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Mesle¤imiz ve
Odam�z�n tan�t�m�n�
içeren k�sa metrajl�
bir film yap�lmas�

için Sinema Tele-
vizyon Film ve
Yap�m Etkinlik-
leri Merkezi
(STEM) Ltd.
Þti. ile yap�lan
sözleßme kap-

sam�nda sonuç
ürünü olarak, hari-

tac�l�¤�n tarihsel geli-
ßimi ile Mesle¤imiz ve

Odam�z�n tan�t�m�n� içe-
ren uzun ve k�sa metrajl�

birer film (Türkçe ve �ngiliz-
ce) sektörümüze kazand�r�la-

cak ve bu filmler ulusal ve
uluslararas� ölçekte düzenle-

necek her türlü kongre, kon-
ferans, sempozyum, panel

vb. etkinliklerde gösteri-
lecektir. 

Ayr�ca 10 daki-
kal�k dördüncü bir film ise sadece ö¤-
renci adaylar�n� hedef alan bir kurguda haz�rlanarak
meslek seçimine yard�mc� olunmas� amac�yla tüm
dershanelere gönderilecektir. Bu yolla mesle¤imize
olan ilgi artacak uzun vadede nitelikli insanlar�n mes-
le¤imizi seçmesi sa¤lanm�ß olacak, dolay�s�yla da ka-
lite artacakt�r. Müzikleri özgün müzik ßeklinde yap�-
lacak ve profesyonel bir tiyatro sanatç�s� taraf�ndan
seslendirilecek olan bu filmlerin tüm telif haklar�
Odam�za ait olaca¤�ndan, ulusal ve yerel televizyon-
larda da gösterilebilecektir.

50 y�ll�k Oda tarihimizde yap�m� ilk kez gerçekleß-
tirilecek bu filmler hem Odam�z ve sektörümüzde
uzun bir süre kullan�lacak, hem de büyük bir boßlu¤u
doldurmuß olacakt�r. 

Bu filmlerin baßta metin yaz�m� olmak üzere film
senaryosunun en iyi ßekilde haz�rlanmas� için görüß
al�ßverißi niteli¤inde, baßta yap�mc� firma temsilcileri,
olmak üzere Odam�z kurullar�ndan geniß bir kat�l�m
ile 19 Kas�m 2005 tarihinde Ankara�da yap�lan top-
lant�n�n ard�ndan film çekim çal�ßmalar�na baßlan-
m�ßt�r.

MESLEÚ�M�Z�N VE ODAMIZIN
TANITIM F�LM� ÇEK�MLER�NE
BAÞLANDI�
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Söz konusu proje kapsam�nda öncelikle

07.12.2005 tarihinde Batman�da Türkiye Petrolleri

Anonim Ortakl�¤� taraf�ndan yap�lan çal�ßmalarda,

petrol ve do¤algaz arama faaliyetlerinde GPS, Vibro

GPS, do¤rultu ve kay�t uygulamalar� gibi Harita Mü-

hendislik hizmetleri, 08.12.2005 tarihinde Hasan-

keyf�in kurtar�lmas� kapsam�nda yap�lan Halihaz�r ha-

rita çal�ßmalar� (takeometrik al�m, nivelman vb.)

09.12.2005 tarihinde ise Atatürk Baraj��nda (defor-

masyon ölçümleri gibi) Harita Mühendislik hizmetle-

rinin görüntü çekimleri tamamlanm�ßt�r.

Daha sonra Soma Linyit �ßletmeleri�nde gerçek-
leßtirilen Harita Mühendislik hizmetleri, Berga-
ma�da yap�lan bir Arazi Toplulaßt�rmas� çal�ßmalar�,
Mu¤la�da kadastro çal�ßmalar�, bilirkißi seçimlerin-
den tapu da¤�t�m�na de¤in olan ißlemler; �mar uygu-
lamalar�, arazi, büro, belediye ve kadastro kontrol-
lar�, tapu tesciline de¤in ißlem ad�mlar�; Koruma
amaçl� imar plan� için kadastral  ve halihaz�r harita
altl�klar�, an�t a¤açlar, tescilli yap�lar, Özel Çevre
Koruma Bölgesinde ve turizm alan�ndaki turizm iß-
letmesinde harita hizmetlerinin  çekimleri yap�lm�ß-
t�r. �zmir Konak ve Karß�yaka Belediyelerinde TUS
uygulamalar�n�n çekimleri tamamlanm�ßt�r. Önü-
müzdeki günlerde HGK, TKGM, DS�, TCK, Müzeler
Genel Müdürlü¤ü gibi de¤ißik mekan ve alanlarda
çeßitli mesleki uygulamalar�n da görüntü ve kay�tla-
r� derlenecek olup seslendirme ve montaj çal�ßma-
lar�na geçilerek Mart 2006�da mesle¤imizin ve Oda-

m�z�n tan�t�m�n� içeren k�sa metrajl� filmler kamu-
oyuna ve üyelerimize sunulacakt�r.

� Yaßamla mesle¤imizi ilißkilendiren örnek ve il-

ginç olaylar�n belirlenmesi 

� Bu örnek olaylar�n senaryolar�n�n (mizansen-

lerinin) olußturulmas� 

� Filmde vurgular� güçlendirecek sloganlar�n
üretilmesi

Konular�nda tüm üyelerimiz görüß ve önerilerini
Odam�za iletebilirler.

Proje kapsam�nda sponsorluklarla ilgili olarak ise
ikinci toplant� 26.12.2005 tarihinde Oda Genel Mer-
kezinde yap�lm�ß olup, filmin finasman�na sektörümü-
zün di¤er bileßenlerinin de katk�lar� için çal�ßmalar
devam etmektedir.

Bu nedenle filme sponsor olarak katk� verecek

firmalar�m�z�n, ivedi olarak Odam�z ile iletißime geç-

meleri önerilmektedir. 


