyeleri-
nin kendilerini farklı titrlerle daha rahat 
hissetmeleri; bazılarımız kendini harita 
mühendisi, bazıları geomatik mühen-
disi, bazıları da jeodezi ve fotogrametri 
mühendisi olarak tanıtır. Kişisel olarak 
herkesin kendini nasıl iyi hissediyorsa 
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öyle tanımlaması gerektiğini düşünen-
lerdenim. Bu yazıda ortak bir dil tuttur-
mak ve kimseyi kızdırıp kaçırmamak 
için bütün bu tanımların üstünden atla-
yıp herkese ortak paydasıyla hitap ede-
ceğim: Odamız üyeleri. Evet, bu iki ön-
lemi aldığıma göre konuya girebilirim.

Dünya İklim Sistemi

İklim değişikliği nedir? İklim değişikli-
ği esasen global anlamda iki temel fak-
törün değişimidir: Havanın ısınması ve 

yağmur örüntülerinin değişmesi. Dün-
yamızın iklimi; Güneş’ten gelen solar 
radyasyona, Dünya’nın reflektivite kat 
sayısına ve Dünya’daki sera gazı mik-
tarına bağlı olarak sürekli değişir. Peki 
öyleyse biz şimdi, bunu niye dert ediyo-
ruz? Dert ediyoruz; çünkü insansal etki, 
doğanın döngüsünü manipüle ediyor 
ve artan bir hızla devam ediyor. Bizler, 
Dünya üzerinde ormanları arazi alan-
larına çevirerek ve sera gazı salınımını 
hızlandırarak Dünya’nın ısınmasına 
neden oluyoruz. Bu ısınma da berabe-
rinde ekosistemi, deniz seviyesini, bu-
zulları, su kaynaklarını, besin üretimini 
etkileyerek insanın Dünya üzerindeki 
varlığını tehdit eden bir silsileye neden 
oluyor. Esasen çevreciler doğa aşığı 
oldukları için değil insanlığın geleceği 
için mücadele veriyor.

Esasen çevreciler doğa aşığı 

oldukları için değil insanlığın 

geleceği için mücadele veriyor.
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Gönül; bütün bu iklim sisteminin nasıl 
çalıştığını, sera gazlarının Dünya’yı na-
sıl ısıttığını, Wien ve Stefan-Boltzmann 
yasalarını, elektromanyetik spektru-
mun ne olduğunu, iklim sensitivetisinin 
nasıl hesaplandığını, iklim modelleri-
nin nasıl çalıştığını, feedback mekaniz-
masının ne anlama geldiğini, Milanko-
vich döngülerini detaylarıyla anlatmak 
ister; ancak hayat, gönlümüzün istedi-
ğini gönlümüzün istediği anda vermez. 
Yani bütün bunları bana burada ayrılan 
bu kısımda anlatmam mümkün değil. 
Amma velakin en azından mekanizma-
nın temellerini burada kısaca açıklamak 
isterim. 

Bildiğiniz gibi her cisim yaydığı enerjiy-
le orantılı bir sıcaklığa sahiptir. Dünya-
mızın enerji kaynağı Güneş de yüzeyin-
deki her bir metrekareden saniyede 64 
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mızdaki her şeyi büyük bir belirsizlik 
yaratarak tehdit ediyor; çünkü bu hızlı 
artışa neyin hangi bölgede, ne zaman, 
nasıl tepki vereceğini tam olarak bile-
miyoruz; ancak sadece iklim modelleri 
yardımıyla birtakım olası tahminlerde 
bulunabiliyoruz. Peki öyleyse ne yap-
malı, nerden başlamalı? 

Dünyada İklim Değişimi Çalışmaları

Bildiğiniz gibi sera gazlarının temel 
kaynağını enerji ihtiyacımızı karşılamak 
için kullandığımız kömür, petrol gibi 
fosil yakıtların kullanımı oluşturuyor. 
Öyleyse hem sera gazlarının konsant-
rasyonunu azaltacağız -iklim mitigas-
yonu- hem de sonuçlarıyla baş etmenin 
yollarını arayacağız -iklim adaptasyo-
nu-. Bu çözümlerin hayata geçmesi için 
de birçok ülke Birleşmiş Milletler çatısı 
altında 1988 yılından bu yana çalışma-
lar sürdürüyor. Bu kapsamda 1992’de 

milyon jullük bir enerji yayar. O ener-
ji, Dünya’nın atmosferine ulaştığında 
metrekare başına saniyede ortalama 341 
jullük enerji düşer. Bu 341 jullük solar 
radyasyonun yaklaşık 102 julü bulutlar 
ya da albedo katsayısı bire yakın olan 
yüzeyler tarafından Dünya’yla başka bir 
etkileşime girmeden uzaya geri gönde-
rilir. Geriye kalan 239 jullük kısa dalgalı 
radyasyon Dünya tarafından soğurulur 
ve ayrıca ortalama metrekare başına 239 
jullük enerji de sera gazları tarafından 
Dünya’ya geri yansıtılır. Dünya da Gü-
neş’ten ve sera gazlarından giren ener-
jiyi uzaya, uzun dalga boylu infrared 
enerji yayarak kendini dengede tutar. 
Denge bir şekilde bozulursa Dünya bu 
dengeyi buluncaya kadar kendini so-
ğutur ya da ısıtır. İşte insanoğlu burada 
devreye giriyor ve dengeyi Dünya’nın 
doğal sirkülasyonuna göre çok hızlı bir 
şekilde sera gazları yayarak bozuyor.

Atmosferde hızla artan sera gazla-
rı -özellikle CO2-, Dünya’dan yayılan 
uzun dalga boylu radyasyonla etkileşi-
me girerek Dünya’dan uzaya geri gön-
derilmek istenen enerjinin bir kısmını 
ekstradan Dünya’ya geri gönderir ve 
güçlenen ikinci bir radyasyon kayna-
ğı işlevi görerek Dünya yüzeyine ge-
len radyasyon miktarını arttırır. Öyle 
olunca da Dünya kendisini ısıtarak rad-
yasyon dengesini tekrar kurmaya çalı-
şır. Bunun ilk etkisi olarak Dünya’nın 
ortalama sıcaklığı artar ve atmosferin 
sirkülasyonunu etkileyerek yağış örün-
tülerini değiştirir. Bu hızlı artış yaşamı-

102 jul bulutlar ya da albedo 

katsayısı bire yakın olan 

yüzeyler tarafından Dünya’yla 

etkileşime girmeden uzaya geri 

gönderilir. Geriye kalan 239 

jullük kısa dalgalı radyasyon 

Dünya tarafından soğurulur.
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Rio Toplantısı sonrasında kurulan UN-
FCCC ile devamında yürürlüğe konan 
Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması, 
iklim değişikliği risklerini yönetme ça-
bası üzerine kurulu. Bu çabaların ana 
eksenini; iklim değişikliği kaynaklı risk 
hesaplarının yapılarak bölgelerin kırıl-
ganlığına göre önceliklerin hangi bölge-
lerde, neler olması gerektiği ve bunun 
olası ekonomik-sosyal kazanç ve kayıp-
larının tahmin edilmesi oluşturuyor. 
Oluşturulan mekanizma, içinde birçok 
sorunu barındırsa da sera gazlarının 
salınımından kar eden ülkelerin bun-
dan zarar gören ülkeleri desteklemekle 
yükümlü olduğu prensibine dayanıyor. 
Bu prensibin hayata geçirilmesi için 
birtakım finansal mekanizmalar haya-
ta geçirildi. Örneğin; bu mekanizmalar 
içeresinde sera gazi salınım ticareti olan 
IET mekanizmasında kendisi için belir-
lenen sera gazı salınımı sınırlarından 
aşağıda salınım yapan ülke, daha fazla 
salınım yapan ülkeye kendi sera gazı 
salınım hakkını satabilir. Burada nihai 

amaç dünyanın sıcaklığının endüstri-
leşme öncesine göre 21. yüzyıl sonunda, 
2 derecenin altında artmasını sağlamak.

Peki Ne Yapmalı?

Peki Odamız üyeleri hem birer mühen-
dis hem de toplumsal birer varlık ola-
rak ne yapabilir? Eğer bir krize iyi ha-
zırlanırsanız onu hayatınızda bir fırsata 
çevirebilirsiniz; ama hazırlanmazsanız 
o kriz felaketiniz olabilir. Bu açıdan 
bakıldığında Odamız üyelerini yeni 
zorluklar ve fırsatlar bekliyor. Esasen 
yapılması gerekenleri sosyal ve teknik 
başlıklar altında toplamak mümkün.

Teknik olarak yapılması gerekenler şu 
şekilde sıralanabilir: İngilizce bilmek, 
bir programlama dilini bilmek, gelişmiş 
istatistiksel analiz yapma ve yorumla-
ma yeterliliğine sahip olmak, modern 
konumsal veri toplama metot ve araç-
larından ve veri kaynaklarından yarar-
lanmasını bilmek, çizim ve coğrafi bilgi 
sistemi programlarını yeterli bir şekilde 
kullanabilmek, başka branşlarla çalışa-
bilme kabiliyetlerini geliştirmek. Bunun 
için de mutlak suretle üniversitelerin 
lisans bölümlerinde Enerji Sistemleri, 
Risk Yönetimi, Tasarım ve Finans alan-
larına müfredatta yer verilmesi, ilk el-
den yapılması gerekenler.

Ancak bana kalırsa sosyal sorumlu-
luk bilinci gelişmiş, analitik düşünme 

yeteneğine sahip mühendisler olmak; 
bu saydığım teknik yeterlilikler ka-
dar önemli. Unutmamalıyız ki bizler 
evrenin bu gettosuna sıkışmış biça-
re varlıklarız. O yüzden insanın ilacı, 
yine sadece insandır. Hem bireysel sı-
kışmışlıklarımızda hem de toplumsal 
sorunlarımızda bize yine iyi gelen bir-
birimiziz. İklim değişikliği açısından 
baktığımızda esasen yapılması gereken 
de son derece açık: Sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket eden, neşeli, dayanış-
macı, komünikativ, yaratıcı ve kendini 
yenileyici bireyler olmak; her sorunda 
olduğu gibi iklim değişikliği sorunu-
nun da anahtarı.  Önünde sonunda bü-
tün meseleler gelip nasıl yaşadığımıza 
dayanıyor.

Bu yazı, daha kapsamlı bir dokümanın 
sadece bir kısmı; ancak Spinoza’dan 
haberim olduğu için bu beni üzmüyor, 
tersine ne kadar çok yazılacak ve yapı-
lacak şey olduğunu göstererek yeni iş-
ler yapmak için teşvik ediyor. Unutma-
yın, hayat devam ediyor!

güncel
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Bunun ilk etkisi olarak Dünya’nın 
ortalama sıcaklığı artar ve atmosferin 

sirkülasyonunu etkileyerek yağış 
örüntülerini değiştirir. Bu hızlı artış 

yaşamımızdaki her şeyi büyük bir 
belirsizlik yaratarak tehdit ediyor; 
çünkü bu hızlı artışa neyin hangi 

bölgede, ne zaman, nasıl tepki 
vereceğini tam olarak bilemiyoruz.
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İmar Planlarının ve 

Uzun yıllar barınma ihtiyaçlarını giderme hayali ile bekledikleri 

arsalarının mülkiyetleri, barınma amacı ve ihtiyacı olmayanların 

mülkiyetlerine geçmektedir. Sonuç olarak ilk mülkiyet sahiplerinin, 

barınma için bekledikleri uzun yıllar sonucu ödedikleri vergiler; 

arazilerini, arsalarını aldıkları bedelle eşdeğere gelmektedir ve mülk 

sahipleri aynı yeri iki kere satın almış olmaktadır. 

Mülkiyet Hakkının Ülke Kalkınmasına Etkileri

İnsan hakları ve mülkiyet hakları ta-
rihsel süreçte birbirlerine paralel bir 
şekilde gelişmiş; ülkeleri geliştirerek 

sürdürülebilir kalkınmanın temelini 
oluşturmuş, bilim ve tekniğe bağlı ge-
lişmelerle birlikte güçlü devletleri orta-
ya çıkarmıştır.

Ortadoğu’da yerleşik tarım toplumu-
na geçilmesinden 7-8 bin yıl sonra Ku-
zey-Batı Avrupa’da tarım toplumuna 
geçilebilmiş olmasına rağmen hâliha-
zırda gelişmiş ülkelerin Avrupa’da yer 
almasının yaşanan değişimler ve dö-
nüşümlerle birlikte insan haklarına ve 
mülkiyet haklarına verilen öncelikten 
kaynaklandığı aşikardır. Bu gelişim sü-
reci incelendiğinde, 1215 yılındaki Mag-
na Carta Sözleşmesi ile başlayıp 500- 
600 yılı kapsadığı görülmektedir. 1337 
yılında başlayıp 1453 yılında sona eren 
Yüzyıl Savaşları, yine mülkiyete dayalı 
hak iddiası ile başlamış; ancak sonunda 
bir antlaşma olmamış ve taraflar mev-
cut haklarına razı olmuştur. Yine ben-
zer gerekçelerle gerçekleşen Otuz Yıl 
Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları sonun-
da Vestfalya Antlaşması; Fransa Krallı-
ğı, Hollanda, İspanya, Alman prensleri, 
İsveç ve Kutsal Roma Cermen İmpara-
torluğu arasında, 1648’te imzalanmıştır. 
İnsan hakları ve mülkiyet haklarının da 
öne çıktığı Vestfalya Antlaşması, tarihi 

kaynaklara göre modern çağın başlan-
gıcı olarak kabul edilmektedir. 1688 
İngiltere Devrimi ile insan haklarının 
ve mülkiyet haklarının yazılı olarak 
kayıtlara girdiğini, bu sayede insanlar 
arasında bir mülkiyet düzeninin hâkim 
kılındığını ve 1789 Fransa İhtilali ile de 
insan haklarının ve mülkiyet haklarının 
evrensel boyutlarda yerini aldığını söy-
leyebiliriz. Bunun beraberinde, insan 
hakları dünyanın birçok yerinde mü-
cadele ile kazanılmış olsa da ülkemiz-
de bağımsızlık savaşı sonrası kurulan 
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti sonrası 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından hal-
ka sunulmuştur.

Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı 
ve nihayetinde Sanayi Devrimini yaşa-
yan Avrupa, tutuculuk perspektifiyle 
kendisinin gerisinde kalan Osman-
lı Devleti’ni sömürdüğü ve yok ettiği 
devletlerin arasına sokmuş; Kurtuluş 
Savaşı zaferi ve yapılan devrimler neti-
cesinde emperyalist devletlerin toprak-
larımızdaki işgal ve sömürgesine son 
verilmiştir. Ancak II. Dünya Savaşı son-
rası emperyalist devletlerin değişen ve 
dönüşen dünya güç dengesi hamleleri, 
ekonomik ve sosyal yönden etkisini ar-
tırarak gündeme gelmiştir. Atatürk’ün 
gerçekleştirdiği devriminin etkisi gide-
rek azalmış ve sömürgeleştirme farklı 

Hasan Demirtaş
Harita ve Kadastro Mühendisi
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bir yüzle yeniden kapımıza dayanmış-
tır. Marshall yardımları ve Truman 
Doktrini etkileri; kırsaldan kentlere göç 
dalgası yaratmış, gecekondulaşmayı 
getirmiş, işgalle elde edilen arazile-
re hak sahipliği kazandırmış; kazanı-
lan hak sahipliği, popülist politikalar 
sonrası mülk ve mülkiyet sahipliğine 
dönüştürülmüştür. Diğer taraftan göç 
dalgası ile kırsaldan kentlere göç ettiği 
halde hazine arazilerinin işgaline taraf 
olmayanlar ve yaşamlarını kentlerde 
sürdürüp yasalara saygılı ve topluma 
karşı duyarlı vatandaşlar; barınma ihti-
yaçları için emekleri ile elde ettikleri ka-
zanımlarını arazi veya konut edinmek 
için kullanmışlardır. Birbirinin zıttı bu 
iki durum devlet tarafından koruma 
altına altında olması gereken mülkiyet 
haklarındaki adaleti zedelemiştir. 

Bunun beraberinde planlama kapsamı-
na alınan bazı yerlerde, çeşitli nedenler-

le plan çalışmaları 50-60 yıl sonrası ile 
bugüne kadar gelmiş; genellikle ücretli 
çalışan veya emekli olan mülkiyet sa-
hipleri, boş ve atıl bırakılan arazileri için 
sadece vergilerini öder duruma getiril-
miştir. Bunun sonucunda da uzun yıl-
lar barınma ihtiyaçlarını giderme hayali 
ile bekledikleri arsalarının mülkiyetleri, 
barınma amacı ve ihtiyacı olmayanların 
mülkiyetlerine geçmiş ve sonuç olarak 
ilk mülkiyet sahiplerinin, barınma için 
bekledikleri uzun yıllar sonucu ödedik-
leri vergiler; arazilerini, arsalarını al-
dıkları bedelle neredeyse eşdeğere gel-
miştir. Bu süreci ekonomik nedenlerle 
karşılayamayanların mülkleri ise bu 
sürecin doğal sonucu sermaye birikim 
sahiplerinin hizmetine sunulmuştur.  

Emekleri karşılığı barınma ihtiyacını 
karşılamak isterken mülksüz kalanlar 
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ile hazine ve kamuya ait arazileri işgal 
edilerek mülk sahipliği elde edenler, 
popülist politikaların etkisi ile farklı 
dengelerin tarafında yer almakta, niha-
yetinde emeksiz mülkiyet ediniminin 
yolu açılmaktadır.

İmar planlarının ve uygulamalarının 
ekonomi politiği kadar teknik süreçleri 
de sosyal devlet anlayışı ve toplumcu 
mühendislik perspektifiyle ele alınarak 
adil, kamucu, halkın yararını gözeten 
ve sürdürülebilir kalkınmanın para-
lelinde yaşanabilir; sağlıklı, çağdaş ve 
kimlikli kentleri yaratan mekanizmaları 
oluşturmalıdır.

Planlama süreçlerinin katılımcı olması, 
mülkiyet sahiplerinin her aşamada bil-
gilendirilip karar aşamalarında görüş-
lerinin alınması gerekmektedir. Amaç; 
toplum hayatını yakından etkileyen fi-
ziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuş-



105
Harita Bülteni 50

Harita Bülteni

turmak ve sosyal hukuk devleti ilkesin-
den sapmamaktır. 

İmar planları ve devamında parselas-
yon planları ile oluşan imar parselle-
ri, tapu kütüğüne işlenerek mülkiyet 
hakkı tesis edilmektedir. Bu bağlamda, 
imar planı çalışmaları sürecinde mülki-
yet konusunda uzmanlaşmış olan hari-
ta mühendislerin sürece dâhil edilmesi; 
planlama sahasının topografik yapısı, 
hâlihazır durumu, mülkiyet dağılımı ve 
planın nihayetinde uygulanabilirliğinin 
daha detaylı ele alınarak daha sağlıklı 
planların oluşmasına önemli katkılar 
sağlayacaktır.

İmar planlarının yapımı sürecinde ka-
tılımcılığı azaltan bir başka sorun ise 
planların bir aylık süre ile askıda kal-

İmar planları bir aylık süre ile askıda kalmaktadır.

Ancak nüfusu büyük şehirlerde imar parselleri

tapuya tescil olduktan sonra mülkiyet sahiplerinin

bundan haberi olmaktadır,

bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu uygulanmalıdır.
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ması ve nüfusu büyük şehirlerde imar 
parselleri tapuya tescil olduktan sonra 
mülkiyet sahiplerinin bundan haberinin 
olmasıdır. Bu nedenle askı süreçlerinde 
mülk sahiplerinin haberdar edilmesi 
için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 
uygulanması gereklilik arz etmektedir. 

İmar planlarının yapımına başlanılma-
dan önce plan yapanlar, planların kim-
lere hizmet edeceğinin öncelikle bilinci-
ne varabilmeleri için mülk sahiplerinin 
mülkiyet, sosyal ve ekonomik durum-
larını araştırmalı ve incelemelidir. Yani 
“Sosyal İnceleme Raporları” da plan-
lama süreçlerinin bir parçası olmalıdır. 
Düzenleme sınırı içinde kalan parsellerin 
kadastro durumları, mülkiyet durumla-
rı, sahanın hâlihazır durumu, topografik 
yapısı, jeolojik yapısı, jeofizik etkenleri 
titizlikle raporlanmalıdır. Her ne kadar 
bu durumun mevcutta zaten böyle oldu-
ğu bilinse de bazı raporların çok önceleri 
hazırlanmış genel raporlardan alındığı, 
ayrı bir çalışma yapılmadığı durumla-
rıyla ne yazık ki karşılaşılmaktadır. 

Uygulama imar planlarının arazi ve 
arsa düzenlemesi ile uygulanması ile 
mevzuata uygun oluşturulan bir imar 

parselinin paysız veya çok az sayıda 
hissedardan oluşturması öncelik ol-

malıdır. Konut alanları olarak bir 
dekar ve daha büyük yüz ölçüm-

lü parseller oluşturularak ya-
pılan düzenlemeler görüntü 

kirliliğine, hissedar sayısını 
artırmasına ve mülkiyet 

haklarının karmaşık ve sorunlu hale 
getirilmesine neden olmaktadır.  1/1000 
ölçekli imar planlarında, çok katlı yapı-
laşmaya yönelik konut alanı olarak bir 
dekardan büyük yüz ölçümlü parsel 
şeklinde düzenlemeler; önceki mülk sa-
hiplerinin yerlerini terk etmek zorunda 
bırakılmasıyla üst gelir grubuna sahip 
kişilere hizmet vermektedir. Evrensel 
değer olan kişilik haklarının, barınma 
haklarının ortadan kaldırılması; plan 
gereği kamu yararı kararının karşılığı-
nın boşaltılması; sosyal hukuk devleti 
ilkelerinin işlevsiz hale getirilerek tam 
tersine işletilmesinden başka bir şey 
değildir. Anayasa’da yer alan barınma 
hakkı ihlal edilmektedir. 

Büyük yüz ölçümlü parseller (özellik-
le 2 dekardan büyük) üretmek ayrıca 
çok hisseli parsellerin tapu tescilleri-
ne neden olmakta; baskıcı, dayatmacı, 
dışlayıcı ve ayrıştırıcı durumlar ortaya 
çıkmakta ve hisseler doğrudan, çok dü-
şük fiyatlarla ya da mahkeme yoluyla 
el değiştirmekte, yasal boşlukları kötü-
ye kullanmak isteyenlerin yasal; ama 
meşru olmayan yöntemlerine dönüş-
mektedir. Bu gibi süreçlerde hukukun 
üstünlüğüne inananların ağırlığı, insan 
haklarına ve hukukun üstünlüğüne 
önem vermeyenleri dengeleyememek-
te, toplumu öncelemesi gereken işlem-
ler kâr odaklı konut ve inşaat piyasasını 

canlandırmak üzerine kurulu bir siste-
me su taşımakta ve sadece maddi gücü 
olanların barınabilecekleri yerinden 
etme projelerine dönüşmektedir. 

İmar planlarının amacı, çevreye ve in-
sanlara hizmet ise konunun hukuk ve 
sosyal açıdan da değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Yapılan tüm çalışma so-
nuçları, insanlar için olmalı; sermaye 
sahibi bir avuç azınlığa, yasal ama meş-
ru olmayan bir şekilde sunulmamalıdır. 
Farklı ve zıt görüşlere sahip ve dünya 
ekonomisine yön veren, ekonomist 
Keynes ve Adam Smith’e göre emek 
mülkiyeti, diğer tüm mülkiyetlerin te-
melini oluşturmaktadır. Onlara göre; 
emeğe dayanmayan mülkiyet, adaletsiz 
bir mülkiyettir. Biz toplumcu mühen-
dislere düşen en temel görev ise her 
durumda adil olmak, ülkenin ve halkın 
yararını gözeterek sürdürülebilir kal-
kınmanın paralelinde sağlıklı, yaşana-
bilir, çağdaş ve kimlikli kentleri yaratan 
mekanizmaları oluşturmak ve bu doğ-
rultuda çalışmaktır.

güncel

Yapılan tüm 
çalışma sonuçları, 
insanlar için 
olmalı; özel 
olanlara ve 
azınlığa, yasal 
ama meşru 
olmayan 
bir şekilde 
sunulmamalıdır. 

Planlama ile vaat edilenler, 
mülkiyet sahipleri için değildir 
ve süreç kâr odaklı olup hedef 
ise konut ve inşaat piyasasını 

canlandırmaktır. Sadece maddi 
gücü olanların barınabilecekleri 

yerinden etme projeleridir. 



Savaşların altında boğulan ve sürekli olarak toprak kaybına 

uğrayan, kendi kabuğuna çekilmek ve topraklarını paylaşmak 

zorunda kalan bir Osmanlı’dan savaştan yorgun düşmüş, her 

anlamda dipte ekonomik, sosyal imkanlara sahip; ama genç 

bir Cumhuriyetin kentleşme politikalarını nasıl ilerlettiği ve bu 

politikaları nasıl yönlendirdiğini gelin hep birlikte inceleyelim:
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İdealistlerden Rantçılara Uzanan Süreçte 

Cumhuriyetin Kentleşmesi ve Toplum

Kent olgusu; insanlık tarihi ile 
başlayan ve planlama kültü-
rünün de gelişmesiyle birlik-

te sürekli olarak gelişen bir yapıya 
sahiptir. Kent ve kentleşme kültü-
rü insanların hem bireysel hem de 
toplumsal ilişkilerini, yaşayışlarını, 
siyasi-sosyal görüşlerini, sağlıkları-
nı ve sosyo-ekonomik durumlarını 
direkt olarak belirleyen ve etkileyen 

bir yapıya sahip olmuştur. Bu kadar 
önemli bir yapı taşının merkezinde 
ise hem bireysel hem de toplumsal 
olarak sıkışıklığımız, bugün kentleş-
menin sadece “betonlaşma” olarak 
algılanmasından kaynaklanmaktadır. 
Peki nedir bu kent ve kentleşme? İn-
sanların üzerinde bunca etkisi varken 
neden ve nasıl sömürü alanı olarak 
kullanılır?

Kent; temel anlamda bakıldığında as-
lında insanların yaşam alanlarını, sos-
yal çevrelerini oluşturduğu ve modern 
dönemde bunun kamunun eliyle plan-
landığı alanlardır. Kent bir yerleşme 
biçimi olduğu kadar da bir topluluk 
kültürüdür. Birçok toplumsal kültü-
rü bir arada tutan, bunları sentezleyen 
kentlerin ve kentleşmenin önemi, bir-
çok düşünür tarafından da tarih boyun-
ca vurgulanmıştır. Platon “Bir şehir inşa 
etmek ve yasalar yapmak, insanları er-
deme yönelten en iyi araçlardır.” demiş 
ve bugün içinde boğulduğumuz kent-
leşmenin en sosyolojik temelini özet-
lemiştir. Tarih boyunca bütün dönüm 
noktalarında, sıcak savaş dönemlerinin 
ardından yeni kurulan kentler; siyasal 
aklın bir ürünü olarak toplumu şekil-
lendiren bir araç olarak kullanılmıştır. 
Siyasal dönüşümlerin ve gelişimlerin 

Hermann Jansen’in hazırladığı 
Ankara İmar Planı,
Mustafa Kemal’in hayata gözlerini 
yummasından tam bir ay sonra rafa 
kaldırıldı ve emekleyen Başkent’te 
arsa spekülasyonları başladı.
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tamamına derinlikli bakıldığında nere-
deyse tamamının temelinde kentleşme 
kültürü olduğu açıkça görülmektedir.

Konu ölçeğimizi biraz daha küçülterek 
savaşların altında boğulan ve sürekli 
olarak toprak kaybına uğrayan, ken-
di kabuğuna çekilmek ve topraklarını 
paylaşmak zorunda kalan bir Osman-
lı’dan savaştan yorgun düşmüş, her an-
lamda dipte ekonomik, sosyal imkan-
lara sahip; ama genç bir Cumhuriyetin 
kentleşme politikalarını nasıl ilerlettiği 
ve bu politikaları nasıl yönlendirdiğini 
gelin hep birlikte inceleyelim:

Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış genç 
Cumhuriyetin o dönemki verilerine ve 
nüfus sayımındaki oranlara bakıldı-
ğında dağılımın sadece %24’ü kentler-
de yaşıyordu. Modernizasyon planları 

ile hem üretimden kopmadan hem de 
halkı huzur ve refah içinde yaşatmayı 
amaçlayan Mustafa Kemal, ilk aşama-
da ne kadar ciddi girişimlerde bulunsa 
da bu oran II. Dünya Savaşı’nın sonla-
rına kadar  neredeyse değişmedi. Kal-
dı ki savaş öncesinde yaşayan nüfusun 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızla 
beraber çok ciddi oranda değişiklik 
gösterdiği, bu azalmanın da sadece 
sayısal olarak değil her alanda açıkça 
etkiye sahip olduğu karşı koyulamaz 
bir gerçekti. 

19. yy. ortalarında Osmanlı Devleti’nin 
kentleşme ve modernizasyon için özel-
likle İstanbul ve çevresindeki büyük yer-
leşim alanlarında uyguladığı politikalar 
artık geride kalmış ve Cumhuriyetin te-
melleri -eldeki imkanlarla- farklı ihtiyaç-
lara göre atılmak durumundaydı. 

Kentleşmenin sadece 
betonlaşma değil aynı zamanda 

üretim kanallarının halkla 
buluşturulması anlamında ne 

kadar kıymetli olduğunu o 
dönemlerdeki bu adımlarla çok 

net şekilde anlamaktayız.
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Aslında bütün bu olayları incelerken 
unutulmamalıdır ki “beton” olarak 
görülen kentlerin her sokağının, her 
penceresinin, her binasının, parkının 
hatta havasının bile çok ciddi bir hafı-
zası vardır. Bunun en büyük örneği ise 
İstanbul’un tek adam ve bir aile rejimi 
olan hanedanlık, dini öğelerin mutlak 
hakimiyetindeki halifelik gibi öğeleri 
çağrıştırması nedeniyle iki kıtayı birleş-
tirip jeopolitik olarak Türkiye’nin göz-
bebeği olmasına rağmen ülke hafızasın-
da bıraktıklarından dolayı 13 Ekim 1923 
günü, başkentin Ankara’ya taşınması-

dır. Ankara; o dönem bakıldığında yor-
gun ve savaş gazisi Anadolu’nun göbe-
ğinde çorak topraklara sahip, konumsal 
olarak merkez bir yapıda ve yeni Cum-
huriyet devrimlerinin hafızasını taşıma 
sorumluluğunu sırtlanmış bir Anadolu 
kentidir. Hatta Falih Rıfkı Atay o dö-
nem Ankara için “Şimdi bir Anadolu 
kasabasının bile o günkü Ankara kadar 
iptidai olduğunu sanmıyorum.” demiş-
tir. Başkent artık Anadolu’nun kavruk 
çocuğuna verilen bir unvan olarak kal-
mayacak, tam tersine bu çocuğu gürbüz 
güzel ilerici bir toplumun temel taşı ola-
cak yağız bir delikanlı yapacaktır.

Ankara, bu yükü omzunda bilinçsiz ola-
rak taşıyamayacak kadar büyük önem 
arz ediyordu.  Meclis’ten çıkan “Büyük 
Kamulaştırma Yasası”, Hermann Jan-
sen’in kazandığı 1927 tarihli Ankara 

İmar Planı Yarışması ve Ankara Şehri 
İmar Müdürlüğünün kurulması sade-
ce Ankara için değil sonrasında örnek 
olacağı Anadolu şehirleri için de büyük 
önem arz edecekti. Ancak 1932 yılında 
Bakanlar Kurulunca onaylanan Jansen 
Planının eksiksiz olarak 1938’e kadar 
uygulanmasının ardından Mustafa Ke-
mal’in hayata gözlerini yummasıyla bir-
likte tam bir ay sonra Jansen’in görevine 
son verilmiş ve emekleyen Başkent’te 
arsa spekülasyonları baş göstermiştir.

Kentin ciddi oranında gecekondu yapı-
laşmalarının olması ve arsa spekülatif 
değerlerinin ciddi rakamlarla eşdeğer 
tutulması kentin plandan kopuk bir 
yapıya doğru yavaş yavaş itmeye baş-
lasa da Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında kente pek 
çok değerli eser kazandırmıştır.

Tabii gelişim süreci sadece başkent ile sı-
nırlı kalmayarak o dönem Anadolu’ya da 
yayılmış ve demir-çelik, kâğıt ve kimya 
sektörlerinin öncüsü olacak modern sa-
nayi tesislerinin yapımına hız verilmiştir. 
En önemli Sümerbank yatırımlarından 
biri olarak 1936’da kurulan Karabük de-
mir-çelik fabrikaları, dönemin sanayi-
leşme adımlarının kentsel yansımalarını 
ortaya koyması açısından iyi bir örnektir. 
Kentleşmenin sadece betonlaşma değil 

Sümerbank fabrikalarının 
kurulması dönemin sanayileşme 

adımlarının kentsel yansımalarını 
ortaya koyması açısından iyi bir 

örnektir. 
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aynı zamanda üretim kanallarının halkla 
buluşturulması anlamında ne kadar kıy-
metli olduğunu o dönemlerdeki bu adım-
larla çok net şekilde anlamaktayız.

Çok partili döneme geçiş ile birlikte 
ise aslında olay yavaş yavaş evrilmeye 
başlamış ve kentler üzerinde de siya-
si-ekonomik roller değişmiştir. Kırdan 
kente göç fikri en temel ve özellikleriyle 
bu dönemde karşımıza çıkmıştır. Ame-
rikan yardımları ile birlikte tarımın 
kolaylaşması, insan gücüne duyulan 
azalma ve kentlerdeki farklı iş alan-
ları artık köy yerleşik hayatını sürdü-
ren halkı kentlere doğru hızla itmiştir.  
1940’lı yıllarda artık çok net fark edilen 
gecekondu sorunu tam olarak da bu şe-
kilde başlamış ve maddi gücü olmayan 
köy halkını kentlerdeki nispeten pahalı 
hayat ve plansız konutlaşması ile ade-
ta kusmuştur. Temel hak olan barınma 
hakkını ise köy halkı gecekondulaşma 
yolu ile kendince çözüme götürmüştür. 

Siyasal olarak farklı bir boyut kazanan 
çok partili dönem tabii ki bu fırsatı ka-
çırmamış ve bütün siyasilerin temel va-
adi olarak “yerleşik bulundukları arsa-
ların tapularını” kullanmıştır. Nispeten 
yerine getirilen bu vaatler artık büyük 
şehirlerde ve Anadolu’da plansız yapı-
laşmaların fitilini resmen ateşlemiş ve 

temel hak olan barınmanın bile insan 
hayatı üzerinde bir siyaset malzemesi 
olabileceğini bizlere göstermiştir. Plan-
sız, sosyal donatılardan uzak, fiziksel 
olarak altyapısı eksik ve güvenli olma-
yan yapılaşmalar artık ülke temel prob-
lemleri arasında yerini alacaktı.

1960’lı yıllarda ise aslında sadece kent-
leşme üzerine değil her alanda devletin 
planlı olarak ilerlemesi gerektiğinin ve 
değişimleri daha yakından takip etmesi 
gerektiğinin farkına varıldı. Devlet Planla-
ma Teşkilatı kuruldu. Ardından kentlerle 
ilgili çok temel ve çarpıcı sorunlar sıralan-
dı. Bunların en önemlileri ise ülkede imar 
planı ve harita kadastro çalışmalarının 
eksikliği, büyük şehirlerde kanalizasyon 
eksikliği, gecekondu sorunu, binaların en 
az %30’unun oturulamayacak durumda 
olduğu ve belediyelerin neredeyse tama-
mının bu hizmetleri verecek teknik-eko-
nomik altyapıya sahip olmadığıydı.  Ar-
tık 10.000 nüfus eşik değeri sayılacak ve 
planlama alanlarına dahil edilecekti. Üç 
adet beş yıllık kalkınma planı art arda uy-
gulansa ve çeşitli aksaklıklarla karşılaşılsa 

da plansız dönemlere dair genel sorunlar 
en azından durma ve aşılmaya çalışılma 
noktasına getirilebilmişti.  1980’li yıllarda 
köy-kent nüfus dengesinin eşitleneceğine 
dair planlama, neredeyse sayısal anlam-
da karşılığını gerçek hayatta bulsa da 
hepimizin bildiği üzere 1980’li yılların ül-
kemizde bırakacağı hem ekonomik hem 
de siyasi tahribat her alanda olduğu gibi 
kentleşmede de çok ciddi yaralar bıraka-
caktı.

Son günlerde gündemimizde olan bu 
konu, önümüzdeki günlerde yaşanacak 
yeni gelişmelerle gündemimizi daha da 
meşgul edeceğe benziyor; ancak tüm bu 
gelişmeleri hukuki çerçeve içerisinden 
haberleşme özgürlüğü ve kişisel verile-
rin korunması açısından değerlendire-
bilmek önemli. Neye onay verdiğimizi, 
nelerin paylaşımına rıza gösterdiğimizi 
bilerek haklarımızın ve bu haklar kap-
samında gizlilik esasının bilinci ile diji-
tal yaşama da adapte olabilmek gerek; 
zira uygulamalar bize bir hak vermiyor, 
biz haklarımız kapsamında onları kul-
lanıyoruz.    

1940’lı yıllarda artık çok net fark edilen 
gecekondu sorunu tam olarak da bu şekilde 

başlamış ve maddi gücü olmayan köy halkını 
kentlerdeki nispeten pahalı hayat ve plansız 

konutlaşması ile adeta kusmuştur. 

gündem



Üniversiteler; yapacakları akademik 

çalışmalarda özgür, demokratik bir 

ortama sahip olmalı ve bu özgür, 

demokratik ortam üniversitelerin her 

biriminde hayat bulabilmelidir. Ancak ne 

yazık ki üniversitelerin rektör seçimleri, 

son yıllarda demokrasiden uzak bir 

şekilde gerçekleşmekte. 
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Boğaziçili Öğrenci ve Hocalar Kararlı 

Akademi Biat Etmiyor
“Üç anayasa

ortasında büyüdün:
 Biri akasya
 Biri gül
 Biri zakkum.”

Der Cemal Süreya, Kısa Türkiye Tari-
hi adlı şiirinde. Gül olan 1961 Anaya-
sası ile üniversitelere idari ve bilimsel 
özerklik tanınır; ancak ardı sıra gelen 
1971-1973 değişiklikleri ile üniversitele-
rin özerkliği azaltılır. Zakkum olan 1982 
Anayasası ise üniversiteleri bilimsel 
özerkliğine sahip, kamu tüzel kişiliğini 
haiz kurumlar olarak tanımlar; ancak 
aynı Anayasa, Yükseköğretim Kurulu-
nun (YÖK) kuruluşunu da düzenler. 
Kurulduğu günden bu yana tartışmala-
rı da beraberinde getiren YÖK; sıklıkla 
eleştirilir, yaptıklarıyla üniversitelerin 
özerkliğine gölge düşürdüğü vurgula-
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Cumhurbaşkanın doğrudan 

rektör atama yetkisinin Boğaziçi 

Üniversitesindeki yansıması ise 

hem akademisyenlerden hem 

öğrencilerden hem de pek çok 

kesimden tepki gördü. 

nır. Bu durum da yüksek olanın öğre-
tim mi yoksa kurul mu olduğu soruları-
nı akıllara getirir. 

Üniversiteler; yapacakları akademik ça-
lışmalarda özgür, demokratik bir orta-
ma sahip olmalı ve bu özgür, demok-
ratik ortam üniversitelerin her 
biriminde hayat bulabilmeli-
dir. Ancak ne yazık ki üni-
versitelerin rektör seçimleri, 
son yıllarda demokrasiden 
uzak bir şekilde gerçekleş-
mekte. Devlet üniversitele-
rinde profesör unvanına sahip 
akademisyenler arasından seçilen 
rektör adaylarından üçünün cumhur-
başkanına sunulması ve cumhurbaş-
kanı tarafından atamanın yapılması 
şeklinde gerçekleşen rektör seçimleri, 
kanun hükmünde kararname ile yapı-
lan değişiklik sonrası cumhurbaşkanı-

na doğrudan rektör atama yetkisi ile 
yeni bir uygulama ile karşılaştı. 

Cumhurbaşkanın doğrudan rektör ata-
ma yetkisinin Boğaziçi Üniversitesinde-
ki yansıması ise hem akademisyenler-
den hem öğrencilerden hem de pek çok 

kesimden tepki gördü. 2 Ocak 2021 
tarihli kararname ile Haliç Üni-

versitesi Rektörü Melih Bulu, 
Boğaziçi Üniversitesi rektör-
lüğüne atanırken üniversite 
dışından atanan rektör olarak 

yeni tartışmaları da beraberin-
de getirdi. Melih Bulu’nun siyasi 

kimliği söz konusu atamanın siyasi 
bir hamle olarak yorumlanmasına yol 
açarken akademisyen kimliğindeki inti-
hal iddiaları da Boğaziçi gibi köklü bir 
üniversite açısından başka endişeler de 
doğurdu. YÖK’ün web sitesinde üni-
versite rektörleri ile bilgilere ve detaylı 
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cv’lerine yer verilirken Melih Bulu’nun 
detaylı cv’sinin yer almaması da dikkat 
çeken başka bir husus. 

Yapılan bu atamanın ardından üniver-
sitedeki hocalar rektörlük binasına ar-
kalarını dönerek bu atamaya tepkilerini 
gösterdiler ve halen de göstermeye de-
vam ediyorlar. Üniversite öğrencileri de 
gerçekleştirdikleri gösteriler ile bu ata-
maya karşı olduklarını dile getirdiler, 
getiriyorlar. Ancak demokratik haklar 
çerçevesinde gerçekleşen bu tepkiler, 
protestolar aynı demokratik çerçevede 
bir karşılık bulamadı. Protestolar çer-
çevesinde öğrenciler tarafından hazırla-
nan bir sergide yer alan, Kâbe etrafında 
LGBTİ bayraklarının olduğu bir resim; 
bazı siyasilerce ve kimi kesimlerce İs-

lam’a saygısızlık olarak nitelendirildi ve 
öğrenciler gözaltına alındı. Öğrencilere 
destek amacıyla yapılan gösterilerdeki 
orantısız polis şiddeti de tepki çeken 
bir başka unsur oldu. Ancak her şeye 
rağmen yapılan rektör atamasına karşı 
gösterilen tepkilerde geri adım olmadı. 

Uzun süre Boğaziçi Üniversitesindeki 
akademisyenlerin rektör yardımcılığı-
nı kabul etmemesi, bir anda üniversi-
tede Hukuk ve İletişim Fakültelerinin 
kurulması, bu fakülte kadrolarına yeni 
akademisyenlerin atanması; üniversi-
tedeki pek çok dengenin değişeceği-
nin ve yapılan rektör atamasının siyasi 
bir hamle olduğu yorumlarının birer 
göstergesi belki de. Kendi içerisinde 
bir geleneğe sahip olarak akademik 
çalışmalarını demokratik ortamda 
gerçekleştirmeye çalışan Boğaziçi’nde 
daha önceki rektör seçimlerinde en 
yüksek oy alan adayın atanabilme-
sinin demokrasinin gereği olduğuna 

Melih Bulu’nun siyasi kimliği söz 
konusu atamanın siyasi bir hamle olarak 
yorumlanmasına  yol açtı.
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olan inançlarıyla en yüksek oy alan üç 
adaydan ikisinin çekilerek cumhurbaş-
kanına tek isim gönderilmesini sağla-
maları, bu teamülün 2016’daki rektör 
seçimine kadar devam etmiş olması ve 
son olarak üniversite dışından bir aka-
demisyenin atanması ile tüm teamülle-
rin yok olması aslında yalnız Boğazi-
çi’nin değil tüm üniversitelerin geldiği 
noktayı gösteriyor.   

Seçimleri yok sayan değişiklikler, atanan 
rektörler, plansız bir şekilde açılan üni-
versiteler, düşünülmeden kurulan fakül-
teler üniversitelerin olması gereken ideal 
yapılarına zarar verirken bir yandan da 
ülkenin geleceğini ciddi bir şekilde etki-
liyor. “Her ile üniversite” denerek açılan 
üniversiteler, yeterli altyapıya ve akade-
mik kadrolara sahip olmaksızın kurulan 
fakülteler, bölümler üniversite mezunu 
işsiz sayısını artırmanın yanı sıra yeterli 
eğitim alınmadan mezun olunmasına da 
neden oluyor. 

Halbuki üniversiteler; bilimin, tekniğin 
ışığında, özgür düşünce ortamına sa-
hip, demokratik değerlerin esas olduğu, 
liyakatin gözetildiği yerler olmalıdır ki 
ülkemiz adına ilerleme kaydedilebilsin, 
yapılan çalışmalarla yol kat edilebilsin. 
Ancak ülkemizde özerklikten, özgür-
lükten hep endişe duyuldu; öğrenci ha-
reketleri engellenmeye çalışıldı, akade-
misyenler baskı altına alınmak istendi, 
kanun hükmünde kararnameler ile üni-
versite hocaları görevlerinden edildi, o 
hocaların yerine tabir-i caizse etliye, süt-
lüye karışmayan kişiler getirilerek etliye, 
sütlüye karışmayan, haksızlıklara ses 
çıkarmayan nesillerin yetişmesi sağlan-
dı. Oysa üniversiteler; toplumun aydın 
kesimlerini yetiştiren yerlerdi, öğrenciler 
yarı aydın olarak girdikleri üniversiteler-
den aydın olarak ayrılabilmeliydi. Önce 
üniversitelerin özerklikleri sekteye uğra-
tıldı, karşılarına YÖK çıktı, tabelalarda 
üniversite yazmasına rağmen içeride ol-
ması gereken üniversite yapısından eser 

bırakılmadı, ne olursa olsun yapılanlara 
ses çıkaran olmaz denilirken Boğaziçi’n-
den yükselen tepki başka üniversiteler-
deki öğrencilerden, hocalardan, aydın-
lardan aldığı destekle çoğaldı ve Melih 
Bulu, 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 
sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Cumhurbaşkanı kararı ile -kendi-
sinin bile haberi olmaksızın- rektörlük 
görevinden alındı. 

“Saraylar saltanatlar çöker / kan susar 
birgün / zulüm biter. / Menekşelerde 
açılır üstümüzde / leylaklarda güler. / 
Bugünlerden geriye / bir yarına giden-
ler kalır / bir de yarınlar için direnen-
ler…” Diyordu şair ve yarına kalacak 
olan da Boğaziçi öğrencileri ve hocaları-
nın kararlı ve yılmayan duruşu olacak; 
aşağıya bakmadan, geleceğin gökyü-
zünde olduğu inancıyla!

Seçimleri yok sayan değişiklikler, 

atanan rektörler, plansız bir 

şekilde açılan üniversiteler, 

düşünülmeden kurulan fakülteler 

üniversitelerin olması gereken 

ideal yapılarına zarar verirken 

bir yandan da ülkenin geleceğini 

ciddi bir şekilde etkiliyor. 

gündem



Gündemde olan mesajlaşma 

uygulamaları üzerinden 

haberleşme özgürlüğüne ve bu 

özgürlük kavramında kişisel 

verilere değinmek istiyoruz. 

Harita Bülteni

Sıklıkla kullanılan bir mesajlaşma 
uygulaması olan WhatsApp’ın ya-
yımladığı gizlilik politikası ile bir-

likte uygulamayı kullanmak için gizlilik 
sözleşmesini kabule mecbur bırakması 
beraberinde yeni tartışmalar doğurdu. 
Hangi uygulamanın daha güvenilir ol-
duğu, içeriği okumadan onay verenler 
açısından ne gibi durumların söz konusu 
olacağının yanı sıra bu gelişme, bir kavra-
mı daha bizlere hatırlattı: Kişisel veri.  

Kişisel veri kavramı son yıllarda gün-
demimizde yer alan bir kavram. Nedir, 
ne değildir, kişilere/kurumlara ne gibi 
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Bizden Söylemesi

Hepsi Sizi Gözlüyor
yükümlülükler getirir, ihlal edilmesinin 
yaptırımları nelerdir sorularının cevap-
ları ayrı bir yazının konusu olabilecek 
kadar kapsamlı bir mevzu. Biz ise bu 
yazımızda gündemde olan mesajlaşma 
uygulamaları üzerinden haberleşme 
özgürlüğüne ve bu özgürlük kavramın-
da kişisel verilere değinmek istiyoruz. 

Haberleşme özgürlüğü; kişi ve kurum-
ların kendi aralarında serbestçe bilgi ve 
haber alışverişinde bulunabilmeleri, tek 
taraflı ya da karşılıklı olarak serbest-
çe haber göndermelerini ve almalarını 
ifade ederken bu haberleşmede gizlilik 
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esasının olmasını da kapsar. Öyle ki bu 
durum, Anayasa’nın 22. maddesindeki 
“Herkes, haberleşme hürriyetine sa-
hiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.” 
hükmü ile güvence altına da alınıyor. 
Haberleşme özgürlüğünün kısıtlanma-
sı ise milli güvenlik, kamu düzeni, su-
çun önlenmesi, genel sağlık ve ahlakın 
korunması veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerin korunması sebepleriyle 
olabiliyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte telgraf, te-
lefon, televizyon, e-posta, sms gibi pek 
çok yöntemle haberleşme sağlanıyor. 
Akıllı telefonların hayatlarımızda bü-
yük bir yer edinmesi ile birlikte bu ci-
hazlar üzerinden kullanılabilen çeşitli 
mesajlaşma uygulamaları da günlük ya-
şantımızın bir parçası haline geldi. Üc-
retsiz olarak kullanılan bu uygulamalar 
ile hızlıca mesajlaşır; birbirimize fotoğ-
raf, video gibi içerikler gönderebilir; bil-
gi-belge paylaşımı yapabilirken bu uy-
gulamaları kişisel olarak kullanmanın 

ötesine taşıyarak iş yaşantılarımızın da 
büyük bir parçası haline getirdik. Do-
layısıyla haberleşme özgürlüğündeki 
gizlilik esası, elektronik haberleşmede 
de büyük bir önem arz etmeye başladı. 

Son zamanlarda adını sıkça duyar ol-
duğumuz Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na göre kişisel veri; kimliği 
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlan-
maktayken kişisel verilerin işlenmesi 
ise kişisel verilerin tamamen veya kıs-
men otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kay-
dıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, ye-
niden düzenlenmesi, açıklanması, ak-
tarılması, devralınması, elde edilebilir 

hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veri-
ler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 
işlemi olarak tanımlanıyor. Kişisel veri-
lerin işlenmesi için Kanun’da öngörülen 
istisnai haller dışında açık rızanın olma-
sı gerekiyor. Yani belirli bir konuya iliş-
kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 
iradeyle açıklanan rıza halinde kişisel 
verilerin işlenmesi söz konusu olabili-
yor. Yine aynı Kanun gereğince kişisel 
veriler ilgilisinin açık rızası olmadan 
aktarılamıyor ve aynı kural kişisel veri-
lerin yurtdışına aktarımında da geçerli. 

Bu kavramları hatırlamamızı sağlayan 
şey ise akıllı telefon kullanan hemen 
herkesin telefonunda yer alan What-
sApp uygulamasını açtığında karşısına 
çıkan gizlilik politikasına dair sözleşme 
uyarısı oldu. Bir anda ekranlarda beli-
riveren, uygulamayı kullanmak isteyen 
kullanıcıların kişisel verilerinin işlen-

Haberleşme özgürlüğündeki 
gizlilik esası, elektronik 

haberleşmede de büyük bir 
önem arz etmeye başladı. 
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mesine ve yurtdışında bulunan üçüncü 
taraflara aktarılmasına rıza verilmesini 
içerecek şekilde kullanım şartlarının 
güncellendiğini ve bu kapsamda rıza 
vermeyen kullanıcıların uygulamayı 
kullanamayacağını ve hesaplarının si-
lineceğini bildiren bilgilendirme metni 
kimi kullanıcılarca okunmadan kabul 
edildi, kimi kullanıcılar daha temkinli 
davranarak gizlilik sözleşmesinin ka-
bulünü öteledi.   

Bilindiği üzere WhatsApp, sosyal med-
ya holdingi Facebook’un bünyesinde 
yer alan bir mesajlaşma uygulaması ve 
yayımlanan gizlilik sözleşmesinin kabu-
lü halinde kişisel verilerin Facebook ve 
bağlı grupları, iş ortakları, hizmet sağla-
yıcıları gibi kurumlara iletilmesinin yani 
kişisel verilerin işlenmesinin, aktarılma-
sının söz konusu olabileceği bilgilen-
dirilmesi yapıldı. Yani kişisel verilerin 
aktarılmasında aranan açık rıza şartının 
yayımlanan sözleşmenin kabul edilme-
si ile hayata geçirilmesi öngörülürken 
sözleşmenin kabul edilmemesi halinde 
8 Şubat tarihinden itibaren uygulamanın 
kullanılamayacak olması tartışmaların 
fitilini ateşleyen nokta oldu. 

WhatsApp’ı boykot edip uygulamayı 
kaldırmak, diğer mesajlaşma uygula-
malarına hızla geçiş yapmak yeni bir 

gündem olurken Kişisel Verileri Koru-
ma Kurumu da WhatsApp hakkında 
resen inceleme başlatılmasına karar ve-
rildiğini kamuoyuna duyurdu. Bu ge-
lişmeler üzerine WhatsApp; 8 Şubat’ta 
yürürlüğe sokmayı planlandığı uygula-
mayı,15 Mayıs’a ertelediğini bildirerek 
sözleşmeyi onaylamayan hesapların 
120 gün boyunca pasif olacağını ve bu 
süre zarfında yeni sözleşmenin kabulü-
nün mümkün olacağını belirtti. 

Aslında toplanan kişisel verilerin akta-
rılması ortaya yeni çıkan bir durum da 
değil, son yıllarda gündemde olan bir 
konu; ancak gelişmelerin bu noktaya 
gelmesinde kişisel veri kavramının in-
sanlarca daha çok bilinir hale gelmesi 
ve bunun korunması gerektiği bilinci-
nin yaygınlaşması önemli. Hangi uygu-
lama daha güvenli, gizlilik sözleşmesini 
kabul etmezsek ne olur, kabul edersek 
nelerle karşılaşırız sorularını bir yana 
bırakarak bu gizlilik politikasının ya-
yımlanması ile birlikte kişisel verilerin 
korunması gerektiğini günlük yaşantı-
mızın bir parçası haline getirmememiz 
gerektiğini anladık. 

İlgilisine sormadan iletişim bilgileri-
ni vermenin, mesajlaşma uygulama-
ları üzerinden dahil olunan gruplara 
gönderilen herhangi bir fotoğraf ya 

da video ile bir başka kişinin verisini 
aktarmanın ya da sosyal medya uygu-
lamaları üzerinden üçüncü kişilerle il-
gili o kişilerin rızası olmadan paylaşım 
yapmanın da kişisel verilerin korun-
masını ihlal ettiğinin bilincinde olmak 
gerekiyor. Ayrıca kullandığımız mobil 
uygulamaların hangi verilerimize ulaş-
tığını kontrol etmek, önemli kişisel bil-
gilere ulaşmak isteyen uygulamalara 
onay vermemek ya da bu uygulamaları 
kullanmamak da bu konuda oluşacak 
bilinç ve duyarlılık açısından son dere-
ce önemli. Dijital yaşamın hayatımızı 
kolaylaştırdığı gerçeğini kendimizin 
ve başkalarının kişisel verilerini ko-
ruyarak değerlendirebilmek yeni alış-
kanlığımız olabilmeli.

Son günlerde gündemimizde olan bu 
konu, önümüzdeki günlerde yaşanacak 
yeni gelişmelerle gündemimizi daha da 
meşgul edeceğe benziyor; ancak tüm bu 
gelişmeleri hukuki çerçeve içerisinden 
haberleşme özgürlüğü ve kişisel verilerin 
korunması açısından değerlendirebilmek 
önemli. Neye onay verdiğimizi, nelerin 
paylaşımına rıza gösterdiğimizi bilerek 
haklarımızın ve bu haklar kapsamında 
gizlilik esasının bilinci ile dijital yaşama 
da adapte olabilmek gerek; zira uygula-
malar bize bir hak vermiyor, biz hakları-
mız kapsamında onları kullanıyoruz.    



Harita Bülteni

Artık mobil cihazlar, en çok sos-
yal medya ve anlık mesajlaşma 
uygulamaları üzerinde yoğun-

laşıyor. Bunlara baktığımız zaman, 
çoğumuz WhatsApp ağırlıklı olmak 
üzere farklı yazılıma sahip uygulama-
lar kullanıyoruz. Özellikle pandemi 
dönemi, bizlere uzaktan çalışma ve sos-
yalleşmenin temellerini çok farklı açı-
lardan tartışmaya açtı. Bu tartışmaların 
en başında ise altyapısal problemlerin 
yanı sıra ana hatta güvenlik sorunları 
ve kişisel verilerin korunması yer aldı. 
Ülkemizde mevcut bir Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu var (KVKK); ancak 
bildiğimiz ve fark ettiğimiz üzere anlık 
mesajlaşma uygulamalarının kullandı-
ğı internet altyapıları, verilerimizi ye-
terince koruyamıyor. Farklı tartışmaları 
beraberinde getiren bu uygulamalar 
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Yeni Dünya, Veri Üzerinde Şekillenecek

Peki Ama Hangisi Güvenli?

Dünya’nın çeşitli ülkelerindeki davalar-
la birlikte ağır para cezalarına çarptırılı-
yor, bunlara yaptırımlar uygulanıyor ve 
şirketler; tüzel veya özel kişilerin verile-
rini çaldıklarını, kimi zaman da kapital 
düzende diğer firmalarla paylaştıkları-
nı kabul ediyor. Peki bizler bu düzen 
içerisinde kendimizi, sevdiklerimizi ve 
ailemizi nasıl koruyabiliriz? En güven-
li şekilde bu kaosun içinde nasıl bir yol 
izlemeliyiz? 

Bu dönemde birçok yazılım firması; söz 
konusu anlık mesajlaşma programla-
rının altyapılarını, hangi verileri nasıl 
kullandığını ve hangilerini iznimiz da-
hilinde yaptığını açıklamak zorunda 
kaldı. Özellikle Facebook, WhatsApp’ı 
satın aldıktan sonra kullanıcılara da-
yattığı son politikayla WhatsApp üze-
rinden alınan verilerin Facebook’a ait 
bütün şirketlerle paylaşılabileceğini 
duyurdu.  Son güncelleme sonrasında 
kullanıcı ekranlarına gelen gizlilik po-
litikası sorgusunda bu uyarıyı kabul 
edenler uygulamayı kullanmaya devam 
edebilirken 8.2.2021’de bu verilerin pay-

Bir yanda dev siber holdinglerin 

yazılımları, diğer yanda açık 

kaynak kodlular ve hatta yerli 

yazılımlar. Hangisi verilerimizi 

ne kadar kullanıyor?  Hangisi 

güvenli? Bu soruların cevabını 

bulmak ve size en uygun 

mesajlaşma platformunu 

seçmek için taş-kağıt-makas 

oynamaktan daha iyi bir yöntem 

var: Bu yazıyı okumak...

laşımına izin vermeyenlerin programın 
kullanımına devam edemeyeceklerini 
beyan eden sözleşme, aslında ne kadar 
kullanıcı odaklı sorulama altyapısına 
sahipmiş gibi gözükse de programın 
kullanımını kısıtladığı için birçok ke-
simden tepki aldı, yasal altlığının ol-
madığı yönünde tartışmalar çıktı. Bu 
tartışmaların sosyal medya üzerinden 
örgütlenerek dünyanın tamamına sıç-
raması ise çok uzun sürmedi.  Sonraki 
sürecin başlaması ise bu noktadan son-
ra gerçekleşti. Tüm Dünya, diğer anlık 
mesajlaşma uygulamalarını tartıştı ve 
bunların kullanıcı sözleşmelerini ince-
leyerek kendince en güvenli olanın ara-
yışına koyuldu.

WhatsApp’a alternatif olarak Dünya’da-
ki onca uygulama arasından Telegram ve 
Signal sıyrıldı. Bunlar, aslında yıllardır 
bizlerin hayatında vardı. Android ve İOS 
altyapılı yazılım marketlerinden indirile-
bilen yazılımlar, bu tartışmalardan önce 
gayet ulaşılabilirdi; ancak WhatsApp’ın 
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dünyadaki kullanım alanının aşırı ge-
nişlemesi ve anlık iletişim konusunda 
tekel sahibi olmasından dolayı çok faz-
la kullanılmıyor ve konuşulmuyordu. 
WhatsApp’ın bu hamlesinden sonra ise 
gündeme gelmeleri çok uzun sürmedi 
ve aslında WhatsApp kendi kendine bu 
tartışmaları açarak rakip uygulamalarını 
piyasaya ortak etti. Peki hangi uygulama 
temelinde nasıl bir güvenlik ağıyla ça-
lışıyor ve bizlere neler sağlarken hangi 
verilerimizi kullanıyor?

İlk olarak yılların eskitemediği ve he-
pimizin alışkanlığı WhatsApp’tan baş-
layalım: Son güncellemeleriyle birlikte 
kullanıcıların arasında veri transferinde 
uçtan uca şifreleme kullanmakta. Bunu 
zaten her yeni konuşma başlatıldığında 
ekranın en üstündeki uyarıdan da göre-
bilmekteyiz. Yeni gizlilik politikasında 
ise üst veri olarak tabir edilen kullanıcı-
ların ne zaman ve kiminle iletişim kur-
duğu, konuşma süresi, IP adresi, telefon 
modeli ve konum gibi verilerin pay-
laşılacağı; ancak konuşmanın içeriği, 
metinler ve görsellerle alakalı herhangi 

bir veri aktarımı sağlanmayacağı, bu 
verilerin tamamen kullanıcılar arasında 
gizli kalacağı şeklinde açıklamada bulu-
nuldu. Fakat bu sözleşme maddesi, uy-
gulamanın kullanıcı ve sunucu arasın-
daki kodların gizli tutulması sebebiyle 
konunun otoritelerince doğrulanamadı. 
Bundan kaynaklı gelişen tartışmalarda 
ise bu alan hep bir şüphe odağı olarak 
kaldı. Bu şüphenin en temelinde yatan 
şey ise aslında WhatsApp’ı satın alan 
Facebook’un kişisel veri konusundaki 
kirli geçmişi. Amerika’daki davalarda 
şirket sahibi ve yetkilileri Facebook’ta-
ki verileri paylaştığını ve hatta Amerika 
seçimlerinde bu verileri başkan aday-
larının birinin lehine kullanarak ticari 
boyutta ciddi kazanımlar sağladığını 
kabul etti. Hal böyleyken Facebook’un 
satın aldığı WhatsApp’ta daha fazla za-
man geçiriyor ve çok daha özel bilgi ak-
tarımında bulunuyor olmamız, birçok 
soru işaretini beraberinde getiriyor.

Bir diğer uygulamamız Telegram: Bu-
nun WhatsApp’tan en önemli ve büyük 

farkı; sunucuya gönderilen mesajların 
şifrelenerek gönderilmesi, sunucuda bu 
mesajların çözülmesi ve ardından tekrar 
yeni bir metotla şifrelenerek kullanıcıya 
gönderilmesi. Üç aşamalı bu şifreleme 
adımlarının her birinde farklı metot ve 
şekillerde şifreleme yapıldığından daha 
güvenli bir ortam oluştuğu şirket yetki-
lilerince belirtilmekte; ama esas önemli 
olan ise sunucuda toplanan şifreli mesaj-
ların kullanımı, çözümlenmesi ve birta-
kım kurum ve kuruluşlarla paylaşılması 
için çok ciddi hukuksal kararlar alınması 
gerektiği. Yani şifrelenmiş gönderilerin 
toplanması için bile mahkeme kararı 
alınması ve şifrenin çözümlenmesi ge-
rekiyor. WhatsApp’ta kullanılan uçtan 
uca şifreleme bu uygulamada da var. 
Gizli mesajlaşma özelliğini kullandı-
ğınız andan itibaren alıcı ve gönderici 
arasında şifreli bir kanal açılmakta, bu 
kanal aracılığıyla güvenli bir mesajlaşma 
sağlanmakta. Telegram’ın dezavantajı 
ise diğer uygulamalar arasında mobil ve 
masaüstü yazılımının özgür veri ile kul-
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lanılmasına karşılık sunucusunun özgür 
veri kullanmaması yani kaynak kodları 
kamusal kullanıma açık değil. Ayrıca 
mevcut kullanım ve gizlilik politikası, 
WhatsApp’a göre çok daha güvenli ve 
sağlıklı olsa da bir firmanın tekelinde 
olan Telegram da ilerleyen zamanlarda 
tıpkı WhatsApp gibi kullanıcı sözleşme-
sini güncelleyebilir ve biriktirdiği veri-
leri satış veya depolama gibi alanlarda 
kullanabilir. Tabii böyle köklü bir deği-
şikliği uygulama güncellenmesi sırasın-
da kullanıcılarına bildirmek zorunda. 

Anlık mesajlaşma uygulamalarının ami-
ral gemilerinden biri olan diğer uygu-
lama ise Signal: Yukarıdaki iki yazılıma 
göre de verilerin gizliliği ve güvenliği ko-
nusunda en sağlam gözüken uygulama 
olarak göze çarpmakta.  Bunun en temel 
sebebi Telegram’da saydığımız gibi masa-
üstü ve web uygulamalarının tamamen 
özgür yazılım odaklı yapılması ve farklı 
olarak da sunucu verilerinin de bu man-
tıkla üretilmiş olmasından kaynaklı. Aynı 

zamanda sesli, görüntülü ve ileti olarak 
mesajlaşmada uçtan uca şifreleme kulla-
nıyor ve en önemlisi bu verileri yalnızca 
kullanıcı uygulamasında tutuyor. En 
temel farklılıklarından biri ise yazılımın 
bir firmanın tekelinde olmayıp bir vakfın 
ortak kararlarıyla yürütülmesi. Aynı za-
manda tüm yazılımlarının özgür yazılım 
olması, ilerleyen zamanlarda en azından 
kısa vadede hiçbir suretle verilerin payla-
şımı konusunda sıkıntı yaşamayacağını-
zın en temel garantisi. 

Bu üç uygulama da aslında yabancı ül-
kelerin Dünya’nın kullanımına sunduğu 
yazılımlar. Tabi bu tartışmalar Dünya’nın 
tamamında gerçekleşirken ülkemiz de 
kendi yerli yazılımlarıyla bu tartışmala-
rın gerisinde kalmadı. Ülke sınırlarımızı 
aşamamış tartışmalar ve uygulamalar ol-
salar da BİP ve Dedi gibi bazı yazılımlar, 
bu tartışmalarda kendi uygulamalarının 
veri kullanımı veya paylaşımı konusunda 
başarılı olduklarını iddia ettiler; ancak bu 
iddiaların herhangi bir kullanıcı sözleş-
mesi tabanında olmaması ve en önemlisi 
de hiçbir alanda özgür veri kullanılma-
ması, yazılımın iç denetiminin tamamen 
uygulama sahibi firmalarda olduğunu 
gösteriyor. Aslında tam da bu sebeple 
yerli uygulamalarımızın hiçbiri ne Dün-
ya’da ne de ülkemizde karşılık buluyor. 
Ülkemizin açık veri ve veri güvenliği ko-
nusunda da sınıfta kalışı, bu tartışmaları 
erkenden kapatarak tüm kullanıcıların 
yurt dışı odaklı uygulamaları kullanma-
sına sebep oluyor. 

Bu uygulamaları genel olarak güvenlik 
altyapısı ile inceledikten sonra kısaca ül-
kemizde ve Dünya’da bu olayların nasıl 

ve hangi zeminde tartışıldığını da ince-
leyelim: Aslına bakılırsa özellikle What-
sApp’ın yaptığı uygulamadan bu kadar 
etkilenmemizin tek sebebi, KVKK’nın 
güncel dünya altyapısına ayak uydura-
maması. WhatsApp’ın 8.2.2021’e kadar 
bizlere adeta dayattığı ve kabul etmez-
seniz uygulamayı kullanamazsınız içeri-
ğine sahip sözleşmesi, tabii ki AB üyesi 
ülkelere de gitti; ancak bir farkla: Bu ül-
kelerde verileri koruma kanunları gereği 
program kullanıcılara bu sözleşmeyi ya 
imzala ya da bu uygulamayı kullanamaz-
sın diyemedi! Onlara gönderilen sözleş-
mede “Eğer sözleşmeyi kabul etmezse-
niz verileriniz paylaşılmayacak ve siz de 
uygulamayı kullanmaya devam edebi-
lirsiniz.” şeklinde giden uyarı, maalesef 
KVKK’nın hızlı değişen dünyaya ayak 
uyduramaması nedeniyle bizlere ‘’Ya ka-
bul et ya da uygulamayı kapatıyoruz.’’ 
şeklinde gelerek altın tepside milyonlarca 
kişiyi belki de bu verileri paylaşmaya bi-
linçli veya bilinçsiz şekilde mahkûm etti. 

Veri bilimi, gelecek dünyasının belki de 
hâkim devletlerinin elindeki en büyük 
güç olacak. Kişisel verilerimizi korurken 
hem bireysel dikkat ve çabaya hem de 
hukuksal olarak çok ciddi bir ülke altya-
pısına ihtiyaç duymaktayız. Bütün bun-
lar doğrultusunda kendi vatandaşlarının 
kişisel verilerini koruyamayan devletler, 
gelişen ve hızla değişen dünya düzenin-
deki yarışta hep geride kalmaya mahkûm 
bırakılacak. Bize düşen görev ise kişisel 
alanımızı özellikle sürekli kullandığımız 
anlık mesajlaşma uygulamaları üzerin-
den olabildiğince güvenli adımlarla ata-
bilmek; çünkü yeni dünya düzeni, veri 
üzerinde şekillenecek! 



Binlerce kişinin paylaşımları 

nedeniyle yargılanması, erişim 

engellemeleri ve içeriklerin 

kaldırılması Türkiye’nin içinde 

bulunduğu hukuk devleti 

krizinin de büyük bir parçası. 

Harita Bülteni

Ülkemizde basın ve yayın or-
ganlarının yüzde 95’inin tek 
bir elde toplanması sonucu 

seslerini yaygın medyada duyurama-
yan büyük bir kesim gazeteci, yazar ve 
halk kitlesi ağırlıklı olarak internet üze-
rinden ve sosyal medya platformlarını 
kullanarak seslerini duyurma yoluna 
gittiler. Sosyal medya Türkiye’de birçok 
kesimin bir araya geldiği, farklı seslerin 
duyulabildiği, habercilerin yaptıkları 
haberleri paylaşabildiği kamusal bir 
alan ve haber akışı için yaşamsal bir da-
mar haline geldi.

Farklı fikirlerin paylaşılabildiği yega-
ne mecra olan internet de bu nedenle 
sansür ve baskının hedefi haline geldi.  
Gelinen noktada, binlerce kişinin inter-
netteki paylaşımları nedeniyle yargılan-
ması, erişim engellemeleri ve çevrim 
içi içeriklerin kaldırılması Türkiye’nin 
içinde bulunduğu hukuk devleti krizi-
nin de büyük bir parçası. 

İnternete getirilen haber yasakları, içerik/
erişim engelleri, yorumlarından dolayı 
yargılanan kullanıcılar/gazeteciler ve açı-
lan davaların sayıları hakkında resmi ve-
rilere de ulaşılamıyor. Bununla birlikte bu 
sayılara el yordamı ile ulaşmaya çalışan 
akademisyenler ve raporlar da mevcut.

Sözü geçen raporlar ve çalışmalar tam 
sayıları verememekle birlikte durumun 
vehameti hakkında bize bir fikir de veri-
yor. Gelin bu sayılara birlikte göz atalım.

VPN

2019 yılı sonunda 408.494 
alan adı ve web sitesine 
erişim engeli getirilmiş bu-
lunuyordu. Aynı çalışma 
kapsamında tespit edilebil-
diği kadarıyla 2019 yılında 

erişime engellenen alan adı ve web si-
tesi 61.049’du. Bununla birlikte engelle-
melerin kullanıcı erişimini etkilemede 
ne kadar başarılı olduğu tartışmalıdır. 
İnternet engelini aşmak için kullanılan 
VPN (Virtual Private Network) sağla-
yıcı şirketlerin istatistiklerine göre 2019 
yılında Türkiye, Endonezya (%38) ve 
Hindistan’ın (%38) ardından %32 kul-
lanım oranıyla dünyanın en çok VPN 
kullanan üçüncü ülkesi oldu.

Muhalefete Sansür

Muhalif sitelere yönelik alan adı en-
gellemeleri 22 kararla ve en az 26 alan 
adının engellenmesiyle bu kategoriyi ta-
kip etmektedir. İncelenen 150 karardan 
101’inin (kapatılan alan adları sayılmak-
sızın) doğrudan haber engeli olduğu 
düşünülürse, hükümetin ve Sulh Ceza 
Hakimliklerinin ülke yönetimine ilişkin 
eleştirel içeriklere ne kadar ağır bir san-
sür uyguladığı çarpıcı bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bu manzara, elbette birçok 
adliye binasında gazetecilere yönelik 
olarak devam eden çok sayıda davayla 
da uyum göstermektedir.

Adli İşlemler

İçişleri Bakanlığının açıkla-
dığı verilere göre 1 Ocak 2020 -14 

Ağustos 2020 tarihleri arasında, 
yani sadece 7,5 ayda 6 bin 743 sosyal 
medya hesabı kullanıcısı hakkında pay-
laşımları nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Haber Engellemeleri

Açık kaynaklara yansıyan haber ve ra-
por izlemesi sonucu Free Web Turkey 
Platformu’nun tespit edebildiği kada-
rıyla 1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 ta-
rihlerini kapsayan 12 ay süresince en 
az 1910 URL, alan adı ve sosyal medya 
paylaşımına mahkemelerce erişim en-
geli getirilmiştir. Dağılım olarak bakıl-
dığında bu sayının 870’ini engellenen 
haber URL’leri oluşturmaktadır. Bu 
dönemde siyasi görüş ve yorum veya 
haber içerikli 42 sosyal medya hesabı 
veya paylaşımını engelleyen mahkeme 
kararları da haberlere yansımıştır.
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Suçlunun             
Korunması

Artık cinayet, tecavüz vb. 
suçların faillerini korumaya 

yönelik erişim engelli kararları-
na da rastlamak mümkün. Kadın 
cinayetleri veya tarikat liderleri-

nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği 
cinsel suçlarla ilgili 13 karar ortaya çık-
mış olup bu kararlar en az 154 içeriği 
etkilemiştir. Bu dönemde hükümetin 
covid-19 politikalarına yönelik sansür 
getiren ve en az 56 URL’yi etkileyen 6 
karar da bulunmaktadır.

Yasaklı Ansiklopedi

Vikipedi’nin çevrim içi tüm 
dillerinin Türkiye’den en-
gellenmesi, Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu 

(BTK) tarafından, 5651 sayılı Kanun’un 
verdiği yetkiye dayanarak 29 Nisan 
2017 tarihinde aldığı idari tedbir kararı 
sonucu meydana geldi. Ankara 1. Sulh 
Ceza Mahkemesinin erişim engelinin 
kaldırılması talimatı ile Vikipedi, Bil-
gi Teknolojileri Kurumu tarafından 15 
Ocak 2020 tarihinde fiilen erişime açıldı.

Aradım Haberi Her Yerde

Google’ın paylaştığı şeffaflık verilerine 
göre, 2019 yılının ilk yarısında Türki-
ye’den toplam 4362 öğe için kaldırma 
talebinde bulunuldu. Bu taleplerin 
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Reddit’in raporuna göre Türkiye, 

2019’da devlet mercilerinden 

gelen içerik çıkarma veya erişim 

engellemeleri isteklerinde Dünya 

zirvesindeydi.

%31’i “iftira”, %30’u “ulusal güvenlik”, 
%20’si ise “gizlilik ve güvenlik” gerek-
çesiyle yapılmıştı. Google, kaldırılması 
talep edilen 4362 öğenin 1148’ini yasal 
gerekçeyle, 182’sini ise şirket politikası 
gerekçesiyle kaldırdı. 2019 yılının ikinci 
yarısında ise Türkiye’den toplam 2602 
öğe için kaldırma talebinde bulunuldu. 
Bunların 850’si yasal gerekçeyle, 110’u 
ise politika gerekçesiyle Google tarafın-
dan kaldırıldı. 



Harita Bülteni

Mesleğimizin ve Meslektaşlarımızın Öncelikli Görevi

Ne yazık ki ülke olarak afet yönetimlerindeki eksikliklerimiz 

sürekli ortaya çıkıyor. Eksiklerimiz; maalesef yaşanan orman 

yangınlarında da görüldü.  Bir “Orman yangın koruma stratejisi 

ve eylem planı” çalışmasının ivedilikle yapılması gerekiyor. 

Bu çalışma ancak uzaktan algılama, coğrafi bilgi sitemleri ve 

nesnelerin interneti teknolojileri ile gerçekleştirilebilir.

Ranta Dönüşmesine İzin Vermeyeceğiz

28-29 Temmuz tarihlerinde, Ma-
navgat, Adana, Osmaniye, Mersin, 
Muğla başta olmak üzere ülkemi-

zin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan, 
giderek yayılan ve halen tam kontrol 
altına alınamayan orman yangınlarının 
etkileri sürerken bu yangınlara müda-
hale ve koordinasyon noktasında karşı 
karşıya kaldığımız yetersizlikler, alınan 
önlemlerin eksikliğinin gözler önüne 
serilmesi ve sonucunda kaybedilen can-
ların vicdanlarda açtığı yara ile ne yazık 
ki süreci bir afet olmanın yanı sıra bir 
faciaya dönüştürdü. 

Afet yönetimlerindeki eksikliklerimizin 
tekrar görüldüğü bu yangınlar, başta 
Türk Hava Kurumuna atanan kayyım 
sonrası yangın söndürme uçaklarının 
çürümeye terk edilmesi olmak üzere 
yanlış politikaları, ihmalleri ve 
yangınlara müdahale etme 
konusunda da yetersiz-
likleri ortaya çıkardı. Bu 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
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felaket, ormanlarımızın yönetimi ve or-
man yangınlarının önlenmesi için kalıcı 
ve caydırıcı politikaların ivedilikle oluş-
turulması gerektiğini de tekrar gözler 
önüne serdi. 

Ormanların korunması ve geliştiril-
mesi, Anayasa’nın 169. maddesi 
ile koruma altına alınmışken ve 
bu maddeyle orman suçlarının 
hiçbir şekilde affı öngörülme-
mişken, son dönemlerdeki yasal 
düzenlemelerde orman alanlarına 
zarar verecek hükümlerin yer aldığı gö-
rülüyor. 

Orman yangınlarının başlamasından 
önce 18.07.2021 tarihinde kabul edilip 
28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun’daki düzenlemeler 
ise oldukça dikkat çekici. 12.03.1982 
tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişikliklerle birlikle tu-
rizm merkezlerinin 

özgür köşe

Ranta Dönüşmesine İzin Vermeyeceğiz

105
Harita Bülteni71



Harita Bülteni

şünülse de Turizmi Teşvik Kanunu’n-
da yapılan değişiklik sonrasında or-
man yangınlarının başlaması, halkın 
nezdinde yanan alanların gelecekteki 
akıbeti konusundaki endişeleri de 
arttırdı.  Vatandaşlarımızın ve çok 
sayıda canlının hayatını kaybettiği 
ve yaşam alanlarımızın kullanılamaz 
hale geldiği bu faciayla ilgili tüm 
şüphelerin giderilmesi, başta sabo-
taj ve görev ihmali olmak üzere tüm 
sorumluların belirlenerek en ağır şe-
kilde cezalandırılması ve zarar gören 
vatandaşlarımızın devlet desteğiyle 
mağduriyetlerinin mutlaka gideril-
mesi bizlerin ve toplum vicdanının 
en acil beklentileri.  

Yangın önleme ve söndürme sistem-
lerine yeterince yatırım yapılmaması; 
Bakanlığın envanterine uçak alınamaz-
ken ülkenin çeşitli yerlerindeki saray 
yapımlarına, betona ve onlarca özel 
uçaklara bütçe ayrılması; ormanların 
uzaktan algılama teknikleri ve coğrafi 
bilgi sistemleri ile izlenmesi, korunma-
sı, yönetilmesi, önleyici mekânsal bilgi 
sistemlerinin geliştirilmesi noktasında 
yetkin bir meslek grubu olan harita/
geomatik mühendislerinin Orman Ba-
kanlığında ihtiyaç olmasına rağmen 
yeterince istihdam edilmemesi ve bütçe 
yetersizliği bahanesiyle uzun yıllardır 
hiç alınmaması;  olay yerine giderek 
afetzede vatandaşlarımızın yaralarını 

tanımı genişletildi ve “kamu yararı 
bulunan orman vasıflı olanlar dâhil 
Hazine taşınmazları ile tescili müm-
kün olan Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınır-
ları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve 
ilân edilen alanlar”ın turizm merkezi 
olarak kabul edileceği düzenlendi. Yani 
bu yasaya göre bilimsel, teknik ve yasal 
süreçler dışlanarak kültür ve turizm ge-
lişme bölgeleri dışında kalsa bile orman 
arazileri, Cumhurbaşkanı kararıyla 
“kamu yararı” kapsamına alınarak tu-
rizm yatırımcılarına açılabilecek. 

Bunun beraberinde, 3413 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile 07.01.2021 
tarih ve 31357 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6831 
sayılı Orman Kanunun Ek 16’ncı Mad-
desi Kapsamında Orman Sınırları Dı-
şına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yö-
netmelik de ülkemizin orman varlığı 
ve ekosisteminde geri döndürülmesi 
mümkün olmayan zararlara neden ola-
bilecek, orman içerisinde yapılaşmala-
ra yol açacak düzenlemeler içeriyor ve 
bu Yönetmelik’in iptali istemiyle Oda-
mızca dava açıldı. 

Her ne kadar yangınların; artan hava 
sıcaklığı, bozulan mevsimsel denge-
ler, nem oranındaki düşüş, tatil sezo-
nunda bırakılan atıklar veya sabotaj 
iddiaları gibi nedenlerden çıktığı dü-
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Ormanların uzaktan algılama 

teknikleri ve coğrafi bilgi 

sistemleri ile izlenmesi, 

korunması, yönetilmesi, önleyici 

mekânsal bilgi sistemlerinin 

geliştirilmesi noktasında yetkin 

bir meslek grubu olan harita/

geomatik mühendislerinin Orman 

Bakanlığında ihtiyaç olmasına 

rağmen yeterince istihdam 

edilmemesi yaşanan facianın 

boyutlarını artırıyor. 

sarması beklenen rejim temsilcilerinin 
vatandaşın üzerine çay fırlatması kabul 
edilebilir uygulamalar olmayıp toplu-
mun vicdanında afetin bıraktığı yarala-
rı da derinleştirdi. 

Ülkemizde yaşanan bu felaketler, her 
seferinde ne yazık ki afet yönetimlerin-
deki eksikliklerimizi gündeme getiri-
yor. Depremlerde, sellerde karşı karşıya 
kaldığımız eksikler; meydana gelen bu 
yangınlarda da görüldü.  Bu nedenle 
uygulanmasında geç kalınmış olsa da 
bir “orman yangın koruma stratejisi ve 
eylem planı” çalışmasının ivedilikle ya-
pılması gerektiği ortada. Bu eylem pla-
nı ise harita/geomatik mühendisliğinin 
uzmanlık ve uygulama alanları olan 
uzaktan algılama, coğrafi bilgi sitemleri 
ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri 
ile gerçekleştirilebilir ve Odamız yapıla-
cak bu çalışmalara her zaman bilimsel ve 
teknik desteği vermeye, bu plan doğrul-
tusunda meslek alanlarımızla ilgili ge-
rekli eğitimlerin verilmesine hazır. 

Meslek alanlarımızın gerektirdiği so-
rumlulukla birlikte toplumcu mühen-
dislik ilkelerimiz gereğince de yaşanan 
bu yangınların sonuçlarının takip edil-
mesini bırakmayacağız. Yanan orman 
alanları; Odamızca uzaktan algılama 
ve CBS analizleri ile mülkiyet, maden 
ruhsatları, bitki örtüsü ve birçok açıdan 
irdelenerek hassas bir biçimde tespit 

edilecek, bu alanların gelecek yıllarda 
da aynı tekniklerle izleyerek takibini 
sağlayacağız ve bu alanların ranta açıl-
masına asla müsaade etmeyeceğiz. 

HKMO olarak bu kapsamda gerek-
li çalışmaları yapmaya başladığımızı, 
uzaktan algılama yönetmeleri ile yanan 
ormanları izlemeye başladığımızı ve 
yapacağımız çalışmalarla ilgili süreçler 
hakkında üyelerimizi ve kamuoyunu 
bilgilendireceğiz. 

Doğal ve toplumsal yaraların sarılması 
için atılacak tüm adımlarda her zaman 
gerekli katkı ve desteği sunacağımızı 
yineliyor, tüm halkımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.

özgür köşe
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Bakanlıkça yayımlanan 
yukarıdaki listede 

keşke yanan ormanların 
kullanılan ekipmanın 
sayısı değil de önleme 

planları ve sistemleri yer 
alsaydı diye düşünmeden 

edemiyoruz.



Harita Bülteni

105
Harita Bülteni 74

Mustafa Seven

Müzikten edebiyata, siyasetten 
sanata sohbetler gerçekleştirdi-
ğimiz Röportaj köşemizde, Fo-

toğrafçı Mustafa Seven’i ağırladık. 

HKMO: Mustafa Bey; biz takip ediyo-
ruz tabii sizi, özellikle sosyal medya-
dan; ama işin en temelinden başlayalım. 
Fotoğrafçılıkla yolunuz nasıl kesişti, na-
sıl başladınız, ilk temeli nasıl attınız? 

SEVEN: Tesadüfle başladı aslında. Ben 
hep karikatürist olmak istiyordum. 
Uzun uzun anlatmayayım, kısaca geçe-
yim. Amatör dergilerde de lise çağların-
da çizerlik yapıyordum ve hep öyle bir 
yönde kendimi eğitmeye çalışıyordum. 
Yanlış hatırlamıyorsam 93 yılıydı, bir 
kafede çalışıyordum. Ben kafede ça-
lışırken, bir tane Zenit kamera unut-
muşlardı. “Sahibi gelirse verirsin.” diye 
bana vermişlerdi. 10-15 gün bekledik, 

Çerçevene Soktuğun Şey Senin Kim Olduğun

röportaj
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kimse gelip almadı, kaldı o öyle, ben 
de el koydum. Bir tane negatif (400 asa 
Kodak siyah-beyaz) film aldım, taktım; 
ama hiçbir şey bilmiyorum. Bir şeyler 
çekiyorum kafama göre. Bir makara fil-
mi bitirdim, hemen gidip yıkattırdım. 
Tabii kimisi doğru pozlanmış, kimisi 
pozlanmamış; ama çok sevdim. Bir de 
desenden geldiğim için gölge, ışık, renk 
bilgimiz var biraz. Öyle bir şeyler ya-
pıyorum; ama çok amatör yani hiçbir 
şey bilmiyorum. O dönem kaynaklara 
erişmek de çok sınırlı tabii. Yani sosyal 
medya yok, internet yok, o yok, bu yok; 
sadece kitaplar var ve ağabeyler var. 
Birkaç ağabeyimiz vardı foto muhabiri, 
gazeteci. Onlara danıştım. Tabii hepsi-
nin işi başından aşkın, doğru dürüst 
yardımcı olamıyorlar.

Gittim, sahaflardan bir tane kitap aldım; 
“Temel Fotoğrafçılık” diye. Kütüpha-

“Mustafa’nın 30 tane fotoğrafını yan yana koyun; biraz aklı 

başında, analiz yapabilen, birazcık insan hayatına dokunmuş, 

sokakları deneyimlemiş kimse, Mustafa hakkında aslında nasıl bir 

insan olduğuyla ilgili çok net fikir sahibi olabilir.”



nemde hâlâ duruyordur. Onu karıştı-
rıyordum. Çok hoşuma gitti. Dediğim 
gibi amatör bir gazetede de çizerlik yapı-
yorum. O gazetede bizden yaşça büyük 
profesyonel gazeteciler de var. Başka ga-
zetelerde çalışıyorlar, bu gazeteye de gö-
nüllü destek oluyorlardı. Kamera sürekli 
boynumda, gezip tozuyorum. Onunla 
öyle dolanmak falan çok hoşuma gidiyor. 

Aynı zamanda bu amatör ekip Günay-
dın gazetesinde de bir sayfa hazırlıyordu. 
O zamanlar Günaydın diye bir gazete 
çıkıyordu. Ben de o gazeteye gidip geli-
yordum. Aynı zamanda çizerlik de ya-
pıyordum o sayfa için. “Sen fotoğraf da 
mı çekiyorsun?” dediler bana, “Ağabey, 
valla çekiyorum.” dedim. “O zaman bize 
fotoğraf da çek, yani haberlere yardım 
et.” dediler. Ekoloji haberleri özelinde bir 
sayfaydı. Üç-beş makara film verdiler. Ta-
bii heyecanlandım. O zamanlar çulsuzuz, 
para pul yok, hiçbir şey yok. Bedava film 
verince “Süper! Bu iş olur. Madem beda-
va film de alabiliyoruz.” dedim. Bir de 
gazetenin banyosu da var, karanlık odası 
da var; yıkatabiliyorsun, her şey hızlı iler-
liyor. O gazla kabul ettim. 

Harita Bülteni
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O gazetede yardım ettiğim ağabeyleri-
mizden bir tanesi Sabah gazetesine trans-
fer oldu. 95 ya da 96 yılında, Sabah’ın 
bünyesinde bir tane dergi grubu kurdu-
lar orada. “Mustafa; bize foto muhabiri 
lazım. Çalışır mısın bizimle?” dediler, 
“Çalışırım.” dedim. Böylece, 1995 yılında 
ilk defa profesyonel olarak fotoğraftan 
para kazanarak mesleğe başladım. 

HKMO: O makine duruyor mu?

SEVEN: Aslında duruyordu; ama muh-
temelen birine verdim bir haber için, 
bir şey için ve geri dönmedi. Çok çabuk 
unutuyorum her şeyi ve kimde olduğu-
nu hatırlayamıyorum.

HKMO: Sonra profesyonellik başlıyor. 

SEVEN: Tabii. 95’te foto muhabirliği-
ne başladım, sonra 18 yıl hep foto mu-
habirliği yaptım yani bundan 10 sene 
öncesine kadar foto muhabirliği ola-
rak çalıştım. Zaten hâlâ serbest foto 
muhabiri olarak çeşitli ajanslara, yur-
tiçinde ve yurtdışında bir sürü ajansa 
iş yapıyorum. Zaten kendimi de sokak 

fotoğrafçısı ve foto muhabiri olarak 
tanımlıyorum. 25 yıldır foto muha-
birliği hâlâ devam ediyor. Ama artık 
freelance olarak çalışmaya devam edi-
yorum. Beni var eden, ruhumu mut-
lu eden, tatmin eden fotoğraf, belge-
sel, dokümantasyon, sokak fotoğrafı. 
Bunlardan ticari olarak bir gelir elde 
etmek çok zor olduğu için reklam fo-
toğrafı da çektiğim oluyor. Aslında 
sonra bulaştım reklam fotoğrafına. 
Foto muhabiri olarak başlayıp reklam 
fotoğrafı bir yan iş, gelir kaynağı ola-
rak devam etti. Hâlâ da öyle açıkçası. 
Hâlâ reklam fotoğrafı çekmeye devam 
ediyorum; ama reklam fotoğrafı üze-
rinden kendimi tanımlamam doğru 
olmaz. 

HKMO: Instagram paylaşımlarınız ile 
geniş kitlelere ulaşıyorsunuz. Bu nasıl 
hissettiriyor? Bir stres oluşturuyor mu? 

SEVEN: Stresten ziyade tabii ki bir iş 
yoğunluğu, ekstra ciddi bir iş yoğunlu-
ğu getiriyor bana. Bana DM’den ulaşan 
herkese bir şekilde geri dönüyorum ve 
bunları kendim yapıyorum. 

röportaj

Mustafa Seven

Her geçen gün biçim değişiyor, 
estetik anlayışlar değişiyor, 
sanatla ifade biçimleri 
değişiyor, fotoğrafın sanatla 
girdiği etkileşim bambaşka 
hale dönüyor. Dolayısıyla 
kendi entelektüel dünyamızı 
geliştireceğiz, ne olup bittiğine 
bakacağız.
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HKMO: Pandemi sizi nasıl etkiledi?

SEVEN: Pandemi bize bambaşka bir 
şey sundu. Kayıt altına alınması gere-
ken ve ciddi olarak kitlesel travmalara 
yol açan bir dönem bu. Hiç boş durma-
dım. Basın kartı sahibi olarak sokağa 
çıkmamda bir engel yoktu. Dolayısıyla 
hep yollardaydım, pandeminin etkileri-
ni fotoğraflamaya çalıştım.  

HKMO: Ülke gündemine göre planları-
nızı şekillendiriyor musunuz?

SEVEN: Tabii ki anlık olarak bir foto 
muhabiri refleksiyle hareket etmiyo-
rum. Mesela bir yerde deprem oldu, 
haldır huldur gidip orada fotoğraf çek-
miyorum; ama projelerime dâhil oluyor 
tabii ki. Günlük bir dokümantasyon 
yapmıyorum; “Şöyle oldu, böyle oldu” 
vesaire gibi. Daha ziyade onun etkileri 
üzerine işler yapıyorum. 

HKMO: Genelde siyah-beyaz tercih 
ediyorsunuz. Bu, sizin ruh halinizi de 
yansıtıyor diyebilir miyiz? 

SEVEN: Kesinlikle öyle. Sen kimsen, 
neysen, hayata nereden bakıyorsan, 
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hayatı nasıl algılıyorsan, entelektüel 
dünyan neyle sınırlıysa, fotograf da 
bunlardan çok bağımsız bir şey değil. 
Çerçevene soktuğun şey senin kim ol-
duğunla ilgili bir şey. 

HKMO: Biraz daha eleştirel tarafa da 
bakıp Türkiye’deki fotoğrafçılığı ko-
nuşalım. Üretilen fotoğraflara nasıl 
bakıyorsunuz? Şu anda genel olarak 
üretilen fotoğrafları da takip edebiliyor-
sunuz. Bu konuda eleştiriniz var mı?  

SEVEN: Eleştirim tabii ki yok. Tespit-
lerim olabilir en fazla. Aslında fotoğraf 
dijitalleşene kadar belli bir zümrenin, 
belli bir grubun tekelindeki bir iletişim 
aracı. Niye; çünkü pahalı. Artık geldi-
ğimiz noktada, öyle ya da böyle, ucuz 
ya da pahalı, hepimiz bir cep telefonu 
kullanıyoruz. Bunun yansımalarını da 
görüyoruz. Özellikle “Yurttaş gazete-
ciliği” olarak tarif edilen meselede de 
artık bir sürü kayıtlar üretiliyor. 

Artık dijital fotoğrafta üretim şansı çok 
fazla. Dolayısıyla biz bambaşka dün-
yalardan, bambaşka hayatlardan, bam-
başka coğrafyalardan hikâyelere tanık 
olabilme şansına eriştik. Diyarbakır’da 

Dolayısıyla rahat duramayız, 
rahat durmamalıyız da. “Tamam 
ağabey, ben fotoğrafın tekniğini 
iyi biliyorum, bir şey yapmama 

gerek yok, gider çekerim.” 
şeklinde olmuyor, öyle değil.

Mustafa Seven

röportaj
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bir çoban arkadaşımız da acayip işler 
üretiyor ve görüyoruz bunları, çok gü-
zel şeyler yapıyorlar. Dünyanın bam-
başka bir yerinde bir kamyon şoförü 
arkadaşımız da kendi yol serüvenini 
fotoğraflayarak anlatıyor. 

Çok başarılı fotoğrafçı arkadaşlarımız 
var, çok başarılı foto muhabiri arkadaş-
larımız var. Dünya ölçeğinde iş yapmış, 
kendini kanıtlamış, ispatlamış bir sürü 
arkadaşımız var. Hepsiyle gurur duyu-
yoruz. Hepsi gerçekten müthiş işler ya-
pıyorlar. Oldukça iyiye gidiyor bence, 
hiç kötü bir şey görmüyorum ben. 

HKMO: Bu işin amatör olan tarafı var, 
bir de profesyonel tarafı var. Peki, kura-
lı var mıdır?

SEVEN: Kuraldan ziyade şöyle şeyler 
var tabii ki. Ruh dünyasını besleyecek 
bütün unsurlardan faydalanmak. Dün-
yayı çok iyi takip etmek. Her geçen gün 
biçim değişiyor, estetik anlayışlar de-
ğişiyor, sanatla ifade biçimleri değişi-
yor, fotoğrafın sanatla girdiği etkileşim 
bambaşka hale dönüyor. Dolayısıyla 
kendi entelektüel dünyamızı geliştire-
ceğiz, ne olup bittiğine bakacağız. 

Biz ruh dünyasını beslediğimiz işler 
yapıyoruz. Tabii ki teknik, matematik 

kısmı da var; ama yüzde 20’dir, yüz-
de 30’dur. Yüzde 70 bambaşka bir şey. 
Dolayısıyla rahat duramayız, rahat 
durmamalıyız da. “Tamam ağabey, 
ben fotoğrafın tekniğini iyi biliyorum, 
bir şey yapmama gerek yok, gider çe-
kerim.” şeklinde olmuyor, öyle değil. 
Bir de biz, merkezinde insanın var 
olduğu bir iş yapıyoruz. İnsanda bin 
tane değişken ruh hali var, durum var, 
kötülükler var, iyilikler var, onlar var, 
bunlar var, karman çorman bir hikâye. 
Dolayısıyla biz, bütün bunlar olurken 
ruh dünyamızı hem sağlıklı tutmalıyız 
hem de ruh dünyamızın bize sunduğu, 
rehberlik ettiği durumları kayıt altına 
almalıyız. 

Hepimiz bir cep 
telefonu kullanıyoruz. 
Bunun yansımalarını 
da görüyoruz. Özellikle 
“Yurttaş gazeteciliği” 
olarak tarif edilen 
meselede de artık bir 
sürü kayıtlar üretiliyor. 



Harita Bülteni

105
Harita Bülteni 80

gezi

Şimdi Mevsimlerden Geyikbayırı
Bir Sporcu Olsanız da Olmasanız da

Beydağları’nın önemli zirvelerinden Geyik Sivrisi’nin 

eteklerinde yer alan Geyikbayırı kızılçam ormanlarının yanı sıra 

akarsular ve minik şelaleler ile kaplı. Köylüler eskiden çok daha 

fazla geyik vardı diye anlatsalar da yerellerin söz ettikleri ve 

bölgeye ismini veren hayvan aslında bir tür dağ keçisi.  

105
Harita Bülteni81



Harita Bülteni

sıra akarsular ve minik şelaleler ile kap-
lı. Köylüler eskiden çok daha fazla ge-
yik vardı diye anlatsalar da yerellerin 
söz ettikleri ve bölgeye ismini veren 
hayvan aslında bir tür dağ keçisi.  

Geyikbayırı, her ne kadar kayaları ile 
ünlü olsa da tırmanışçılar dışında ka-
lan, benim gibi düz yolda bile yürü-
meyi beceremeyenler için yeşillikleri-
ni seriyor gözler önüne: Kızılçamlar, 
uzun palamutlarıyla rahatlıkla ayırt 
edebileceğiniz boz pırnallar, sapları ve 
yaprakları daha dikensi kermes meşe-
leri, çoğumuzun kahvesini bildiği ama 
yöre insanının taze filizlerinin şifalı ol-
duğuna inandığı menengiçler, siyahım-
sı meyveleriyle akçakesmeler, yabani 
zeytinler, su kenarlarını tutmuş doğu 
çınarları, yabanmersinleri… Daha yük-
seklerde ise sedirler, karaçamlar, boylu 
ve kokulu ardıçlar, çalıdan boyluca tes-
pih ağaçları, peruk çalıları ve daha nice-
leri bulunuyor.

Gidilecek, görülecek çok yer var 
ülkemizde. Yenilerini de keş-
fetmemize pandemi nedeniyle 

sınırların kapanması vesile oldu. Ge-
yikbayırı da benim için geç tanınmış o 
yerlerden biri. Radarım dışında kalmış 
bir cennet. 

Kaya tırmanışı meraklıları dışındaki 
insanların pek tanımadığı bir yer Ge-
yikbayırı. Hatta rahatlıkla ‘yurt dışında 
Türkiye’de olduğundan daha fazla tanı-
nıyor.’ diyebiliriz bu saklı cennet için.  
Her ne kadar Antalya’nın yerlileri için 
doğal güzellikleriyle ve çeşmeleriyle 
dikkat çeken, il merkezinin hemen yanı 
başında bir mesire alanı olsa da Avru-
pa’da kış aylarında tırmanış yapılacak 
en önemli üç, Dünya’da ise 10 merkez 
arasında gösteriliyor.

Beydağları’nın önemli zirvelerinden 
Geyik Sivrisi’nin eteklerinde yer alan 
Geyikbayırı kızılçam ormanlarının yanı 

Özellikle tüm Dünya’dan yola 
çıkmış bisikletli gezginler için 

güzel bir mola ve buluşma 
noktası olmuş Geyikbayırı.
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Çok yeni keşfedilmiş bir yer Geyikba-
yırı. Bölgenin spor tırmanış için taşıdığı 
potansiyel, 2000 yılında Metin Yılmaz 
ve Öztürk Kayıkçı tarafından keşfedil-
miş. Bu iki arkadaş hiçbir karşılık bek-
lemeden kayalıklarda tırmanış rotaları 
açmışlar. Kendilerini adeta bu spora 
adayan Öztürk Kayıkçı ve Züleyha Ge-
els Görkem, yıllar boyunca Geyikba-
yırı’nın bir tırmanış coğrafyası olarak 
gelişmesi ve tanınması için çaba gös-
termişler. Emekleri sonuç vermiş gibi 
görünüyor; Geyikbayırı her yıl Türkiye 
ve Dünyadan çok sayıda kaya tırma-
nışçısını kendine çekiyor. Son yıllarda 
dünyaca ünlü bazı firmalar da burada-
ki tırmanış faaliyetlerini desteklemeye 
başladılar. 

Geyikbayırı’nın kısa sürede bu kadar 
sivrilmesinin nedeni coğrafi yapısı-
nın uygunluğu, parkur zenginliği ve 
Antalya gibi kolay ulaşılabilir bir mer-
keze olan yakınlığı. Bunlara, yörenin 

gezi

doğal güzelliklerini de eklemeli tabii 
ki. Slackline ve Highline meraklılarını 
da kendine çeken bölgede 1000’in üze-
rinde tırmanış rotası bulunuyor.  Her 
hafta yenilerinin eklendiği bu rota sayı-
sının kaça kadar çıkacağı tırmanışçılar 

Yöredeki kamp alanları tüm 
Dünya’dan dağcıların buluşma 
deneyimlerini paylaşma noktası 
olmuş.

Geyikbayırı’ndan,
Antalya’yı bir kartal bakışıyla 
izlemek mümkün.

Geyikbayırı’nda 
highline ve slackline 

festivalleri de 
düzenleniyor. 
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arasında bir iddia konusu. Farklı eğim, 
yükseklik ve zorluk derecesindeki par-
kurlar her seviyedeki kaya tırmanışçısı-
na hitap ediyor.

Dünya’nın en çok takip edilen tırmanış 
sitesi www.8a.nu’da tırmanıcıların oyla-
rıyla, “Kış Aylarında Tırmanılacak Dün-
yanın En İyi Üçüncü Bölgesi” seçilen 
Geyikbayırı, özellikle kış ve bahar ayla-
rındaki ılıman iklimi sayesinde büyük 
bir avantaja sahip. Ekim başında açılan 
sezon, mayıs ayının ortalarında sona eri-
yor. Tımanış meraklıları, yaz aylarında 
sıcaklığın yüksekliğinden dolayı Geyik-
bayırı’ndan uzak dursalar da bahar ayla-
rında soluğu Geyikbayırı’nda alıyorlar.  
Başka bir deyişle mevsimlerden Geyik-
bayırı’ndayız.

Pandemi öncesi highline, slackline, 
trekking, motosiklet, bisiklet ve kaykay 
sporlarının yapıldığı; yoga, pilates ve 
oryanting kamplarının düzenlendiği 

Tımanış meraklıları, yaz aylarında 
sıcaklığın yüksekliğinden dolayı 

Geyikbayırı’ndan uzak dursalar da 
bahara aylarında

soluğu Geyikbayırı’nda alıyorlar.  

Sinan Değirmeni de
bölgedeki gezilmesi
gereken yerlerden.
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bölgeye her yıl ortalama 25 binin üze-
rinde sporcu geliyormuş. Özellikle tüm 
Dünya’dan yola çıkmış bisikletli gez-
ginler için güzel bir mola ve buluşma 
noktası olmuş Geyikbayırı.

Geyikbayırı civarında gezilecek yerle-
rin başında antik Lykia kenti Treben-
na geliyor. Ünlü yürüyüş rotası Lykia 
Yolu da oldukça yakınında. Geyikbayırı 
Mağarası ise bir diğer keşif rotası. Ço-
ğunlukla kuru olan mağaranın toplam 
uzunluğu 120 metreyi buluyor. Araba-
nıza atlayıp biraz daha yukarılara çı-
karsanız Sinan Değirmeni ve Feslikan 
Yaylası da görülmeye değer. 

Siz de ister bir sporcu olun ister doğada 
sakin bir gün geçirme meraklısı, şimdi 
mevsimlerden Geyikbayırı.

gezi

Geyikbayırı, Dünyanın en çok takip edilen tırmanış sitesi 
www.8a.nu’da tırmanıcıların oylarıyla, “Kış Aylarında 

Tırmanılacak Dünyanın En İyi Üçüncü Bölgesi” seçildi.
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Üç  boyutlu haritaların oluştu-
rulmasında büyük oranda son 
kullanıcılarından toplanan 

görsel verilerden faydalanacağı düşü-
nüldüğünde, kişisel verilerin gizliliği 
konusunun en çok tartışma yaratacak 
başlıklardan biri olacağını tahmin et-
mek o kadar da zor değil.

Pokemon GO, ilk defa yayınladığı 2016 
yılında bu yana en çok indirilen ve de 
gelir üreten mobil oyunların başında 
geldi. Sensor Tower’a göre geliştiricisi 
Niantic firmasına sadece 2020 yılının 
başından bu yana 1 milyar USD’den 
fazla kazandıran oyun, tüm zamanlar-
da ise toplamda 4 milyar USD’yi aşarak 
rekor bir gelir elde etti. Artırılmış Ger-
çeklik (AR) teknolojisi ile lokasyon baz-
lı GPS servislerini benzersiz bir oyun 
deneyimi içerisinde birleştiren oyun, 
diğer mobil oyunlardan farklı olarak 
kullanıcıları evlerinden ve ofislerinden 
dışarı çıkartarak aktif halde hareket 
edebilmelerini sağladı.

Oyunun tüm başarısına rağmen GPS 
servislerinden kaynaklı metre ölçe-
ğindeki sapmalar, zaman zaman Po-
kemon’ların oyun haritasında bulun-
dukları konumları ile gerçek dünya 
arasından ciddi farklar olmasına ve 
Pokemon’ların olmaları gereken yer-
den çok başka yerlerde belirmelerine 
yol açtı. (Not: Atmosferik koşullar, şe-

Küresel teknoloji firmaları, Artırılmış Gerçeklik alanındaki yarışta 

geri kalmamak için gerçek dünyanın taranmış 3 boyutlu sanal bir 

kopyalarının oluşturması işine ciddi anlamda önem vermekteler. 

Bu sayede sanayiden eğlenceye kadar her sektörde hayatımızın bir 

parçası haline gelmeye başlayacak olan Artırılmış Gerçeklik (AR) 

uygulamalarını da kontrol edebilir hale gelecekler. 

teknoloji

Arttırılmış Gerçeklik ile

Şehirlerin 3 Boyutlu Dijital İkizleri

hirlerdeki yoğun bina kaynaklı sinyal 
bozulmaları, mobil cihazın alıcısının 
kalitesi vb. sebeplerden dolayı GPS sin-
yallerinde birkaç metrelik sapma payla-
rı olabilmektedir.) Oyunu oynayanların 
sıkça karşılaştığı gibi Pokemon’ların bir 
binanın duvarları içerisinde görünmesi 
veya asıl konulduğu ana cadde yerine 
özel bir mülkün bahçesinde belirmesi 
olağan bir durum. Aynı zamanda GPS 
servisinden yararlanmanın mümkün 
olmadığı kapalı mekanlarda elbette Po-
kemon avının pek mümkün olmadığını 
unutmamak lazım.

Niantic, GPS kaynaklı yaşadığı bu prob-
lemlerin önüne geçmek için 2018 yılın-
dan bu yana üzerinde çalıştığı “Real 
World Platform” sistemini hayata geçir-
di. Real World Platform, daha öncelileri 
“AR Cloud” olarak da adlandırılan bir 
tür gerçek dünyanın taranmış 3 boyutlu 
kopyası diyebiliriz. Bu sistem sayesin-
de cihazların bulundukları konumun 
neresi olduğu GPS uydularından gelen 
sinyaller yerine, cihazın kamerasından 
gelen görüntüler ile sistemin serverın-
da barındırılan 3 boyutlu point cloud 
(nokta bulut) verilerini karşılaştırarak 
bir konum bilgisi elde ediyor. Pokemon 
GO’ya yeni gelen “AR Mapping” görev 
sistemi ile oyunculardan etraflarındaki 
objeleri ve sabit mekanları telefonları-
nın kameraları ile taramaları isteniyor. 
Bunun karşılığında ise oyun içi hedi-

105
Harita Bülteni87



Harita Bülteni

Sanayiden eğlenceye kadar her 
sektörde hayatımızın bir parçası 

haline gelmeye başlayacak 
olan Artırılmış Gerçeklik (AR) 

uygulamalarını da kontrol 
edebilir hale gelecekler. Sadece 

AR uygulamalarda değil otonom 
araçlar da özellikle yön bulma 
sistemlerinde bu altyapılardan 

faydalanacak.

yeler veriliyor. Bu şekilde kullanıcıla-
rın kameralarından izinli bir şekilde 
toplanan bu görsel veriler, daha sonra 
taranan ilgili alanların 3 boyutlu nokta 
bulut (point cloud) haritalarının oluştu-
rulmasında kullanılıyor. Niantic, bu sa-
yede milyonlarca oyuncusundan izinli 
olarak topladığı veriler ile dünyanın 3 
boyutlu sanal bir kopyasını çıkartmayı 
ve bunu gelecekte tüm geliştiricilerin 
Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları 
için kullanabilecekleri bir servis sunma-
yı hedefliyor.

Google da benzeri bir şekilde GPS kay-
naklı konumlandırma sorunlarının önü-
ne geçmek için Visual Positioning (VPS) 
olarak adlandırdığı yeni bir teknik kul-
lanmaya başladı. Türkçeye “Görsel Ko-
numlandırma Sistemi’’ olarak çevirebi-
leceğimiz yöntem ile şehirlere ait uydu 
görüntüleri, Google arşivinde bulunan 
sokak fotoğrafları vb. diğer kaynaklar-
dan toplanan tüm görsel veriler, maki-
ne öğrenmesi algoritmaları ile birleştiri-

lerek 3 boyutlu sanal bir harita & point 
cloud oluşturulmakta kullanılıyor.

Google Maps’in yeni özelliği “Live 
View”ı aktif hale getirdiğiniz ve tele-
fonunuzun kamerası ile etrafınızı ta-
radığınızda, kameradan gelen görsel 
tarama verileri ile Google’ın kendi sis-
temindeki görsel referanslar karşılaş-
tırılıyor ve cm bazında bulunduğunuz 
kesin konum verisi elde edilebiliyor. 
Üstelik herhangi bir GPS datasına ih-
tiyaç duymadan. Yani daha önceden 
GPS sinyallerinin yapısı itibariyle han-
gi yöne yürüdüğünüzü dahi net olarak 
kestiremezken şu anda bulunduğunuz 
sokağın hangi noktasında olduğunuz, 
en yakındaki binaya ne kadar uzaklıkta 
bulunduğunuz ve hangi yöne baktığı-
nız neredeyse kesin olarak tespit edile-
biliyor. Peki bu ne işe yarıyor? Elbette 
şu anda Google Maps uygulamasında 
kullanıldığı gibi telefon ekranında so-
kağın üzerinde Artırılmış Gerçeklik 
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(AR) yönlendirmelerini görebiliyorsu-
nuz. Çok yakın bir zamanda da sadece 
standart AR yol yönlendirmeleri değil 
aynı zamanda binaların ve dükkanların 
üzerinde yerel işletmelere ait Artırılmış 
Gerçeklik (AR) reklamlarını görmeye 
başlayacağız.

Snapchat de benzer bir şekilde, belli 
başlı şehirlere ait uydu görüntülerini ve 
sokak fotoğraflarını makine öğrenmesi 
temelli algoritmalar ile birleştirerek ilgi-
li şehirlerin 3 boyutlu haritalarını çıkart-
maya başladı. Bu sayede Snapchat için 
AR filtre geliştiren kişiler artık Snapc-
hat Local Lens özelliğini kullanarak bu 
nokta bulut haritalarının kapsamında 
olan şehirlerde istedikleri herhangi bir 
bina üzerine Artırılmış Gerçeklik (AR) 
efekt ve deneyimleri yerleştirebilecek. 
Lens Studio ile daha önceden şehirler-
deki sadece belirli anıtsal yapıları üze-
rine AR efektleri eklemek mümkünken 
şimdi çok daha geniş alanlarda çalışa-
cak ve çok sayıda kullanıcı tarafından 

eş zamanlı olarak deneyimlendiri-
lebilecek Artırılmış Gerçeklik 

(AR) uygulamaları geliştir-
mek mümkün hale geldi.

Microsoft ve Facebook da dünyanın sanal 
bir 3 boyutlu haritasının yaratılması ve 
bunun özellikle Artırılmış Gerçeklik (AR) 
teknolojilerinden yararlanan uygulama-
ların temel konumlandırma sistemleri 
olması üzerine çalışmalarını yürütmek-
te. Örnek olarak; geliştiriciler Microsoft 
Azure platformu içerisinde “Azure Spa-
tial Anchors” sevisini kullanarak şu anda 
gerçek dünya üzerine sanal objeler & 
bilgiler yerleştirip bunların diğer kullanı-
cılar tarafından gerçek zamanlı olarak bı-
rakıldıkları konumda etkileşime geçme-
lerini sağlayabiliyor. Bu sayede herhangi 
bir açık veya kapalı alanda, istediğiniz bir 
3 boyutlu objeyi bırakabilir ve bu objenin 
aynı konumda diğer kullanıcılar tarafın-
dan Artırılmış Gerçeklik (AR) olarak gö-
rülmesini sağlayabilirsiniz. Aynı özellikle 
geçtiğimiz aylarda Google’ın Arıtılmış 
Gerçeklik (AR) uygulamalarının gelişti-
rilmesinde kullanılan ARCore, SDK yazı-
lımının içerisinde de Android geliştirici-
lere sunuldu. Microsoft Spatial Anchors’a 
benzer bir şekilde ARCore Persistent 
Cloud Anchors ile gerçek dünya üzerine 
istediğiniz sanal & Artırılmış Gerçeklik 
(AR) deneyimlerini konumlandırmanız 
artık mümkün.

Facebook’un ise Artırılmış Gerçeklik 
(AR) gözlük projesi olan “Project Aria” 
bünyesinde şehirlerin 3 boyutlu sanal 
harita kopyalarını çıkartmayı ve diğer 

firmaların planladıkları gibi bu harita-
ların AR deneyimlerin zenginleştirilme-
sinde kullanmayı hedeflediği biliyoruz. 
Öte yandan proje hakkında henüz sınır-
lı bilgi olduğu için ne tür bir sistem ile 
karşılaşacağımızı önümüzdeki yıl içeri-
sinde daha net anlayacağız.

Kısaca özetlemek gerekirse tüm küresel 
teknoloji firmaları, Artırılmış Gerçeklik 
(AR) alanındaki yarışta geri kalmamak 
için gerçek dünyanın taranmış 3 boyut-
lu sanal bir kopyalarının oluşturması 
işine ciddi anlamda önem vermekteler. 
Bu sayede sanayiden eğlenceye kadar 
her sektörde hayatımızın bir parçası ha-
line gelmeye başlayacak olan Artırılmış 
Gerçeklik (AR) uygulamalarını da kont-
rol edebilir hale gelecekler. Sadece AR 
uygulamalarda değil otonom araçlar da 
özellikle yön bulma sistemlerinde bu 
altyapılardan faydalanacak.

Öte yandan 3 boyutlu haritaların oluş-
turulmasında büyük oranda son kulla-
nıcılarından toplanan görsel verilerden 
faydalanılacağı düşünüldüğünde, kişi-
sel verilerin gizliliği ve veri güvenliği 
konularının gene en çok tartışma yara-
tacak başlıklardan biri olacağını tahmin 
etmek o kadar da zor değil.

Bir başka teknoloji yazımızda görüş-
mek dileğiyle…

teknoloji
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Gelecek Geldi Bile

Son yıllarda sıkça duyduğumuz 

bir dizi tanımlamadan biri 

de “büyük veri”dir. “Makine 

öğrenmesi”, “yapay zekâ”, 

“veri bilimi”, “nesnelerin 

interneti”, “connected cars” ve 

daha pek çoğu da diğerleri… 

Peki bu kavramlar neyi ifade 

etmektedir ve geomatik 

mühendisliği ile ara kesitleri 

var mıdır?  

Büyük Veri ve Geomatik Mühendisliği

Büyük veri, buradaki “Bilgi üre-
timinde her türlü verinin değer-
lendirilmesi ve bu işin hızlı yapıl-

ması…” boyutlarına işaret eder aslında. 
Bugün çok farklı kaynaklardan adeta 
veri akmaktadır. Bu kaynaklar sosyal 
medya, mobil telefon, uydular, nesne-
lerin interneti üzerinden birbirine bağlı 
aygıtlar, sensörler ve diğerleri olabilir. 
Bu kaynaklardan akan veri, bir şekilde 
bir “değer” arz ediyorsa bu durum de-
ğerlendirilmelidir.  “Büyük veri” kavra-
mının özü budur.

Büyük veri analizleri ileri 
ülkelerde çeşitli sektörlerde 
yaygın olarak kullanılmak-
tadır. İnternette -bu-
rada da birkaçına 
referans verilen- 
çok sayıda örnek 
mevcuttur. Son 

Prof. Dr. Çetin Cömert
Karadeniz Teknik Üniversitesi

günlerde etrafımızda da sıkça duydu-
ğumuz kredi kartı hesapları ile ilgi do-
landırıcılık olaylarında büyük veri kul-
lanımı, büyük verinin anlık ya da gerçek 
zamanlı (real time) işlenme ihtiyacı bo-
yutu da olan karakteristik bir örnektir; 
ortalama bir kredi kartı işleminin 2-4 sa-
niye aldığı dikkate alınırsa, bir işlemin 
sahtekar bir işlem olup olmadığının, 
işlem sırasında elde edilen bilgilerin, ki-
şinin tarihsel işlem bilgileri ile karşılaş-
tırılması  sonucunda tespit edilmesi, bu 
süre içinde gerçekleşmek zorundadır. 
Benzer şekilde müşteri memnuniyeti, 
alış-veriş sepeti  ve duygu (sentiment) 
analizleri ve daha pek çoğu; büyük veri 
sayesinde yapılabilir.

Konumsal büyük veri alanında da çok 
önemli gelişmeler var. Çarpıcı bir ör-
nek, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) di-
gital twin earth challlenge (DTE) giri-
şimidir. DTE; doğal, sosyal, ekonomik 
ve endüstriyel aktivite ve trendleri hem 
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bilim

gözleme hem de tahmin etmeyi hedef-
leyen, yapay zekâ (AI) ve büyük veriyi 
kullanan uygulamaları teşvik etmeyi 
amaçlayan bir projedir . Buradaki bü-
yük veri, copernicus sentinel ve diğer 
yer gözlem verileridir. Sayısal ikizler 
son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi 
geomatik mühendisliğinde de yaygın 
kullanım bulmaktadır. Sayısal ikiz, adı 
üzerinde fiziksel bir sistemin “sanal” 
eşdeğeridir. Bir kere böyle bir ikiz ya-
rattığınızda iklim değişikliği, gıda gü-
venliği, çevre kirliliği ve sağlık gibi te-
mel meydan okuma alanlarına ilişkin 
bütün analizler artık bu model üzerin-
den yapılabilir.  Dolaysıyla ESA DTE 
projesi Dünya’nın sanal ikizi üzerinden 
geçmiş, mevcut ve gelecekteki durumu-
na yönelik çeşitli modelleme ve simü-
lasyonlara olanak tanımayı hedeflemesi 
bakımında gerçekten çok iddialı ve ülke 

olarak içinde yer almanın yollarını ara-
mamız gereken müthiş bir projedir.  

ESA DTE’de büyük veri bileşenlerin-
den bazıları copernicus sentinel, diğer 
Dünya gözleme (earth observation) 
verileri, “Capella” ve “Iceye” gibi her 
türlü hava koşulunda 7/24, saatlik, 1m 
çözünürlüklü veri toplayan SAR uydu 
verileridir.  Bir Finlandiya uydusu olan 
Iceye, mm düzeyinde değişim analizine 
olanak tanıyarak çığ düşmeleri, volka-
nik patlamalar ve depremlerin önceden 
tahminini hedeflemektedir .  

Diğer yandan Küresel Navigasyon 
ve Uydu Sistemleri bünye-
sinde hizmet veren Gerçek 
Zaman Servisi aracılığıyla 
sağlanan uydu yörünge ve 

Nihayet, diğer bir büyük veri 
kaynağı da son yılların trend 
konularından “kitle kaynak” 
(crowdsource) yani sıradan 
insanların girdiği verilerdir. 
Milyonlarca insanın girdiği bu 
türde verilerden veri madenciliği 
ile yeni bilgiler
  elde edilmektedir.
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Oysa büyük veri alanında karar mer-
cilerinin yapması gereken pek çok şey 
vardır. Diğer yandan pandemi süreci 
başından itibaren dile getirdiğim co-
vid-19 verilerinin, il bazlı vaka sayıla-
rı dahil pek çok boyutu ile “açık veri” 
(Open Data) olarak sunulmasının Sağ-
lık Bakanlığı için “yasal zorunluluk” 
olması konusunda da hiçbir gelişme 
olmamıştır. Maalesef ülkemiz bu bağ-
lamda çok önemli fırsatları kaçırmıştır. 

Buradan bir kez daha, karar merci-

Harita Bülteni

saat düzeltmelerini kullanan Gerçek 
Zamanlı Hassas Konum Belirleme veri-
leri ile atmosferdeki su buharı hareket-
lerinin izlenmesi çalışmaları gündem-
dedir.   Bu çalışmalarda meteorolojik 
veriler ve bu verilerin açıklığı da son 
derece önemli ve ülkemizde henüz ba-
şarılamamış bir konudur.   

Nihayet, diğer bir büyük veri kaynağı 
da son yılların trend konularından “kit-
le kaynak” (crowdsource) yani sıradan 
insanların girdiği verilerdir. Milyonlar-
ca insanın girdiği bu türde verilerden 
veri madenciliği ile yeni bilgiler elde 
edilmektedir. Örneğin; Google Street 
View (sokak görünümleri) verisinden 
makine öğrenmesi ile “gök görünüm 
faktörü” verisi üretilebilmekte ve bu 
veri “kent iklimi” araştırmaları ve kent 
planlamada kullanılmaktadır. Keza 
Mapillary  firması benzer tek-
niklerle insanların girdiği 
sokak görüntülerini kent içi 
haritalarının güncellenme-
sinde kullanmaktadır. 

Ülke ve geomatik mühendisleri 
olarak ne yapmalıyız?

Ülkemizde bir büyük veri girişimi bizim 
bilgimiz dahilinde değildir. Doğal ola-
rak Ulusal Konumsal Veri Altyapısını 
(UKVA) bir türlü hayata geçirememiş, 
“açık veri” girişimini başlatamamış “ka-
rar verici”lerin, büyük veri konusunda 
farklı bir tutum sergile-
mesini beklemek zaten 
olasılık dahilinde de-
ğildir.  
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lerini bir an önce bu yanlıştan dönerek 
covid-19 verilerini açık veri olarak ya-
yınlamaya davet ediyorum. 

UKVA ve açık veri girişimleri, genel-
likle kamu kurumlarının ellerindeki 
veriye odaklanmıştır. Büyük veride ise 
cep telefonu verilerinde olduğu gibi, 
özel sektörün elindeki verilere de ihti-
yaç vardır; çünkü büyük veride amaç 
çok farklı kaynaklardan gelecek veri-
leri kullanarak bir “değer” yaratmak-
tır. O nedenle AB büyük veri stratejisi 
sitesi  incelendiğinde bu türden özel 

sektörden hükümete (B2G) veri akışı 
konusunun Mayıs 2021’den başlayan 
çalıştaylar dizisi ile yoğun biçimde 
çalışıldığı görülmektedir. Kişisel 
verileri açık etme olasılığına yol 
açmayacak şekilde özel sektörün 
elindeki veriler, en nihayetinde 
ücreti karşılığında büyük veri plat-
formlarına sunulabilir. 

Burada şunu vurgulamak isterim ki; yu-
karıda söz edilen sitelere baktığınızda 
kişisel veri dışındaki her türlü verinin 
bırakın ülke içini, AB bazında ülkeler 
arası “özgür” dolaşımının, bir “değer” 
üretimi için esas olduğu anlaşılır ve bu 
konuda çok sayıda girişim ve projenin 
varlığı görülür. O nedenle ülkemizin de 
acilen temin etmesi gereken “iklim” ya 
da “ekosistem” için bu mantaliteyi esas 
alması gerekir. Aksi takdirde “Dijital 
Çağ” ıskalanacak ve bunun her bakım-
dan “yıkıcı” sonuçları doğacaktır. 

Geomatik mühendislerinin yapması 
gereken nedir? İlk olarak üniversitele-
rin ders planları acilen yenilemelidir. 
Sadece geomatik mühendisliği bölüm-
lerinde değil devlet üniversitelerinin 
tüm bölümlerinde ve kesin olarak orta 
öğretimde ders müfredatları ve öğretim 
teknikleri bakımından radikal bir “zih-
niyet” değişimine ihtiyaç vardır. 

Büyük veri genellikle üç, bazen dört ya 
da daha çok “V” ile karakterize edilir. 
Bunlar Volume (hacim), Velocity (hız), 
Variety (çeşitlilik) ve Veracity’dir (doğ-
ruluk).  Fortune dergisine göre, 2003’e 
kadar kaydedilmiş tüm dijital veri 5 
exabyte iken 2011’de aynı hacimdeki 

veri 2 günde oluşmuş ve 2013’te 
aynı hacmin 10 dakikada 
oluşacağı tahmin edilmiştir. 
“Hız” açısından yukarıdaki 
kredi kartı sahtekarlığı ör-
neğinde olduğu gibi verinin 

çok hızlı (gerçek zamanlı) bir 
biçimde analiz edilmesi ihtiya-

cı söz konusudur. “Çeşitlilik”, 
veri kaynaklarının farklılığına 

ve dolayısıyla aynı verinin fark-
lı tanım ve temsillerine ve bunun 

veri entegrasyonu bakımından ma-
liyetine işaret eder. Doğruluk da yine 
kaynak çeşitliliğinin yol açtığı doğruluk 
farkları ile ilgilidir. 

Büyük verinin işlenerek içinden bilgi çı-
karılması ve bu verinin görselleştirilmesi 
konularının konumsal veri ile ara kesiti 
olan her durumu, geomatik mühendis-
liği ile ilgilidir.  Dolayısıyla geomatik 
mühendislerinin konumsal analiz, veri 
madenciliği (data mining), görsel anali-

Ülkemizde bir büyük veri girişimi 

bizim bilgimiz dahilinde değildir. 

Doğal olarak Ulusal Konumsal 

Veri Altyapısını (UKVA) bir 

türlü hayata geçirememiş, “açık 

veri” girişimini başlatamamış 

“karar verici”lerin, büyük veri 

konusunda farklı bir tutum 

sergilemesini beklemek zaten 

olasılık dahilinde değildir.  

Oysa büyük veri alanında karar 

mercilerinin yapması gereken pek 

çok şey vardır. Maalesef ülkemiz 

bu bağlamda çok önemli fırsatları 

da kaçırmıştır.

bilim

tik (visual analytics), makine öğrenmesi 
(machine learning) gibi veri bilimi (data 
science) alanlarında sensör web, seman-
tik web gibi konularda bilgi ve beceri 
sahibi olması gerekir. GM programları 
halen bu alanlarda çok yetersizdir. 

Ülkemizde radikal dönüşümlerin ne-
redeyse olanaksız olduğu düşünüldü-
ğünde geomatik mühendislerinin bu 
alanlarda kendilerini yetiştirmesi büyük 
oranda kendi çabalarına kalmaktadır.
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Son Burjuva, İlk Proleter

Tarih, sınıfların mücadelesidir. İn-
sanlık var olduğu günden itiba-
ren doğa ile verdiği savaşın daha 

ağırını birbiri ile verir. Yaşam boyunca 
insanlık; savaşları, açlıkları, tecavüzleri, 
hastalıkları, kıtlıkları ve daha da kö-
tüsü sınıf kavramını çıkarır. 
Marx’ın da dediği gibi ilkel 
köleci toplumdan feodalizme, 
oradan kapitalizme geçilir; bu 
geçişleri sağlayan itici güç ise 
maddi ekonomik yapıya bağlı 
olan sınıflar arasındaki sava-
şımdır. 

Aydınlanma; Sümerlilerden 
Mısırlara, oradan Eski Yu-
nan’a, daha sonra Arap Coğrafyasına, 
sonra da Avrupa’ya gelir, Reform ve Rö-
nesans’ın bitiminde Fransa’da başka bir 
mücadele başlar. 18. yy.da, Fransa’da 
halk; sarayın, seçkinlerin, kralın baskı-
sından çıkar, büyük bir evrim ve deva-
mında gelecek büyük bir devrim başlar. 
Toplum büyük hızla gelişir, kitaplar 
çok hızlı bir şekilde basılır ve okunur, 
aileler çocuklarını üniversitelere gön-
derip sağlam bir gelecek kurma yolunu 
tutarak kültürel seviyeyi yükseltir. Ba-
ğımsız yayıncıların çıkardıkları gazete, 

François-Noël Babeuf

Babeuf’ü hatırla,

Nâzım Hikmet’i

Bir umut ateşi gibi

parlayan zindanlarda

Hatırla Danko’nun

tutuşan kalbini

Karanlıkları yırtmak arzusuyla

Ve faşizme karşı,

zulme, zorbalığa

Düşün acılar içinde

dövüşen kardeşleri

 Ataol Behramoğlu
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bildiri ve broşürler; kitlesel bilinçlen-
meye yol açar.

O dönemin Fransa’sında ayrıcalıkları ve 
olanakları çok yüksek olan soylular ve 
toprak sahipleri kayganlaşan zeminin 
farkına varır, burjuvaların kendi taba-
kalarına gelmesini engellemeye çalışır. 
Ekonomik olarak güçlenen burjuva sı-
nıfı, toplumsal olarak da hak talep eder. 
Çiftçiler ve kırsal nüfusun insanları da 

üzerlerindeki vergi yükünün 
kalkmasının derdindedir. 
Savaşların ve açlığın üzeri-
ne bir de köylü kırdan kente 
itilir; ancak artan nüfus kent-
lerde işsizlik, istihdam, açlık 
gibi birçok sorunu doğurur. 
1789’da yavaş yavaş burju-
va devrimi oluşmaya başlar; 
kilisenin baskısı, soyluların 
baskısını geçer, yeni bir sınıf 

olan burjuva sınıfını ortaya çıkar.

Bu iç çelişkiler ve savaşlarla devam eden 
Fransa’da -bu kaynayan kazanda- Fran-
sız devrimcisi ve toprak reformu teoris-
yeni, 37 yaşında giyotinle idam edilen, 
kadastrocu ve gazeteci takma lakabı ile 
“François-Noël Babeuf”; 1760’ta dün-
yaya gelir. Taşrada doğan Babeuf, 1785 
yılında tapu işlerinde çalışmaya başlar. 
Kırılması da burada olur ve toprak sa-
hiplerinin geçerliliği kalmayan birçok 
ayrıcalıkları olduğunu fark eden Ba-
beuf; sınıf ayrımlarını, Orta Çağdan beri 

“Sonsuz Kadastro” ve “Eşitler Meclisi”-
nin tarihsel olarak önemi 19 ve 20. yy.
da kendini gösterir, Marx ve Engels iki-
lisine en büyük ışığı oluşturur (Her ne 
kadar farklı düşünseler de). Babeuf’ün 
sosyalizmi bir üretim sosyalizmi değil 
tüketim sosyalizmi olarak birçok yerde 
nitelendirilir. Babeuf, Karl Marx tarafın-
dan komünizmi ilk kez teoriden prati-
ğe geçiren ve dolayısıyla da ilk eylemci 
Komünist Partisinin kurucusu olarak 
nitelendirilir. Bu ayaklanmanın bir baş-
ka tarihsel önemi; sosyalizmi kurma yo-
lunda atılan ilk adım olması ve ayrıca 
yeni bir toplum kurmak için halkı hare-
kete geçirmede yepyeni bir yol tutma-
sıdır. Kendi çeşidinde yepyeni olan bu 
gizli devrim örgütü, 19. yüzyılda bütün 
proleter hareketlerini etkiler.

soyluların gereksiz güçlerini, köylünün 
sömürülmesini burada görür.  Kendi 
deyimi ile “Soylu sınıfın zorbalık ve bin 
bir dalavere ile toprakları ele geçişinin 
sırlarını” burada fark eder. Fransa’da 
zanaatçıların durumunu, evlerinde çalı-
şan köylüleri, işçileri, boğaz tokluğuna 
çalışan emekçi sınıfları fark eder ve bu 
durumu analiz eder. Dönemin filozof-
larından J.J. Rousseau ve Morelly etkisi 
ile özel mülkiyetin haksızlıklar üzerine 
kurulduğu sonucuna varır. Kendisine 
özgü olarak vatandaş haklarını koru-
yan bir vergi reformu tasarısını yaratır. 
Yaratmış olduğu bu vergi reform tasarı-
sını başkent Paris’te sunar; ancak tasarı 
kabul görmez. Daha sonrasında 1790’da 
tasarıyı daha da geliştirip ünlü Le Ca-
dastre perpetuel (Sürekli Kadastro) adlı 
broşür ile yayınlamaya başlar. 

O dönemin vergilerine karşı baş gös-
teren hareketin başına geçer ve Mayıs 
1790’da hapse atılır. Kısa süren hapisli-
ğinin ardından yeniden mü-
cadeleye başlar. 1790’larda 
kaynayan kazan olan Fransa; 
sınıf çatışmaları, daha çok 
geçim derdi gereksinimleri 
konusunda kendini gösterir. 
Paris Komünü İaşe Komis-
yonunda görev alan Babeuf, 
o zamanın büyük ekonomik 
sorunlarını yakından görme 
fırsatını bulur. Bir sürü gru-
ba bölünmüş olan Fransa’da 
başa geçen gruba karşı Ba-

beuf, bahsettiği ayaklanmalarda her 
zaman kansız bir ihtilali savunur; ancak 
Babeuf dönemin “Millet Meclisini” da-
ğıtma suçundan tekrardan hapse girer. 

Babeuf hapisteyken de dur-
maz, fikirlerini hapishaneye 
ve dışarıya yayar. 1796’da o 
dönemde benimsenen Dire-
ctoire rejimini devirip yerine 
“Eşitler Cumhuriyeti” adın-
da bir düzen kurmak ister. 
“Eşitler Ayaklanması” adı 
altında bir örgüt kurar, bu ör-
güt dönemin rejimine şikâyet 
edilir ve Babeuf’e idam cezası 
verilir. Babeuf, “Eğer sömürü 
varsa başkaldırı meşrudur.” 
Diyerek celladını karşılar ve 

kendisi giyotinle, 30’a yakın arkadaşı ise 
kurşuna dizilerek öldürülür.

özgür bilim
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Küçük Bir Çocuk Sevinciyle Yaşamak
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Dokunduğu milyonlarca yaşamda derin izler bırakarak

geçip gitse de bu hayattan; kitapları ve söylemleriyle yolumuzu 

her daim aydınlatmaya devam edecek.

kültür sanat
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1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe ola-
rak yayınlayan Cüceloğlu; insanların dü-
şünce, duygu ve davranışlarını bilimsel 
psikoloji kavramları içinde inceleyen çok 
sayıda kitap kaleme aldı. Modern psiko-
lojinin temel kavramlarını Türkiye’den 
yerel öykülerle ele alan Cüceloğlu, aile 
içi ilişkilerin çocuğun yetişmesini nasıl 
etkilediği konusundaki pek çok konfe-
rans, seminer ve TV programıyla sayısız 
insanın kalbine dokundu. 

Halktan biri olarak insana dair yaptı-
ğı ve herkesin anlayabileceği bir dille 
paylaştığı gözlemleriyle tam olarak top-
lumun içindeydi, onun bir parçasıydı. 
Günlük dilde anlattıkları, uzun yıllar 
içerisinde birikegelen ve yenilenen bil-
gi dağarcığı; edebiyattan, sinemadan, 
yaşamdan besleniyordu. İnsana ve çe-
tin yaşam ve gelişim mücadelesine dair 
bilgisini paylaşırken zor bir iş yapıyor, 
kendini anlatıyordu. Kitaplardan oku-
duğu vakalardan değil tam olarak ken-
dinden, hayatından, çocukluğundan; 
çocuklarıyla, eşiyle, babasıyla, anne-
siyle, hocasıyla ilişkilerinden örnekler 
veriyordu. Dış teması kadar iç teması 
da kuvvetliydi. Mutlulukları kadar iç 
çelişkilerini, zaman zaman hissettiği 
çıkmazları ve pişmanlıklarını da anla-
tıyordu.

Satır aralarında insanın içine oya gibi iş-
lenmiş ve insanı bugünkü insan yapan 
çocukluk detayları… Onun hikâyesini 
okurken bile içinde kendi hikâyenizi, 

yaralarınızı, sevinçlerinizi, yalnızlıkla-
rınızı görebiliyorsunuz. Çocukluk yıl-
larımızda yaşadığımız her an, akıl çek-
mecelerimizde özenle saklanıyor. Bir 
gün onu oraya koyduğumuzu unutsak 
bile bir kişi, bir olay ya da çok başka bir 
hikâye o çekmeceleri usulca açıyor ve 
içinden unutulanlar çıkıyor. Onun ki-
taplarını okurken, o çekmecelerin yavaş 
yavaş açıldığını hissediyorsunuz.

Evet; bu dünyadan bir Doğan Cüceloğ-
lu geçti. Sonunda çok sevdiği ve özle-
mini duyduğu annesine 16 Şubat 2021 
günü kavuştu.  Ölümle iç içeliğimizi 
unutmaksızın yaşamanın ve tam da 
bu nedenle yaşamın hakkını vermenin 
önemini “Ölümün saati yok. Yanınız-
daki kişiye değer verin; kırmayın onu. 
Durup durup sevdiğinizi söyleyin, özel 
hissettirin. En ufak bir şeyde bitti deme-
yin, ağlatmayın, üzmeyin. Neden mi? 
Çünkü ölümün saati yok. Belki son gö-
rüşünüzdür. Belki de son sarılmanızdır. 
Belki de saatler sonra ona değil de artık 
toprağına dokunacaksınız, onun değil 
de toprağını öpeceksiniz. Sevdiklerini-
zin değerini kaybettikten sonra değil, 
şu anı bilin. Toprak aldığında geri ver-
mez. Çünkü ölümün saati yok.” diyerek 
öğreten insan...

Dokunduğu milyonlarca yaşamda de-
rin izler bırakarak geçip gitse de bu 
hayattan; kitapları ve söylemleriyle yo-
lumuzu her daim aydınlatmaya devam 
edecek. Işıklar içinde uyusun…

“Mükemmel değil, merhametli çocuklar yetiştirin.

Karıncaları ezmeyen, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezip geçmeyen,

sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmeyi bilen çocuklar...”

Doğan Cüceloğlu, hayat denen 
bu uzun yolculuğu küçük bir 
çocuk sevinciyle yaşayıp yüre-

ğindekini sözcüklere dökerek yaşama 
anlam katabilmeyi başaran nadir insan-
lardandı. Aramızdan ayrılışının üze-
rinden onun hayatını ve kim olduğunu 
layıkıyla yansıtamayacak olsak da onun 
anısını yaşatmak istedik.

Cumhuriyet’in yetiştirdiği, bir yörük 
çocuğu olarak muazzam bir hayat kur-
muş, kendi kendini var etmiş, son anına 
kadar üretmekten paylaşmaktan geri 
kalmayan güzel insanlardan biri olan 
Doğan Cüceloğlu; Mersin’in Silifke il-
çesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük 
çocuğu olarak 1938 tarihinde dünyaya 
geldi. On yaşındayken annesini kaybet-
ti. “Annesiz büyüyen” çocuğun özlemi-
ni, annesinin ölümü ile yaşadığı derin 
üzüntüyü gözyaşları içinde konuşma-
larına da yansıtan Cüceloğlu, annesine 
olan özlemini ve anneliğin ne kadar 
önemli olduğunu sürekli vurguladı. 

Cüceloğlu, subay ağabeylerinin deste-
ğiyle önce Ankara Atatürk Lisesinde 
ve ardından Kırklareli Lisesinde lise 
öğrenimini tamamladı. Atatürk Lisesin-
deki edebiyat öğretmeni Cahit Okurer, 
psikoloji okumasını tavsiye ederek ve 
“Türkiye’nin eğitim sorunları var, Türk 

psikoloğunun Türkiye’nin eğitim so-
runlarına çare bulma fırsatı var.” 

diyerek Cüceloğlu’nun meslek se-
çiminde önemli rol oynadı.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünden mezun olduktan 
sonra ABD’de IIIionis Üniversi-
tesinde Bilişsel Psikoloji alanında 
doktora yapan Cüceloğlu; İstan-
bul ve Hacettepe Üniversitele-
rinde öğretim üyeliği ve daha 
sonra 1980-1996 yılları arasında 
Kaliforniya Eyalet Üniversite-
si, Fullerton’da görev yaptı. 
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Kimi zaman televizyon 

programları yapar, kimi 

zaman metin ve köşe yazarlığı, 

dizilerde yer alır; ama tiyatro 

her zaman onun için asıl 

olandır. Ondandır tiyatroda 

simgesel bir değer halini alan 

kavuğa bir dönem ev sahipliği 

yapması.  

Rasim Öztekin

Ustaların Çırağı, Çırakların En Ustası

kültür sanat
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Ortaoyuncular 
YouTube Kanalı ve 
Restorasyonlu Oyunlar

İstanbul’u 
Satıyorum

Soyut Padişah

İçinden Tramvay 
Geçen Şarkı



Tiyatro sahnelerinden, beyaz per-
deden veya televizyon ekranla-
rından onu izleyenlerin kahkaha-

larında ve alkışlarında hayat bulmuş bir 
ömür… Lise çağlarında başlayan tiyatro 
tutkusunun 1980 yılında ustası Ferhan 
Şensoy ile yollarını kesiştirmesiyle baş-
layan, başarılarla dolu bir sanat hayatı… 

70’li yılların sonlarındaki karmaşık ve 
sert siyasi ortamında her gün bir tiyatro 
sahnesi kapatılır, tiyatro yapmak gün-
den güne zorlaşır. Bu kaosun içinde iki 
arkadaşıyla birlikte tiyatro yapmak için 
bir çıkış yolu arayan Rasim Öztekin, ka-
tıldığı Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu seçmele-
rine kabul edilmeyince sanat dünyasında 
herkesin haberdar olduğu; ancak şim-
dilik sadece yeni kurulan çılgın tiyatro 
olarak anılan Ferhan Şensoy’un tiyatrosu 
Ortaoyuncular’ın kapısını çalar. Ortao-
yuncular’ın amatör kolu olan Nöbetçi 
Tiyatro’da başlayan oyunculuk hikayesi, 
dilinden düşürmediği ustalarıyla buluş-
turur onu. Kısa bir zamanda Ortaoyuncu-
lar’ın as kadrosuna geçen Rasim Öztekin; 
oyunculuğu ve tiyatro sanatını öğren-
diği, “Her biri ayrı ayrı bir konservatu-

Harita Bülteni
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ar.” dediği Münir Özkul, Tuncel Kurtiz, 
Erol Günaydın ve Savaş Dinçel gibi usta 
isimlerle aynı sahneyi paylaşmaya, kendi 
konservatuarlarını okumaya başlar. 

Ülkemizdeki siyasi kaosları, haksızlık-
ları ve politik kirliliği hicvederek seyirci 
ile buluşturan; Şahları da Vururlar, İçin-
den Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u 
Satıyorum, Soyut Padişah ve Çok Tuhaf 
Soruşturma gibi birçok oyunla seyirci-
sinin gönlünü kazanan Rasim Öztekin, 
sinemada da akıllardan hiç çıkmayacak 
karakterlere can verir. Pardon filmin-
de İbrahim’in 40 yıllık arkadaşı Muzo, 
Gora gezegeninin Bob Marley Faruk’u, 
Kabadayı filminin Sürmeli’si ve daha 
onlarca filmde, onlarca karakter olarak 
hayatımıza girer. Kimi zaman televiz-
yon programları yapar, kimi zaman me-
tin ve köşe yazarlığı, dizilerde yer alır; 
ama tiyatro her zaman onun için asıl 
olandır. Ondandır tiyatroda simgesel 
bir değer halini alan kavuğa bir dönem 
ev sahipliği yapması.  

Kel Hasan Efendi’nin güldürü tuluatı-
nın devamlılığının sağlanması için öğ-

rencisi İsmail Dümbüllü’ye, Dümbüllü 
İsmail Efendi’den de Münir Özkul’a 
geçen kavuk; Ferhan Şensoy’a teslim 
edilir. Uzun yıllar Ferhan Şensoy’da 
kalan kavuk, 2016 yılında ustası ta-
rafından Rasim Öztekin’e devredilir; 
ancak kavuk devri yapıldıktan sadece 
4 ay sonra zaten pil takılı olan kalbine 
doktorları tarafından ritim bozuklu-
ğu teşhisi konularak canlı performans 
yapması yasaklanır. Rol aldığı filmler 
ve diziler sayesinde son zamanlarda 
daha popüler olsa bile tiyatroyla var 
olmuş, tiyatrodan kopmamış biri ola-
rak sahnelerden ayrı kalmak onun için 
en zoru olur. Kavuk devir teslim töreni 
için sahneye çıktığında bile sahneyi ne 
kadar özlediği, seyircisiyle buluşma-
nın ona verdiği heyecan ve mutluluk 
gözlerinden okunur.  Kavuğun her za-
man sahnede olmasını ve alkış alması 
gerektiğini düşünerek geçtiğimiz yıl 
kavuğu Baba Sahne kurucusu Şevket 
Çoruh’a devreder. Bu kararı hem ge-
leneksel basında hem sosyal medyada 
çok eleştirilirken, bu eleştirilere ceva-
bı bizzat devir teslim töreninde veren 
Rasim Öztekin; kavuğun bir güldü-

rü yarışı ödülü olmadığını, tiyatroya 
hizmet etmesi gerektiğini ve kavuğun 
sahibinin tiyatro için mücadele eden, 
hayatını tiyatroya adamış bir isim ol-
ması gerektiğini dile getirir ve kavuğu 
başarılı oyunculuğunun yanı sıra tüm 
zorluklara göğüs gererek, yok olmaya 
yüz tutmuş bir sahneyi satın alan ve 
adeta baştan yaratan Şevket Çoruh’a 
devretmeyi bu yüzden uygun gördü-
ğünü ve ustası Ferhan Şensoy’un da 
bundan çok memnun olduğunu özel-
likle belirtir. 

Onu tiyatro sahnelerinden alıkoyan kal-
bi, erken bir vedayla hayattan da ayırır. 
Geriye unutulmayan roller, bir tiyatro 
geleneği ve her daim sahnede olacak 
olan kavuğun kısa da olsa sahibi olmak 
hatırası kalır.  

8 Mart günü aramızdan ayrılan usta 
oyuncuya biz de ustası Ferhan Şensoy’un 
satırlarıyla veda edelim: “Günü geldi 
uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğra-
fı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de 
uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz 
gökyüzünde, neşeli bir meyhanede.” 

kültür sanat
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Bu kararı hem geleneksel basında          

hem sosyal medyada çok eleştirilirken, 

bu eleştirilere cevabı bizzat devir 

teslim töreninde veren Rasim Öztekin; 

kavuğun bir güldürü yarışı ödülü 

olmadığını, tiyatroya hizmet etmesi 

gerektiğini ve kavuğun sahibinin  

tiyatro için mücadele eden, hayatını 

tiyatroya adamış bir isim olması 

gerektiğini dile getirir.
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duyurular
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	 Odamız	mevzuatının	günün	gerek-
lerine	 ve	 üyelerimizin	 yaşadıkları	 sorun-
larının	 çözümüne	 yönelik	 güncellenmesi	
amacıyla	47.	Olağan	Genel	Kurulumuzda	
yapılan	 yönetmeliklerimizdeki	 değişiklik	
ve	yenilikler	kapsamında;
Türk	Mühendis	 ve	Mimar	Odaları	 Birliği	
Harita	 ve	 Kadastro	 Mühendisleri	 Odası	
Mesleki	 Faaliyet	 Denetimi	 ve	 Ücret	 Yö-
netmeliğinde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	
Yönetmelik,	3	Haziran	2021	tarih	ve	31500	
sayılı	Resmî	Gazete`de	yayımlandı.
Yapılan	 düzenlemelerle	 birlikte	 özellikle	
Oda	 işleyişimizin	 iyileştirilmesine	yönelik	
uzaktan	MFDU	ve	elektronik	 imza	konu-
sunda	yaptığımız	hazırlıklar	yönetmelikte	
de	yer	alarak	çağın	şartlarına	uygun	gün-
celleme	yapıldı.
Tanımlar	kısmı	güncel	hale	getirilerek	ye-
niden	düzenlendi.
Mesleki	 faaliyet	 denetimi	 kapsamına,	
kamu	kurumları	ya	da	kamu	denetiminde-
ki	kurum	ihalelerine	ilişkin	sözleşmeler	de	
eklendi.
Çalışmalarımızı	halen	devam	ettirdiğimiz	
MFDU	 ile	 ilgili	 olarak	MFD`nin	 uzaktan	
yapılabileceği	bir	sistem	üzerinde	hazırlık	
çalışmaları	 kapsamında	 MFD	 yapılabil-
mesi	için	yönetmeliklerimiz	güncellenerek	
sisteme	uygun	hale	getirildi	ve	SHKMMH	
kapsamında	gerçekleştirilen	MFDU	kapsa-
mında	tip	sözleşme	ve	iş	listelerinde	artık	
MFDG`nin	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	 İletişim	
Kurumu	onaylı	e-imzasının	da	geçerli	ola-
cağı	düzenlendi.	
SHKMMB`lerin	büro	tescillerini	yeniletme-
dikleri	 süre	 içerisinde	 Türk	Mühendis	 ve	
Mimar	Odaları	Birliği	Harita	ve	Kadastro	
Mühendisleri	 Odası	 Serbest	 Mühendislik	

Müşavirlik	 Büroları	 Tescil	 Yönetmeliği`n-
de	 sayılan	 işleri	 yapamayacağı	 bu	 yönet-
melikte	de	ayrıca	hüküm	altına	alındı.
SHKM`lerin	işveren	ile	yaptıkları	Tip	Söz-
leşmeyi	 işe	 başlamadan	 işin	 bulunduğu	
yer	 temsilciliğine	 onaylatmaları	 zorunlu	
olmasına	 rağmen	 Yönetmelik`te	 yer	 alan	
hüküm	daha	anlaşılır	hale	getirildi.	Sözleş-
mesiz	 ve	mesleki	 faaliyet	 denetimi	 yapıl-
mamış	işlerin	MFDU	ücretlerinin,	MFDU`-
nun	yapıldığı	tarihteki	sözleşme	ve	mesleki	
faaliyet	 denetimi	 ücreti	 üzerinden	 tahsil	
edileceği	hüküm	altına	alındı.
İhaleli	 işlerde	 her	 iş	 için	 bir	 defaya	mah-
sus	alınacak	olan	MFD	maktu	ücretinin,	o	
işte	birden	fazla	ortak	olması	durumunda	
MFD	ücretine	her	bir	ortak	başına	(birinci	
ortak	 hariç)	maktu	 ücretin	 yüzde	 yirmisi	
eklenerek	 tek	 bir	 ücret	 şeklinde	 herhangi	
bir	ortaktan	tahsil	edileceği	hükmü	düzen-
lendi.	
Mülkiyeti	 SHKM`ye	 ya	 da	 birinci	 derece	
yakınına	ait	 olan	 taşınmazlara	 ilişkin	SH-
KMMH`lere	 yönelik	 meslekî	 faaliyet	 de-
netimi	işlemleri	sırasında	HKMO	Yönetim	
Kurulu	 oluruyla,	 “taşınmaza	 ilişkin”	 bir	
kereye	 mahsus	 olmak	 üzere	 fatura	 aran-
maksızın	meslekî	faaliyet	denetim	uygula-
ması	yapılabileceği	düzenlendi.

	 TMMOB	 Harita	 ve	 Kadastro	 Mü-
hendisleri	Odası	Ana	Yönetmeliğinde	De-
ğişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Yönetmelik	 ise		
11	Ağustos	2021	tarih	ve	31565	sayılı	Resmî	
Gazete`de	yayımlandı.
Yapılan	düzenlemelerle	birlikte;	
Üye	kayıt	işlemi	sırasında	istenen	belgele-
rin	neler	oldukları	düzenlendi.
Yerleşim	yeri	ve	iş	yeri	adres	değişiklikleri-

ni	30	gün	içerisinde	Odamıza	bildirmeyen	
üyelerimizin	Odamıza	kayıtlı	adreslerinin,	
geçerli	tebligat	adresi	sayılacağı	hüküm	al-
tına	alındı.
Tutuklu	 ya	 da	 hükümlü	 olan	 üyelerimi-
zin	bu	durumlarını	bağlı	bulunduğu	şube	
veya	merkeze	 bağlı	 temsilciliğe	 bildirme-
si	 zorunlu	 hale	 getirildi,	 tutukluluk	 veya	
hükümlülük	 süresi	 boyunca	 üyeliklerinin	
askıya	alınacağı	ve	üyelik	ödentisi	alınma-
yacağı	hüküm	altına	alındı.
İşlerini	 yürütemeyecek	 kadar	 ağır	 hasta	
olan	 üyelerimizden	 talep	 etmeleri	 ve	 bu	
durumu	belgelendirmeleri	koşuluyla	has-
ta	oldukları	dönem	süresince	üye	ödentisi	
alınmayacağı	hükmü	düzenlendi.
Odamız	Yönetim	Kurulunun	görevlerine,	
cinsel	taciz	ve/veya	cinsiyet	ayrımcılık	bil-
dirimlerinde	 Oda	 Kadın	 Çalışma	 Grubu-
nun	önereceği	en	az	bir	kadın	Oda	üyesini	
soruşturmacı	olarak	atamak	ve	meslek	 içi	
eğitim	programları	kapsamında	toplumsal	
cinsiyet	eşitliği	eğitimleri	vermek	konuları	
eklendi.
Yönetim	Kurulu	 üyelerinden	 olan	 Eğitim	
Sekreterinin	görev	ve	yetkileri	düzenlendi.
Uygulamada	var	olan;	ancak	yönetmelikle-
rimizde	yer	almayan	merkeze	bağlı	temsil-
ciliklerimizle	ilgili	düzenlemeler	yapılarak	
merkeze	bağlı	temsilciliğin	nasıl	kurulabi-
leceği,	yönetim	kurulunun	nasıl	oluşacağı	
ve	genel	kurullarının	 toplantı	 şekli	ve	za-
manı	ayrıntılı	olarak	belirlendi.

1

2

Yönetmeliklerimizin tam 
metinlerine yandaki karekodları 

kullanarak erişebilirsiniz:

1 2
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Öğrencilerin çevrim içi derslere katılabilmesi için temin etmeleri 

istenen teknoloji konusunda hiçbir destek sağlanmadığı gibi 

kötü yönetilen ekonomi ve yükselen döviz kurları sebebiyle bu 

teknoloji daha da ulaşılmaz hale geldi. Bu öğrenciler için tek çare 

olarak gösterilen kayıt dondurma seçeneği ise gerçekten çok acı. 

düşürdü ve biz öğrencilerin yetersiz de-
neyimle mezun olmasına neden oldu. 
Dört senelik üniversite eğitimi boyunca 
meslek disiplini uygulamalarında kul-
lanılan ekipmanları ve yazılımları gör-
meden mezun olmak, her dört gençten 
birinin işsiz olduğu ülkemizde öğrenci-
lerin gelecek kaygısını daha da arttırdı. 
Böyle bir sistemin varlığında sınavlar 
ile öğrencinin bilgisini değerlendirmek 
ne kadar doğru olabilir, bu konu da yo-
ruma açık.

Aynı zamanda çevrim içi eğitimin baş-
laması ile birlikte üniversite hayatının 
kişisel gelişimimize en önemli katkıla-
rından olan sosyal yaşam ve doğru in-
sanlarla buluşmanın sekteye uğraması 
da bir dezavantaj. Bunun sonucunda 
öğrenciyi okul sonrası her bakımdan 
hayata hazırlayan üniversiteler, sadece 
eğitim veren kurumlar haline dönüştü. 
Eğitim sürecinin bir diğer mağdurları 
da akademisyenler. Öğrencinin yaşadı-
ğı zorluklar ile birlikte akademisyenle-
rin de sıkıntıya düştüğü aşikâr. İletişi-
min en etkili yolu olan göz temasının 
verimli kullanılamamasının yanı sıra 
sözlü bir iletişim olmadan öğrencilere 
bilgi aktarımı yapmak oldukça zor. Tek-
noloji bu kadar gelişerek çevrim içi eği-
time imkân verirken yüz yüze eğitimin 
yerini tutmadığı yadsınamaz bir gerçek. 

Kitapların Yerini Laptoplar Aldı

Peki Ya Göz Temasını ...

Son 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altı-
na alan covid-19 salgını; dünyanın 
her yerinde, sağlık başta olmak 

üzere ekonomik ve sosyal alanlarda 
çok önemli değişimlere sebep oldu. Co-
vid-19, eğitim hayatını da değiştirerek 
yeni bir düzen getirdi. Başlarda okulla-
rın sadece üç hafta süreyle tatil edilecek 
olmasıyla teselli bulunsa da zamanla 
durum kötüleşti. Ülkemizde tespit edi-
len ilk vakadan bugüne üniversite eği-
timi, çevrim içi eğitim sistemine döndü 
ve hala o şekilde devam etmekte.

Pandemi döneminde eğitimlerin çevrim 
içi olarak gerçekleşmesi herkesi maddi 
ve manevi olarak etkiledi. Bazı öğrenci-
ler bu krizi fırsata çevirerek hem iş ha-
yatını hem öğrencilik hayatını bir arada 
ilerletti. Maddi kaynaklardan ötürü 
internetsiz, bilgisayar donanımı yeter-
siz kalan, hatta şehir hayatından uzak 
yaşayan öğrenciler için ise zor bir süreç 
başladı ve bu zor süreç hala devam edi-
yor. Derslere erişim konusunda sıkıntı 
yaşayan öğrenciler için devam zorunlu-
luğu aranması ve teknolojik ekipmanla-
rın temin edilmesinin istenmesi, zaten 
eşit olmayan üniversite eğitimini daha 
da kötüleştirdi. Öğrencilerin çevrim içi 
derslere katılabilmesi için temin etme-
leri istenen teknoloji konusunda hiçbir 
destek sağlanmadığı gibi kötü yöneti-
len ekonomi ve yükselen döviz kurları 
sebebiyle bu teknoloji daha da ulaşıl-
maz hale geldi. Bu öğrenciler için tek 
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çare olarak gösterilen kayıt dondurma 
seçeneği ise gerçekten çok acı. 

Tüm bu süreç içerisinde uygulama-
lı eğitim alması gereken öğreciler ise 
pandemi dönemi eğitimi mağduriyeti-
nin farklı bir çeşidini deneyimliyorlar. 
Uygulamalı eğitimlerin genel amacı 
teorik olarak verilen derslerin pratiğe 
dökülmesidir; ancak devlet, uygulama-
lı derslerin yüz yüze yapılması kararını 
üniversite yönetimlerinin insafına bı-
raktı. Uygulamalı dersler bazı üniversi-
telerde yüz yüze yapılırken bazılarında 
uzaktan eğitimle sürdürülmeye devam 
etti. Birçok öğrenci uygulamalı stajını 
gerçekleştiremedi. Arazi uygulama-
sı, ölçme bilgisi gibi uzaktan işlenme-
si mümkün olmayan derslerin ısrarla 
uzaktan yapılması, eğitimin kalitesini 

geleceğin sesi

Tüm neden-sonuç ilişkisinin gözler 
önüne serildiği bu süreçte devlet, öğ-
rencinin sırtından geçinmeye devam 
etti. Çevrim içi eğitimin sürdürülebilir-
liği için gerekli olan ekipmanlardan alı-
nan vergiler ve TRT payı gibi ek kalem-
lerden asla vazgeçilmedi. Kafe, restoran 
ve eğlence sektörü gibi birçok öğrenciye 
yarı zamanlı iş sağlayan yerlerde çalışa-
mamak; kötü maddi duruma sahip, çe-
şitli zorluklarla hayatına devam etmeye 
çalışan öğrencilerin eğitim alma fırsatı-
nı tamamen bitirdi. 

Kötü salgın yönetimi sonucu artan va-
kalar ve uygulanamayan aşı politikası 

okulumuza kavuşma ümidimizi gitgi-
de yok etmekte. Bütün bunların üzerine 
hükümetin her fırsatta söylediği, sal-
gınla mücadelede tek savunma olarak 
gösterilen sosyal mesafe ve izolasyon 
kurallarından sürekli bahsedip düzen-
ledikleri kalabalık kongrelerle adeta 
bizle dalga geçilmekte. Maalesef co-

vid-19’la beraber eğitim, bir genel kurul 
kadar önemli sayılmadı ve bu ülkenin 
geleceği olan gençler maalesef uzaktan 
eğitimle baş başa bırakıldı. 

HKMO Öğrenci Birliği olarak cumhu-
riyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti ya 
özgür bağımsız, şanlı, yüksek bir toplu-
luk halinde yaşatır; ya da esaret ve se-
falete terk eder.” sözleriyle eğitimin bir 
ülkenin geleceği için ne kadar önemli 
olduğunu tekrar hatırlatıyor ve pande-
miyle beraber düşen eğitim kalitesini 
arttırılmasıyla her alanda şanlı, yüksek 
bir topluluk haline gelmeyi diliyoruz.
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Akademisyenlerin de sıkıntıya 
düştüğü aşikâr. İletişimin en 

etkili yolu olan göz temasının 
verimli kullanılamamasının 

yanı sıra sözlü bir iletişim 
olmadan öğrencilere bilgi 

aktarımı yapmak oldukça zor. 
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Yağmalamaktan Bıkmadılar

Direnmekten Yorulmayız

Yağma sevdalılarının
hırsı bitmek,

iştahları doymak bilmiyor.
Adeta bir kara bulut gibi 

şehrimizin üzerine çöreklenen
bu talancılar ne mahkeme 

dinliyorlar ne hak ne de 
hukuk. HKMO Ankara 

Şubesi olarak toplumuzun 
ortak menfaatlerini bir avuç 

yağmacının gasp etmesine
göz yummuyoruz.

Onlar yağmalamaktan 
bıkmadılarsa bizler 

toplumumuzun ortak faydasını 
savunmaktan asla yorulmayız.
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HKMO Ankara Şubesi ait 8. uygulama imar planı değişikliği; 
12.10.2020 tarihli 1347 ve 1348 sayılı ka-
rarlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Meclisinde oy çokluğu ile kabul edil-
miştir.

Söz konusu 8. imar planında ise mevcut 
demir kafesin olduğu 29096/10 parselde 
E:3.20, YENÇOK:38 kat olarak belirlen-
miş, 29097 ve 29098 adalar arasında ka-
lan bölgede zemin üstü rekreasyon ala-
nı, kot altı kalan bölge ise emsal harici 
katlı otopark ve müştemilat olarak plan-
lanmıştır.  Rekreasyon alanı içerisinde 
ise E=0.15, YENÇOK=2 kat koşullarını 
aşmamak şartıyla büfe, çay bahçesi, 
piknik-eğlence yerleri, restoran/kafe-
terya, anaokulu/kreş/gündüz bakımevi, 
çocuk oyun alanları, süs havuzları, per-
golalar vb. peyzajla ilgili kullanımların 
yer alabileceği belirtilmektedir.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 
bulunan ve şartlı mirası içinde bulun-
duran bu alan üzerinde düşülen yanlış-
tan acilen dönülmelidir. 

8. Kez Demir “Kafes”

Kamuoyunda YDA Center olarak bili-
nen; ancak Ankaralıların “demir kafes” 
olarak nitelendirdiği ve Eskişehir yolu 
üzerinde bulunan yapı, geçmişten gü-
nümüze Ankara kent gündemini meş-
gul etmektedir. Atatürk Orman Çiftliği 
arazisi üzerinde bulunan bu yapı; 2012 
yılından itibaren çeşitli plan değişik-
liklerine maruz kalmıştır. Özellikle 
akademik kurumlar ve bilimsel mes-
lek odaları tarafından sürekli olarak 
dava edilerek kamuya yararı olmadığı 
ve usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle 
tam 7 kere planları iptal edilen yapıya 

06şubelerimizden  /  ankara
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AOÇ Genel Müdürlüğünden 
Hesap Soruyoruz!

Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında ta-
rımsal üretim için uygun bir zemin sağ-
lamayan, bataklık ve kıraç arazilerde; 
bedeli karşılığında yurttaştan satın aldı-
ğı ve çağının modern üretim ilişkilerine 
dâhil ettiği, örnek ve ilham veren bir 
model olan Atatürk Orman Çiftliği’ni 
kurmuş, ölmeden önce de ülke halkına 
şartlı olarak bahşetmiştir. Aradan geçen 
on yılların ardından Çiftlik; bilerek ve 
isteyerek üretim ilişkilerinden kopar-
tılmış, arazileri gerek yerel gerekse de 
merkezi yönetimler tarafından defalar-
ca talan edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlü-
ğü, 11.02.2021 tarihli 31392 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ilanla; mülkiyeti 
AOÇ’ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit 
alanı içerisinde bulunan Ankara ili, Ye-
nimahalle ilçesi, Atatürk Orman Çiftliği 
Mahallesi 2098 ada 34 parselde bulu-
nan 2.618,40 m² tarla niteliğindeki açık 
alan, 62,60 m² kapalı alan olmak üzere 
toplam 2.681 m²’lik taşınmazın otopark 
alanı olarak, Yenimahalle ve Etimesgut 
ilçelerinde bulunan 3405 ve 3406 ada 1 
parsellerdeki 2.098 m² tarla niteliğinde-
ki  kapalı  (taban alanı), 33.284 m² açık 
alan olmak üzere toplam 35.382 m²’lik 
taşınmazın rekreasyon alanı olarak, 
2108 ada 19 parselde bulunan 33.539 m² 
içinde hayvanat bahçesi ve binaları olan 

fidanlık niteliğindeki açık alan, 1.939 m² 
(taban alanı) kapalı alan olmak üzere 
toplam 35.478 m²’lik taşınmazın tarım-
sal üretim alanı olarak kiraya verilece-
ğini duyurmuştur. 

İlanda da belirtildiği üzere 1. derece 
doğal ve tarihi sit alanına göz göre göre 
yapılmak istenen bu talan, kamuoyuna 
ve cumhuriyet değerlerine karşı apaçık 
bir savaştır.  AOÇ gibi tarihi, geçmişi 
ve geleceğiyle halkın mülkü olan bir 
alanın talan edilmesi karşısında yetkili 
bütün kurum ve kuruluşlar derhal mü-
dahil olmalıdır. Miktarına bakılmaksı-
zın AOÇ’nin parçalanmasını asla kabul 
etmiyoruz. AOÇ topraklarındaki talana 
yönelik her süreci takip etmeye devam 
edeceğiz. Kesilen her ağacın, dökülen 
her betonun, harcanan her paranın he-
sabını soracağız!

Kentin Hafızası:                                                      
Cebeci İnönü Stadyumu

Cebeci İnönü Stadyumu; Cumhuriyetin 
ilk yıllarında, Cebeci semtinin açık alan 
ve spor alanı olarak kullanılan Hamit’in 
tarlasına, 1963 yılında Ankaralıların 
artan ihtiyacına cevap verebilmek için 
inşa edilmiştir. 1967’de açılan Stadyum, 
hem Cebeci’de yaşayanlara hem de tüm 
Ankara’ya hizmet vermiştir. 37 bin ki-
şilik kapasitesiyle Stadyum, Ankara’nın 
futbol kulüplerinin çalışmalarına ve 
müsabakalarına, çeşitli spor branşları-
nın çalışmalarına; açık hava sineması-
na, çevresinde kurulan panayırlara ev 
sahipliği yapmıştır. Yani 50 yılı aşkın 
geçmişi ile Ankara’nın belleğine işlen-
miştir. Bir hafıza mekânı olarak sadece 
sporcuların yetişmesine imkân sağla-
makla kalmamış, şehrin kültürel yaşa-
mının da parçası olmuştur.

Bugün yıkıma konu edilen İnönü Stad-
yumu zengin mekânsal niteliğinin sür-
dürülmesini sağlamak yerine kentlerde 
rant yaratılması için bilinçli bir tercih 
olarak kullanılan; uzun süreli bakım-
sız bırakma, köhneleştirme ve kentlinin 
kullanımına izin vermeyerek unutturma 
politikalarına maruz bırakılmıştır. Nite-
kim, 2012 yılından itibaren önce AVM, 
lüks konut, otopark gibi tehditlerle karşı 
karşıya bırakılması, sonra yurt planı ya-
pılması ve şimdi de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının “Millet Bahçesi” projesi ile 
anılması bu alandaki kamu varlıklarının 
talanına dair her türlü stratejinin uygu-
landığını göstermektedir.

Yapılmak istenilen bu projenin iptali-
ne dair başlatılan hukuki süreç devam 
ederken, yangından mal kaçırırcasına 
hukuksuzca sürdürülen söküm ve yıkım 
çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır. 
1963 yılında yapılmış bir stadyumun as-
best içerdiği ortadayken, kentin merke-
zinde böylesi büyük bir yapının yıkımı, 
kanser ve diğer solunum yolu rahatsız-
lıkları başta olmak üzere çok sayıda riski 
yeniden doğuracaktır.

Bizler, rant için değil halk için; planlı, 
şehrin ihtiyaçlarını, kültürünü ve tari-
hini benimseyen politikalar üreten bir 
anlayış ve sağlıklı bir toplum için, Cebe-
ci İnönü Stadyumu’nun yıkımının kar-
şısında olduğumuzu bildiriyor ve tüm 
kamuoyunu kent merkezinde kalan tek 
spor alanına sahip çıkmak için dayanış-
maya davet ediyoruz.

Cebeci İnönü Stadyumu 
50 yılı aşkın geçmişi ile 

Ankara’nın belleğine 
işlenmiştir. 

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.
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Kentimizle, Toplumumuzla, Meslektaşımızla

Omuz Omuza Çalışıyoruz
HKMO Ankara Şube olarak üyelerimizin menfaatini gözeten 

girişimlerde bulunmakla birlikte pandemi şartlarının elverdiği 

ölçüde üyelerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. 

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken planlamakta 

olduğumuz çalışmalar için öneri ve taleplerinizi bekliyoruz.

Intergen                                           
Real-Time Pcr Testi                              
İndirim Anlaşması

Yaptığımız anlaşma ile HKMO Ankara 
Şubesi ve Genel Merkez çalışanlarının, 
HKMO Ankara Şubesi üyelerinin, üye-
lerin bakmakla yükümlü oldukları eş, 
çocuk ve 1. dereceden yakınları ile HK-
MO’ya tescilli büro/şirket sahibi üyele-
rin çalışanlarının İNTERGEN bünyesin-
de yapılabilen Covid-19 Real-Time PCR 
Testi hizmetinden liste fiyatları üzerin-
den %40 indirim ile KDV dahil 120 TL 
olarak yararlanmasını sağladık. 

06şubelerimizden  /  ankara
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Zaman zaman gündeme gelen, güya 
kadınlara fayda sağlamak içinmiş 
gibi lanse edilen, pembe otobüs vb. 
planlara şimdi de kadın üniversitesi 
eklendi. Var olan kadın erkek eşit-
sizliğini daha da derinleştirmekten 
başka bir işe yaramayacak bu tür 
uygulamalar, kadınları izole bir ha-
yat yaşamaya zorlamaktan başka bir 
amaç içermemektedir. Bu çağ dışı, 
bilimsellikten ve insanlıktan uzak 
uygulamaları asla kabul etmeyece-
ğiz. Biz ayrıştırılmak değil hayata 
özgürce katılmak istiyoruz. Ayrım-
cılık değil eşitlik istiyoruz!

Basın Bülteni:
Ayrımcılık Değil 
Eşitlik İstiyoruz!

KareKodlar

Spotify Youtube Pcr Testi 
Hizmeti 

HKMOCast Yayınları

Spotify kanalımızda; Bilimi, sanatı, 
mesleğimizi, sporu, kadını ve teknolo-
jiyi konu alan ‘Pazartesi Sendromu’ adlı 
podcast serisi devam ediyor.

Toplantılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanlığı: HKMO Ankara Şubesi olarak 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Ku-
rulu aracılığıyla Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı ile 24.12.2020 
tarihinde toplantı yaptık. Yapılan top-
lantıda; Başkentimizin sorunları, mes-
lek örgütleriyle birlikte üretilebilecek 
çözümler, bundan sonraki süreçlerde 
yapılabilecek iş birlikleri, bu toplantıla-
rın düzenli hale gelmesi ve mesleki de-
netimle ilgili protokollerin imzalanması 
vb. konulara değinildi.

• 03.11.2020 tarihinde Polatlı ilçemizde 
üyelerimizle bir araya geldik.

• 02.12.2020 tarihinde Eskişehir ilinde-
ki, 23.01.2021 tarihinde Kırşehir ilinde-
ki, 13.02.2021 tarihinde Çankırı ilindeki, 
21.03.2021 tarihinde Bolu ilindeki ve 
03.06.2021 tarihinde Gölbaşı ilçesindeki 
üyelerimizle çevrim içi olarak bir araya 
geldik. 

Şube Yönetim Kurulu olarak gerçekleş-
tirdiğimiz toplantılarda; meslek alan-
larımızda yaşanan başlıca sorunlara 
değindik ve çözümleri için fikir alışve-
rişinde bulunduk.

Çevrim İçi Eğitimler

• 16.01.2021 tarihinde UNITY ile Oyun 
Programlamaya Giriş Eğitimi,

• 30.01.2021 tarihinde PostGIS Eğitimi,

• 28.02.2021 tarihinde BelsisCAD-GIS 
Eğitimi, 

• 20.03.2021 tarihinde Civil3D ile Yol 
Tasarımı Eğitimi-1,  

• 11.04.2021 tarihinde Civil3D ile Yol 
Tasarımı Eğitimi-2, 

• 06.06.2021 tarihinde QGIS’te Temel 
Analizler ve Veri Görselleştirme Eği-
timi,

• 30.05.2021 tarihinde Python – Djan-
go’ya Giriş ve Blog Sitesi Eğitimi ile

• 20.09.2020 tarihinde çevrim içi GPS 
Dengeleme Eğitimi,  

• 21.11.2020 tarihinde PyQGIS Eğitimi, 

• 13.12.2020 tarihinde Arazi Toplulaş-
tırma Eğitimi düzenledik. 

Çevrim İçi Söyleyişiler & Paneller

• 24.01.2021 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Yılmaz’ın katılımlarıyla ‘İmar 
Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorun-
lar’ panelini gerçekleştirdik. Yoğun ilgi 
gören panelde imar uygulamalarını, 
yeni yönetmeliği ve karşılaşılan sorun-
lara ilişkin çözüm önerilerini her yönü 
ile ele aldık. 

• 21.02.2021 tarihinde konuşmacıla-
rımız Serap Dağdelen, Bektaş Kaya, 
Rumeysa Karataş ve Cavit Ant’ın katı-
lımlarıyla ‘Mezun Olduk, Ya Sonra?’ 
panelini gerçekleştirdik. Panelde; “Öğ-
rencilik hayatı sonrasında bizi nasıl bir 
iş hayatı bekliyor, ne gibi zorluklar var, 
bu zorlukları nasıl aşabiliriz, bu durum-
lar karşısında Odamızın bakış açısı ve 
çalışmaları nedir?” sorularının cevapla-
rını konuştuk.  

• 03.04.2021 tarihinde HKMO Genel 
Başkanı Ali İpek ile “Oda Bizim İçin Ne 
Yapıyor?” söyleşisini gerçekleştirdik. 
Söyleşimizde; istihdam ve eğitim so-
runlarını, meslek alanlarımıza yapılan 
müdahaleleri, üyelerimizin Odamıza 
bakış açıları vb. durumlarla bu durum-
lar karşısında Odamızın çalışmalarını, 
çözüm yollarını konuştuk. 

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.



Harita Bülteni

HKMO İstanbul Şubesi

Mesleğimizin Çınarı Prof. Dr. Ahmet Aksoy Hocamızı

Sonsuzluğa Uğurladık

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik’in yaptığı anma 
programında; “Eşi, kızı, torunu, 

damadı, yeğenleri ile birlikte değerli 
hocalarımız ve meslektaşlarımız ile bir-
likte bir aile olarak bu anma etkinliğini 
yapıyoruz.” diyerek açılış konuşmasını 
yapan Sayın Çelik’ten sonra söz alan 
Şube Başkanımız Mehmet Hışır, değer-
li hocamız Prof. Dr. Ahmet Aksoy’un 
kolektif rüyalarımızdaki bir masal kah-
ramanı olarak parladığını belirterek 
bizlere ve bizden sonraki kuşaklara 
da rehber olacağını belirtti. Oda Genel 
Başkanımız Ali İpek ise Ahmet Aksoy 
isminin Odamıza ülkemize mal olmuş 
bir değer olduğunu belirterek başta ai-
lesi olmak üzere herkese başsağlığı di-
leyerek HKMO olarak isminin ebediyen 
yaşaması için bizlere düşen görevleri 
yerine getireceklerini belirtti. Sayın Ali 
İpek’in konuşmasının ardından Ahmet 
Aksoy için hazırlanmış olan sunum 
gösterildikten sonra yakınları, öğrenci-
leri, meslektaşları söz alarak hocamız 
hakkında yaşadıkları, anılarını, düşün-
celerini anlatarak paylaştılar.

Işığı her zaman yolumuzu aydınlatacak 
olan Ahmet Aksoy hocamızı andığımız 
etkinliğimize katılan ve katkı sunan, 
başta ailesi olmak üzere tüm hocaları-
mıza, öğrencilerine ve meslektaşlarımı-
za başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Tevfik Ayan’ın Prof. Dr. 
Ahmet Aksoy Hakkındaki Yazısı
Uluslararası Jeodezi Birliğinin 
Yayın Organında Yayınlandı

Prof. Dr. Tevfik Ayan’ın 10.12.2020 ara-
mızdan ayrılan değerli hocamız Prof. 
Dr. Ahmet Aksoy anısına kaleme aldığı 
yazısı, Uluslararası Jeodezi Birliğinin 
(IAG) yayın organı olan IAG Newslet-
ter’da yayımlandı.

Meslekte 30. Yıl Online Buluşması

Covid-19 salgınının devam etmesi ne-
deniyle fiziki ortamlarda bir araya gel-
mek mümkün olmadığından, 2020 yı-
lında meslekte 30. yılını dolduran 1990 
yılı mezunu üyelerimiz ile 24.01.2021 
çevrim içi bir buluşma gerçekleştirdik. 

Yaşamı boyunca bilime, 

mesleğimize ve Odamıza 

önemli katkılar veren, bize her 

alanda rehber olan Şubemizin 

6-7. Dönemler Şube Başkanlığını 

da yapan, 10 Aralık 2020 

Perşembe günü kaybettiğimiz 

değerli hocamız, emekli öğretim 

üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy’u 

20 Aralık 2020 tarihinde 

düzenlediğimiz etkinlikle 

sonsuzluğa uğurladık.
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Şube Başkanımız Mehmet Hışır tarafın-
dan açılış konuşması gerçekleştirilen ve 
30. yılını dolduran üyelerimizden Doç. 
Dr. M. Tevfik Özlüdemir’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen etkinlikte bir ara-
ya gelen üyelerimizle meslek ile ilgili 
anılarını paylaştık ve aramızdan ayrılan 
üyelerimizi de saygı ve özlemle andık.

Çevrim İçi Eğitimler & Etkinlikler

• 04.11.2020 “KADYEN Kadastro Gün-
celleme Yazılımı ve PROKİ Otomatik 
Kroki Programı”, 

• 05.11.2020 “PostGIS”, 

• 20.11.2020 “Havacılıkta Geomatik 
Mühendisliği / Uçuş Haritaları”, 

• 07.12.2020 İTÜ Geomatik Mühendis-
liği Bölüm Kulübü JFK tarafından “Ta-
nışma Etkinliği”, 

• 09.12.2020 “Kitle Kaynaklı Haritacılık 
ve İzmir Depremi Örneği”, 

• 12.12.2020 YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölüm Kulübü JEK tarafından düzenle-
nen ve Şubemizin de davetli olduğu “Bö-
lüm Öğrencileri Tanışma Toplantısı”, 

• 09.01.2021 TMMOB bileşeni Odaların 
İstanbul Şube Kadın Komisyonlarının 
oluşturduğu TMMOB İstanbul İl Ko-
ordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Ko-
misyonu tarafından “Kadının Beyanı 
Esastır” ve “#metoo hareketinin Türki-
ye’deki Yansımaları” söyleşisi, 

• 13.01.2021 “Madencilik Sektöründe 
Harita Mühendisliği”, 

• 20.01.2021 “Kentlerin Dijitalleşmesin-
den Akıllı Şehirlere Yolculuk”, 

• 23.01.2021 “Bentley Context Capture ile 
3B Gerçeklik Modelleme Eğitimi”, 

• 29.01.2021 “Rüzgâr Enerji Santrali Yer 
Tespitinde CBS’nin Katkısı”, 

• 17.02.2021 “CBS Genel Müdürlüğü 
Penceresinden Ulusal Düzeyde CBS Fa-
aliyetleri, Uluslararası İlişkiler ve Gün-
cel Gelişmeler”, 

• 25.02.2021 “3 Boyutlu Ölçme, Belgele-
me ve Uygulama Alanları” etkinliği, 

• 11.03.2021 Şubemiz Kadın Komisyo-
nunun “Ev İçi Emeğin Tarihi ve Kadı-
na Yönelik Psikolojik Şiddet” başlıklı 8 
Mart söyleşisi, 

• 19.03.2021 “Pandeminin Birinci Yılın-
da Ekonomi ve Sosyal Hayat” başlıklı 
etkinlik, 

• 24.03.2021 Mekânsal Bilişim İnisiyati-
fi Youtube kanalı üzerinden “Mekânsal 
Veri Bilimi” başlıklı buluştay, 

• 01.04.2021 “Açık Kaynak Ağacı: Nere-
den Başlasak?”, 

• 09.04.2021 “Kentlerin ve Hazine Ta-
şınmazlarının Yönetiminde Ulusal 
Mekânsal Bilişim Stratejileri ve Uygula-
maları”, 

• 11.04.2021 İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından Şubemiz sekreterli-
ğinde “Covid-19 Pandemisi Çalıştayı: 
Bu Böyle Gitmez”, 

• 18.04.2021 “Mezun Olduk Ya Sonra” 
etkinliği, 105111Harita Bülten* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.

• 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde “Özgür 
ve Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemle-
ri-Temel Uygulamalar” etkinliği, 

• 18.05.2021 “Dijital Dönüşümde Akıllı 
Ulaşım ve Kentsel Hareketlilik” etkinliği, 

• 20.05.2021 “İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi 
Çözümleri” etkinliği, 

• “Havacılıkta Düşey Engel Verilerinin 
Toplanması ve Haritalanması” etkinliği, 

• 15.06.2021 “Havacılıkta Salgınla Mü-
cadelede Mekânsal Veri, Mekânsal 
Zekâ ve Harita Mühendisliği” etkinliği 
düzenlendi. 

Instagram Canlı Yayın 

• 16.11.2020 “Parselasyon Planlarının 
(18. Madde) Tescil Sürecinde Kadastro 
ve Tapu Müdürlüklerinde Yaşanan So-
runlar” başlıklı yayını yaptık.

Toplantılar

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığına 18.03.2021 iletilen ve 23.03.2021 
günü Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunda görüşülecek Li-
sanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkın-
da Şube üyelerimizin görüşünü almak 
üzere 21.03.2021 çevrim içi toplantı dü-
zenledik.

KareKodlar

Prof. Dr. 
Ahmet Aksoy

Hatırasına 

Prof. Dr. 
Tevfik Ayan’ın 

Prof. Dr. 
Ahmet Aksoy 

hakkındaki 
yazısı

• 14.12.2020 “İzmir’den İstanbul’a Afet 
Gerçeği”, 

• 28.12.2020 “Kat Mülkiyeti ve Harita 
Mühendisliği”, 

• 06.01.2021 “Kadastral Çalışmalarda 
Fotogrametrik Yöntemlerin Kullanımı 
ve 3 Boyutlu Kadastro Çalışmaları”,



• 18.03.2021 tarihinde Meclis’e sunulan 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Kanun Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine 
Şube görüşünün oluşturulması için çev-
rim içi toplantı yaptık. 

Ziyaret

• Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Çevre Mühendisi Halit Ergin’i maka-
mında ve Adana Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünde çalışan meslektaşları-
mızı çalışma odalarında ziyaret ettik.

Ziyaretler

• 04.11.2020 tarihinde Antalya Valisi Sa-
yın Ersin Yazıcı, Şubemizi ziyaret etti ve 
ziyarette Antalya ilinin sağlıklı kentleş-
mesi ve afetlere karşı alınabilecek ted-
birler ile ilgili önerilerimizi sunduk. 

• 05.11.2020 tarihinde Antalya Oz Ho-
tels Yetkilisi Adnan Güller ve Antalya 
Okyanus Koleji Yetkilisi Arzu Uğurlu, 
Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette ilgili pro-
tokoller hakkında bilgilendirme yapıldı.

• 05.11.2020 tarihinde Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi Enstitüsü Doktora Öğ-
rencisi Araştırma Uzmanı Fulya Aydın 
Kandemir, Şubemizi ziyaret etti. 

• 19.11.2020 tarihinde Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Hacıarifoğlu’nu ziyaret ettik.  

• 14.01.2021 tarihinde ASAT Genel 
Müdürü Sayın İbrahim Kurt ve Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Ümit Daban, 
Şubemizi ziyaret etti. 

• 19.01.2021 tarihinde Antalya Büyük-
şehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Da-
ire Başkanı, meslektaşımız Sayın Gözde 
Arat’ı ziyaret ettik.  

Harita Bülteni

Toplantılar

• 05.01.2021 tarihinde Niğde Ömer Halis-
demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığın-
da  Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kutalmış 
Gümüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ca-
hit Tağı Çelik, bölüm akademik kadrosu, 
LİHKAB Yetkilisi Volkan İzci, bölüm me-
zunlarından Harita Mühendisi Sezi Eriç, 
NOHU Yapı İşleri Daire Başkanlığında 
görevli Harita Mühendisi Selim Şaşa 
ve HKMO Niğde İl Temsilcimiz Şahide 
Dal’ın katılımı ile Niğde Harita Mühen-
disliği bölüm müfredatını geliştirmeye 
yönelik Dış Paydaşlar Toplantısı gerçek-
leştirdik. 

• 25.02.2021 tarihinde Niğde İl Temsilci-
liği bünyesinde Niğde ilindeki SHKMM 
büroları ve LİHKAB olarak faaliyet gös-
teren meslektaşlarımızla bir araya geldik. 

HKMO Adana Şubesi HKMO Antalya Şubesi
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• 23.02.2021 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen, 
Şubemize ziyarette bulundu. Yapılan 
görüşmede TKGM ve Odamız arasın-
da yapılan çalışmalar değerlendirilerek 
Antalya bölgesinde devam eden mesle-
ki uygulamalara ilişkin görüş öneri ve 
talepler dile getirildi.

• 05.04.2021 tarihinde ASAT Harita 
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü 
Mustafa Kaynarca’ya İHA Uygulamala-
rı ile Harita Üretimi Eğitimi’ne katkıları 
nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettik. 

• Antalya Kadastro İl Müdürü, meslek-
taşımız Mahmut Gültekin’i makamında 
ziyaret ederek mesleki uygulama alan-
larımız ile ilgili konularda karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunduk. 

Toplantılar

• 19.11.2020 tarihinde Kentsel Dönü-
şüm ve Taşınmaz Değerleme Komisyo-
nunun ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

• 31.01.2021 tarihinde Antalya ili, Mu-
ratpaşa ilçesi, Balbey Mahallesi Koru-
ma Eksenli Yenileme Projesi Toplantısı 
yapıldı. 

şubelerimizden  /  adana / antalya  /  bursa
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Ziyaretler

• Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sa-
yın Prof. Dr. Arif Karademir’i makamın-
da ziyaret ettik. 

• 11.03.2021 tarihinde Yalova Valisi Sn. 
Muammer Erol, Yalova Temsilciliğimizi 
ziyaret etti ve Yalova kentine ait konular-
da fikir alışverişi yapıldı. Daha sonraki 
günlerde; Şube Başkanımız Başar Bulut ve 
Yalova İl Temsilcimiz Hülya Aygülteli, Ya-
lova Valisi Sn. Muammer Erol’u makamın-
da ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz çalış-
malar hakkında kendilerine bilgi verdi.

Toplantılar

• 15. Dönem Sosyal Etkinlikler ve Genç-
lik Komisyonu çalışmaları kapsamında 
26.09.2020 tarihinde genç meslektaşları-
mızla tanışma toplantısı düzenlendi.

• Bursa Kadastro Müdürümüz Sayın 
Kemal Memiş ve 15. Dönem SHKM Ko-
misyonumuz BAOB’da bir araya geldi. 
Görüşmede meslektaşlarımızın kadast-
ro müdürlüklerinde karşılaştığı sorun-
lar dile getirildi.

• Bursa Büyükşehir Belediyesi öncü-
lüğünde başlayan “1/100.000 Ölçekli 

HKMO Bursa Şubesi

Bursa Çevre Düzeni Planı Çalıştayı” 
22-26 Şubat 2021 tarihlerinde çevrim 
içi olarak yapıldı. Bir hafta boyunca 
yapılan çalıştayda ulaşım, lojistik, hiz-
met, turizm, konut, donatılar, sanayi 
ve tarım gibi her alanda değerlendir-
me yapıldı.

• Kadın Komisyonu, 03.02.2021 tarihin-
de yapılan toplantıda “Dünya Kadınlar 
Günü’nde şiddet mağduru kadınlarımı-
zın yanında olabilmek” adına fikir alış-
verişinde bulundu.

• TKGM Bölge Müdürümüz Sayın Ad-
nan Cevher ve 15. Dönem SHKMM Ko-
misyonumuz BAOB’da bir araya geldi. 
Görüşmede meslektaşlarımızın kadastro 
müdürlüklerinde karşılaştığı sorunlar 
dile getirildi.

Söyleşiler

• 26.02.2021 tarihinde MEF Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile 
“Değişen Gelecek ve Kariyer Planlama” 
söyleşisini, Youtube kanalımız üzerin-
den yaptık. 

• 04.03.2021 tarihinde harita mühendis-
liği uygulamalarında alternatif bir yazı-
lım olan Licad GIS programını inceledi-

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.
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TMMOB Diyarbakır                    
İKK Kentsel Dönüşüm Çalıştayı 
Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, Şehir Plancıları 
Odası Diyarbakır Şubesi öncülüğünde 
21 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır’da 
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenlen-
miştir. Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’nın 
Haziran 2020 tarihinde geniş katılımlı 
şekilde gerçekleştirilmesi ön görülmüş; 
ancak pandemi koşulları nedeniyle er-
telenmek zorunda kalınmış ve daha 
sonra dar kapsamlı bir şekilde gerçek-
leştirilmiştir.

Tahir Elçi’yi Unutmadık,                         
Unutmayacağız

Bir Elçi geçti bu dünyadan. Barışın el-
çisini unutmadık, unutturmayacağız. 
Sevgi ve özlemle anıyoruz. 

Ziyaretler

• Şanlıurfa İl Temsilciliğimize ziyaret 
gerçekleştirdik ve pandemi koşulla-
rından dolayı bir araya gelemediğimiz 
üyelerimizin taleplerini temsilcilerimiz-
le görüştük.

• Yönetim Kurulu olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 
kadın üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret 
ettik. 

• Diyarbakır Kadastro Müdürümüz 
Sayın Cengiz Çetinkaya’yı makamında 
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar 
diledik.

ğimiz söyleşiyi, Youtube kanalımızdan 
canlı olarak gerçekleştirdik. 

• Yenilenen Büyük Ölçekli Harita ve Ha-
rita Bilgileri Üretim Yönetmeliği konulu 
söyleşiyi, Youtube kanalımız üzerinden 
yaptık. 

• Dünyanın en uzun orta açıklığına sa-
hip 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında 
harita mühendisliği uygulamalarının 
konuşulduğu söyleşimiz ile Marmara 
depremini beklerken Bursa’nın jeode-
zik perspektiften değerlendirilmesinin 
konuşulduğu söyleşilerimiz de Youtube 
kanalımızdan canlı yapıldı.

Kentsel Dönüşüm 
Çalıştayı’nın 

Sonuç Bildirgesine 
ulaşmak için; 

HKMO Bursa 
Youtube Kanalı’na 
ulaşmak için; 

şubelerimizden  /  diyarbakır  /  izmir
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Deprem Sonrası Bayraklı

Şube Başkanımız Özhan Kaynarca, 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkan 
Yardımcısı Banu Aydın, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yelda Tuna, Şehir Plancıları 
Odası İzmir Şubesi II. Başkanı Yusuf 
Ekici, Şube Sekreteri Zafer Mutluer, İn-
şaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Alper ile 
birlikte Bayraklı Belediyesini ziyaret et-
tik. Deprem sonrası Bayraklı’yı ve yapı-
lacak yeni imar çalışmalarını görüştük.

1 Mayıs Ortak Basın Açıklaması

29.04.2021 tarihinde 1 Mayıs Birlik Mü-
cadele ve Dayanışma Günü için TM-
MOB İzmir İKK, İzmir Tabipler Birliği, 
İzmir Barosu, DİSK Ege Bölge Temsil-
ciliği ve KESK İzmir Şubeler Platformu 
tarafından Konak’ta ortak basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. Ortak yapılan ba-
sın açıklaması, DİSK Ege Bölge Temsil-
cisi Memiş Sarı tarafından aktarıldı.

Fethiye Temsilciliği Kan Bağışı

Fethiye Temsilcimiz Birol Güner açık-
lamasında “Pandemi nedeniyle kan 
stoklarına katkıda bulunmak zmacı ile 
kan bağışı kampanyası düzenledik. Or-

ganizasyonumuza katılan tüm meslek-
taşlarımıza ve üyelerimize çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Söyleşiler & Etkinlikler

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinliklerimiz kapsamında Denizli’de-
ki kadın meslektaşlarımız ile bir araya 
geldik.

• 19.05.2021 tarihinde harita mühendis-
liği öğrencileri ve mezunlarına yönelik 
“Ne Yapacağız Şimdi Biz?” konulu söy-
leşiyi Youtube kanalı üzerinden canlı 
olarak gerçekleştirdik. 

Ziyaretler

• Bodrum Temsilciliğini, Karaburun’da-
ki meslektaşlarımızı, Milas Temsilciliği-
ni ve Fethiye Temsilciliğini ziyaret ettik. 

• Uşak Belediye Başkanı Mehmet Ça-
kın, Belediye İmar İşlerinden Sorum-
lu Bşk. Yrd. Zeynep Ceylaner ve Uşak 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Erol Yavuz Uşak, Temsilci-
liğimizi ziyaret etti.

• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümünü ziyaret ettik, 

Şubemiz ile Üniversite arasında gerçek-
leştirilebilecek ortak projeler ile öğrenci 
üyelerimizin eğitim ve öğretimine ya-
pabileceğimiz katkılar konusunda fikir 
alışverişinde bulunduk. 

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Tunç Soyer’i makamında ziyaret 
ettik. Görüşmede Şubemiz ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi arasında ortaklaşa 
gerçekleştirilebilecek projeler üzerine 
fikir alışverişi yapıldı.

• Pamukkale Üniversitesi Çameli Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü Harita Yük. 
Mühendisi Recep Çakır ve Öğr. Gör. 
Harita Müh. Ramazan Yoldaş Satılmış, 
Denizli İl Temsilciliğimize ziyarette bu-
lundu. 

• Pamukkale Belediye Başkanı Sayın 
Avni Örki ve Merkezefendi Belediye 
Başkanı Sayın Şeniz Doğan’ı ziyaret et-
tik. 

• Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrük-
çü, Şubemizi ziyaret etti.

• İzmir Kadastro İl Müdürü İbrahim 
Turan’ı ziyaret ettik. Meslektaşlarımızın 
sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bu-
lunduk, çözüm önerilerini sunduk.

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.



Çevrim İçi Tanışma Çayı

Yönetim Kurulumuzun, Kocaeli Üni-
versitesi Harita Mühendisliği Bölüm 
hocalarımızın ve Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerimizin katılımı ile Ko-
caeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri ile bir araya geldik. 
Bölüm hakkında bilgilendirmenin ya-
pıldığı toplantıda, öğrenciler merak et-
tiği konularda bilgi sahibi oldular.

Ziyaretler

• Genel Başkanımız Ali İpek, Temsilci-
liğimizi ziyaret etti. Toplantıda; meslek 
alanlarımızda yaşanan sorunlara deği-
nerek çözüm için fikir alışverişinde bu-
lunduk.

• İzmit Belediyesinde görev yapan mes-
lektaşlarımızı ziyaret ettik.

Ziyaretler

• Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürü, 
üyemiz Sayın Mustafa Akkul, 25.05.2021 
tarihinde Şubemizi ziyaret etti.

• Şube Yönetim Kurulu olarak Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Süleyman 
Savaş Durduran, Mühendislik Fakülte-
si Dekan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zahit 
Selvi ve Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalaycı hoca-
larımızı ziyaret ettik. 

• Konya Teknik Üniversitesi Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Şubemizi ziya-
ret etti.

• Mevlâna Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Sayın İhsan Bostancı’yı makamın-
da ziyaret ederek görüş alışverişinde 
bulunduk.

Harita Bülteni
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• Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Ahmet Kırılmaz ve Yapı Denetim Şube 
Müdürü Hilal Esat Yorulmaz’ı ziyaret 
ettik. Yönetim Kurulu olarak gerçek-
leştirdiğimiz ziyarette; yapı aplikasyon 
müellifliği ve fenni mesuliyetin ilimizde 
tam uygulanması konusunda talepleri-
mizi ilettik.

• Kocaeli Kadastro Müdürü Ali Tuna-
lı’yı ziyaret ettik.

• Eski Kocaeli Kadastro Müdürümüz, 
Yeni Bursa Kadastro Müdürü Kemal 
Memiş’i, Bursa Kadastro Müdürlüğün-
de ziyaret ettik.

• Gebze Tapu Müdürü Ekrem Ku-
muşoğlu’nu ziyaret ettik.

• Gebze Kadastro Birim Sorumlusu 
Kontrol Mühendisi Uğur Cengiz’i ve 
meslektaşlarımızı ziyaret ettik.

HKMO Konya Şubesi

Actıve Dent Medıcal ile              
Anlaşma Yaptık 

Active Dent Medical firması ile implant 
tedavisi (malzeme+tedavi) ve diğer diş 
rahatsızlıklarında %20’ye varan anlaş-
ma yaptık. Bu anlaşmadan ile Oda per-
sonelimiz, üyelerimiz ve birinci derece 
yakınları faydalanabilecektir.

Ayrıntılı bilgiyi Şubemizden alabilirsi-
niz.

Kan Bağışı Günü Düzenledik

10.10.2020 tarihinde “Sen de umut ol” 
sloganı ile Kan Bağışı Günü düzenledik.

Ülkemiz ve dünyanın içerisinde bulun-
duğu covid-19 salgını nedeni ile kan ba-
ğışlarının ciddi derecede düşmüş olma-
sından dolayı üyelerimiz ile birlikte bir 
nebzede olsa katkıda bulunmak istedik.

Kan bağışı günümüze katkı veren tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Toplantılar

• Şubemiz sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren serbest büroların özel sektör 
rekabet şartlarının aynı koşullara ge-

şubelerimizden  kocaeli  /  konya / samsun
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• Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (KOP) Başkanı Sayın Mahmut 
Sami Şahin’i makamında ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulunduk.

• Karatay Belediye Başkanı Sayın Avu-
kat Hasan Kılca’yı ziyaret ettik.

• Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nu-
rullah Osmanlı ile Yatırım Emlak Şube 
Müdürü Hayrettin Okur, Şubemizi zi-
yaret etti.

• Konya Teknik Üniversitesi Kariyer 
Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Selma 
Düzyol ve Müdür Yardımcıları Sayın 
Doç. Dr. Tevfik Ağaçayak ve Dr. Farabi 
Temel, Şubemizi ziyaret etti.

• Şube Yönetim Kurulu ve meslektaş-
larımız ile birlikte Meram Belediye Baş-
kanı Sayın Mustafa Kavuş’u makamın-
da ziyaret ettik.

HKMO Samsun Şubesi

• Üyemiz, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın A. 
Furkan Kusdemir’i makamında ziyaret 
ettik. 

• Üyemiz, Konya Büyükşehir Belediye-
si Emlak Yönetimi Daire Başkanı Cü-
neyd Durmuşcan Gedik’i makamında 
ziyaret ettik.

• Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ah-
met Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret 
ettik.

• 06.11.2020 tarihinde Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettik. 

• Konya Milletvekili Sayın Selman Öz-
boyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Sayın 
Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe 
Başkanı Sayın Mustafa Hakan Özer, Şu-
bemizi ziyaret etti. 

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.
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Kadın Üyelerimize Ziyaret

8 Mart 2021 tarihinde üyelerimiz Nur 
Saylık ve Kemal Harhar ile Temsilci-
likten Sorumlu Personelimiz Sezen Ay-
tin’in katılımıyla; 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü etkinliği kapsamında çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarda, özel sek-
törde görev alan kadın üyelerimiz çalış-
tıkları yerlerde ziyaret edilerek kendile-
rine çiçek ve hediye verildi.

TMMOB Van İKK                           
Başkale Depremi Teknik İnceleme 
Raporunu Duyurdu

23 Şubat 2020 Pazar günü, saat 08:52’de 
Mw=5,9 ve 19:00`da Mw=5,9 büyüklü-
ğünde, İran’ın Khoy ili merkezli mey-
dana gelen depremler; Başkale ilçemi-
zin İran sınırına yakın Özpınar (Elbés), 
Güvendik (Elezi), Gelenler (Kérhati) ve 
Kaşkol (Qaşqol) mahallelerinde (köyle-
rinde) yıkıma sebep olmuştur.

HKMO Bölge Temsilciliğimizin ev sa-
hipliğinde yapılan TMMOB Van İKK 
toplantıları sonucunda; depreme ilişkin 
Teknik İnceleme Raporu hazırlanmış 
olup Temsilciliğimiz hizmet binasında 
basın aracılığı ile duyurulmuştur.

Toplantılar

• 13.03.2020 tarihinde İpekyolu Beledi-
yesi ve SHKMB’lerin katılımıyla üyele-
rimizin sorunları ve çözüm önerilerini 
görüştük. 

• 23.03.2021 tarihinde üyelerimiz ile 
LİHKAB Kanun Taslağı’nı görüştük.

tirilebilmesinin gerekleri, Oda asgari 
fiyatlarına uyulması, sözleşmelere uy-
gun kesilen faturaların denetlenmesi 
ve iptallerinin engellenmesi konuları 
ile ilgili olarak değerlendirmelerle ilgili 
pandemi koşulları nedeni ile çevrim içi 
toplantı gerçekleştirdik. 

• Lisanslı Harita Kadastro Mühendis-
leri ve Büroları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin 18.03.2021 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ile-
tilmiş olması sebebi ile Şubemiz yetki 
sahası içerisinde bulunan üyelerimizin 
katılımı ile 21.03.2021 tarihinde çevrim 
içi toplantı gerçekleştirdik. 

Ziyaret

• Samsun Kadastro Müdürlüğünde 
Müdür Yardımcısı olarak göreve atanan 
meslektaşlarımız Seher Köksal ve Yaşar 
Çetin’i ziyaret ettik. 

Teknik İnceleme 
Raporuna ulaşmak 

için;

* Şube haberleri 15 Eylül 2020 - 15 Haziran 2021 tarihleri aralığını içermektedir.

DUYURU

Üyelerimiz Korumamız Altında

Ferdi Kaza Sigortaları Yenilendi



15345 sicil numaralı üyemiz Meh-
met Görmez ve Şeniz Görmez çiftinin 
19.11.2020 tarihinde “Asya Deniz” adını 
verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 
15013 sicil numaralı üyemiz Samet 
Koç’un “Eymen Uras” adını verdiği bir 
çocuğu olmuştur. 
10890 sicil numaralı üyemiz Abdulkerim 
Çebi’nin 14.03.2021 tarihinde “Hasan Tal-
ha” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 
12933 sicil numaralı üyemiz Yusuf Şim-
şek’in 23.10.2020 tarihinde “Kuzey As-
lan” adını verdiği bir çocuğu olmuştur.

12436 sicil numaralı üyemiz Orhan Ülker’in  
“Karan” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 
6655 sicil numaralı üyemiz Alim Ser-
kan Cesur ve Derya Nur Cesur çiftinin 
09.03.2021 tarihinde “Atlas” adını verdik-
leri bir çocuğu olmuştur. 
11064 sicil numaralı üyemiz Seda Yıldız 
Karasu ve 12011 sicil numaralı üyemiz 
Hüseyin Karasu çiftinin 22.09.2020 tari-
hinde “Yıldız” adını verdikleri  bir çocuğu 
olmuştur. 
16226 sicil numaralı üyemiz Sercan 
Yalçınkaya ve Seda Yalçınkaya çiftinin 
17.11.2020 tarihinde “Solin” adını verdik-

leri bir çocuğu olmuştur. 
16439 sicil numaralı üyemiz Şükrü Ço-
banoğlu ve Nuray Çobanoğlu çiftinin 
04.07.2020 tarihinde “Mustafa Kemal” 
adını verdikleri bir çocuğu olmuştur. 
12971 sicil numaralı üyemiz Miray Pı-
narbaşı ve 14657 sicil numaralı üyemiz 
Caner Pınarbaşı çiftinin 28.09.2020 tari-
hinde “Deniz” adını verdikleri bir çocuğu 
olmuştur. 
HKMO Ailesine yeni katılan minikle-
re uzun ve sağlıklı bir ömür, ailelerine 
mutluluklar dileriz. 

4357 sicil numaralı üyemiz Uğur Selçuk 
Gürpınar, 15.09.2019 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
emekli olmuştur.
7537 sicil numaralı üyemiz Kemal Se-
nem, Sarıyer Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne Müdür olarak atanmıştır. 
2230 sicil numaralı üyemiz Şükrü Ken-
gil, 16.01.2020 tarihinde İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığından emekli ol-
muştur.
4185 sicil numaralı üyemiz Yaşar Çetin, 
23.09.2020 tarihinde Samsun Kadastro İl 
Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı göre-
vine atanmıştır.
9857 sicil numaralı üyemiz Seher Kök-
sal, 23.09.2020 tarihinde Samsun Kadastro 
İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı  gö-
revine atanmıştır.
9760 sicil numaralı üyemiz Esat Kaya, 
Tokat Kadastro Müdürlüğü görevine 
atanmıştır.
Meslektaşlarımıza başarılarının devamı-
nı dileriz. 

Harita Bülteni
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Doğumlar

Atananlar, Emekli Olanlar

3627 sicil numaralı üyemiz Hanifi Ök-
süz’ün annesi 23.02.2021 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 
2269 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ko-
caoğlu 01.02.2021 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. 
1304 sicil numaralı üyemiz Fatma Ulaş’ın 
annesi 23.01.2021 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. 
6421 sicil numaralı üyemiz Hasan 
Özer’in babası 23.01.2021 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
3272 sicil numaralı üyemiz Tahir Erol’un 
babası 13.01.2021 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir.
1736 sicil numaralı üyemiz Yüksel Altı-
ner 08.01.2021 tarihinde yaşamını yitir-
miştir.
6783 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Ma-
hir Yıldız’ın babası 20.09.2020 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.
6783 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Ma-
hir Yıldız’ın annesi 30.08.2020 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.
1701 sicil numaralı üyemiz Fikret 
Unay’ın babası 14.09.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
1094 sicil numaralı üyemiz Sermin Gü-
ley’in annesi 25.08.2020 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir.
5523 sicil numaralı üyemiz Nihat Yıl-
maz’ın babası 15.08.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
807 sicil numaralı üyemiz Hasan Hayri 
Eskin 15.02.2021 tarihinde yaşamını yitir-
miştir.
1281 sicil numaralı üyemiz Yaşar Türkoğlu 
29.12.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
10211 sicil numaralı üyemiz Ersin Çan-
dır’ın babası 17.03.2021 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir.

4158 sicil numaralı üyemiz Ömer Ali 
Acar’ın annesi 01.03.2021 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
7183 sicil numaralı üyemiz Hasan Er-
dem’in babası 01.03.2021 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
4928 sicil numaralı üyemiz Abdullah 
Akbaş’ın babası 03.02.2021 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir.
487 sicil numaralı üyemiz Bayram Sav-
ran’ın annesi 06.11.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
8870 sicil numaralı üyemiz Selçuk Ak-
soy’un babası 05.10.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
530 sicil numaralı üyemiz Tahir Karakoç 
07.12.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
176 sicil numaralı üyemiz Mehmet İlker 
yaşamını yitirmiştir.
1658 sicil numaralı üyemiz İsmet Taygun  
yaşamını yitirmiştir.
2377 sicil numaralı üyemiz Mehmet Cen-
giz Özbey  yaşamını yitirmiştir.
1786 sicil numaralı üyemiz Kadir Kenan 
yaşamını yitirmiştir.
437 sicil numaralı üyemiz Fikrettin Kartal 
27.10.2020 tarihinde  yaşamını yitirmiştir.
2317 sicil numaralı üyemiz Münir Balkanlı 
14.10.2020 tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
7053 sicil numaralı üyemiz Bilgin Kül’ün 
babası Mehmet Kül yaşamını yitirmiştir. 
4330 sicil numaralı üyemiz Mehmet Va-
hit Güzel 07.01.2021 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
7468 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ser-
kan Kocaman’ın babası İrfan Kocaman 
yaşamını yitirmiştir.
7709 sicil numaralı üyemiz Melih Ya-
maç’ın babası ve 10066 sicil numaralı 
üyemiz Özlem Yamaç’ın kayınpederi 

Mustafa Yamaç 24.12.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
326 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Ah-
met Aksoy 10.12. 2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.
8795 sicil numaralı üyemiz Hasan İssi’nin 
babası Remzi İssi yaşamını yitirmiştir.
9683 sicil numaralı üyemiz Mükremin 
Yılmaz 12.11.2020 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. 
2497 sicil numaralı üyemiz Burhan Koza-
noğlu yaşamını yitirmiştir.
697 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Akça-
pınar’ın kızı ve  6994 sicil numaralı üye-
miz  Tekin Akçapınar’ın ablası yaşamını 
yitirmiştir.
10216 sicil numaralı üyemiz Suat Eryıl-
maz’ın babası Gürbüz Eryılmaz yaşamı-
nı yitirmiş yitirmiştir.
790 sicil numaralı üyemiz Emin Öztürk 
08.10.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2768 sicil numaralı üyemiz Tekin Ata-
seven ve  3132 sicil nolu üyemiz Engin 
Sırım’ın annesi 17.01.2021 tarihinde  ya-
şamını yitirmiştir.
1893 sicil numaralı üyemiz İbrahim Söy-
lemez 10.11.2020 tarihinde  yaşamını yitir-
miştir. 
3336 sicil numaralı üyemiz Nurdane 
Esen Özaydemir’in annesi 19.11.2020 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir.
4820 sicil numaralı üyemiz Ergün Albay-
rak’ın annesi 19.11.2020 tarihinde  yaşa-
mını yitirmiştir. 
5245 sicil numaralı üyemiz Ramazan Kurt 
07.12.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyele-
rimizin yakınlarına, ailelerine, sevenle-
rine ve tüm meslek camiamıza başsağlı-
ğı dileriz.

üyelerimizden

Aramızdan Ayrılanlar
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NOT: Burada yayınlanan 
bilgiler 30.09.2020-
20.03.2021 tarihleri 
arasında Odamıza 
bildirilen gelişmelerden 
derlenmiştir. Bu tarihten 
sonraki gelişmeler 
önümüzdeki sayıda yer 
alacaktır. 
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1 hamlede mat eder.

DUYURU

Talep Var, Mühendis Var, Alım Yok

Bilimsel Bilgiden Tasarruf Olmaz
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DUYURU

Genetik ve Nadir Hastalıklar

Tanı Araştırma & Uygulama Merkezi ile

İndirim Anlaşması İmzalandı
%20

Detaylar İçin:



BİLİNÇ

Bilim ve tekniğe aykırı uygulamalar,

yok sayılan uyarılar,

alınmakta gecikilen tedbirlerle birlikte

girmiş bulunduğumuz “Çoklu Afetler Çağı”nda

meslek alanımıza ve meslektaşlarımıza düşen

sorumluluğun farkındayız.

Daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.


